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Dňa 4. septembra 2017 sa začal nový školský pozdraví. Nastáva dlho očakávané 
rok. Poviete si, že veď je to tak každý rok. Ale nie pasovanie bývalých škôlkarov na 
je. Zo škôlkarov sa stávajú týmto dňom prváčiko- oficiálnych prvákov, všetko v réžii 
via, z minuloročných prváčikov sú už druháci. deviatakov. Každého jedného pri-
Deviataci sa rozleteli po stredných školách a v zá- vedú pred čarodejníka. Ten ich 
kladnej škole ich stoličky obsadili minuloroční zázračnou paličkou pasuje na školá-
ôsmaci. Opakuje sa to s pravidelnou istotou každý ka. Pomocníčka čarodejníka odo-
rok. Ale úplne inak sa na tento kolobeh pozeráme vzdá malý darček a školák prejde 
očami školákov, škôlkarov, ich rodičov. bránou „Čarovnej pobed imske j 

V každej rodine, ktorá má školáka, vládol školy“. Medzitým sa rodičia podpi-
minulý týždeň nezvyčajný ruch, možno i nervozi- sujú do Kroniky školy. Na záver 
ta. Bolo treba pripraviť a zabezpečiť veľa vecí do zaznela pieseň v podaní Radky 
školy. Veď prázdniny sa v nedeľu večer končia. Malíčkovej, Natálky Miklovičovej 
„Máš všetko?“ - zvyčajná otázka mamy, k tomu a Timej ky Havr lent ovej . Pani  
povzdych žiaka: „Prečo sa museli prázdniny už riaditeľka ukončila slávnostné zahájenie nového 
skončiť, boli také krátke“. školského roka 2017/2018 a žiaci sa rozbehli do 

Pondelok ráno, celkom chladno, slniečko sa svojich tried. 
začína predierať cez oblaky. Kroky rozšantených, Prváčikov a ich rodičov v triede privítala pani 
ale aj skleslých žiakov smerujú do školy. Mamič- učiteľka Mgr. Andrea Hermanská, ktorá ich bude 
ky i oteckovia vedú svojich prváčikov do školy, sprevádzať celým prvým ročníkom. Pre nich to 
mnohí do tej istej, v ktorej sa aj oni učili. Nový však nebolo všetko. Čakalo ich slávnostné priví-
školský rok sa začína. Základná deväťročná škola tanie u starostu obce. Zo školy sa presunuli do 
s materskou školou Jána Hollého v Pobedime budovy Obecného úradu v Pobedime, kde ich 
znova ožila. Do tried sa vrátil život. Stoličky privítala a aj celú slávnosť moderovala Vladimíra 
i džavot na chodbe dokazujú, že niečo sa tu deje. Žitňanská. Po slávnostnom príhovore starosta 
Pred žiakov, prváčikov a ich rodičov i rodinných Mgr. Martin Lednický odovzdal každému prváči-
príslušníkov, učiteľov predstúpi nová pani riadi- kovi sladkosť a knižku, aby mu pripomínala tento 
teľka Mgr. Jarmila Pastulová, aby sa prihovorila sviatočný deň. Rodičia sa zapísali do Pamätnej 
žiakom i hosťom. Nasleduje príhovor starostu knihy Pobedim a po spoločnom fotení sa rozišli 
obce Mgr. Martina Lednického. K mikrofónu sa do svojich domovov za povinnosťami, ktoré ich 
postaví Adelka Krajčíková a piesňou všetkých od dnešného dňa čakajú. Eva Pogranová 

Aj tento rok sme dostali pozvanie od MAS kým, ktorí sa zastavili, aby počúvali piesne 
Beckov - Čachtice - Tematín na účinkovanie a preniesli sa do dôb dávno minulých. 
v sprievodnom kultúrnom programe pre návštev- Naše poďakovanie patrí tým, ktorí nás znova 
níkov Národnej výstavy zvierat v Agrokomplexe pozvali účinkovať na takom veľkom podujatí, ako 
Nitra. Návštevníkom Expozície Národnej siete je Národná výstava zvierat v Nitre.
rozvoja vidieka SR sme v sobotu 19. augusta 2017 Ešte sme sa nestihli spamätať zo sobotňajších 
prezentovali pobedimský kroj a predviedli pripra- vystúpení v Nitre a už sme sa znova obliekali do 
vený program. krojov. Nedeľa 20. augusta 2017 bola pre nás 

