POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM

V predvečer štátneho sviatku výročia Slovenského národného povstania dňa 28. augusta 2019
sa uskutočnili pri pamätnej tabuli padlých účastníkov SNP Spomienkové oslavy 75. výročia
Slovenského národného povstania. Spomienkovým oslavám predchádzala sv. omša v kostole
sv. Michala archanjela za účastníkov Povstania
Michala Mikloviča (1921 - 1945) a Michala
Mikloviča (1922 - 1944), ktorú celebroval vdp.
Ľuboš Tvrdý.
V úvode spomienkových osláv zaznela štátna
slovenská hymna a báseň v podaní žiačky základnej školy Timey Havrlentovej. Prítomných na
oslave privítal starosta obce Martin Lednický,
ktorý v príhovore vyzdvihol historický význam
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Slovenského národného povstania v slovenských
dejinách. Priamych účastníkov SNP vo svojom
vstupe predstavil Ivan Pastorek so zvýraznením
padlých účastníkov protifašistického boja. Po
jeho príhovore starosta obce Mgr. Martin Lednic-

ký a poslanci obecného zastupiteľstva Ivan Pastorek a Gabriel Havrlent vzdali úctu padlým hrdinom SNP.
Slovenské národné povstanie, tento vskutku
historický medzník našich národných dejín dokumentuje v našej obci pamätná tabuľa na pôvodnej
budove obecnej správy, ktorá bola slávnostne
odhalená 29. mája 1966. Tabuľa dielo akademického sochára Vladimíra Farára predstavuje reliéfnu mapu Slovenska doplnenú motívom zdvihnutých rúk a kvetov ako symbol odvahy a vďaky.
Pripomína dvoch našich občanov, ktorí sa oslobodenia nedožili a za slobodu položili svoje mladé
života. Obaja, zhodou okolností, rovnakého mena
a priezviska Michal Miklovič, bojovali v Slovenskom národnom povstaní ako vojaci povstaleckej
slovenskej armády. Michal Miklovič, narodený
30. júla 1922 padol priamo v bojoch Povstania,
druhý o rok starší Michal Miklovič bol zajatý
a zomrel v zajateckom tábore v Braunschweigu
30. apríla 1945, teda tesne pred koncom vojny.
Podľa oznámenia Nemeckého červeného kríža
bol pochovaný na cintoríne cudzincov. Michal
Miklovič mladší má svoje miesto odpočinku
v Kosoríne na strednom Slovensku.
Rovnako ako títo mladí Pobedimčania bojovali v povstaleckej armáde i niektorí ďalší obyvatelia obce a niektorí miestni občania pomáhali
partizánskym skupinám v Malých Karpatoch a
Považskom Inovci. Do Slovenského národného
povstania sa aktívne zapojili František Hesko,
Vojtech Valo, Vojtech Miklovič, Alojz Kuchar,
Gašpar Melicher, Ján Veselý a Alojz Dudík.
František Hesko po potlačení Povstania padol do
zajatia a bol transportovaný do zajateckého tábora. V centre Slovenského národného povstania
patril k bojovníkom za slobodu tiež Vojtech

Chráňme si svoje korene
Jeden zbožný kresťan sa každý deň niekoľko minút modlil a rozjímal
ležiac v posteli. Prečítal si niektorú časť Svätého Písma, potom nasledovala
chvíľa tichého rozjímania a modlitba. Tento muž mal mačku, ktorá si práve
počas modlitby najviac vynucovala pánovu pozornosť. Nahlas priadla
a obtierala sa oňho. Muža to vyrušovalo pri modlitbe, preto dal mačke na
krk obojok a priviazal ju o posteľ. Potom mohol nerušene rozjímať. Roky
plynuli. Dcéra tohto zbožného kresťana si všimla, aký veľký význam má
pre otca táto chvíľa modlitby. Keď sa vydala a začala si vo svojej rodine
vytvárať určitý režim dňa, rozhodla sa, že aj ona bude robiť tak, ako to
robieval jej otec. Poriadne priviazala mačku k posteli a potom si čítala
a modlila sa. Prišiel deň, keď jej syn dospel a chcel si tiež zachovať rodinné
tradície, ktoré tak veľa znamenali pre jeho matku a starého otca. Ale tempo
života bolo stále rýchlejšie. Jednoducho nebol čas na také zložité úkony,
ako je modlitba, čítanie Biblie a rozjímanie. Preto ich zo svojho denného
programu vylúčil. Ale aby pokračoval v rodinnej tradícii, každý deň kým sa
obliekol, priviazal mačku k posteli. Po rokoch síce ešte stále v rodine priväzovali mačky k posteli, ale nikto už nevedel prečo. Jednoducho to bola stará
rodinná tradícia. Vieru i duchovný život nahradil nezmyselný zvyk.
Jeseň je pre Pobedim spätá s hodami. Rodina sa zíde pri slávnostnom

Miklovič, neskôr rovnako zajatý Nemcami.
V bojoch SNP bol zranený Alojz Kuchar a trvalé
následky zranenia mu zostali do konca života. Pri
Červenej skale sa ozbrojeného protifašistického
boja zúčastnil rodák z Bašoviec Gašpar Melicher.
Spolu s Trnavskou posádkou odišiel do centra
Povstania Alojz Dudík. V bojoch pri Žiari nad
Hronom bol zranený a na začiatku novembra
1944 bol zajatý a transportovaný do Nemecka.
Ako vojak slovenskej armády bojoval v Slovenskom národnom povstaní Ján Veselý. Zúčastnil sa
bojov pri Donovaloch, v Hrochoti, v Hronskej
Breznici a v Kováčovej. Nemcami bol zajatý a
odvlečený do koncentračného tábora.
Všetci priami účastníci Slovenského národného povstania boli príslušníkmi tej časti slovenskej
armády, ktorá sa pridala na stranu protifašistického odboja a i po 75 rokoch si zaslúžia našu úctu.
Ivan Pastorek

