
Po menšej prestávke sa Deň detí 
uskutočnil v športovom areáli. 
Stalo sa tak 3. júna 2017 za krásne-
ho teplého až horúceho slnečného 
počasia. Deň detí, ktorého hlavným 
organizátorom bola Obec Pobedim 
v spolupráci so školou, spoločen-
skými a športovými organizáciami 
a s podporou miestnych firiem 
a podnikateľov a dobrovoľníkov sa 
začal po skončení okresnej súťaže 
hasičov a konkrétne po odovzdáva-
ní diplomov úspešným hasičským družstvám. V závere tohto aktu sa účastníci 
súťaže a Dňa detí nestačili diviť, keď nečakaný vzdušný vír zdvihol plachtu 
obchodu s cenami pre deti a porozhadzoval nachystané odmeny - ceny pre 
súťažiacich a igelitové vrecká zdvihol až do úctyhodnej výšky. Ako sa vzdušný 
vír zdvihol, tak sa aj utíšil a po tanečnom vystúpení žiakov, príhovore žiačky 
školy a starostu obce Mgr. Martina Lednického mohol očakávaný Deň detí 
začať. Jeho súčasťou boli súťaže detí v rôznych disciplínach ako napríklad 
skákanie vo vreci, prenášanie vody, kop na bránku a ďalšie a súťažiaci s nazbie-
ranými bodmi sa náhlili do tzv. obchodu, aby si vyzdvihli skutočne kvalitné 
odmeny za svoje výkony. Účastníci akcie si mohli pozrieť ukážky skupiny 
bojových umení, zoznámili sa s prácou polície a sladkou odmenou pre deti bola 
zmrzlina. V západnej časti areálu boli postavené stánky školy, kde sa ponúkali 
ryby, nápoje, maľovanie na tvár (viď. foto), slané a sladké suché pečivo. 
Pre deti boli k dispozícii džúsy, párok v rožku a pre smädných pramenitá voda. 
Deti potešila i veľká nafukovacia šmýkačka s hasičským autom a vedľa zase 
domček na skákanie. Ďalší domček bol na trávniku ihriska a nechýbal ani 
bazénik s loptičkami. Záver patril pokusu o pobedimský rekord v počte tancujú-
cich najskôr žiakov a potom po výzve Mgr. Jely Košútovej i účastníkov poduja-
tia. Úplný záver patril znova hasičom, ktorí vytvorili pre deti penu.

Vďaka patrí všetkým , ktorí sa na príprave a realizovaní Dňa detí podieľali 
a to zvukárovi Ivanovi Pätnickému, kolektívu kuchyne, občerstvenia, rodičom 
ZRPŠ pri ZŠ Pobedim, členkám Sokol Pobedim, učiteľom školy, najmä 
Mgr. Jele Košútovej, a samozrejme priamemu organizátorovi úspešného Dňa 
detí, starostovi obce Mgr. Martinovi Lednickému. Myslíme si, že spokojnosť 
bola u všetkých účastníkov, najmä u detí,veď pre nich bola táto športovo- 
spoločenská akcia určená. Text a foto: I. Pastorek

Slnečný a úspešný Deň detí

• Maľovanie 
  na tvár.

Folklórna skupina Pobedimčan a obyvatelia Vystúpeniam folkló rnych skupín  
obce si dňa 24. júna 2017 pripomenuli vzácne predchádzal slávnostný príhovor 
jubileum, 70. výročie vzniku folklórnej skupiny. starostu obce Mgr. Martina Lednic-
Oslavy sa začali v Kostole sv. Michala archanjela, kého, historický prehľad činnosti 
kde sa konala sv. omša za živých a mŕtvych členov skupiny predsedom komisie kultúry 
folklórnej skupiny. Sv. omšu slúžili vdp. Jozef a školstva Mgr. Ivanom Pastorekom 
Lednický a správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý, a boli odovzdané ďakovné listy 
ktorý v homílii zdôraznil dôležitosť spevu v živote za činnosť v oblasti uchovávania a 
veriaceho. Po skončení sv. omše poďakovali rozvíjania ľudových tradícií. Vzác-
starosta obce Mgr. Martin Lednický a vedúca nym hosťom osláv bol poslanec 
folklórnej skupiny Andrea Nebalová vdp. Ľ. Tvr- Národnej rady Slovenskej republiky 
dému za podporu folklórneho hnutia a osobitne a predseda Trenčianskeho samo-
ľudového odevu počas krojovanej hodovej sv. správneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 
omše. ktorý v príhovore zablahoželal jubi-