Na prehliadku krojov sme si tento rok zvolili „pracovná“. Na pozvanie Matice slovenskej sme 
ženský a mužský sviatočný kroj i pracovný kroj sa predstavili v Čachticiach na Spomienkových 
mužský a mladých dievčat. Ženský sviatočný kroj oslavách 170. výročia IV. Sednice spolku Tatrín a 
predviedla Cilka Miklovičová a mužský sviatoč- 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. Patrónom 
ný kroj Matej Palkovič. V pracovnom sa ukázala obce a farnosti je sv. Ladislav, Čachtičania záro-
Andrejka Nedbalová a Marián Kopún. Jednotlivé veň slávili aj tento sviatok - hody. Po skončení 
časti krojov popisovala Eva Pogranová. Po mód- oficiálnych príhovorov, kladenia vencov a krás-
nej prehliadke krojov z Bošáce, Pobedima a ďal- nych piesní sa všetci presunuli do amfiteátra, kde 
ších a chvíľke voľna na prezlečenie, sme sa tak- pokračoval kultúrny program. Predstavili sa FSk 
mer v celej zostave predviedli divákom pásmom Pobedimčan a Krasňanci - heligonkári z Krasňan. 
„Na senách“. Pódium akoby bolo pripravené pre Naša FSk sprítomnila prizerajúcim sa divákom 
naše vystúpenie. Veľké kulisy s fotografiou polí minulosť, a to pásmom „Na senách“. Tlieskanie 
so senom úžasne dotvárali našu scénku. Veselé do rytmu piesní a tancov, smiech pri výrokoch 
hovorené slovo, chytľavé pesničky a vtipná folklórnikov a dlhý potlesk , to bola odmena za 
zápletka rozihrali žilky prizerajúcim sa, ktorí našu námahu na skúškach. Keď začali hrať Kras-
tlieskali v rytme piesní a smiali sa na replikách ňanci, naši to už nevydržali a začali tancovať pod 
účinkujúcich. Povzbudivé slová po vystúpení nás pódiom, čím pritiahli aj páry z publika. Kultúrny 
presvedčili, že má význam zachovávať a prezen- program upútal nielen návštevníkov osláv, ale aj 
tovať tradície Pobedima. DS Rozmarín z Bošáce, „hodárov“ a domácich. 
my a ďalší spríjemnili sobotné popoludnie všet-

Zrejme po vydaní novín si už čitatelia 
všimli program hodov na plagátoch. Napriek 
tomu chceme i týmto článkom pozvať na 
hodové akcie, ktoré majú kultúrny, duchovný 
spoločenský a športový rozmer.

Ako zvyčajne hodový kultúrny program sa 
začína slávnostným otvorením výstavy. Tohto 
roku sú to dokonca dve výstavy vo svadobke 
a to výstava Folklórna skupina Pobedimčan 
1947 - 2017, inštalovaná z príležitosti 70. vý-
ročia vzniku folklórnej skupiny a panelová 
výstava Pobedimský kroj vo fotografii. Ďalšie 
výstavy sú v Roľníckom dome. Pod názvom 
Plody našich záhrad vystavuje organizácia 
Slovenského zväzu záhradkárov a Základná 
škola s materskou školou Jána Hollého. Všet-
ky tieto výstavy sú sprístupnené v dňoch 23. a 
24. septembra 2017 od 14.00 do 18.00 hod.

V minulom roku mal úspech koncert 
v športovom areáli a aj tento rok, v hodovú 
sobotu tu vystúpia hudobné súbory Elán 
Tribute a Country alternative band. 

Je treba pripomenúť, že duchovným 
jadrom hodov je slávnostná sv. omša v Kosto-
le sv. Michala archanjela. Tento rok o 10.00 
hodine to bude v poradí tretia bohoslužba 
v pobedimských krojoch. V nedeľu popoludní 
si návštevníci môžu vo vonkajšom dvore 
Roľníckeho domu vypočuť dychovú hudbu 
z Horného Srnia. 

V Športovom areáli Jána Mitošinku sa 
najskôr v piatok odohrá zápas medzi starosta-
mi a pobedimskými starými pánmi a v sobotu 
budú hrať naše nádeje a to žiaci a dorastenci 
a v hodovú nedeľu sa odohrá derby zápas 
A mužstva s Hornou Stredou. Prázdna nebude 
ani kolkáreň. I tu sa uskutočnia zaujímavé 
kolkárske súťaže. Samozrejme v strede obce 
nebudú chýbať tradičné atrakcie pre deti a 
mládež.