obede. V ponuke sú rôzne kultúrne podujatia. Deti sa môžu zabaviť na
kolotočoch. Prečo sa hodová slávnosť koná okolo 29. septembra? Koho si
to máme počas hodovej slávnosti pripomenúť? Prečo si Pobiedzani vybrali
za svojho patróna svätého Michala? Kto je táto biblická postava? K čomu
nás chce viesť a učiť náš patrón? A na čo vôbec potrebujeme patróna? Toto
sú otázky, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť, aby našu vieru a duchovný život nenahradili nezmyselné zvyky.
Slávenie hodov patrí k tradícii, ktorá poukazuje na naše korene. Strom
bez koreňov nemá ďalekú budúcnosť. Strom s pevnými koreňmi dokáže
prežiť mnohé búrky a nepriazeň doby. Keď sa povie Sahara, predstavíme si
vyprahnutú piesočnú krajinu, kde prežije len máločo. V saharskej oblasti
Ténéré rástol strom, ktorý si vyslúžil titul najosamelejšieho stromu na
svete. Najbližších 400 kilometrov totiž nebolo nič, len piesočné duny
presúvané vetrom. Ako je možné, že strom prežil v takých nehostinných
podmienkach? Jeho korene siahali do hĺbky 40 metrov, kde sa im podarilo
dostať k zdroju podzemnej vody. Vďaka svojej húževnatosti sa strom
z Ténéré stal známy po celom svete a od roku 1930 ho dokonca označovali
aj na mapách ako smerodajný bod.
Ak bude chrániť svoje korene a dbať o to, aby boli napojená na Prameň,
ktorý dáva pravý zmysel sláveniu hodov, budeme mať svetlú budúcnosť,
aj keby bola okolo nás nehostinná púšť.
Požehnané prežitie hodov!
Ľuboš Tvrdý, pobiecky farár

Deň kroja v Banskej Bystrici
Pri vyslovení Banská Bystrica sa nám vynoria rôzne momenty. Záleží na
tom, či sme športovci, vojaci, účastníci SNP, alebo ich potomkovia. No ľudom, ktorí majú v sebe lásku k tradičnému ľudovému odevu - kroju a tradíciám, sa jednoznačne v hlave vynorí Slovenský deň kroja. Ale pekne
po poriadku.
Prvý historický Radvanský jarmok sa konal 8. septembra 1657. Jeho
história sa však začala písať predsa len o niečo skôr, a to už v roku 1655, keď
uhorský kráľ Leopold I. Habsburský korunovaný za uhorského kráľa udelil
Radvani právo konania jarmoku na sviatok Narodenia Panny Márie. Prečo
píšem o Radvanskom jarmoku? Nuž preto, lebo v minulom roku bol súčasťou
jarmoku aj prvý ročník Slovenského dňa kroja. V tomto roku 7. septembra
2019 sa na námestí SNP v Banskej Bystrici predviedlo v krojoch alebo
s niektorou jeho súčasťou až 3882 ľudí (o 1203 viac, ako minulý rok)
zo Slovenska i zo zahraničia. Výkon bude zaznamenaný v Slovenskej knihe
rekordov a organizátori dostanú aj osvedčujúci certifikát.
Hoci počasie krojovanej nádhere veľmi neprialo, po daždi sa nakoniec
vyčasilo a sprievod sa tak mohol zohriať v teplých slnečných lúčoch. Vzťah
k folklóru a jeho tradíciám prišlo ukázať takmer 150 obcí. Zaregistrovali sa
však aj jednotlivci. Nie všetci sa reprezentovali v programe na pódiu. To by
jeden deň určite nestačil.
Nás však veľmi teší, že obec Pobedim bola súčasťou tohto dňa, aj keď sme
zmokli a odniesli si to naše kroje, aj zástava Pobedima. V sprievode i v štyroch
zastaveniach sme ukázali ako Pobiedzanci i Bašovanci hrajú a spievajú.
Fotografovaniu i natáčaniu na kamery zo strany divákov nebolo konca. To ale
ešte len bolo, keď sme vystúpili na pódium. Ohúrili sme aj moderátora, ktorý
musel improvizovať, pretože ho naše pestrofarebné kroje a toľká kopa ľudí
v nich doslova zaskočila. No nakoniec aj tak rezignoval, keď nás chcel po
prvom verši vyprevadiť z javiska, ale deti z DFSk Štvorlístok zo základnej
školy na čele s harmonikárom Jožkom Sýkorom sa nedali a predviedli celé
svoje majstrovstvo. Čo sa naučili, to ukázali. A že diváci boli spokojní, dali
najavo dlhotrvajúcim potleskom. Bola veľká škoda, že účinkujúci museli
skracovať svoj program na jednu minútu, pretože vystúpenia boli skutočne
krásne. Vidieť také množstvo rôznych krojov, počuť majstrovstvo spievajúcich a hrajúcich ľudí, to bol veľmi silný zážitok.
Krátko po našom vystúpení sa program „Z rôznych kútov Slovenska“
skončil a nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2019. Ako
sme dopadli? To si prečítate v ďalšom článku.
A kto sa postaral o prezentáciu Pobedima? Boli to deti z DFSk Štvorlístok:

l Pobedimčania, účastníci
Dňa kroja
pod pamätníkom SNP.
Foto: Zuzana Pogranová

Saška Barančíková, Timejka Havrlentová, Natálka Miklovičová, Janka
Kadlecová, Adelka Krajčíková, Vanesska Krasniqi, Jakub Kríž, ktorý niesol
ornamentník, Nelka Miklovičová, Vaneska Rákošiová, Miriam Tesaříková.
Na starosti ich mala Lenka Miklovičová z Bašoviec, harmonikou sprevádzal
Jožko Sýkora. Podporou bola i pani riaditeľka Jarka Pastulová a pani učiteľka
Jelka Košútová. Na čele sprievodu s pobedimskou zástavou išli Miloš Miklovič so synmi Filipom a Samuelom. Ďalej to boli naše cvičenky Sokolky: Jarka
Mašánová, Elenka Žitňanská, Elenka Miklovičová, Milka Miklovičová,
Janka Miklovičová, Janka Havrlentová, Janka Ondrejechová, Vladka Svetlíková, Slávka Uhlíková, Renátka Gonová a Tonka Klimová. Súčasťou boli aj
Anka Sýkorová, Jožko a Mirka Kadlecoví, Tánička a Beátka Kadlecové,
Dominika Kadlecová, Elenka Miklovičová, Soňka Miklovičová a Vojtech
Černok z Bašoviec, Anka Černoková z Ostrova, Lydka Dúdiková, ako fotografka Zuzana Pogranová a Eva Pogranová.
Aby sme na tomto sviatočnom dni neumreli od hladu a smädu, o to sa
postaral obecný úrad. Tonka Klimová vypražila rezne, Jarka Mašánová
napiekla orechové a makové rožky, Ľudka Pätnická zázvorníky a Milka
Blahovcová koláče zakrutáky.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o krásnu prezentáciu našej obce v Banskej Bystrici. Bola to oslava a vzdanie
holdu nášmu kultúrnemu dedičstvu - krojom, piesňam, zvykom.

Vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2019
Výsledky súťaže, nad ktorou prevzal záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos, slávnostne vyhlásili v sobotu podvečer 7. septembra
2019 v Banskej Bystrici počas 2. ročníka sprievodného podujatia Radvanského jarmoku - Slovenský deň kroja 2019.
Tento ročník bol jubilejný 10. ročník súťaže, ktorá sa koná každé dva
roky. Dvadsaťtri obcí netrpezlivo čakalo v Banskej Bystrici na vyhlásenie
víťaza.
Dedinou roka 2019 sa stala obec Papradno v okrese Považská Bystrica.
Papradno presvedčilo hodnotiacu komisiu najmä ochranou prírodného
dedičstva a dedičstva predkov. Obyvatelia preukázali aj snahy o zachovanie
tradičnej ľudovej kultúry. Papradno ako národný víťaz bude v roku 2020
zastupovať Slovensko v 16. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny,
Druhé miesto v súťaži obsadila obec Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica
a tretie obec Raslavice v okrese Bardejov.
V jednotlivých kategóriách získali ocenenie nasledovné obce: Dedina
ako hospodár - Lúky, okres Púchov, Dedina ako maľovaná - Domaňovce,
okres Levoča, Dedina ako klenotnica - Beluj, okres Banská Štiavnica
a Krivany, okres Sabinov, Dedina ako pospolitosť - Bolešov, okres Ilava,
Dedina ako partner - Tvrdošovce, okres Nové Zámky, Dedina ako záhrada Tvrdošovce, okres Nové Zámky.
Mimoriadne ocenenia získali obce Jesenské, okres Levice, Pobedim,
okres Nové Mesto nad Váhom a Dohňany, okres Púchov.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Papradne v závere tohto
roka. Ocenené obce získajú okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže
a jej partnerov, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže,
viazané na realizáciu projektu zameraného na rozvoj a obnovu obce. Pobedim získal mimoriadne ocenenie "Za ochranu, dokumentovanie a prezentáciu paličkovanej čipky a tradičného ľudového odevu". Bolo mi cťou prevziať
toto ocenenie za všetkých obyvateľov Pobedima.

l Prevzatie mimoriadneho ocenenia.
Foto: Zuzana Pogranová

Za toto mimoriadne ocenenie je treba poďakovať našim Pobedimčanom,
ktorí sa snažia o zachovanie a zviditeľnenie nášho krojového dedičstva, či už
prezentáciou na Slovensku i v zahraničí. Rozširovanie povedomia o paličkovanej čipke, učenie paličkovať, obliekanie kroja hlavne na hodových slávnostných sv. omšiach, jeho prezentácia Detskou folklórnou skupinou Štvorlístok, Folklórnou skupinou Pobedimčan, záchrana krojových súčastí,
dokumentovanie a veľa iného, je v dnešnej dobe veľmi potrebné. K tomuto
oceneniu prispelo aj to, ako sme ukázali hodnotiacej komisii našu obec v deň,
keď k nám zavítali a zhodnotili všetko, čím naša dedinka žije.
Autor článkov: Eva Pogranová

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
V úvode 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 3. júla 2019, oboznámil
starosta obce s programom rokovania a novou
technikou pre zberný dvor, ktorú si mohli poslanci prezrieť pred budovou obecného úradu. Bohatý program zasadnutia, celkove 13 bodov, bol
doplnený o bod 5. a to Prerokovanie správy o vykonaní auditu obce za rok 2018.
Po kontrole uznesení ekonómka obce Lucia
Kameniarová predložila k prerokovaniu Konsolidovanú výročnú správu, ktorá uvádza údaje
z individuálnej výročnej správy Obce Pobedim
za rok 2018. Poslanci Konsolidovanú výročnú
správu Obce Pobedim za rok 2018 schválili bez
výhrad. Ekonómka obce L. Kameniarová oboznámila poslancov so Správou nezávislého audítora účtovnej závierky k 31.12.2018 a Správou
nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2018. Ďalej starosta obce Mgr.
Martin Lednický informoval poslancov o potrebe preschváliť kontokorentný úver, ktorý je
platný do 30. 09. 2019, aby sa mohla podľa
potreby predĺžiť jeho doba čerpania do 30.9.
2020. Z úveru vo výške 20.000,- Ä by sa čerpali
finančné prostriedky do 30.9.2020 na krytie
bežných výdavkov v prípade oneskoreného
prídelu podielových daní zo štátneho rozpočtu.
Na vznesené otázky poslancom odpovedala
ekonómka obce L. Kameniarová. Obecné zastupiteľstvo prijatie kontokorentného úveru schválilo. Následne poslanci schvaľovali preklenovací
úver za účelom prefinancovania NFP projektu
„Zberný dvor“ vo výške do 197 970, 06 Ä, investičný úver s účelom spolufinancovania projektu
„Zberný dvor“ vo výške do 10 419,48 Ä a investičný úver s účelom financovania investícií
„Stavebné práce v obci Pobedim“ do výšky
30 825,04 Ä. O priebehu a postupe čerpania

informoval starosta obce a ekonómka obce.
V bode 7 zasadania obecného zastupiteľstva
predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Anna
Dekanová Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Pobedim na 2. polrok 2019.
Poslanci predložený plán kontrolnej činnosti na
2. polrok 2019 schválili.
Obecné zastupiteľstvo ďalej prerokovalo
a schválilo Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Pobedim č. 1/2008 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci
Pobedim. Následne poslanci preroková vali
zmluvy o vytvorení spoločného DHZ s obcou
Horná Streda a s obcou Podolie. Každá zmluva
sa uzatvára na dobu neurčitú s možnosťou odstúpenia jednej zo zmluvných strán k 31.12. kalendárneho roka. Na otázky, ktoré sa týkali najmä
financovania spolupráce zodpovedal Martin
Piškula. Po pripomienkach poslancov Mgr.
Augus tínov ej a Ing. Ladis lava Melic hera
a vysvetlení Martina Piškulu boli dohody poslancami schválené. Poslanci sa v 10. bode rokovania
zaoberali žiadosťou o prenájom pozemku na
osadenie prenosného stánku . Žiadosť predložili
Danka Heráková a Jozef Radošinský. Nakoľko
na predmetnom pozemku má obec iný zámer a to
výstavbu bytových domov, poslanci boli jednohlasne proti prenájmu pozemku a požadujú
nariadiť odstránenie prenosného stánku do
20.7.2019. V prípade, že žiadatelia do tohto
termínu stánok neodstránia, bude obec postupovať v zmysle stavebného zákona, žiadateľ bude
pokutovaný a prenosný stánok odstránený na
jeho náklady.
V obsiahlom programe Interpelácie poslanci
interpelovali starostu obce s viacerými aktuálnymi záležitosťami. Starosta obce vo väčšine