Po bohoslužbe sa pobedimskí a melčickí folklo- lujúcej folklórnej skupine a vedúcej 
risti, spolu s viacerými občanmi obce, odobrali na FS Pobedimčan odovzdal plaketu Trenčianskeho ny Kolovrátok z Melčíc Lieskového a mužská 
cintorín, kde si pri ústrednom kríži spomenuli osvetového strediska v Trenčíne. Po príhovoroch spevácka skupina Chotár z Hornej Súče. 
a spolu sa s vdp. Ľubošom Tvrdým sa pomodlili za a oceneniach prišli na rad vystúpenia folklórnych Zrejme vzhľadom k horúcemu počasiu nebola 
zomrelých členov folklórnej skupiny. Pred sláv- skupín. V programe Svadba prezentovali členovia účasť vysoká, no tí, ktorí i napriek tomuto do 
nostným programom prešli folkloristi a hostia domácej skupiny tradičnú svadbu v našej obci, kultúrneho domu prišli si iste odniesli hodnotný 
v svadobnom sprievode do kultúrneho domu. v ďalšom vystúpení milo prekvapili žiaci, členovia estetický zážitok a svojou účasťou podporili ďalšiu 
Prítomných na programe privítala Eva Pogranová, folklórneho krúžku pri základnej škole a po nich sa záslužnú činnosť Folklórnej skupiny Pobedimčan. 
ktorá celý celý priebeh programu moderovala. prezentovali so svojimi piesňami hosťujúce skupi- -I.P.-

POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM

Císlo:

Oslava 120. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) 
v Pobedime sa konala 14. mája 2017. V tento deň si prišli všetci osláviť odkaz 
generácií ľudí, ktorí budovali DHZ v Pobedime až do súčasnej podoby. 
120 rokov je isto viac ako život jedného človeka, a práve i v tomto čísle tkvie 
spoločné zapálenie sa viacerých ľudí pre jednu vec, ktoré prežilo rôzne režimy 
a iné historické udalosti. Svätou omšou v Kostole svätého Michala archanjela 
hasiči poďakovali za ochranu pred neskrotenými živlami. Na zosnulých členov, 
ktorí zanechali nezmazateľný odkaz v radoch Dobrovoľného hasičského zboru, 
si zástup spomenul a uctil ich pamiatku položením venca pod kríž na cintoríne. 
Slávnostný sprievod, spolu s hasičskými autami pokračoval ďalej cez Dubovú 
a Kútnarskú ulicu k soche svätého Floriána, kde zúčastnení poďakovali za jeho 
orodovanie a prosili ho o ochranu i v nasledujúcich rokoch.

Odtiaľ sa dav presunul do Obecného účelového zariadenia (svadobka), kde 
krásnym kultúrnym predstavením škôlkarov sa začala oficiálna časť osláv. 
Vladimíra Žitňanská, ako moderátorka osláv, v úvode privítala hostí citáciou 
Waltera Scotta: „Ľudstvo by zahynulo, keby sa prestalo podporovať navzá-
jom." Jeho slová sa v prenesenom duchu spomínali vo viacerých príhovoroch: 
starostu obce Mgr. Martina Lednického, predsedu DHZ Pobedim Martina 
Piškulu, poslanca NR SR, poslanca TSK a starostu obce Častkovce Mgr. Duša-
na Bublavého a vedúceho sekretariátu DPO SR Ing. Jána Parčiša. Pri tejto 
významnej udalosti Ing. Ján Parčiš, ktorý v mene Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny SR (DPO SR) odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru Pobedim vyzna-
menanie „čestnú zástavu DPO SR". Za DHZ Pobedim túto zástavu prevzali 
predseda DHZ Martin Piškula a veliteľ DHZ Martin Vallo.

Zabudnuté nezostali ani zásluhy ostatných pozvaných, ktorí veliteľom 
a výborom DHZ a predsedníctvom Územnej organizácie DPO SR Nové Mesto 
nad Váhom boli povýšení do vyšších hodností v skupine výkonných hasičov, 
zbormajstrov a technikov a taktiež boli ocenení stužkami za vernosť. Pri tejto 
príležitosti boli odovzdané ďakovné a pamätné listy. Dovolím si spomenúť, že 
ďakovný list bol odovzdaný najstaršiemu členovi DHZ Pobedim pánovi Jánovi 
Ferancovi (87 rokov) a najvernejším členom Vojtechovi Melicherovi (59 rokov 
v zbore) a Michalovi Beňovi (59 rokov v zbore). Ďakovnými listami boli ocene-
ní aj: Obec Pobedim a členovia DHZO Pobedim (zásahovej jednotky) a pamät-
nými listami pozvaní zástupcovia z radov HaZZ SR a pozvaných Dobrovoľ-
ných hasičských zborov.

Po skončení oficiálnej časti sa už v uvoľnenej atmosfére, družných rozhovo-
rov nielen na hasičskú tému a spievaní niesli oslavy až do večera.