Program na Pobedimské hody 2017 je 
pripravený a tak si prajme príjemnú pohodu 
a podľa možnosti pekné počasie.    -r.- 

Nový školský rok 2017/2018

Folklórna skupina Pobedimčan v Nitre a v Čachticiach 

• Prijatie prvákov.  Foto: E. Pogranová 

Eva Pogranová 



Mesiac júl je v Piešťanoch každý rok veľmi zaujímavý. Že prečo? Pretože 
každoročne sa opakuje jedna veľmi pekná akcia - oslava obľúbeného mena 
Anna. Tento rok nebol výnimkou, a tak kroky Piešťancov i návštevníkov 
smerovali na Námestie slobody. Pod záštitou Občianskeho združenia Cesta 
pomoci Piešťany sa „Krojovaný Anna bál 2017“ stal znova súčasťou mesta. 
V sobotu 29. júla 2017 na pripravenom pódiu ukázali svoje spevácke i muzi-
kantské umenie pozvané súbory. Ako prvá sa predstavila Folklórna skupina 
Pobedimčan. Námestím sa začali rozliehať piesne i zvuk harmoniky. Andrej-
ka Nedbalová, Cilka Miklovičová, Jozef Žitňanský, Oľga Klimová, Barborka 
Okienková, Matej Palkovič, Barborka Vavrová , Marek Mrekaj, Monika 
Kopúnová a Radka Malíčková to bola zostava, ktorá zo svojho repertoáru 
vybrala piesne žartovné i clivé, niektoré boli pre publikum neznáme. Sólo 
Radky Malíčkovej a dueto zaspievané vedúcou FS Andrejkou Nedbalovou 
s Monikou Kopúnovou zožalo veľmi silný potlesk. Aj keď sme neboli 

(účastník TV Šláger), všetky s hudobným doprovodom.v kompletnej zostave, mnohých každoročných návštevníkov i samotných 
Program pokračoval sprievodom z Námestia Slobody za rezkých tónov usporiadateľov prekvapilo, ako sme sa „omladili“. Tradične sa predstavili aj 

muzikantov Vavrineckej Trojky z Kočína - Lančára na Winterovu ulicu. Modrovanky - Krojovanky z Modrovej. Po nich vystúpila FSk Povoja 
Krojovaní účastníci vytvorili kolečko, do ktorého vtiahli prizerajúcich sa z Piešťan a hlavný program uzatvorila mužský FS Furmaňe z Trebišova 
divákov, a riadne ich vyzvŕtali. Druhé kolečko bolo pri fontáne Páv. Účinku-
júcich už nedočkavo čakali pred reštauráciou Mestská záhrada (bývalý mlieč-
ny bar) ďalší milovníci ľudovej hudby a piesne. Tu sa folklórne skupiny 
predviedli druhýkrát. Pred vystúpením ich organizátori krátko predstavili . 
Kto chcel, tak si znova mohol pri voľnej zábave zatancovať i zaspievať. 
Nasledovalo žrebovanie bohatej tomboly. Získať takmer 80 cien do tomboly, 
dalo usporiadateľom určite zabrať.

Aj tento rok patrí veľké poďakovanie organizátorom nielen za to, že pomá-
hajú iným tak, ako to majú vo svojom názve, ale aj za to, že sa snažia ukázať 
cez pozvaných hostí, aká je slovenská pieseň krásna. Ak je ešte k tomu sprevá-
dzaná zvukom hudobných nástrojov ako sú harmonika, husličky, ozembuch 
či iné, je to naozaj krásne. Pridajte k tomu zmes krojov hýriacich farbami a 
máme niečo, na čo môžeme byť právom hrdí. A nielen zahraniční hostia si 
odnášajú domov krásny zážitok z Anna Bálu 2017 zachytený aj vo fotoapará-
toch či kamerách. Niektorí aj s otázkou: „A bude aj na budúci rok?“. Veríme, 
že áno. Eva Pogranová

sa stále nájdu občania, ktorí obsah svojej žumpy nelegálne vypúšťajú na 
pole či do potoka, čím priamo znečisťujú podzemné vody, z ktorých sú 
napájané aj všetky studne v obci, vrátane tej vašej.

Spolu s novinami Pobedimčan 2/2017 bol občanom obce v prílohe novín Ak hľadáte jednoduché a lacné riešenie pre zdravie, voda z vodovodu je 
poskytnutý materiál s názvom Vybudovanie vodovodu v Pobedime a napoje- tou najlepšou voľbou. Čistá voda z vodovodu je zdravá a kvalitná, obsahuje 
nosť obyvateľstva. Vzhľadom k rozsahu pôvodného materiálu a predovšet- prirodzené vyvážené látky, zároveň neobsahuje baktérie a škodlivé látky. Jej 
kým k zachovaniu základných údajov a argumentov, ktoré boli v dokumente kvalita neustále podlieha prísnej kontrole. Takisto je najvhodnejšia pre 
obsiahnuté, rozhodli sme sa podstatnú časť materiálu zverejniť. samotný pitný režim. Minerálne vody z obchodu majú vysoký obsah niekto-

