
PhDr. Ján Mitošinka sa narodil v Pobedime dňa 29. júla 1934. Po úspešnom ukončení 
štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave sa venoval trénerskej a peda-
gogickej činnosti. Bol trénerom hokejového oddielu Slovan Bratislava a v rokoch 
1965 - 1990 pôsobil najskôr ako zástupca riaditeľa a v roku 1986 bol menovaný do funk-
cie riaditeľa Telovýchovnej školy v Bratislave. Svojimi publikáciami a metodickými 
článkami usmerňoval činnosť hokejového hráča. Svoje vedomosti v oblasti hokeja 
neodovzdával len na Slovensku, ale aj v Španielsku, kde pôsobil dlhšie obdobie. 
Funkčné obdobie prezidenta Slovenského hokejového zväzu spadalo do obdobia rokov 
1992 - 1997. Intenzívne sa venoval práci v Slovenskom hokejovom klube, ktorého 
centrum bolo určitý čas v našej obci. Životná púť PhDr. Jána Mitošinku sa ukončila 
22. marca 2011.  

POBEDIMČAN

Čas letných prázdnin vypršal a pre školopovinné deti 
a mládež sa začalo obdobie pravidelného raňajšieho 
vstávania, povinností, učenia, spoznávania neznámych 
vecí, prípadne aj zoznamovanie s novými spolužiakmi 
a učiteľmi i mnoho ďalšieho.

Školský rok 2016/2017 v Základnej škole s materskou 
školou Jána Hollého v Pobedime začal tak, ako na všet-
kých školách - slovenskou hymnou. Po úvodnej básni 
v podaní Simonky Slabej riaditeľka PaedDr. Jarmila 
Gáborová privítala prítomného starostu obce Mgr. Marti-
na Lednického, správcu farnosti JCLic. Mgr. Ľuboša 
Tvrdého, ostatných hostí, pedagogický i nepedagogický 
zbor a samozrejme žiakov. Zvlášť sa prihovorila školá-
kom, pripomenula prázdniny i nové úlohy, ktoré školský 
rok prinesie. Čaká ich svet objavovania prírody, pochope-
nia zázrakov techniky, ale aj nachádzanie miesta človeka 
v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského 
jazyka, spomienky na predkov a zvyky regiónu, vyučova-
nie anglického i ruského jazyka a veľa iného. Prihovorila 
sa aj prváčikom a zaželala im veľa úspechov a radosti 
z každého dňa, ktorý strávia v škole. Vyslovila presvedče-
nie, že rodičia budú s nimi spokojní a učitelia hrdí na to, 
akých majú skvelých prvákov. Oslovila aj žiakov každej 
triedy samostatne tak, ako býva jej zvykom na začiatku 
školského roku. Poprosila ich, aby prváčikov i nových 
žiakov prijali medzi seba, aby im prejavovali priateľstvo 
a pomoc tak, ako sa to dostalo im, keď sa stali žiakmi 
našej školy. Nakoniec privítala nové posily v pedagogic-
kom zbore - nové učiteľky v ZŠ, asistentky učiteľa, vy-
chovávateľku v školskej družine a novú učiteľku v MŠ.

ZŠ s MŠ v Pobedime bude navštevovať 106 žiakov, 
z toho 49 dievčat a 57 chlapcov. V tomto školskom roku 
bude pracovať 15 pedagogických zamestnancov.

Pre žiakov sú pripravené rôzne krúžky, spolu je ich 
osemnásť: športový pre 2. stupeň, strelecký, krúžok 
varenia, krúžok anglického jazyka, mediálny, matematic-
ký, spevácky, krúžok slovenského jazyka a literatúry, 
čitateľský, chemický, športový pre 1. stupeň, sokoliarsky, 
zumba pre 2. stupeň, krúžok ruského jazyka, Sokolky, 
folklórny, krúžok šikovných rúk, krúžok paličkovanej 
čipky. Tieto budú okrem učiteľov viesť aj rodičia i externí 
vedúci. Nakoniec vyslovila želanie, aby všetci mali veľa 
úspechov a trpezlivosti, veľa nových nápadov a spokoj-
nosti...

Po vystúpení Lauriky Petrušovej sa začalo diať niečo 
zvláštne. Prišla kráľovná so svojim dvorom. Usadila sa 
v kráľovskom kresle a futbalisti - pážatá i tanečníčky - 
dvorné dámy sa rozpŕchli po aule. Postupne privádzali ku 
kráľovnej každého prváčika či prváčku, aby ich mečom 
pasovala za ozajstných žiakov školy. Deviataci ich deko-
rovali medailou v tvare štvorlístka s lienkou. Dostali aj 
uvítací diplom. Rodičia sa medzitým podpisovali do 
Pamätnej knihy základnej školy. Nastala tu jedna veľmi 
zaujímavá situácia. Traja deviataci si pred svoju kráľovnú 
priviedli prváčikov - svojich súrodencov. Nasledovala 
pieseň v podaní Radky Malíčkovej, Timejky Havrlento-
vej a Sašky Barančíkovej. Nakoniec sa všetkým prihovo-
ril starosta obce a zaželal žiakom i učiteľom veľa úspe-
chov v novom školskom roku. Skončil sa oficiálny pro-
gram, žiaci poodchádzali do svojich tried a nový školský 
rok sa mohol naplno začať. Eva Pogranová