4. zasadnutie
prípadov na otázky a pripomienky poslancov
odpovedal. Poslanci sa napríklad zaujímali o prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2019, požadovali zaradenie do budúceho zasadnutia zastupiteľstvo bod Investičný zámer na lokalite Zástodolie, upozornili na poškodenia na detskom
ihrisku, žiadali overiť možnosti preloženia
kontajnerov pri obchode M. Bielikovej, zaujímali sa o začiatku prác na prístavbe hasičskej zbrojnice, ďalej v akom štádiu je vybudovanie zberného dvora a komunitného centra a tiež o využívaní
traktora pre obce mikroregiónu Dubová. Po
interpeláciách starosta obce informoval o schválení dotácie na kamerový systém, na detské
kroje, športové potreby, Wifi pre Teba a dotácie
na prestrešenie pred Domom smútku. V súvislosti s uskutočnení Krajskej súťaže hasičov a Dňa
detí poďakoval za spoluprácu a rovnako poďakoval za spoluprácu pri návšteve hodnotiacej komisie súťaže Dedina roka. Starosta obce upozornil
na konanie územného a stavebného konania
rekonštrukcie Zdravotného strediska, na očakávanie posledných vyjadrení ku kanalizácii a potrebu vyhotoviť nový GP na odčlenenie pozemkov pre bytovú výstavbu. V tejto súvislosti
poslanci požadovali zmeniť umiestnenie prečerpávacej stanice s posunom k stodole pri
súp. č. 342.
Pred ukončením zasadania obecného zastupiteľstva v bode Rôzne sa diskutovalo o možnosti
a podmienkach umiestnenia online webkamery
na stránke obce; o ponuke projektov na chodníky
a spevnené plochy pre marginalizované skupiny.
Poslanci vyjadrili uvažovať o tomto projekte po
realizácii plánovaných projektov. Doporučili
tiež nepokračovať v projekte Wifi pre Teba a od
projektu odstúpiť.

Smutné hody v roku 1866
Veru boli skutočne smutné hody v spomínanom roku 1866. Ani sa nemožno čudovať, veď
od septembra do novembra vystrájala v našej
obci nákazlivá choroba - cholera. O tejto strašnej
a vysoko nákazlivej chorobe vieme na základe
zápisov vo farskej matrike, v ktorej sa zapisovalo v prípade úmrtia nielen meno zomrelého ale aj
pochovanie, vek a choroba, na ktorú obyvateľ
farnosti zomrel. Treba spomenúť, že sa do matriky zapisovali nielen farníci z Pobedima ale aj
z Bašoviec.
Epidémia cholery začala 13. septembra 1866,
kedy zomrela na choleru 35-ročná Alžbeta
Valová. Potom nasledovali ďalšie úmrtia a to
nielen jeden za deň. Počas sviatku sv. Michala
archanjela to boli pochovaní 4 mŕtvi Pobedimčania a na hody, ktoré pripadli na nedeľu 30. septembra zomrelo dokonca 11 Pobedimčanov.
Teda na pobedimske hody v roku 1866 nebolo na
radosť a veselie ani pomyslenia. Epidémia
kulminov ala v októbri spomínan ého roku
a posledný obyvateľ obce na choleru zomrel
v novembri. Celková bilancia obetí cholery
v našej obci je otrasná. V roku 1866 padlo za
obeť cholery 80 obyvateľov Pobedima, keď
v predchádzajúcom roku ako aj nasledujúcom
celkove zomrelo 50 ľudí, takže úbytok obyvate-

ľov bol ozaj výrazný. Inak počet obyvateľov
Pobedima bol v roku 1829 celkove 1034 obyvateľov a v roku 1900 mala naša obec 1169 obyvateľov. Môžeme predpokladať, že v spomínanom
nešťastnom roku 1866 mala obec Pobedim
okolo 1000 obyvateľov, teda o približne 150
menej ako v minulom roku 2018.
Poc hov áva nie usk uto čňo val i duc hov ní
pobedimskej farnosti a to správca farnosti Ján
Malatinský a vo veľkej miere františkán z provincie Najsvätejšieho spasiteľa páter Engelbert
Schmidt. Keďže v tomto roku patrila do farnosti
Pobedim aj Horná Streda, predpokladá sa, že
pochovávanie v susednej obci vykonával sám
správca farnosti. Kňaz Ján Malatinský v máji
v roku 1866 vystriedal v službe Dominika Mráza
a pôsobil v pobedimskej farnosti do roku 1878.
kedy aj v Pobedime dňa 14. júla zomrel. Do
Pobedima prišiel ako 33. ročný kňaz a jeho prvý
záznam vo farskej matrike je začiatkom mája .
Pobedimskí veriaci kňazovi postavili i pomník,
ktorý sa zachoval doteraz. Je to pieskovcový kríž
s podstavcom a tabuľou s latinským nápisom,
ktorý oznamuje že vo veku 45 rokov 14. júla
1878 zomrel pastier verných ovečiek Pobedimských Ján Malatinský.
Záznamy v matrike pochovaných v roku

l Pomník Jána Malatinského

1866 sú ozaj smutným čítaním a aj keď ani
v súčasnosti sa našim obyvateľom zdravotné
problémy nevyhýbajú, našťastie také hrozné
epidémie, dokonca ešte väčšia bola v roku 1831,
nás nepostihujú.
I. Pastorek