rých minerálnych a stopových látok a ich časté používanie môže jednostranne V obci Pobedim bol 31. mája 2016 skolaudovaný a daný do trvalého užíva-
zaťažovať naše telo. Sladené a prichucované vody z obchodu zasa obsahujú nia vodovod z Čachtíc do obcí Podolie, Pobedim a Očkov v rámci projektu 
rôzne prídavné látky či syntetické farbivá, preto ich odborníci neodporúčajú “Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčian-
piť vo veľkom množstve.skom regióne”.

Čo je však najdôležitejšie, pitná voda z vodovodu je nepomerne lacnejšia Jednotlivé aktivity tohto projektu boli zostavené tak, aby spoločnosť 
ako ktorýkoľvek minerálny či dochutený balený nápoj z obchodu (1 kubík Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) zabezpečila naplnenie záväz-
pitnej vody z verejného vodovodu stojí len 1,14 Eur). Zároveň po nej neostáva-kov Slovenskej republiky voči Európskej únii svojim akcionárom a naviac, 
jú žiadne obaly, ktoré treba separovať a likvidovať, ak nechceme zaťažovať aby bola splnená požiadavka obcí Podolie, Pobedim a Očkov na vybudovanie 
životné prostredie.verejného vodovodu. Len na základe preukázania, že v týchto obciach je 

Vzhľadom na zistené výsledky rozborov vody z referenčných studní v našej zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou iba z individuálnych vodných zdrojov 
obci, vzhľadom na naše záväzky voči EÚ, a najmä v záujme vlastného zdravia (studní), ktoré na základe laboratórnych rozborov nie sú vyhovujúce, sa nám 
ako aj zdravia Vašich detí Vás vyzývame na realizáciu pripojenia Vašej nehnu-podarilo presvedčiť Európsku komisiu, aby odsúhlasila aj vybudovanie vodo-
teľnosti na verejný vodovod. Podrobné inštrukcie o pripojení získate na vodu.
www.tvkas.sk alebo na Zákazníckej linke TVK.Celý tento proces vybavovania a realizácie trval 8 rokov, pričom príprava 

a realizácia celého vodovodu presiahla 2 milióny EUR. Celkový náklad na 
výstavbu vodovodnej siete v obci Pobedim bol 400 tisíc EUR, pričom sa 
vybudovalo 4 973,16 m vodovodného potrubia a 369 ks prípojok. Obec 
Pobedim sa tiež podieľala na spolufinancovaní. Finančné prostriedky na 
vybudovanie vodovodu v našej obci boli poskytnuté za určitých podmienok, 
jednou z najdôležitejších je napojenosť na vodovod 85%. K 30. 6. 2017 je 
napojenosť v Pobedime len 11% t. j. z 369 ks zrealizovaných prípojok je napo-
jených 40 ks. Vzhľadom na preukázanú závadnosť vody v studniach je to 
alarmujúce, napojenie na verejný vodovod je nevyhnutnosťou.

Vybudovanie celého vodovodu je teda dôležité nielen pre rozvoj obce, ale 
hlavne pre samotných obyvateľov, pre ich každodenný život a zdravie, nakoľ-
ko opätovný laboratórny rozbor zo studní preukázal závadnosť vody. 
Spoločnosť TVK v júni 2017 odobrala a analyzovala referenčné vzorky zo 
studní v obciach Podolie, Očkov a Pobedim. Vo všetkých vzorkách boli prekro-
čené mikrobiologické parametre (baktérie) a dusičnany, čo svedčí o fekálnom 
znečistení (netesné žumpy, priesaky z hnojísk, smetiská, v neposlednom rade 

Folklórna skupina opäť na Krojovanom Anna bále 2017

Náš detský folklórny súbor Štvorlístok, pod vedením Márie Desátovej, 
má už premiéru i mimo hraníc obce. Dňa 29. júla 2017 sa predstavil počet-
nému obecenstvu na Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej 
Javorine. Spolu s detským súborom Hadrláček z Kunovíc mal úvodný 
program tradičných slávností Slovákov a Čechov. Štvorlístok prezentoval 
svoje pásmo , ktoré poznajú Pobedimčania z vystúpení, a to či už na 
Stavaní mája, Dni matiek a naposledy na oslavách z príležitosti 70. výročia 
Folklórnej skupiny Pobedimčan. Obecenstvu tak doma ako aj na Javorine 
sa vystúpenie našich najmenších folkloristov páčilo, ocenilo ich bez-
prostrednosť a odmenou im bol srdečný potlesk. Obec na slávnosti repre-
zentoval starosta obce Mgr. Martin Lednický a v obecenstve boli i niektorí 
Pobedimčania. -I.P.-

l  Aký by to bol bál bez tanca. Foto: Eva Pogranová 

•  Účinkujúci na Anna bále.