- výnimočná súčasť programu pobedimských hodov

Dňa 19. septembra 2016 sa zišlo 11. za- Ing. arch. Ján Dolejší, z podnetu starostu 
sadnutie obecného zastupiteľstva. Na progra- obce, prezentoval projektové zámery obce 
me boli predovšetkým materiály ekono- v oblasti výstavby bytov a rodinných domov. 
mického ako aj projektového charakteru. Po Obecné zastupiteľstvo prijalo k tejto proble-
podnetoch občanov, ktoré sa týkali napr. matike konkrétne uznesenie. Pracovníčka 
zapožičania hasičského auta, pripomienky obecného úradu Jana Miklovičová podala 
70. výročia folklórnej skupiny, cintorína, informáciu k miestnym daniam a  poplatkom 
hudobných nástrojov, boli poslanci obozná- za komunálne odpady. Tak ako zvyčajne 
mení o čerpaní rozpočtu k 30. júnu 2016 poslednými bodmi programu zastupiteľstva 
a s úpravou rozpočtu na rok 2016. Potom boli informácie starostu obce /rekonštrukcia 
nasledovala správa hlavného kontrolóra  cesty, program na pobedimské hody zapoje-
výsledku finančnej kontroly v  ZŠ s  MŠ Jána nie školy na vodovod/, interpelácie poslan-
Hollého, Pobedim 433 za rok 2015. cov a bod rôzne. -I.P. -

PhDr. Ján Mitošinka

Slávnostný začiatok 
školského roku 2016/2017

Pobedimčania nezabúdajú na osobnosti, ktoré 
dosiahli významných úspechov v rôznych oblastiach 
života spoločnosti a to či už na poli vedeckom, kultúr-
nom a tiež športovom. Medzi nich patrí i PhDr. Ján 
Mitošinka, ktorého si budeme pripomínať pamätnou 
tabuľou ako i areálom športu pomenovaným na 
Športový areál Jána Mitošinku. Tak ako sa uvádza na 
pamätnej tabuli, Ján Mitošinka v čase aktívnej čin-
nosti bol prvým prezidentom Slovenského zväzu 
ľadového hokeja v ére samostatnosti Slovenska, 
uznávaným hokejovým trénerom a úspešným riadite-
ľom Telovýchovnej školy v Bratislave. V roku 2011 
boli jeho športové aktivity ocenené uvedením do 
Siene slávy ľadového hokeja. I napriek tomu, že 
svoju bohatú činnosť uskutočňoval v našom hlavnom 
meste a tiež určitý čas v Španielsku, na rodnú obec 
nezabudol. Bol na ňu hrdý a podľa možnosti podpo-
roval šport v obci, kde vlastne so športom, ktorý sa 
mu stal životným osudom, v mladosti začínal. 

Pripomíname, že odhalenie pamätnej tabule 
Jánovi Mitošinkovi a pomenovanie športového 

areálu, je jedinečnou súčasťou bohatého spoločensko - kultúrneho a športového programu na 
pobedimských hodoch. Obyvatelia obce ako i návštevníci Pobedima si totiž môžu pozrieť 
výstavu o Jánovi Mitošinkovi a o športovom dianí v obci, zúčastniť sa zápasov našich futbalis-
tov, ďalej súťaže hasičov s historickou technikou ako i slávnostnej sv. omše, kde vyniknú krásne 
pobedimské kroje. Súčasťou programu je tiež koncert dychovej hudby, vystúpenia hudobných 
skupín, zábava v štýle retro, výstava našich žiakov a samozrejme nebudú chýbať ani typické 
hodové atrakcie, určené predovšetkým deťom.

Informácia o 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva 



Na deň 5. september 2016 malí prváčikovia len tak ľahko nezabudnú. Po 
slávnostnom otvorení školského roku 2016/2017 v priestoroch základnej školy 
sa najmladší školáci presunuli spolu so svojimi rodičmi na obecný úrad. Tu ich 
čakalo ďalšie prekvapenie v obradnej sieni Obecného úradu v Pobedime. 
Slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka u  starostu obce, aj ich rodičov, 
riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej, triednej učiteľky Mgr. Janky 
Škanderovej a Mgr. Jarmily Pastulovej začala slovami básnika Vladimíra 
Žitňanská a následne všetkých privítala. Starosta obce Mgr. Martin Lednický sa 
im prihovoril milým slovom a poprial veľa šťastia i trpezlivosti pri získavaní 
vedomostí v prvej triede. A aby mali peknú spomienku aj na túto slávnosť, 
dostali darček - knihu od obce, ako spomienku na ich prvý veľký deň v škole. 
Samozrejme, nechýbala ani sladká čokoláda. Rodičia sa zároveň podpísali do 
Pamätnej knihy obce Pobedim. Nasledovalo spoločné fotenie, aby si aj takto 
mohli pripomínať deň, keď sa zo škôlkarov stali školákmi.      Eva Pogranová 