   Ing. Matej Palkovič - tajomník DHZ Pobedim

V Pobedime sú hasiči už 120 rokov

Folklórna skupina Pobedimčan oslavovala 70 výročie



V minulom čísle obecných novín Pobedimčan matrikárka obce Vladimí-
ra Žitňanská načrtla históriu písania matrík a v závere uviedla, že na obec-
nom úrade sa nachádzajú matričné záznamy od roku 1895. Máme však 
zachytené i staršie záznamy o narodení, sobášení a pochovaní Pobedimča-
nov a to v matrikách cirkevných. Písali sme o nich v minulých číslach obed-
ných novín no pre úplnosť treba zopakovať, že najstaršia cirkevná matrika 
pobedimskej farnosti sa píše od roku 1660 a pokračuje vlastne až do súčas-
nosti. Existujú tri historické časti farskej matriky a to matrika z rokov 1660 - 
1697, ďalšia od roku 1704 do roku 1764 a posledná od roku 1765 do začiat-
ku 20. storočia. Časová medzera /1697 - 1703/ vznikla tým, že matrika 
z rokov 1697 - 1703 bola zničená za vpádu kurucov. Obe najstaršie časti 
matriky sa nachádzajú v archíve farského úradu, kópie sú na CD nosičoch 
a posledná historická matrika je uložená v Štátnom archíve v Bratislave.

Matričné záznamy sú rozdelené na záznam o pokrstení, neskôr i o naro-
dení, sobášení a pochovaní Pobedimčanov. Krst, vzhľadom na veľkú úmrt-
nosť novorodencov, sa vykonával zvyčajne na druhý deň po narodení dieťa-
ťa. V jeden deň sa vykonávali viaceré sobáše a nie je bez zaujímavosti, 
že mladomanželia boli veľmi mladí napríklad v roku 1804 sa ženil 17 ročný 
Anton Bielik a bral si za manželku Alžbetu, ktorá mala len 15 rokov. 

Všetky záznamy, písané v latinčine a sčasti aj v maďarčine, sú jediným 
prameňom pre získanie rodokmeňov a pre historikov sú dôležité hlavne 
matričné záznamy z 19. storočia, kedy sa zaznamenávali zamestnania 
obyvateľov, choroby na ktoré obyvatelia obce zomreli a na konci 19. storo-
čia čísla domov, v ktorých Pobedimčania bývali. Čo sa týka zamestnania 
najčastejšie to boli samozrejme roľníci, ale v záznamoch sú uvádzaní 
i pastieri dobytka a oviec, bačovia, valasi, mlynári, remeselníci ako kováči 
a krajčíri,sluhovia, slúžky a robotníci. Zaznamenali sa tiež správcovia 
prepoštského majetku, organisti ako aj šľachtici zemani konkrétne spájaní 
s menom Pohanka, neskôr Lednický. Choroby, na ktoré obyvatelia zomreli, 
určovali obhliadači mŕtvol. Samozrejme neboli presné a tak pri deťoch sa 
často uvádzalo, že zomreli na slabosť a u starších zase na starobu. Z tohto 
hľadiska sú tragické záznamy z roku 1866, kedy cholera doslova kosila 
Pobedimčanov.

Matričné záznamy písali správcovia farnosti alebo kapláni, okrem iných 
i Ján Hollý, a do pobedimskej matriky boli zapisovaní veriaci Bašoviec 
a i z Hornej Stredy. Ivan Pastorek 

V súvislosti s ukončením pracovného pomeru riaditeľky školy sa 
uskutočnilo v obradnej sieni obecného úradu prijatie PaedDr. J. Gáboro-
vej starostom obce Mgr. Martinom Lednickým, ktorý jej poďakoval 
za viacročnú organizačnú a pedagogickú činnosť a zaželal veľa úspe-
chov na novom pôsobisku. V ďalšom príhovore predseda komisie 
kultúry a školstva Mgr. Ivan Pastorek taktiež ocenil záslužnú prácu 
riaditeľky školy v oblasti rekonštrukcie školskej budovy a na poli kultú-
ry. Za činnosť v prospech školy PaedDr. J. Gáborovej školy poďakovala 
tiež predsedníčka Rady školy Mgr. Jela Košútová. 

Po príhovoroch odovzdal starosta obce PaedDr. Jarmile Gáborovej 
ďakovný list spolu s kyticou kvetov a spomienkovým darčekom. 
Za prijatie sa poďakovala riaditeľka školy a pripomenula úspešnú 
spoluprácu s Obcou Pobedim, rodičmi žiakov, spolupracovníkmi a so 
všetkými ktorí jej boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri vykoná-
vaní riadiacej funkcie. Milú slávnosť ukončila poéziou moderátorka 
prijatia Vladimíra Žitňanská a pozvala prítomných na malé občerstve-
nie. I. Pastorek