Predmetom článku je zachovanie starších prezývok našich občanov ako sú Facián /1807/, Michal Dvorský 
zaznamenané v ústnom podaní ale i v písomnej forme, predovšetkým v starších /1825/, Juraj Antal /1781/, Adam 
matrikách. Uvádzame priezviská v súčasnej podobe jednotného čísla a prezýv- Mišovic /1825/, Michal Ondrášek 
ky v množnom čísle ako sa používali alebo používajú. /1825/, Ján Hanc /1780/, Michal 
• Miklovič - (Mišovícéch, Ondrášéch, Poštáréch, Kozákéch, Cagalcéch, Madro /1808/, Hagyou inak Petráš 
Pohankéch, Mikuléch, Vakošéch, Dvorských, Mikléch, Masných, Brtíkéch, /1817/, Judita Batkéch /1781/, 
Furíkéch, Mikušéch, Filéch, Svitákéch, Klčéch) • Mitošinka - (Dzetkéch, Katarína Bučko /1871/, Katarína 
Facjánéch, Kilkéch, Obuškéch, Mišícéch, Šoškéch, Šišnéch, Flóréch, Lajo- Hudcovic /1761/. Najstaršou pre-
šéch, Pinkéch, Cabajéch) • Lednický - (Batkéch, Okáčéch, Šoferéch, Majer- zývkou, zaznamenanou v matrike, 
ských, Krajčéch, Fickéch, Peterkéch, Ištvánéch, Matinéch) • Melicher - (Bl- je Galan keď sa Juraj Kadlec zazna-
chéch, Pisaréch, Gajdošéch, Hudcovícéch, Žmoléch, Cyriléch) • Feranec - menal nielen priezviskom ale aj 
(Bučkéch, Šenkáréch, Kováčikéch, Dordiuséch, Madréch) • Vavro - (Mari- touto prezývkou. Prezývku Mišovic 
šícéch , Tacyriléch, Mináréch, Antaléch, Moleníkéch) • Bielik - (Kenieréch, uviedli na oknách kostola a na 
Ducéch, Šavlíkéch, Klimových) • Maco - (Lepáréch, Zelinéch,Kaššéch, Kos- fasáde domu na Kútnarskej ulici 
tolníkéch, Hodzináréch) • Pogran - (Handaséch, Korennákéch) • Petráš - (Ha- Juraj a Michal Miklovič. Fasáda 
déch, Pohankéch) • Žitnanský - (Királéch, Strapkéch) • Klčo - (Spolkáréch, domu je v súčasnosti prestavaná. 
Mliečáréch) • Klimo - (Hrachéch, Zajácéch) • Mišík - (Šavlíkéch, Dreváréch) Mladšieho dáta sú prezývky 
• Gajdošík - (Hancéch, Štajnigeréch) • Čech - (Pekaréch) • Gono - (Judlen- odvodené od zamestnania rodiny 
kéch) • Beňo - (Hrehoréch) • Ščepko - (Babáréch) • Kuruc - (Pastiéréch) • ako Mliečáréch /Klčo/, Spolkáréch 
Križák - (Radžéch) • Benech - (Praclíkéch) •  Urban (Šupkovský). /Klčo/, Šoferéch /Lednický/, Peka-

Účelom prezývok rodín bolo odlíšenie jednotlivých rodín, predovšetkým réch /Čech/, Pisaréch /Melicher/, 
tých, ktorých frekvencia priezviska bola častá ako napríklad Miklovič, Mito- Poštáréch /Miklovič/, Mináréch 
šinka, Melicher a Vavro. Nebolo to však pravidlom a niektoré rodiny zase /Vavro/, Drevárech /Mišík/, Šenkáréch /Feranec/,  Kováčikéch /Feranec/ ale aj 
prezývky nemali. Prezývky mali z veľkej časti pôvod v historických priezvis- Babárech /Ščepko/, keďže manželka Ščepku bola v obci babicou. Zaujímavá je 
kách alebo sú odvodené zo zamestnania hlavy rodiny. Treba poznamenať, že i prezývka Majerských /Lednický/ a to podľa umiestnenia domu, ktorý bol 
prezývky sa prenášali i na rodiny, ktoré sa do domu priženili, pričom pôvodní postavený v miestach bývalého, pôvodne prepoštského majera. 
obyvatelia domu už nežili. Príkladom je napríklad Petráš, Miklovič s prezýv- Samozrejme tak ako teraz boli i prezývky jednotlivcov ako Ačpráve, Bara 
kou Pohankéch. Pizákéch, Tutaj, Katka Kičinka, Štvrták. Časté boli prezývky Rómov, keďže 