Predpokladám, že Pobedimčania v minulosti chodievali na vrbovský 
jarmok, kde sa mohli stretnúť so svákom Raganom. Jeho podrážky 
vyšúchajú aj dlážky. Také vyšúchané dlážky bolo potrebné vymeniť 
v dvoch miestnostiach farskej budovy. Prvá miestnosť sa používa ako 
kancelária farského úradu, kde sa nahlasujú krsty, sobáše, pohreby 
alebo vypisujú potrebné tlačivá. Druhá izba slúži ako spoločenská 
miestnosť pre rôzne príležitosti. Pôvodná drevená dlážka, ktorá pomaly 
už dosluhovala, sa za pomoci skupiny 20 brigádnikov odstránila. Nasle-
dovalo betónovanie. A pokým betón vysychal, vykonali sa potrebné 
murárske práce. Vyvložkoval sa komín, aby sa miestnosti s vysokými 
stropmi mohli vykurovať prostredníctvom starobylých kachlí. Nasledo-
vali elektrikárske a maliarske práce. Aby obe miestnosti ešte viac zažia-
rili bielobou, natreli sa radiátory. Po 6. týždňoch od betónovania šikovní 
majstri položili novú drevenú dlážku. Tá sa hneď aj nalakovala, aby 
bola odolná moderným podrážkam. Šikovné ženy umyli okná a muži 
pomohli vrátiť nábytok do oboch miestností. Spoločenskú miestnosť 
obohatila obnovená historická skriňa, ktorá sa predtým nachádzala 
v sakristii farského kostola. V rámci skrášľovania farskej budovy, ktorá 
je kultúrnou pamiatkou, vymenili sa vstupné dvere od ulice i zo záhrady. 
Mohutné dubové dvere boli vyrobené tak, aby zodpovedali historické-
mu slohu budovy. Renovačné práce boli ukončené položením novej 
podlahy do vstupnej chodby. Všetky tieto práce sa vykonali počas 
dvoch letných mesiacov. Výsledok si mohli farníci pozrieť pri požehna-
ní obnovených priestorov. Za krátky čas sa podarilo urobiť veľké dielo, 
za čo som všetkým brigádnikom a dobrodincom farnosti veľmi vďačný. 
Svojím záujmom, obetavou prácou i hmotnou pomocou ukázali, že im 
záleží, aby historické pamiatky Pobedima boli aj pre ďalšie generácie 
svedectvom šikovnosti, poctivosti a pracovitosti nášho národa. 

Ďakujem všetkým mužom a ženám za akúkoľvek pomoc a teším sa 
na ďalšiu spoluprácu. Ľuboš Tvrdý

Tradičné prijatie prvákov u starostu obce Obnova interiéru fary

Prezentácia pobedimského kroja na 43. roční- zastavovali najmä nevestu Andrejku, dokonca 
ku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravi- jedno, keď ju zbadalo zakričalo „ide kráľovná“, 
nárskej výstavy na Agrokomplexe v Nitre bola čím vyvolalo riadny rozruch. Bolo to veľmi milé. 
v sobotu 30. augusta 2016. Okrem toho, čo sa od Pri odchode našu krojovanú trojicu zastavila 
takejto výstavy očakáva, organizátori pripravili tlmočníčka oficiálnej delegácie z Bulharska, 
veľmi bohatý sprievodný program. Národná sieť chvíľu sa s  nami rozprávali a nakoniec vznikla 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky pozvala spoločná fotografia so želaním hostí, aby sa nám 
predviesť svoje umenie mnohým súborom a sku- aj naďalej darilo kroj - ako dedičstvo zachovávať 
pinám. Samostatnou časťou v sobotu od 13.00 a ctiť. Text a foto: Eva Pogranová
hod. bola módna prehliadka ľudových krojov. Za 
Občianske združenie MAS Beckov - Čachtice - 
Tematín boli predvedené kroje z obcí Bošáca, 
Kálnica, Podolie i Pobedim... Podporiť náš kroj 
prišiel i náš starosta obce Martin Lednický spolu 
s manželkou. Krojov bolo veľa, približne z dvad-
siatich obcí a prezentovali nielen ženský a muž-
ský kroj, ale i detský, dievčenský, chlapčenský, 
ale aj kroj starých ľudí. Predvedené kroje zo 
všetkých obcí boli krásne, rozmanité a každý 
niečím zaujal. Podolie prezentovali v  ich podol-
skom kroji starostka obce Anna Čechvalová 
spolu s manželom. Po nich predviedli svadobný 
„pobiecky“ kroj Andrea Nedbalová (Mrekajová) 
a Matej Palkovič, ženský sviatočný kroj zasa 
Cilka Miklovičová. Moderátorka podujatia 
uviedla základné údaje o našom kroji - z čoho sa 
skladá, aký druh kroja sa pri akej príležitosti 
a ročnom období nosil... Potom vyzvala Cilku 
Miklovičovú, aby porozprávala a zároveň opísala 
svadobný kroj nevesty a uviedla aj rozdiely 
medzi sviatočným krojom ženy i dievky a spomí-
naným svadobným oblečením. Pobedimský kroj 
sa mnohým páčil, fotili si ho, žiadali o spoločnú 
fotografiu. Vysvetľovaniu odkiaľ sme, ako kroj 
vzniká, ako sa šije, vyšíva, z akých je materiálov, 
tak tomu nebolo konca. I deti si ho prezerali, 