Folklórna skupina Pobedimčan v Nedožeroch - Brezanoch
Nedožery -Brezany sa 3. augusta 2019 stali
dejiskom už šiesteho ročníka Ľudového jarmoku
Pod vŕbičkami. Organizátormi boli Miestny odbor
Matice slovenskej Nedožery-Brezany a Obecný
úrad Nedožery-Brezany. Vďaka pozvaniu organizátorov, konkrétne Mgr. Bibiány Krpelanovej
mohla byť FSk Pobedimčan súčasťou tohto slávnostného dňa. Na vystúpenia cestujeme našimi
vlastnými autami, ale tento raz sme sa rozhodli
inak. Dopravu sme si zabezpečili klimatizovaným
autobusom s výborným vodičom, za čo chceme
poďakovať Mariánovi Ferancovi. Umožnili sme aj
obyvateľom Pobedima, aby spolu s nami cestovali
na ľudový jarmok, a tak si spríjemnili nedeľné
popoludnie.
V príjemnom prírodnom areáli mohli v stánkoch
vidieť zručných ľudových remeselníkov a umelcov.
Čo-to bolo možné sa naučiť aj od keramikára,
korytára, drotára či ošietkára i podučiť sa pradeniu,
pleteniu košíkov či vyšívaniu krivou ihlou. A ak vás
chytil pri potulkách remeslami hlad, boli pripravené
domáce koláče, pagáče, guláš a o smäde ste tiež
neostali. Pre deti boli pripravené rôzne hry i jazda
na koníkovi.
Cieľom folklórnej skupiny bolo predstavenie
zvykov a piesní z našej obce návštevníkom tohto

podujatia. Prvým pásmom bolo
Na senách. Veselé piesne i prekáračky pri hrabaní sena nenechali divákov na pochybách, že
dvojica mladých paholkov vie,
ako treba zahrať, keď majú „pod
čapicou“. Tak sa vžili do svojich
úloh, že nikto nechcel veriť, že si
nevypili. Divákov presvedčili až
druhým vystúpením Pranie na
potoku a drotár. Členovia folklórnej skupiny znova rozohrali
dian ie na javi sku vtip nými
Foto: Zuzana Pogranová
replikami, piesňami, rekvizitami
so všetkým, čo k tomu patrí. V tom im veľmi pomá- časťou programu bola Tancovačka s Piechovskou
hali diváci smiechom i potleskom. Bolo vidieť, že muzikou. Škoda len, že ju prerušil dážď a my sme sa
sme ich oboma pásmami zaujali a zabavili. Ako museli vydať na cestu domov. Členovia Folklórnej
vždy mali záujem aj o naše kroje. Tentoraz sme mali skupiny Pobedimčan chcú týmto poďakovať všetpracovné, tak sme dostali príkaz, že nabudúce kým Pobedimčanom, ktorí spolu s nimi absolvovali
musíme prísť v sviatočnom. Najviac nás potešili cestu autobusom, aby ich podporili pri vystúpení.
slová „nevidíme sa poslednýkrát “ i uznanie
Bolo to veľmi milé a príjemné. Eva Pogranová
Mgr. Krpelanovej.
Svoje umenie ukázali aj FSk Stráne z Važca,
Gajdošská muzika Bosoráci z Piechova a do tanca
hrala Piechovská muzika. Ich tance a spevy boli
krásne. Bolo sa na čo pozerať i počúvať. Poslednou
Dňa 15. júla 2019 v čase 11:57 hod. ohlásil

Tokio očami Pobedimčanov
Účasť na vedeckých konferenciách
umožňuje rýchlu výmenu nových
poznatkov, prezentáciu vlastných
výsledkov z príslušnej oblasti vedy, ale
ponúka aj možnosti nadviazať pracovné
kontakty a tiež „nakuknúť“ (hoci iba
krátko) do nových, často atraktívnych
miest našej planéty. Takým miestom
bolo aj Tokio, v ktorom sa konala
29. medzinárodná kartografická konferencia. Takmer tisíc kartografov a
geoinformatikov zo 75 štátov sa stretlo
v hlavnom meste Japonska v polovici
júla 2019.
Pristátie po 11-hodinovom priamom
lete z Viedne na letisku Narita a viac ako l Pohľad na časť Odaiby s konferenčnými budovami
hodinová cesta do hotela nás nenechali (vzadu Telecom Center, napravo Miraikan a Tokyo Internana pochybách, že vstupujeme do jednej tional Exchange Center).
z najväčších svetových metropol
(s takmer 14 miliónmi obyvateľov; veľké Tokio má prvý display v tvare glóbusu s 10 miliónmi obrazookolo 30 miliónov). Aj napriek prebdenej noci vých prvkov, poskytujúci dynamicky sa meniaci
a časovému posunu 7 hodín naše zvedavé pohľady obraz našej Zeme aj s oblačnými systémami aktuaz autobusu vnímali mimoriadne hustú zástavbu lizovanými prostredníctvom údajov zaznamenapopretkávanú viacúrovňovými komunikačnými ných meteorologickými satelitmi.
Mimoriadne atraktívna bola pre nás možnosť
estakádami a výrazný pouličný ruch. Ponad Tokijský záliv cez „Dúhový most“ dlhý 918 m, dokonče- pozrieť si Tokio z vyhliadky na 52. poschodí „Moriný v roku 1993, smerujeme do miesta konferencie ho veže“ vysokej 238 m v časti Roppongi Hills.
a nášho ubytovania. Most spája najväčší a najľud- Našim pohľadom neunikol impozantný areál
natejší ostrov Japonska - Honšú s umelým ostro- cisárskeho paláca, ani 634 metrová televízna veža
vom Odaiba. Jeho súčasťou sú supermoderné Tokyo Skytree (najvyššia stavba v Japonsku a druhá
administratívne budovy, múzeá, nákupné centrá, najvyššia na svete), či luxusná nákupná štvrť Ginza.
V rámci po-konferenčnej exkurzie sme cestovali
športoviská a parky. V roku 2020 bude miestom
do Takahagi, mesta ležiaceho na brehu Tichého
32. letných olympijských hier.
Malá izba v útulnom hoteli na brehu ostrova oceánu vzdialeného 160 km severne od Tokia.
Odaiba nás privítala unavených. Po krátkom oddy- Autostráda sa kľukatila japonským vidiekom chu nasledovala prehliadka okolia hotela. Na nej poľnohospodárskou krajinou, v ktorej dominovala
sme objavili tabuľku s prekvapujúcim oznamom. svieža zeleň rozsiahlych ryžových polí. Cieľom
Naša lokalita bola iba 1,3 m nad úrovňou Tichého cesty do Takahagi bolo múzeum máp Japonska
oceánu a v zóne, ktorú môže ohroziť cunami (vlny vytvorených významným japonským geografom
a kartografom Nagakubom Sekisuim (1717-1801).
vyvolané podmorským zemetrasením).
Miestom konferencie boli tri impozantné budo- Exkurziu spestrilo predvedenie nezabudnuteľného
vy (obr. ), z ktorých sme obdivovali najmä japonské originálneho čajového obradu a návštevy typických
múzeum vedy a inovácií Miraikan. Každého reštaurácií, pri vstupe do ktorých sa musí návštevnávštevníka zaujme v jeho vstupnej hale na svete ník vyzuť, usadiť na rohože pri nízkych stolíkoch