V starších matrikách farnosti sú zaznamenané viaceré priezviská, z ktorých tam boli vyslovene časté priezviská ako Toráč a Herák a tak poznáme z minu-
sa stali prezývky ako Michal Pohanka /spomína sa napríklad v roku 1820/. Pri losti prezývky tejto často obyvateľov Pobedime napríklad Kajo, Indián, Zu-
ďalších menách uvádzame len rok zápisu v matrike. Michal Peterka /1880/, Ján nák, Špačko, Joko, Jano Gico, Jahnady a ďalšie. Ivan Pastorek

V budove Trenčianskeho samosprávneho kraja bola dňa 2. júla 
2017 sprístupnená výstava Zbierka fotografií ľudových výšiviek 
Pobedimský kroj, ktorej autorkou je Eva Pogranová. Organizáto-
rom výstavy o pobedimskom kroji je Oblastné pracovisko Matice 
slovenskej v Trenčína, kurátorkou Mgr. Sindy Straková, ktorá tiež 
výstavu graficky spracovala a odbornou poradkyňou bola 
Mgr. Mária Priatková.

Panelová výstava dokumentuje a prezentuje pobedimský kroj 
a to v odevných súčastiach ako i v detailoch. Na fotografiách sú 
ženské rukávce, zástere, ručníky ale i mužské košele, všetko časti 
kroja na ktorých môžeme vidieť jedinečnú výšivku ľudového 
kroja v Pobedime. Na výstave si vďaka fotografiami prezentova-
ných exponátov, návštevník uvedomí zložitosť a krásu ľudového 
kroja v našej obci. Autorke výstavy Eve Pogranovej treba poďako-
vať za úsilie, ktoré vynaložila za autorstvo tohto kultúrneho poči-
nu. Vďaka patrí tiež autorke grafického spracovania, odbornej 
poradkyni a v neposlednom rade organizátorovi výstavy Oblast-
nému pracovisku Matice slovenskej v Martine. 

Na otvorení výstavy, ktorú navštívili predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady SR Ing. Jaroslav 
Baška, poslanec NR SR, starosta obce Častkovce Mgr. Dušan 
Bublavý a starosta Bašoviec Ing. Ľubomír Dekan. Realizátorom 
výstavy a osobitne jej autorke Eve Pogranovej poďakoval menom 
Obce Pobedim starosta obce Mgr. Martin Lednický.     I. Pastorek

Poľnohospodárke družstvo 
v Pobedime pokračovalo v tra-
dícii, ktorú začalo v roku 2012. 
V poradí šiesty Deň otvore-
ných dverí sa v tomto roku 
konal 12. augusta 2017. PD 
znova sprístupnilo svoje neve-
rejné priestory súčasným aj 
bývalým zamestnancom i os-
tatným občanom a deťom.

Už pred jedenástou hodinou 
dopoludnia sa začali v areáli 
družstva schádzať prví náv-
števníci. Po registrácii sa 
presunuli do veľkého hangáru, 
kde boli na jednom konci 
uložené ceny do tomboly, mixážny pult, nebolo málo, dva stoly pripravené na 
stredom bolo pripravené posedenie pre kreatívne tvorenie a kreslenie im vyplnili 
hostí. Z druhého konca hangáru už rozvo- voľný čas - ak ho vôbec mali.
niavali dobroty - zabíjačkové špeciality, Sprievodným programom bolo vystú-
guláš, cigánska, hranolky, koláčiky i štrúd- penie Folklórnej skupiny Pobedimčan 
le. Kto mal chuť na niečo riadne studené, s pásmom „Na senách“. Symbolické odo-
pre toho bola pripravená zmrzlina. Dobré vzdanie dožinkového venca predsedovi 
jedlo je treba zapiť, v ponuke boli nealko- družstva Ing. Jurajovi Lednickému ukonči-
holické  nápoje,  víno, ča pované p ivo lo kultúrny program. Počas prestávok 
i kofola. Toto všetko podávala šikovná vyhrávala reprodukovaná hudba v réžii DJ 
obsluha, oblečená v rovnakých bielo- Ivana Pätnického. Príjemným spestrením 
šedých tričkách s logom PD Pobedim. bol aj slovný opis historickej techniky 