Náš kroj na výstave Agrokomplex v Nitre

Niektorí členovia folklórnej skupiny mali tento Andrejka začala hrať a spievať prvú slohu pesničky 
víkend veľmi nabitý program. V sobotu predvádza- „Na pažici, na lúčke...“ , na druhú sa pridávali 
li kroje a v nedeľu takmer všetci boli účastníkmi Veronika s Monikou a na predposlednú slohu 
kultúrneho programu v Nitre na 43. ročníku Medzi- i Radka s Barborkou, okolitý ruch stíchol a neskôr 
národnej poľnohospodárskej a potravinárskej nám bolo tlmočené „že, pri ich speve im šiel mráz 
výstavy na Agrokomplexe. Národná sieť rozvoja po chrbte...“. Po vystúpení sme sa zhodli, že sme 
vidieka SR pripravila bohatý kultúrny program na hrali, akoby nám išlo o všetko a toto sa nám potvr-
všetky dni výstavy. V  nedeľu 21. augusta 2016 od dilo v následnej väzbe s divákmi. Chceli vedieť 
desiatej hodiny dopoludnia v pavilóne M1 znela odkiaľ sme, kde je Pobedim, ako sa nám darí získať 
hudba, spev, hovorené slovo. Spevácky súbor mladých ľudí, otázky ohľadne kroja - prečo je taký 
Úsmev, hudobný súbor Šurianski tamburáši, rôznofarebný a pod. Dostali sme aj pozvania na 
Lipovčanka, hudobná skupina M - Melodic, FS vystúpenie pri obecných, folklórnych slávnostiach. 
Pobedimčan, divadelný súbor Rozmarín - títo Veľmi milé bolo, keď majitelia firiem nás v areáli 
všetci v tento deň ponúkli svoje umenie návštevní- výstaviska zastavovali a  chceli spoločnú fotogra-
kom výstavy. Náš folklórny súbor malou javisko- fiu pred ich stánkom. Počas nášho účinkovania 
vou formou dal možnosť nahliadnuť do minulosti v sobotu i v nedeľu sa o nás veľmi dobre starali, 
dospelým i deťom aspoň krátkou ukážkou, ako to najmä pani Helíková za MAS Beckov - Čachtice - 
bolo na dedine pri rôznych denných činnostiach - Tematín a  Ing. Andrej Milo, regionálny koordiná-
pri zametaní, keď sa dve ženy pohádajú, čo sa dialo, tor za NSRV SR pre Trenčiansky kraj. Andrejka 
keď prišiel bubeník vyhlásiť najnovšie oznamy a  Nedbalová, Juraj Nedbal, Cilka Miklovičová, Oľga 
ako sa mladí i starší dokázali zabaviť na Pažici pri Klimová, Jožko Žitňanský, Veronika Slabá, Matej 
harmonike až do večerných hodín. Pol hodinové Palkovič, Barborka Okienková, Radka Malíčková, 
pásmo plné spevu, hovoreného slova, tanca, spre- Monika Kopúnová, nový člen Marián Kopún 
vádzané Andrejkinou hrou na harmonike bolo z Hrádku a Eva Pogranová znova ukázali, aké dô-
prerušované smiechom a potleskom, ale i užasnu- ležité je zachovávať naše dedičstvo - kroje i zvy-
tými tvárami pri speve pätice našich dievčat. Keď ky. Eva Pogranová

• Spomienkové foto po prezentácii krojov.    • Spomienkové foto po prezentácii krojov.    



Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime 
vznikla v roku 2006 a to z iniciatívy vtedajšej starostky obce Márie Vavrovej. 
Po nevyhnutných organizačných činnostiach sa uskutočnila ustanovujúca 
schôdza a bol zvolený výbor organizácie, ktorá mala v čase svojho vzniku 
50 členov. Počet členov organizácie sa postupne zvyšoval a v súčasnosti je 
organizácia seniorov so stovkou členov najpočetnejšiu spoločenskou organi-
záciou v obci a na počet obyvateľov patrí medzi najpočetnejšie organizácie 
JDS v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Pri tomto jubileu sa dá snáď konštatovať, že základná organizácia žije 
pestrým spoločensko - kultúrnym životom. Jej aktivity môžeme rozdeliť na 
tradičné a príležitostné. K tradičným patria napríklad fašiangové posedenia, 
posedenia pri guláši, opekanie na poľovníckej chate, predvianočné stretnutia 
a silvestrovské stretnutia. K nim treba prirátať aj každoročné jednodenné 
pobyty na kúpalisku v Podhájskej. Zväčša druhá polovica mája a v niektorých 
rokoch i začiatok októbra, je rezervovaná tematickým zájazdom. Prvým bol 
zájazd do rázovitých Čičmian, Rajeckej Lesnej a do Rajeckých Teplíc. Ďalšie 
zájazdy smerovali na západné a stredné Slovensko i na neďalekú Moravu. Zvyčajne začiatkom mája sa stretávame v Roľníckom dome, aby sme 
Navštívili sme arborétum v Mlyňanoch, areál zámku v Topoľčiankach, Banskú expozičné priestory dôkladne vyčistili, a tak pripravili na návštevy typického 
Štiavnicu, Sv. Anton, Bratislavský hrad, hrad Červený kameň, Baťov kanál domu roľníka z roku 1878. Vzdelávacie aktivity sme zamerali na prednášky so 
v Skalici, Šaštínsku baziliku a na Morave historický Velehrad, blízky archeo zdravotníckou tematikou a kultúru pestujme i besedami so spisovateľkami 
skanzen Modrá a zámky Lednice a Valtice. Uskutočnili sme tiež poznávací a poetkami. Oblasť kultúry je tiež pokrytá viacerými návštevami divadelných 
zájazd do Nitry, kde sme sa stretli na Archeologickom ústave SAV s vedením predstavení v Divadle Jána Palárika v Trnave a vystúpení v Dome umenia 
ústavu a s našou čestnou občiankou, významnou slovenskou archeologičkou v Piešťanoch. Kultúru neprijímame len pasívne, ale každoročne počas fašian-
Dr. Darinou Bialekovou. V minulom roku sa nám síce nepodarilo zorganizo- gového posedenia vystúpia naše členky s kultúrnym programom, ktorý vždy 
vať zájazd do Bojníc, za to však sme mali pekné zážitky z návštevy expozícií príjemne prekvapí návštevníkov spoločenskej akcie. Na tomto posedení nám 
keramiky v Modre a múzea v Pezinku. Pri organizovaní zájazdov sme nezabú- do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina Valovíci, zložená z našich čle-
dali ani na blízke okolie, a tak sme dvakrát navštívili park miniatúr v Podolí, nov. Tiež sme sa spolu s Obcou Pobedim podieľali na inštalovaní výstavy Kroj 
hrad Čachtice a po rekonštrukcii aj Beckovský hrad. a krojované bábiky a na prednáškach o historických pamiatkach našej obce.

Záverom bilancie našej doterajšej 10- ročnej činnosti je potrebné konštato-
vať, že činnosť organizácie záležala na aktivite výboru a samozrejme na anga-
žovanosti a záujmu členov Základnej organizácie JDS Pobedim. Nie z povin-
nosti, ale úprimne treba poďakovať za spoluprácu a pomoc starostom obce 
Mgr. Martinovi Lednickému a Mgr. Eve Směřičkovej, obecnému zastupiteľ-
stvu, pracovníkom obecného úradu a vedeniu Okresnej organizácie JDS Nové 
Mesto nad Váhom. Ivan Pastorek

Od vzniku cvičenia žien v Pobedime uplynulo neuveriteľných 35 rokov. Aj 
keď máme v členskej základni ženy a dievčatá bez rozdielu veku, už 35 rokov 
nás spája radosť z pohybu, športový a kolektívny duch, súdržnosť, priateľstvo.

Hrdo sa môžeme pochváliť našimi úspechmi. Cvičili sme v Prahe na 
Strahove Československú spartakiádu v roku 1985 a 1990. Boli sme cvičenka-
mi Všesokolských zletov v Prahe v roku 1994, 2000, 2006, 2012.V spomien-
kach nám zostáva rozjarený sprievod cvičencov pražskými uličkami, tisíce 
úprimných pozdravov, slzy v očiach staršej generácie lemujúcej chodníky. 
Cvičili sme na Sokolských telovýchovných slávnostiach v Košiciach 1998, 
v Skalici 2004, v Trenčíne 2010. Absolvovali sme Sokolgym v Prahe 2000, 
Zlet zahraničných sokolov vo Viedni 1994, Sokolský zlet pod Ještědom 2008 
a festivaly pódiových skladieb v Trenčíne 2014, 2015.

Účasť na týchto hromadných podujatiach bola vždy pre nás slávnostnou 
udalosťou, motivácia do ďalších rokov cvičenia. Boli sme hrdé, že môžeme 
reprezentovať Slovensko a našu malú obec Pobedim.