agronóm PD Pobedim veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim, požiar na
poli pri žatve medzi Pobedimom a Hornou
Stredou. Veliteľ DHZO Pobedim vyhlásil
poplach a na miesto zásahu bola vyslaná
technika s 9 členmi DHZO Pobedim. Na
mieste požiaru sa nachádzala technika CAS 32
T 148 s vodičom, ktorú malo PD Pobedim
zapožičanú ako požiarny dozor pri žatevných
prácach. Po príchode na miesto zásahu, bolo
zistene že sa jedná o požiar jačmeňa na koreni,
slamy na riadkoch a pšenice na koreni. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Trenčín vyslalo na
miesto udalosti jednotku Okresného riaditeľstva Nové Mesto nad Váhom so zásahovou
technikou a DHZO Čachtice pomáhalo s technikou CAS 32 T 815 s troma členmi hasičského zboru. Vplyvom silného vetra sa požiar
rozšíril cez cestu na druhé pole. Na mieste bol
prítomný predseda Poľnohospodárskeho
družstva Pobedim Ing. Juraj Lednický, ktorý
určil škodu. Na mieste boli dva traktory s diskami, ktoré miesto požiaroviska oborávali. Na
miesto požiaru dorazila hliadka policajného
zboru Cestná komunikácia bola v oboch
smeroch uzatvorená. Jednotka DHZO Pobedim sa riadila pokynmi veliteľa zásahu Hasičského a záchranného zboru.
Po likvidácií požiaru sa jednotky HaZZ
a DHZO vrátili na svoje základne.
Ako je v názve článku obdobný požiar
zasiahol pole s obilím Poľnohospodárskeho
družstva Pobedim posledný júnový deň minulého roka.
Dobrovoľný hasičský zbor
obce Pobedim

a pokúsiť sa najesť paličkami...
Po desiatich nevšedných dňoch v krajine vychádzajúceho slnka sa lúčime s účastníkmi konferencie, ešte raz poobdivujeme čistotu, poriadok a
presnosť, balíme kufor a presúvame sa na letisko.
Zároveň vyjadrujeme vďačnosť, že sme mohli
“nakuknúť“ aj keď len útržkovite (prednosť mali
konferenčné povinnosti), do japonskej reality.
Boeing 777 nabral kurz Viedeň. Sajónara (dovidenia) Tokio!
J. & J. Ferancoví

Nový školský rok 2019/2020
Druhého septembra 2019 sa začal nový školský rok. Poviete si „ A čo je na tom? Veď sa to
opakuje každý rok“. Je to však len zdanie. Žiaci
prechádzajú tou istou školskou bránou, tými
istými dverami, ale už nejdú do triedy z minulého
roka, už je tu zmena, idú do inej. Postúpili. Sú
o rok starší. A čo prváčikovia? Tu je zmena najväčšia. Minulý rok boli škôlkari a teraz sú už
žiačikovia. Spolu so svojimi rodičmi prišli
do školy, aby ich budúci spolužiaci pasovali za
ozajstných žiakov. O trištvrte na osem sa ozval
školský zvonček, aby dal na vedomie, že nový
školský rok 2019/2020 sa začína. To už boli žiaci
všetkých tried, pedagógovia i nepedagogický
personál pripravení v aule školy. Okrem nich i
hostia. Slovenská národná hymna stíšila džavot
žiakov a slávnostné otvorenie sa mohlo začať.
Po hymne predniesla báseň Adelka Krajčíková
a slova sa ujala riaditeľka Mgr. Jarmila Pastulová.
Všetkých srdečne privítala a oboznámila s organizačným zložením.
Základnú školu bude navštevovať 111 žiakov
a materskú školu 45 detí. Zástupkyňou pre MŠ je
Mgr. Zuzana Krajčíková, učiteľkami sú Zuzana
Paulechová, Daniela Čechvalová a Zuzana
Hajdínová. Zástupkyňou pre základnú školu je
Mgr. Jela Košútová, ktorá bude zároveň aj triednou učiteľkou šestnástim ôsmakom. V škole
budú učiť aj učiteľka Ing. Eva Haládiková, farár
JCLic. Ľuboš Tvrdý a farár ThDr. Branislav
Dolinský.
Škola je otvorená aj deťom s rôznymi špeciálnymi pedagogickými potrebami. Vyučujúcim
budú pri tomto pomáhať aj pedagogickí asistenti
učiteľa, a to Mgr. Milada Krížová, Bc. Vladimíra
Makarová, Mgr. Silvia Horinová, Alena Urbanová a Ondrej Haládik. Školský klub detí povedie
vychovávateľka Mgr. Veronika Srogončíková.
Nepedagogickými pracovníkmi sú: ekonómka
školy Ing. Anna Borovská, dve upratovačky

Viera Petrášová a Slávka Plichtová, vo výdajnej
školskej jedálni bude pracovať Iveta Povazsaiyová a v období vykurovania priestorov školy bude
pracovať ako kurič Ivan Žitňanský.
Z úst riaditeľky zazneli povzbudivé slová:
„Navzájom si zaželajme veľa úspechov, aby
školský rok bol pestrý a veselý. Aby ste v našej
škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí,
pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám
pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola
fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia
inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené
srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Ja sa
budem o pohodu a „človečinu“ na našej škole
snažiť zo všetkých síl“.