K pozretiu bola pripravená historická a v podaní Štefana  Klimu. Posledn ým 
moderná poľnohospodárska technika. Kto bodom sobotňajšieho dňa bolo žrebovanie 
chcel, mohol nahliadnuť i do maštalí tomboly.
a výbehov, v ktorých sú ustajnené kravy Šiesty ročník Dňa otvorených dverí 
i väčšie teliatka. Malé teliatka v individuál- zvládli organizátori na výbornú. Znova sa 
nych klietkach boli veľkým lákadlom pre ukázali ako skvelí hostitelia, ktorým záleží 
deti. Tento rok PD pripravilo niečo nové, čo na tom, aby sa všetci cítili veľmi dobre. 
lákalo najmä deti. Voľne ložené žito Tých 510 zapísaných a veľké množstvo 
v sýpke pripomínalo pieskovisko a tak deti nezapísaných hostí bolo určite spokojných. 
(pod dozorom dospelých) dlho nečakali Už sa tešíme na budúci ročník.
a riadne sa v ňom vyšantili. A aby toho Eva Pogranová

Pobedimský kroj v Trenčíne 

Priezviská a staršie prezývky pobedimských rodín

Deň otvorených dverí privítal mnohých návštevníkov 

l Prehliadka techniky s výkladom.

l Účastníci vernisáže výstavy.

Foto: E. Pogranová
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pravoval sa na dráhu pedagóga - hral vynikajúco 
na klavíri. Od roku 1961 ladil klavíry pre Symfo-
nický orchester hlavného mesta Prahy F.O.K., 

ste si viacerí Pobedimčania pamätajú na nevido- Českú filharmóniu a taktiež pre Český rozhlas. Imého Jána Melichera, ktorý v sprievode svojej Spolupracoval s vynikajúcimi českými a svetový-
manželky alebo detí sa prechádzal po Pobedime. mi klaviristami. Legendou je jeho práca pre klavi-
V letných mesiacoch býval v rodičovskom dome ristu Svajtoslava Richtera /Sviatoslav Teofilovič 
na Zákostolnej ulici. Málokto však vedel o jeho Richter, svetoznámy ruský klavirista 20. storočia, 
profesionálnom zameraní. O ňom ako o špičko- pozn. red./, ktorý si vyžadoval služby len od Jána 
vom ladičovi klavírov, tesne po jeho úmrtí, bol Melichera. Ladičom pre dva popredné české 
v roku 2014 v odbornom periodiku Harmonie orchestre a ďalšie kultúrne inštitúcie bol mnoho 
zverejnený článok „Vzpomínka na mistra nená- rokov. K tejto prestížnej činnosti pribudla v roku 
padného řemesla“. Na článok nás upozornila a nám 1967 ďalšia - stal sa profesorom na škole, ktorú 
poskytla príspevok jeho manželka Ludmila Meli- vyštudoval v Prahe. Na tejto škole pôsobil viac ako 
cherová. Po preklade a drobných úpravách ho 30 rokov. Počas tejto doby vychoval desiatky 
zverejňujeme, pretože si myslíme, že je potrebné študentov, vynikajúc ich odborníkov, ktorých 
vedieť o ľuďoch, ktorí v rôznych oblastiach repre- zasväcoval do tajov ladičského remesla a pripravo-
zentovali našu obec. val ich k budúcemu povolaniu. 

Ján Melicher sa narodil 27. novembra 1940 Posledné rozlúčenie s Jánom Melicherom sa 
v Pobedime. V desiatich rokoch sa zranil na futbale konalo 26. marca 2014 v kaplnke sv. Václava 
a prišiel o zrak. Vyštudoval Hudobnú školu v Brne v Prahe. Tam mu prišli vzdať poslednú poctu 
a následne Konzervatórium pre zrakovo postihnu- nielen kolegovia zo školy, na ktorej pôsobil, ale 
tývh v Prahe. Patril k vynikajúcim študentom a pri- predovšetkým mnoho jeho žiakov. -red.-

Začiatkom prázdnin t. r. oslávila životné jubileum Mária Bieliková. 
Zanietená folkloristka a mnohonásobná darkyňa krvi sa narodila 4. júla 
1937 v Bašovciach. Pobedimčania ju poznajú pod menom Jarmila.

Jarmila Bieliková bola mnohoročnou členkou folklórnej skupiny 
Pobedimčan a od roku 1990 i vedúcou pobedimských folkloristov. Za jej 
viacročného pôsobenia vyvíjala FS Pobedimčan čulú aktivitu. Spolupra-
covala s Ing. Petrom Kotlebom a spolu s ďalšími členmi skupiny sa zúčast-
ňovala viacerých spomienkových osláv v obci, vystúpení v regióne i na 
Morave a folklórnych prehliadok a festivalov. Pri výročiach vzniku FS 
Pobedimčan boli jej odovzdané zaslúžené osobné ocenenia, naposledy 
v roku 2013 prevzala ocenenie od predsedu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja za celú folklórnu skupinu. 