Za dverami telocvične nezostali ani naše aktivity. Pravidelne sme sa zú-
častňovali medzinárodných stretnutí sokolov na Javorine, pripomenuli sme 
si jubileá našich cvičeniek, spolu sme navštívili divadlá, výstavy, múzeá 
a pamätihodnosti. Bez nás sa nezaobišla žiadna kultúrna, spoločenská, športo-
vá či brigádnická akcia, pretože členky nášho Sokola aktívne pracujú 
i v ďalších organizáciách obce. 

Počas 35 ročnej doterajšej činnosti sme obdržali nemálo ocenení a diplo-
mov. Zviditeľnili sme sa v televízii, prečítali sme si o sebe v novinách. Že sme 
dokázali skĺbiť svoju prácu, materstvo, výchovu v rodine so svojimi záujma-
mi, za to patrí vďaka našich najbližším. Našli sme tiež pomocnú ruku zo strany 
vedenia obce, či základnej školy. Najmä nás však teší, že svojim príkladom 
sme pre sokolské myšlienky a tradície dokázali nadchnúť už tretiu generáciu 
cvičeniek.

S najmenšími „sokolkami“ pracujeme na základnej škole. Už 10 rokov 
vedieme krúžok cvičenia pri hudbe, nacvičujeme pódiové skladby, chodíme 
na súťaže. Zmysluplne im vypĺňame voľný čas, zoznamujeme ich so sokol-
skými ideálmi a spoločne sa tešíme z ich úspechov. Vychovávame svoje 
nástupkyne, takže o budúcnosť TJ Sokol - ženy v Pobedime sa nemusíme 
obávať. Mgr. Lenka Mitošinková 

Členovia a dobrovoľníci Občianskeho združenia Cesta pomoci aj tento rok 
dokázali, že nielen pomáhajú, ale aj zabávajú. Znova zostali verní tradícii 
a  zorganizovali veľmi pekné a príjemné podujatie, ktorému prialo i krásne 
slnečné počasie.

V sobotu 30. júla 2016 v popoludňajších hodinách začalo byť rušno na 
Námestí slobody v Piešťanoch. K pódiu postavenom pri fontáne prichádzali 
nielen domáci, hostia zo Slovenska i zo zahraničia, ale najmä folklórne skupi-
ny a súbory. Veď sa začal ďalší ročník Krojovaného Anna Bálu v Piešťanoch. 
Pani Zita Bruncková, predsedníčka združenia a hlavná organizátorka, krátkym 
príhovorom pozdravila návštevníkov i účinkujúcich. Potom predstavila FSk 
Pobedimčan a o chvíľu sa námestím začali rozliehať piesne našej folklórnej 
skupiny i harmonika Andrejky Nedbalovej (Mrekajovej). Cilka Miklovičová, 
Jozef Žitňanský, Oľga Klimová, Juraj Nedbal, Matej Palkovič, Barborka 
Okienková, Veronika Slabá, dve naše nové posily Monika Kopúnová a Radka 
Malíčková, Eva Pogranová a samozrejme vedúca FSk Pobedimčan Andrea 
Nedbalová tak ako vždy, aj teraz vytiahli zo svojej studnice piesne menej 
známe i celkom neznáme.

Aj ďalší účinkujúci FS Modrovanky-Krojovanky z Modrovej, Holeška 
z Prašníka, Kolovrátok z Drahoviec, Povoja z Piešťan a na záver mužská FS 
Furmaňe z Trebišova (účastník TV Šláger) - všetci ukázali, aké krásne sú naše 
slovenské piesne. V ich podaní sa námestím niesli melódie rezké i clivé, piesne 
veselé i smutné a  niektoré aj, ako povedala pani Bruncková, „zaváňajúce 
erotikou“. 

Veľmi významným hosťom bola slovenská herecká diva pani Mária Kráľo-
vičová, ktorá netajila radosť z toho, že sa mohla tejto slávnosti zúčastniť. 

Program pokračoval sprievodom pod vedením Vavrineckej trojky z Kočí-
na-Lančára z Námestia slobody na Winterovu ulicu, kde sa na chvíľu zastavil, 
aby folklórnici roztancovali a povykrúcali aj prizerajúcich sa hostí. Tóny 
Vavrineckej Trojky, heligóniek i ozembuchov, spev, tanec, to všetko vytváralo 
úžasnú atmosféru. Druhé „koliečko“ bolo pri fontáne v  Park Pasáži a smero-
valo mestským parkom k Športhotelu na futbalovom štadióne. Tu sa na terase 
pokračovalo v speve, tanci, muzikanti vyhrávali. Pred početným publikom sa 
znova predviedli folklórne skupiny a súbory. 