S krátkym príhovorom k prítomným vystúpil
i starosta obce Mgr. Martin Lednický a poprial
nielen žiakom, pedagógom ale i rodičom veľa
úspechov.
A to už prišli k slovu deviataci, aby prostredníctvom rozprávok pasovali prváčikov za riadnych žiakov školy. Postupne každého jedného
privádzali k rytierovi a ten svojou šabľou osvedčil, že prítomný je už žiakom. Zatiaľ sa rodičia
podpísali do Kroniky školy. Nakoniec Timea
Havrlentová, Radoslava Malíčková a Natália
Miklovičová zaspievali pieseň.
Nám prináleží zaželať pobedimskej škole
úspešný školský rok.
Eva Pogranová

Slávnostné prijatie prvákov u starostu obce
Na 2. september 2019 prváčikovia určite nezabudnú. Veď boli účastníkmi až dvoch slávnostných prijatí.
Po prvej slávnosti, konanej v základnej škole, ich
čakalo ďalšie prekvapenie v obradnej sieni Obecného
úradu v Pobedime.
Prváčikov spoločne s rodičmi, riaditeľkou ZŠ s MŠ
Jána Hollého v Pobedime Mgr. Jarmilou Pastulovou,
triednou učiteľkou Jankou Škanderovou i zástupkyňou
riaditeľky školy Mgr. Jelou Košútovou slávnostne
privítala básňou Lucia Kameniarová. Starosta obce
Mgr. Martin Lednický vo svojom príhovore poprial
pedagógom i rodičom veľa úspechov a trpezlivosti.
Prváčikom zaželal veľa šťastia pri získavaní nových
vedomostí. Ako spomienku na prvý deň v škole dostali
všetci darček - knihu „Veselí prváci“ s venovaním,
ktorú im spolu so sladkosťou odovzdal starosta. Rodičia sa medzitým podpisovali do Pamätnej knihy obce.
Samozrejme, že nemohlo chýbať spoločné fotografovanie ako spomienka na deň, kedy sa zo škôlkarov stali
školáci.
Text a foto: Eva Pogranová

Súťaž vo varení gulášu 2019
Futbal v Pobedime, aj v okolitých kluboch stagnuje,
no my sa môžeme pochváliť stále veľkou návštevnosťou na
domácich zápasoch a najkrajším areálom v širokom okolí.
Smutné je, že pre tento šport už ubúda hráčov vo všetkých kategóriách. O rok, o dva s najväčšiu pravdepodobnosťou nebudeme schopní postaviť do súťaže žiacke družstvo
kategórie U15, na čo môže doplatiť A-mužstvo. V prípade,
že nebude fungovať mužstvo žiakov, musí mužstvo mužov
hrať poslednú súťaž, alebo by náš klub musel zaplatiť poplatok 2 500Ä v zmysle pravidiel SFZ. Výbor FK sa zamýšľal aj
nad založením prípravky, čo sú deti od 8 do 11 rokov, ale
k týmto deťom sa zatiaľ nenašiel trpezlivý tréner, ktorého by
sme uvítali v našom klube.
Tiež nás trápi, že chlapci, ktorí skončili v mládežníckych
kategóriách odchádzajú do iných klubov. Napriek tomu, že
sme pracovali s nimi od žiakov, sa nám otočia chrbtom. Veď
už o dva roky môžu všetci títo naši mládežníci tvoriť kostru
A- mužstva a vedenie FK nemusí hľadať hráčov po okolí.
Spomenieme milú príhodu z mája, keď sa nám ozval cez
sociálnu sieť fanúšik, ktorého prarodičia Gregoričkovci
odišli z Pobedima do Michiganu v Amerike. Mal záujem
o náš dres, pretože je náš priaznivec a aj z druhého konca
sveta nás sleduje a fandí nám. S radosťou sme mu dres
poslali, a boli sme hrdí, že sa k nám hlásia aj fanúšikovia,
ktorí majú korene z Pobedima.

Trošku netradične sa
v tomto roku konala „Súťaž
vo varení gulášu“. Prečo
netradične? Zmenilo sa
miesto konania. Doteraz
bolo zvykom variť pri
ihrisku. No v sobotu 24.
augusta 2019 súťažiaci
rozložili svoje kotlíky,
kuchárske náčinie, najmä
mäso a všetky ostatné
ingrediencie v Pohostinstve
u Hasiča v Pobedime.
Sedem družstiev Achnaton,
Berky, FC Pobedim, Ježáci,
Panteri, Sokol Pobedim a Team CZ/SK sa
snažilo, aby uvarili ten ozaj najlepší guláš.
Do súťaže sa zapojili nielen domáci, ale
i cezpoľní a dokonca aj zahraniční účastníci.
Popri varení sa viedli družné rozhovory,
nálada bola vynikajúca a všetci s očakávaním čakali na výsledok. Prvé miesto obsadil
Berky Team Hôrka, druhé miesto Sokol
Pobedim Team, tretie FC Pobedim Team
a na štvrtom mieste všetci ostatní.
Samozrejme, že dostali aj vecné ceny.

Foto: Jarmila Čopová

To však nebolo všetko. Od 18.00 hod.
k dobrej pohode vyhrávala hudobná skupina DUO BONUS. Hudba, tanec, spev,
výborné guláše, cigánska v žemli a všetko,
čo ponúka pohostinstvo, prispelo k tomu,
že táto akcia sa vydarila. Tí, čo prišli, určite
neobanovali.
Organizátorom patrí poďakovanie a veríme, že o rok sa na takomto vynikajúcom
podujatí zídeme znova.
Eva Pogranová