Prijatie a poďakovanie 
Ocenenie záslužnej činnosti PaedDr. J. Gáborovej 

V poradí 15. zasadnutie obecného zastupiteľ- sa uskutoční dňa 12. júna 2017, prihlášky záujem- menty, ktoré predložila poslancom ekonómka 
stva malo pomerne krátky program. Po podnetoch cov je potrebné podať do 29. mája 2017. Poslanci obce Lucia Kameniarová, poslanci po krátkej 
občanov, ktoré predniesli poslanci a tiež starosta v ďalšom priebehu rokovania posunuli bod o zní- rozprave schválili a zaoberali sa podanými žia-
obce, sa poslanci zaoberali projektom na zriade- žení nájmu spoločnosti Dargo na rokovanie dosťami a to žiadosťou spoločnosti Dargo s.r.o., 
nie zberného dvora, stojiska, odstránenie skládky najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, žiadosťou o zníženie poplatku za komunálne 
a zakúpenia techniky. Obecné zastupiteľstvo rovnako tiež na tomto zasadnutí budú stanovené odpady /Jana Vavrová - ZAPO/, pripojenia na 
súhlasilo s podaním projektu Ministerstva vnútra podmienky úprav obecných plôch pred rodinnými miestnu komunikáciu /Slávka Uhlíková/ a povo-
SR a schválili 5% finančnú účasť obce. Súhlasili domami. Ďalej starosta obce informoval poslan- lenia terénnych úprav /PhDr. Katarína Bičanová/. 
s projektom rekonštrukcie a prístavby garáže pre cov o prácach vykonávaných v obci a to konkrétne Poslanci súhlasili so znížením nájmu spoločnosti 
hasičskú techniku. V súvislosti s projektom o úprave tehlovej ohrady na cintoríne, osadení Dargo a zároveň sa s konateľom firmy dohodli na 
na komplexné zateplenie budovy obecného úradu lavičiek pri vonkajšom dvore Roľníckeho domu, ukončení nájmu sály kultúrneho domu. Súhlasili 
a kultúrneho domu, poslanci požiadali starostu kladení plynového potrubia na Cintorínskej ulici tiež so znížením poplatku za odpad Jane Vavrovej 
obce o vyčíslenie nákladov na tento projekt. a realizovaní nájazdu na komunikáciu vybudova- - ZAPO a v prípade žiadosti Slávky Uhlíkovej 
O podaní projektu a účasti obce budú poslanci nú v areáli školského dvora. V bode Interpelácie súhlasili s pripojením na miestnu komunikáciu, 
rokovať na najbližšom zasadnutí obecného zastu- sa riešila problematika opravy mlyna, sčasti avšak za splnenia požadovaného technického 
piteľstva. zbúraného domu Ing. M. Vanderku a osláv 120. riešenia napojenia na komunikáciu. Žiadosť 

Po otvorení 16. zasadnutia obecného zastupi- výročia hasičstva v Pobedime. Dr. Kataríny Bičanovej sa týka pozemku, ktorý 
teľstva starostom obce Mgr. Martinom Lednic- Dôležitou súčasťou 17. zasadnutia obecného spravuje správa ciest, takže zastupiteľstvo nemô-
kým sa spolu s funkcionármi spoločenských a zastupiteľstva, ktoré sa zišlo dňa 12. júna 2017, že v konkrétnom prípade vydať príslušné rozhod-
športových organizácií rokovalo o organizačnom boli dokumenty ekonomického charakteru. Pred nutie o terénnych úpravách. V ďalšom bode 
a technickom zabezpečení celoobecnej brigády, ich prerokovaním poslanci zvolil nového kontro- programu starosta obce oboznámil prítomných 
ktorá sa v prípade priaznivého počasia uskutoční lóra obce. Hlavným kontrolórom obce Pobedim so žiadosťou o rozviazanie pracovného pomeru 
dňa 29. apríla 2017. V ďalšom priebehu zasada- sa stala Ing. Anna Dekanová z Bašoviec. Po riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej. 
nia, ktoré bolo po návrhu starostu obce rozšírené hlasovaní starosta obce poďakoval doterajšej V tejto súvislosti starosta obce a obecné zastupi-
o dva body a to Žiadosť spoločnosti Dargo a ma- kontrolórke Alene Miklášovej za jej doterajšou teľstvo poďakovalo PaedDr. J. Gáborovej za jej 
teriál Úprava obecných plôch pred rodinnými činnosť v oblasti kontroly obecných financií. viacročnú pedagogickú, riadiacu a organizačnú 
domami, sa uskutočnila kontrola uznesení. Po voľbe pokračovalo zasadnutie prerokova- činnosť na poste riaditeľky Základnej a materskej 

Vzhľadom k tomu, že do stanoveného termínu ním týchto materiálov a to Čerpanie rozpočtu školy Jána Hollého v Pobedime. V poradí 17. za-
si nikto nepodal prihlášku na vykonávanie funk- obce k 31.12.2016, Záverečný účet obce za rok sadnutie obecného zastupiteľstva, po interpelá-
cie hlavného kontrolóra obce, obecné zastupiteľ- 2016, Výročná správa obce za rok 2016 a Konso- ciách poslancov a bodom Rôzne, ukončil starosta 
stvo vyhlásilo opätovnú voľbu kontrolóra. Voľba lidovaná výročná správa obce za rok 2016. Doku- obce Mgr. Martin Lednický. -I.P.-