Tombola, v ktorej bolo 80 cien, urobila pre mnohých tento deň ešte krajší.
Veľká vďaka patrí organizátorom, pretože umožnili ukázať, aké krásne sú 

naše piesne, nielen melódie, ale aj texty, majstrovstvo muzikantov a chuť 
uchovať naše tradície. Keď k tomu pridáme zmes krásnych krojov hýriacich 
farbami, tak sa ani nemusíme čudovať, aký dojem toto všetko zanechalo na 
hosťoch najmä zo zahraničia. Domov si odniesli zážitky zachytené na kamere 
alebo vo fotografiách. Účinkujúci zasa netajili radosť z toho, že prispeli 
k popularite Krojovaného Anna Bálu prezentáciou kultúry svojich predkov 
i obcí. Eva Pogranová 

Jednota dôchodcov si pripomína 10 výročie vzniku

Krojovaný Anna Bál v Piešťanoch

Pohyb, krása, zdravie

• Spomienka na prvý výlet JDS v Čičmanoch.        Foto: I. Pastorek 
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V sobotu 6. augusta 2016 pokračovalo Poľnohospodárke družstvo Pobe-
dim v tradícii Dňa otvorených dverí, ktorú začalo v roku 2012.

Tento ročník bol však netradičný a to v tom, že organizátori spojili dve 
akcie do jednej. Dopoludnia od deviatej do jedenástej hodiny spolu s miestnou 
organizáciou Červeného kríža zorganizovali „Pobedimskú kvapku krvi“. 
Krv prišlo darovať 38 dobrovoľných darcov. Aj keď nie každému ju pracovní-
ci Mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby SR , pracovisko Trenčín, 
mohli vziať, je chvályhodné, že si našli čas a prišli svojou vlastnou krvou 
pomôcť iným. Každý z darcov dostal okrem tradičného občerstvenia aj kupó-
ny na občerstvenie od poľnohospodárskeho družstva.

Poľnohospodárske družstvo Pobedim po piaty raz sprístupnilo svoje 
neverejné priestory súčasným aj bývalým zamestnancom i ostatným obča-
nom. Už pred jedenástou hodinou dopoludnia sa začali v areáli družstva 
schádzať prví návštevníci. Po registrácii sa mohli presunúť do veľkého hangá-
ru, kde boli na jednom konci uložené ceny do tomboly, mixážny pult a hudob- chcel, mohol si pozrieť maštale a výbehy, v ktorých sú ustajnené kravy i väčšie 
né nástroje. Stredom bolo pripravené posedenie a na druhom konci hangáru teľatá. Deti zaujali najmä malé teliatka v individuálnych búdkach s výbehom 
zasa šikovná obsluha ponúkala široký výber jedál - rozvoniavajúce zabíjačko- a pasúce sa ovce. Bývalí, najmä starší družstevníci si tým, čo videli, pripome-
vé špeciality, ktoré pripravil hostiteľ, cigánsku pripravenú domácimi futbalis- nuli, ako to bolo za ich čias, ako sa celé družstvo za tie roky zmenilo, čo už nie 
tami a Gacon's Pubom. Komu nestačilo ani toto, mohol zájsť k poľovníkom, je a naopak, čo pribudlo. 
ponúkajúcim guláš zo srnca, diviaka a hovädzí s jahňacinou. A ešte si mohol Sprievodným programom bolo vystúpenie Folklórnej skupiny Pobedim-
pomaškrtiť na koláčikoch, štrúdle a dokonca aj na zmrzlinových výrobkoch. čan s pásmom „Na pažiti...“ a ich priateľov z Folklórneho súboru Kolovrátok 
Dobré jedlo je treba zapiť, v ponuke boli nealkoholické nápoje, víno, čapova- z Melčíc s pásmom „Pranie na potoku...“ a piesňami - trávnicami. Svoj spoloč-
né pivo i kofola. Najmladší účastníci dostali sladkú maškrtu. ný program ukončili symbolickým odovzdaním dožinkového venca predse-

Každoročnou príjemnou tradíciou na DOD sú farebné tričká. Takmer dovi družstva Ing. Jurajovi Lednickému. Počas prestávok vyhrávala živá 
všetci, ktorí sa podieľali na dni otvorených dverí, boli oblečení v bielych hudba v podaní pobedimských „Valovícov“ a reprodukovaná hudba v réžii 
tričkách s nápisom a logom PD Pobedim. Také isté dostali aj členovia poľno-

DJ Ivana Pätnického.
hospodárskeho družstva.

Posledným bodom programu bolo žrebovanie tomboly, ktoré museli 
Neodmysliteľnou súčasťou programu je možnosť vidieť pripravenú výsta-

organizátori rozdeliť na dve časti. Veď vylosovať takmer 150 majiteľov cien, 
vu starších, niektorých už historických, avšak zrekonštruovaných funkčných 

od viac ako 60-tich sponzorov, bol ozaj riadny výkon.
traktorov. Majiteľmi väčšiny traktorov boli rodiny Hrádelovcov. Vystavené 