Medzinárodný turnaj dorastu 2019
Mladé nádeje Kolkárskeho klubu Pobedim sa zúčastnili aj tento rok
medzinárodného turnaja dorastu. A to jediný dorastenec Michal Malíček
a žiaci Radoslava Malíčková, Samuel Dúdik, Ondrej Pečenkár a Samuel
Slimák. Svoje umenie najskôr prezentovali na medzinárodnom turnaji
dorastu na domácich dráhach (17.8.2019) a v Trenčíne (18.8.2019).
O týždeň na to v Českej republike v Kamenici nad Lipou a v Tábore.
V posledný prázdninový víkend hrali v Trstenej a Podbrezovej.
Keďže niektoré deti boli ešte na prázdninách alebo mali s rodičmi spoločné dovolenky, tak si KK Pobedim musel požičať do hodnotenia družstiev
na každom turnaji jedného hráča z iného družstva.
Na druhý deň cestovali hráči do Trenčína. Ako prvý nastúpil opäť Ondrej
Pečenkár, ktorý zopakoval výkon z domácich dráh, keď dosiahol výhon
445 zvalených kolkov. Po ňom nastúpila Radoslava Malíčková. Jej výkon
bol omnoho lepší ako na domácich dráhach a nakoniec zvalila 507 kolkov.
Ako posledný nastúpil Michal Malíček, ktorý dosiahol výkon 520 zvalených kolkov, čo mu stačilo na 8.miesto v druhom turnaji.
Na ďalšie turnaje do Čiech cestovala tá istá trojica. Pre deti bol pripravený aj sprievodný program. V piatok počas cesty na Kamenice nad Lipou si
najskôr pozreli zoologickú záhradu v Jihlave potom sa okúpali v relaxačnom centre v Pelhřimove a nakoniec mali opekačku v Kamenici nad Lipou,
ktorú pre nich pripravil domáci klub vedľa kolkárne. Pred sobotňajším
štartom si výprava urobila prechádzku a prehliadku zámockej záhrady
a okolie zámku Kamenice nad Lipou. Po skončení turnaja sa výprava presunula do Tábora, kde bolo zabezpečené ubytovanie takmer v historickom
centre mesta. Po ubytovaní si výprava urobila večernú prehliadku centra
mesta.
V sobotu 31.8.2019 sa ďalší turnaj uskutočnil v Trstenej. Ako prvý
nastúpil Samuel Slimák a dosiahol výkon 459 zvalených kolkov. Michal
Malíček hral koncentrovane a skončil s výkonom 540 zvalených kolkov.
Radoslava Malíčková dosiahla výkon 506 zvalených kolkov.
V nedeľu sa uskutočnil posledný turnaj na kolkárni v Podbrezovej. Ako
prvý nastúpil Michal Malíček a veľmi slabou hrou na tretej dráhe dosiahol
nakoniec výkon 518 zvalených kolkov. Radoslava Malíčková výkon 547
zvalených kolkov bola najlepšou hráčkou KK Pobedim. Samuel Slimák
pokazil poslednú dráhu a dosiahol výkon 434 zvalených kolkov.
Celkovým víťazným družstvom Medzinárodného turnaja dorastu sa
stalo družstvo ŠK Železiarne Podbrezová, pred ŠKK Trstená a tretie miesto
obsadilo TJ Kamenice nad Lipou. Štvrté miesto obsadili hráči KK Lokomotíva Tábor, piate TKK Trenčín a šieste miesto KK Pobedim.
Medzi chlapcami zvíťazil Filip Bánik z Podbrezovej pred spoluhráčom
Kristiánom Sojákom a tretie miesto Martin Hlaváč z KK Lokomotíva
Tábor. V kategórii dievčat zvíťazila Daniela Mócová z Podbrezovej pred
spoluhráčkou Naďou Poliakovou a treťou Veronikou Mikušincovou z TKK
Trenčín.

Tretí ročník Memoriálu Štefana Klima
Podľa termínového kalendáru Slovenského kolkárskeho zväzu sa
v 36. týždni začína súťažný ročník 2019-20. Príprava hráčov KK Pobedim je v plnom prúde. V sobotu 24.augusta organizoval KK Pobedim
3. ročník Memoriála Štefana Klima. Účasť prijali extraligové družstvo
KK Zlaté Klasy, prvoligové družstvo DKK Nové Mesto nad Váhom
a treťoligové KK Moravské Lieskové. V príjemnej a družnej atmosfére
sa najlepšie darilo hráčom zo Zlatých Klasoch, ktorého hráči zvalili
3432 kolkov. Na druhom mieste skončilo domáce družstvo s výkonom
3333 zvalených kolkov. Tretie miesto si vybojovali hráči z Moravského Lieskového, keď zvalili 3134 zvalených kolkov a výkonom 3050
zvalených kolkov skončili hráči Nové Mesta nad Váhom na štvrtom
mieste. V jednotlivcoch sa najlepším výkonom prezentoval hráč domáci Jozef Miklovič, keď ako jediný prekonal 600 zvalených kolkov
a hneď o 38 kolkov. Druhým najlepším hráčom turnaja bol hráč Zlatých
Klasov Stanislav Pospíšil s výkonom 599 zvalených kolkov a tretím
jeho spoluhráč Tibor Varga, ktorý zvalil 591 kolkov.

l Účastníci Medzinárodného turnaja mládeže v Tábore.

Vo štvrtok 29.8.2019 sa na kolkárni v Pobedime uskutočnil už
desiaty ročník turnaja troch klubov KK Pobedim - ŠK Modranka - ŠK
Železiarne Podbrezová, ako záverečná príprava na súťažný ročník
2019-2020. Úlohu favorita turnaja potvrdili hráči A-družstva ŠK
Železiarne Podbrezová, ktorí zvalili 3583 kolkov. Najlepším hráčom
družstva a zároveň aj turnaja sa stal nestarnúci srbský reprezentant
a majster sveta Jovan Ćalič s výkonom 621 zvalených kolkov. Hranicu
600 kolkov prekonal aj slovenský reprezentant Erik Kuna s výkonom
610 a druhý srbský reprezentant Daniel Tepša, ktorý zvalil rovných 600
kolkov. Z domácich bol najlepší Jozef Miklovič, ktorý zaostal o dva
kolky za Danielom Tepšom. Druhé miesto v turnaji si vybojovali hráči
KK Pobedim, keď výborným finišmanom bol Marek Mrekaj, ktorý
dosiahol 596 zvalených kolkov. Družstvo KK Pobedim zvalilo 3323
kolkov. Tretie miesto obsadilo B-družstvo ŠK Železiarne Podbrezová
výkonom 3264 zvalených kolkov. Štvrté miesto obsadili hráči ŠK
Modranka výkonom 3236 kolkov.
Marián Mitošinka

Privítali sme:
15.7.2019 Toráčová Sabinka, č. 303
5.7.2019
Manák Peter, č. 187
30.7.2019 Kamenská Tereza, č. 358
1.9.2019
Moravanský Šimon, č 132
6.9.2019
Daniš Tomáš, č. 328
Manželstvo uzavreli:
22.6.2019 Sabová Romana a Augustín Michal č. 157
29.6.2019 Halašová Simona a Kyselica Pavol č. 260
6.7. 2019 Bokorová Lenka Ing. a Mitošinka Michal, Mgr č. 210
27.7.2019 Melicherová Lenka, Bc. č. 7 a Červeňan Milan
24.8.2019 Pätnická Ivana č. 265 a Kováč Filip
7.9.2019
Okienková Barbora č. 324, Ing. Palkovič Matej, č 369
14.9.2019 Petrušová Radka č. 454 a Lauko Marek č. 213
Rozlúčili sme sa:
7.9.2019
Mitošinka Alojz, č. 35, +88
15.9.2019 Košút Vladimír, č. 454, +54
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