/ 15., 16. a 17. zastupiteľstvo /

Matrika - historický prameň Foto: 
Lucia Kameniarová



Ďakujem redakcii Pobedimčana o možnosť v úprave vstupu do PD. Západosloven-
podeliť sa s čitateľmi pár riadkami o našich rados- ské elektrárne urobili výmenu trafosta-
tiach, starostiach a o  tom, čo sa na družstve udialo nice a zrušili starú trafostanicu na 
za minulý rok. V rastlinnej výrobe sme v posled- pasienku v areáli PD a novú trafostani-
ných rokoch urobili zopár zmien v osevnom postu- cu umiestnili vedľa OÚ, taktiež sa 
pe a odrodovej skladbe, čo postupne prináša zrušilo vzdušné vedenie a stĺpy k starej 
výsledky, ktoré sa prejavujú aj na úrodách. trafostanici, my sme popri tom dotiahli 
Momentálne pracujeme na lepšej a prehľadnejšej novú hadicu na plyn aj obecnú vodu 
evidencii v rastlinnej výrobe. výkopmi až po budovu bývalej gumy. 

V živočíšnej výrobe naďalej pokračujeme Taktiež tento rok plánujeme položiť do 
s chovom kráv s trhovou produkciou mlieka, zeme časť elektrického vedenia a 
v minulom roku bola už situácia s cenou mlieka prípravu na kamerový systém, aby sme 
dosť kritická, chvalabohu v tomto roku sa cena mali  pokrytú väčš iu časť  areá lu 

pohostenie  Už teraz máme naplánovaný termín mlieka postupne zlepšuje, ale stále je ešte pod družstva. Rozšírili sme aj kamerový systém a 
a pripravujeme program tohtoročného DOD na hranicou rentability. S chovom kráv úzko súvisí aj v tomto roku sa dúfam dostaneme až do pôrodne, 
12.08.2017, kde Vás srdečne pozývame. Chcel by odchov býkov, ktorý trocha vylepšuje ekonomické aby sme mali pod lepšou kontrolou aj dobytok 
som aj touto cestou poďakovať všetkým zamest-ukazovatele v ŽV. V minulom roku sme dali mož- v maštali. Podarilo sa nám vybetónovať základ 
nancom družstva, Pobedimskému poľovnému nosť zamestnancom, ale aj občanom Pobedima, cesty medzi hnojovými koncovkami maštalí 
združeniu, futbalistom, FS Pobedimčan, FS Kolo-kúpiť si domácky chované brojlery. Keďže bol a postupne chceme dorobiť cestu a prepojiť hnojo-
vrátok z Melčíc Lieskového a všetkým dobrovoľ-o brojlery veľký záujem, bude možnosť zakúpiť si vé koncovky maštalí s hnojovou jamou.
níkom za aktívnu pomoc, ale samozrejme aj vám ich aj v tomto roku. Ohľadom termínu je potrebné, Čo sa týka žatvy, tento rok bol problematický 
návštevníkom, pre ktorých sme to celé organizova-aby sa záujemcovia informovali v pokladni PD vzhľadom na počasie a priebeh žatvy ovplyvnil aj 
li. Bez vášho záujmu a podpory a  práce všetkých u Veroniky Vaškovej. Máte možnosť ošklbať vaše nedostatok kombajnov, keďže žatva prebiehala 
spomenutých by akcia nebola opäť taká úspešná. kurence na družstevnej šklbačke na kurence. v rovnakom čase na obrovskom území. Úroda 
Červený kríž v tomto roku organizuje odber krvi V prípade záujmu je potrebné sa dohodnúť so obilnín bola síce nadpriemerná, ale počasie malo 
9.8.2017 pred DOD. Dobrovoľní darcovia, ktorí zootechnikom v kancelárii PD. vplyv na kvalitu obilia. Nadpriemerné boli aj úrody 
darujú krv okrem občerstvenia na mieste, dostanú V minulom roku sa nám podarilo rozšíriť strojo- sóje, slnečnice a kukurice. Pri kukurici bol problém 
kupóny aj na občerstvenie na DOD PD Pobedim.vý park o predvádzací traktor s výkonom 330 koní, s príjmom komodity u odberateľa, takže zber sa 

Ďalšia akcia, ktorá získava Vašu podporu, je ktorý sme priviezli z Nemecka a v rámci inovova- nám trocha natiahol.
zimné stretnutie pri divadelnom predstavení, ktoré nia pestovateľských technológií sa nám podaril Postupne sa nám darí kupovať pozemky pod 
plánujeme na 9.12.2017 vo Svadobke. Znova sa nákup sejačky a postrekovača s finančnou podpo- areálom družstva aj pôdu, na ktorej hospodárime. 
nám predstaví Divadlo DINO so svojím inovova-rou 40 % z EU. Sejačka so záberom 6m pri sejbe V nákupe pôdy budeme určite pokračovať. Chcem 
ným divadelným predstavením Drápačky.dokáže zároveň aj prihnojovať osivo granulova- požiadať tých, ktorí majú záujem predať ornú 