Piaty ročník Dňa otvorených dverí sa skutočne vydaril. Návštevnosť a sprístupnené boli aj traktory používané pri prácach v súčasnosti. Toto všetko 
prekonala minulý rok. Okrem 537 zapísaných hostí prišlo aj mnoho nere-zaujímalo najmä chlapcov a mužov. Najväčším lákadlom bola možnosť 
gistrovaných. Takýto počet už o niečom svedčí. Treba spomenúť, že neboli to sadnúť si za volant traktora či kombajnu, kde sa muselo chvíľami aj čakať. Kto 
len Pobedimčania a hostia z okolitých obcí, pri žrebovaní tomboly bolo počuť 
názvy obcí a miest z rôznych kútov Slovenska, dokonca i z Česka. Veľké 
„ďakujeme“ patrí organizátorom, ktorí umožnili na pôde poľnohospodárske-
ho družstva prežiť prítomným príjemný a neopakovateľný deň, postretať sa 
s priateľmi i známymi, porozprávať sa, zabaviť, zaspievať, vidieť to, čo 
za normálnych okolností nie je umožnené. Bolo naozaj pekné vidieť celé 
rodiny s deťmi, ich rozžiarené očká pri pohľade na zvieratá, usmiate a spokoj-
né tváričky detí sediacich v traktoroch. Usporiadateľom želáme, aby sa im aj 
budúci ročník vydaril, pretože ako sa hovorí “latku nasadili ozaj vysoko“.   

 Eva Pogranová

Darovanie krvi a Deň otvorených dverí v PD Pobedim

Privítali sme:
3.7.2016 Figedyová Mia č.416
3.7.2016 Teličiak Lukáš, č. 390
4.7.2016 Mladý Lucas, č. 365
23.8.2016 Kamenská Hana, č. 358
31.1.2016 Gabriš Uhlíková Amy, č. 471

Manželstvo uzavreli: 
7.7.2016 Pečenkárová Jana, Pobedim 126 a Ševčík Dušan
23.7.2016 Ing. Lucia Majerníková, Pobedim 393 

a Ing. Michal Chalány
27.8.2016 Bc. Tatiana Čechvalová, Pobedim 142 

a Mgr. Igor Kossaczký
3.9.2016 Mgr. Martina Babičová, Pobedim 29 a Peter Krajči

Rozlúčili sme sa:
16.6.2016 Drazdíková Zdenka ,+87 r. , č. 130
19.7.2016 Moravanská Jolana , + 82 r., č. 132
23.7.2016 Miklovičová Antónia, + 87r., č. 380
23.7.2016 Mitošinka Vojtech, +82 r., č. 339
6.8.2016 Kollár Vít, +63 r., č.135
9.9.2016 Blaško Ján, +83r., č.400

• Traktory zaujali predovšetkým deti.   Foto: E. Pogranová • Traktory zaujali predovšetkým deti.   Foto: E. Pogranová 

Nedávno sa v poštových schrán-
kach obyvateľov našej obce objavil 
malý letáčik, ktorým Rybársky 
spolok Zástodolie - Pobedim o.z. 
srdečne pozýval na svoju akciu 
„10. ročník Rybárskeho dňa“. V so-
botu 27. augusta 2016 pod mottom 
„Rozlúčme sa s prázdninami spolu“ 
pripravili rybári veľmi vydarenú 
akciu. Program začal o siedmej 
hodine ráno na miestnom rybníku 
najmä pre tých, ktorí si chceli zary-
bárčiť, alebo len tak pre radosť pre-
vetrať udice. To druhé platilo najmä 

pre deti. Sedeli pri nich sústredene a čakali, či sa nejaká rybička chytí. Pobe-
dimčanom bol umožnený bezplatný rybolov. Hostia lovili za poplatok. Každý 
si mohol privlastniť jedného kapra alebo amura, podľa výberu a ostatné ryby 
museli ísť späť do vody. V obedňajších hodinách do oddychovej zóny Zásto-
dolia začali prichádzať návštevníci na výborné jedlo. Vôňa špecialít lákala 
zďaleka. Pripravený bol kompletný obed aj s polievkou. Hustá fazuľová 
s domácimi slížmi, vysmážaný kapor, grilovaný pstruh, grilované bravčové 
kolená, moravská klobása, hranolky - z tohto sa naozaj dalo vybrať. K tomu na 
zapitie čapovaná kofola, pivo a iné nealkoholické i alkoholické nápoje. Mnohí 
prišli „len tak“, aby sa postretali so známymi, priateľmi, aby sa porozprávali, 
prebrali im blízke témy na rozhovor. Deti sa vyšantili na ihrisku na hojdač-
kách, skryli sa v altánku pred slniečkom, alebo sa naháňali po voľnom 
priestranstve. Nebolo možné spočítať všetkých návštevníkov. Podľa odhadu 
predsedu výkonného výboru Ľubomíra Melichera prišlo 300 až 350 ľudí.

Rybári robili všetko, čo bolo v ich možnostiach, aby rozlúčka s prázdnina-
mi bola taká, aká ma byť. Pre nich to bol deň plný práce, ale cieľ, ktorý si 
stanovili - „nech sa všetci návštevníci cítia dobre a sú spokojní“ - bez pochýb 
splnili. E. Pogranová

Jubilejný ročník Rybárskeho dňa