Mária Bieliková bola aktívna i ako členka a neskoršie i predsedníčka 
miestnej organizácie Červeného kríža. Ocenenia sa jej dostalo aj ako 
mnohonásobnej darkyni krvi. Dňa 4. júla 2007 Územný spolok Sloven-
ského červeného kríža v Trenčíne odovzdal Márii Bielikovej za viac ako 
80 darovaní krvi najvyššie ocenenie pre darcov krvi Medailu profesora 
MUDr. Jána Kňazovického. 

Jubilantke prajeme veľa zdravia šťastia, a rodinnej pohody.

V dňoch 1. a 2. júla 2017 sa 
konal v Gajaroch I. sokolský zlet 
Sokolskej únie Slovenska /SÚS/, 
ktorého sa zúčastnili aj členky 
našej TJ Sokol Pobedim.

Sokolský zlet vyvrcholil v ne-
deľu 2. júla 2017 sprievodom 
cvičencov na štadión a slávnost-
ným ceremoniálom, ktorého hos-
ťom bola i starostka Svetového 
zväzu sokolstva a starostka Českej 
obce sokolskej sestra Ing. Hana 
Moučková. Po príhovoroch a krát-
kom programe domáceho folklór-
neho súboru Slnečnica a mažore-
tiek nasledovalo vystúpenie hro-
madných a pódiových skladieb. V jednotlivých skladbách sa predstavili deti 
z okolitých materských škôl, cvičenky z Považskej župy a cvičenky a cvičen-
ci Českej obce sokolskej, ktorí mali medzi sebou najstaršieho aktívneho 
účastníka vo veku 92 rokov. Záver sokolského zletu patril skladbe 
„SPOLU“, v ktorej medzi 240 cvičenkami cvičilo aj 13 členiek našej 
TJ Sokol pod vedením cvičiteľky Jarmily Mašánovej. Táto skladba bude 
prezentovaná na XVI. všesokolskom zlete v Prahe na budúci rok a bude v nej 
spoločne cvičiť 576 cvičencov zo Sokolskej únie Slovenska a z Českej obce 
sokolskej.      Vladimíra Žitňanská

Špičkový ladič klavírov a pedagóg Ján Melicher 

V sobotu 26.augusta sa na miestnej kolkárni uskutočnil Memoriál Štefana 
Klimu, ktorý organizoval KK Pobedim. Účasť na Memoriál prijali všetky 
pozvané družstvá. Extraligové družstvo KK Zlaté Klasy, prvoligový domáci 
tím a dve družstvá z 2.ligy DKK Nové Mesto nad Váhom a KK Limbach. 

Na úvodnom nástupe pozdravili účastníkov predseda KK Pobedim Marián 
Mitošinka a Antónia Klimová, vdova po nebohom Štefanovi Klimovi. Tá 
poďakovala členom KK Pobedim za zorganizovanie tohto turnaja a popriala 
účastníkom veľa šťastia. V príjemnej a družnej atmosfére sa hostitelia nene-
chali zahanbiť. Na začiatku sa veľmi dobrým výkonom predviedol Michal 
Benko, ktorého 552 zvalených kolkov znamenalo druhý najlepší výkon po 
prvej štvorici. Ako druhý nastúpil Jozef Miklovič, ktorý zvalil 557 kolkov 
a posunul KK Pobedim do vedenia. Vedenie pre KK Pobedim potvrdil najlep-
ším výkonom turnaja 588 zvalených kolkov Jakub Urban. Vyrovnanými 
výsledkami udržali vedenie v turnaji Marek Mrekaj 558, Pavol Černý 554. 
Ako posledný nastúpil Ivan Žitňanský, ktorému nešla hlavne hra v dorážke 
a nakoniec zvalil 517 kolkov.

Víťazom I .ročníka Memoriálu Štefana Klima sa stalo družstvo KK Pobe-
dim výkonom 3326 zvalených kolkov, pred hráčmi DKK Nové Mesto nad 
Váhom. Na treťom mieste skončilo KK Zlaté Klasy a štvrté obsadilo družstvo 
KK Limbach. Marián Mitošinka

Memoriál Štefana Klimu

Ženy Sokola Pobedim, účastníčky 
sokolského zletu 

l Slávnostný nástup cvičeniek