Okrem týchto aktivít pre zamestnancov, členov ným hnojivom, čím šetrí nielen hnojivo a čas, ale aj pôdu, aby ste nás oslovili s ponukou na odkup 
a v prípade voľných kapacít aj pre ostatných záu-prejazd navyše s rozmetadlom na hnojivo a tým aj a nepredávali ju hneď iným osobám. V poslednom 
jemcov organizujeme zájazd na výstavu Garten-pôdu a životné prostredie. Postrekovač s 24 m čase sa nám stalo, že niektorí ľudia predali pôdu a 
baumesse Tulln v Rakúskom Tullne.ramenami a 4000 l nádržou s presnejším dávkova- nakoniec zistili, že ju predali lacnejšie, ako by sme 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým spo-ním a ochranou proti prestrekovaniu taktiež prispe- ju kúpili my.
lupracovníkom, či už z radov zamestnancov ale aj je k lepšiemu využitiu postrekov a ochrane život- V  minulom roku sme tradične v  augustovom 
dôchodcov a pracovníkov na dohodu za ich prácu. ného prostredia. termíne zorganizovali „Deň otvorených dverí" 
Ďakujem aj všetkým organizáciám v obci a aj obci Pokračovali sme aj v rekonštrukciách, podarilo určený pre širšiu verejnosť. Pre návštevníkov sme 
samotnej za spoluprácu.     Ing. Juraj Lednickýsa nám opraviť budovu za vrátnicou a strechu nad sprístupnili náš hospodársky dvor a  pripravili sme 

 predseda PD Pobedimvrátnicou a v tomto roku chceme pokračovať sprievodný program a tradičné „družstevné" 

Netradične, z technických 
príčin 1. mája, sa v tomto roku 
staval máj na tradičnom mieste 
pred svadobkou, kde účastní-
kov akcie privítal starosta obce 
Mgr. Martin Lednický Pro-
gram pred a i po postavení 
mája našimi hasičmi bol v réžii 

Márie Desátovej, vedúcej folklórneho detského súboru na základnej škole. 
Aktérmi boli žiaci školy a návštevníkom májovej akcie predviedli vynášanie 
a symbolické pálenie Moreny, ľudové pranostiky, hlásenia bubeníka a piesne. 
Program uvádzal bubeník a pri speve výdatne pomáhal Jozef Sýkora. A tak máj 
bol bez problémov postavený, program zaujal a nechýbal ani pohár vína. 
Môžeme teda konštatovať, že termín bol síce netradičný, no jarná akcia bola na 
tradične dobrej úrovni. I. Pastorek

Bilancia poľnohospodárov 

Leto trávime pri vode, v  lese, doma na dvore alebo v  záhrade. Isto viacerí 
neodmietnu príležitosť upiecť si mäso v  teplý letný večer. Ale pozor! Všetky 
tieto, bez pochýb príjemné udalosti, môžu mať neblahý dopad na požiarnu 
bezpečnosť. Za každých okolností, dbajme na prevenciu pred požiarom 
a  najme v  suchom, teplom, letnom období. V  prírode si miesto pre ohnisko 
dobre ohraničte napríklad kameňmi, aby ste zabránili ďalšiemu šíreniu ohňa. 
Dohliadnite na ohnisko a  pred odchodom od neho ohnisko dôkladne zahaste. 
Odhodená, nedbanlivo uhasená cigareta vie ľahko spôsobiť požiar. Pozor 
treba dať v  blízkosti polí a  lesov, ktoré sú v  letnom období najviac náchylné 
na vznik požiaru. Je potrebné podotknúť, že v  čase, kedy je vyhlásené ZVÝ-
ŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU, je zakázané zakladať 
ohne v  blízkosti lesa alebo poľa. Požiar môže vniknúť náhodou, ale za každou 
náhodou je žiaľ Bohu väčšinou ľudská hlúposť. Ing. Matej Palkovič 

  tajomník DHZ Pobedim

Ochrana pred požiarmi v lete

V stredu 15. marca 2017 sa uskutočnil pravidelný odber krvi. Celko-
ve sa zúčastnilo humánnej akcie 30 darcov krvi z našej obce, ale aj 
zo susedných obcí a to z Podolia, Bašoviec a Častkoviec. Národná trans-
fúzna stanica Trenčín odovzdala bronzové Jánskeho plakety Mgr. Marti-
novi Lednickému, Dušanovi Kaffkovi a Erikovi Šupkovi. Blahoželáme 
a ďakujeme. Sponzorom dobrovoľného odberu krvi, na ktorom sa 
zúčastnili ako hostia tri triedy žiakov našej základnej školy, podporila 
COOP Jednota. -r.-

Vynikajúci koncert a perfektné publikum - tak charakterizujú členovia 
skupiny Kollárovci vystúpenie v Pobedime. Myslíme si, že aj bolo. Zásluhu na 
tom mali v prvom rade skvelí hudobníci a speváci populárnej hudobnej skupi-
ny a tiež vynikajúce publikum, ktoré vytvorilo atmosféru aká v kultúrnom 
dome už dávno nebola. Treba však popravde uviesť, že túto vytvorili hlavne 
návštevníci zo širokého okolia. Bez ohľadu na to, možno len oceniť výbornú 
réžiu, technické zabezpečenie, dobrú akustiku a prípravu samotnej sály kultúr-
neho domu. 

Bol to vskutku veľmi pekný zážitok a dúfame, že Kollárovci neboli v našej 
obci poslednýkrát. I.P.

Koncert skupiny Kollárovci

Foto: Juraj Lednický

Foto: I. Pastorek 

Stavanie MÁJA



V piatok 28.4.2017 sa na miestnej kolkárni skončil na 6. mieste s priemerom 553 zvalených 
odohral posledný majstrovský zápas tohtoročnej kolkov a v trinástich stretnutiach získal 6 bodov pre 
sezóny. Ako sa darilo družstvám Kolkárskeho družstvo. Tretím najlepším hráčom bol Ivan Žit-
klubu Pobedim sme sa spýtali predsedu klubu ňanský, ktorý v hodnotení jednotlivcov skončil na 
Ing. Mariána Mitošinku. 13. mieste s priemerom 550 zvalených kolkov. 

V končiacej sezóne dosiahol Kolkársky klub V šestnástich stretnutiach získal 8 bodov pre druž-
Pobedim najväčší úspech svojej 20-ročnej histórie. stvo. Hneď za ním skončil Marek Mrekaj s prieme-
A-družstvo KK Pobedim obsadilo 3. miesto rom 549 zvalených kolkov a v šestnástich stretnu-
v 1. kolkárskej lige Západ, v ktorej štartovalo tiach získal 12 bodov pre družstvo. Hráč, ktorému 
12 družstiev. Uvedené umiestnenie si hráči sa podarilo získať šesť bodov pre družstvo bol 
A-družstva, zabezpečili už tri kolá pred koncom Pavol Černý, ktorý pred začiatkom sezóny prestú-
súťaže. Pohár ako aj diplom za dosiahnuté umiest- pil do KK Pobedim z KK Moravské Lieskové. 
nenie odovzdal člen Výkonného výboru Sloven- Ďalšími hráčmi, ktorí zasiahli do zápasov 1. ligy 
ského kolkárskeho zväzu Pavol Duračka pred boli Adrián Dudík, Jozef Melicher, Marián Mito-
posledným zápasom. Ocenenie prevzal najlepší šinka, Marek Sahaj, Michal Smatana, Michal Vajer 
hráč KK Pobedim ako aj najlepší hráč 1. ligy Západ a aj dorastenec Jakub Urban. zápasoch získal 7 bodov. Ďalší hráči, ktorí sa 
v tejto sezóne Jozef Miklovič. Hráčom B-družstva sa v 2. lige Západ už toľko zúčastňovali zápasov B-družstva boli Matej Palko-

Jozef Miklovič získal v 21 zápasoch 18 bodov nedarilo a v konečnej tabuľke obsadili 10. miesto vič, Adriána Miklovičová, Peter Lednický, Jozef 
pre družstvo a dosiahol priemer 569 zvalených z 15 družstiev. Najlepším hráčom družstva bol Melicher, Marián Mitošinka, Michal Smatana, 
kolkov. Druhým najlepším hráčom KK Pobedim sa Michal Vajer, ktorý v celkovom hodnotení jed- Tomáš Ševčík, Michal Dekan, Pavol Černý, Marek 
stal Michal Benko, ktorý v hodnotení jednotlivcov notlivcov s priemerom 537 zvalených kolkov Sahaj, Lukáš Pomajbo, Jaroslav Bango a tiež aj 

obsadil pekné 10.mies- dorastenci Jakub a Erik Urbanovci.
to a získal dvanásť bo- V dorasteneckej lige sa našim nádejam vôbec 
dov z 22 zápasov. Dru- nedarilo a nakoniec obsadili 9. miesto. V osemnás-
hým bol Marek Sahaj tich zápasoch sa iba štyrikrát radovali z víťazstva. 
na 24. mieste s prieme- Kostru družstva tvoril Jakub Urban, Erik Urban 
rom 530 zval enýc h a Michal Malíček. V niektorých zápasoch im 
kolkov a v dvanástich pomohla Barbora Košútová.
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Privítali sme:
4.4. 2017 Tomáš Machara, č. 429
5.5. 2017 Vanesa Mihaliková, č. 302

Manželstvo uzavreli: 
27.5.2017 Ing. Tomáš Miklovič č. 455 a Ing. Martina Kadlecová
10.6.2017 Nikola Uhlíková č. 365 a Marián Gábriš
17.6.2017 Bc. Klaudia Žáková č. 128 a Ľuboš Palkech 

Rozlúčili sme sa:
6.4. 2017 Jozef Klčo, +79, č. 271
28.4. 2017 Jozef Korábek, + 77, č. 422

Skončila sa kolkárska sezóna 2016 - 2017

 1. Turá Lúka 53

 2. Brezová pod Bradlom 51

 3. Pobedim 50

 4. Trenčianske Bohuslavice 43

 5. Krajné 42

 6. Stará Turá B 38

 7. Kálnica 37

 8. Horná Streda 35

 9. Hrádok 34

 10. Polianka 32

 11. Dolné Srnie 32

 12. Zemianske Podhradie 29

 13. Bzince pod Javorinou 27

 14. Lúka   6

V nedeľu 26. marca 2017 sa na kolkárni v Starej Turej Miklovič. Lepšou dorážkou ho prekonal a nakoniec zvíťa-
konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja mužov, kde sa zil s výkonom 593 zvalených kolkov.
zúčastnilo 32 hráčov z 8 klubov. Za KK Pobedim nastúpilo Ďalším naším hráčom, ktorý nastúpil do bojov o me-
šesť hráčov. daily bol Pavol Černý. V konečnom súčte bol o jeden 

Ako prvý z našich hráčov na dráhy nastúpil v prvej zvalený kôl slabší ako Ivan Žitňanský. Spolu s ním na 
štvorici Marek Mrekaj a výkonom 498 zvalených kolkov dráhe hral domáci Igor Stejskal, ktorému sa o jeden zvale-
potvrdil svoju horšiu formu z posledného týždňa, keď mu ný kôl podarilo prekonať Jozefa Mikloviča a odsunúť ho 
vôbec nešla hra do dorážky. V celkovom poradí mu jeho na priebežné tretie miesto. V ďalšej štvorici nastúpil náš 
výkon zabezpečil 30. miesto. Hneď po ňom nastúpil Ivan predposledný zástupca Matej Mrekaj. Ten sa nevedel nájsť 
Žitňanský, ktorému vôbec nevyšla dorážka podľa pred- v hre do plných, a tak sa s výkonom 540 zvalených kolkov 
stáv a s výkonom 540 zvalených kolov sa zaradil na prie- dostal pred Ivana Žitňanského, ale len o lepšiu dorážku. 
bežné tretie miesto. V celkovom poradí to však stačilo až Spolu s ním hral aj zástupca TKK Trenčín Marián Chudík. 
na 18.miesto. Ako tretí z našich hráčov sa predstavil Tomu sa poslednou dráhou podarilo prekonať výkon Igora 
obhajca minuloročného prvenstva Jozef Miklovič, ktoré- Stejskala. Takže Jozefovi Miklovičovi nakoniec ostala len 
mu staroturaská kolkáreň príliš nesedí. Peknou koncentro- zemiaková medaila za štvrté miesto.
vanou hrou predviedol dovtedy najlepší výkon a na moni- V poslednej štvorici nastúpil náš Michal Benko, tomu 
tore mu svietilo 570 zvalených kolkov. Hneď po skončení sa však vôbec nedarilo do dorážky a nakoniec s výkonom 
jeho štartu nastúpil hráč BKK Bánovce nad Bebravou 531 zvalených kolkov obsadil 24. miesto.
Pavel Bročko, ktorý do plných zvalil toľko, čo Jozef Ing. Marián Mitošinka

Tabuľka: VII. trieda juh dospelí

Majstrovstvá Slovenska v kategóriách dospelých (žien, mužov, senioriek, 
seniorov) sa konali v dňoch 6.-7. mája. KK Pobedim bol reprezentovať v kate-
górii mužov Jozef Miklovič, ktorý cestoval na Starú Turú. Tu v konkurencii 
36 pretekárov z celého Slovenska a tiež hlavne slovenských reprezentantov 
nesklamal a dosiahol doterajší najväčší úspech KK Pobedim v tejto kategórii. 
Po vylosovaní štartového čísla 27 sa na dráhy postavil vedľa slovenského 
reprezentanta Bystríka Vadoviča zo ŽP Šport Podbrezová. Po troch dráhach nad 
ním vyhrával, no slabším výkonom na poslednej dráhe nakoniec zvalil 
577 kolkov. Pred poslednou štvoricou, v ktorej nastupovali traja slovenskí 
reprezentanti bol na 14. mieste. Do nedeľného finále postupovalo 16 najlepších 
z kvalifikácie. Reprezentanti nakoniec predviedli svoje umenie a najslabší 
z nich Milan Tomka zo ŽP Šport Podbrezová odsunul o dva kolky Jozefa Miklo-
viča na 17. miesto. No Jozef Miklovič nakoniec finále hral, pretože na 
15. mieste umiestnený Miroslav Vlčko sa zo zdravotných dôvodov nemohol 
finále zúčastniť. Túto informáciu sa dozvedel až v noci o 23:45. Prvá štvorica 
na finále nastupovala už o 9:00. Tréma Jozefovi Miklovičovi zväzovala ruky 
a to hlavne v dorážke. Nakoniec zvalil 546 kolkov a obsadil 15.miesto. Víťa-
zom sa stal domáci odchovanec momentálne hráč ŽP Šport Podbrezová Peter 
Nemček výkonom 624 zvalených kolkov ale lepšou dorážkou predbehol svoj-
ho kolegu Milana Tomku. Ing. M. Mitošinka

Jozef Miklovič vo finále 
majstrovstiev Slovenska v kolkoch

l Najlepší hráč I. ligy Západ v kolkoch 
Jozef Miklovič


