POBEDIMÈAN
NOVINY OBCE POBEDIM
Deò matiek v príhovore starostu obce
Vzh¾adom k epidémii nového koronavírusu sa žia¾ neuskutoènili viaceré kultúrne
a spoloèenské akcie, medzi nimi celoobecná oslava Dòa matiek. V našich novinách preto
uverejòujeme príhovor starostu obce k sviatku matiek, ktorý odznel v obecnom rozhlase
a bol zverejnený na internetovej stránke obce.

Druhá májová nede¾a, deò, ktorý je
venovaný krásnemu sviatku, sviatku, kedy
si pripomíname dôležitého èloveka, èloveka, ktorého všetci nosíme v srdci, èloveka,
ktorý nás sprevádza po celý svoj život.
Sviatok “Deò matiek”.
Milé mamy, matky, mamièky,
staré mamy.
Napriek tomu, že nielen našu spoloènos•
trápi koronavírus Covid 19, rôzne opatrenia a obmedzenia v boji proti šíreniu vírusu, napriek tomu, že sa nemôžeme stretnú•
v kultúrnom dome a pozrie• si program,
ktorí by si urèite pre Vás s láskou pripravili
naši najmenší, škôlkári a školáci, dovo¾te
mi prihovori• sa Vám v tento sviatoèný
deò. Deò, ktorý patrí predovšetkým Vám
naše drahé mamy, mamièky, matky, staré
mamy, prastaré mamy.
Mama, je slovo kratuèké, milé, láskavé.
Slovo, ktoré sa každé bato¾a nauèí vyslovi• ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama - to je láska sama, je to
láska, ktorá nás sprevádza celým životom.
Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá
a obetavá. Naša mama, ktorá nám ofúkava
naše boliestky, ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti a to aj
dnes, keï sme už dávno vyrástli z det-

ských dupaèiek...
V tomto nároènom období ste to práve
Vy, mamy, ktoré svoje rodiny spájate
a robíte súdržnejšími, možno je práve
teraz viac èasu na spoloèné rozhovory
a tým aj viac èasu na spoznanie radostí ale
aj starostí svojich blízkych.
Deò matiek je príležitos•ou poïakova•
Vám za všetku tú vrelú lásku, za nehu
a starostlivos•, ktorou každá matka zahròuje svoje deti, za opateru a nekoneènú
trpezlivos• a obetavos•.
Milé mamy, matky, mamièky,
staré mamy,
želám Vám, aby ste zo svojich detí a zo
svojich vnúèat mali vždy rados•. Ak sa vo
vašich oèiach niekedy kvôli nim objavia
slzy, nech sú to len slzy š•astia. Ïakujem
Vám za každé milé slovo, bozk, úsmev,
povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to
treba k životu, aby èlovek nezablúdil.
Dovo¾te ale ešte malú spomienku: Možno
mnohé matky, staré mamy už odišli a nie
sú medzi nami, spomeòme si aj na ne. Ich
lásku budeme vždy a navždy cíti• a nosi•
vo svojom srdci.
Prajem Vám ve¾a zdravia, š•astia,
lásky, radosti, pohody, božieho požehnania. Buïte krásne a milé a buïte s nami
ešte dlhé roky.

Ako sme zvládli online výuèbu
Z dôvodu prerušenia výuèby v školách, v prípade našej školy od 12. marca
2020 nastali naozaj podstatné zmeny
vo forme vyuèovania. Na zaèiatku sme
žiakom zasielali študijný materiál cez
portál Edupage. Nebolo to práve ideálne, ale pomaly sme napredovali ïalej.
Od 6. 4. 2020 zaèala naša škola využíva• aplikáciu Microsoft Teams na online vyuèovanie niektorých predmetov.
Pripravili sme pevný rozvrh, pod¾a
ktorého sa žiaci uèili 3 - 4 hodiny denne.
Žiaci sa mohli pripája• kdeko¾vek cez
mobil, tablet, èi poèítaè. Väèšina žiakov
pracovala aktívne (až na malé výnimky), takže naplánované uèivo sa dalo
v pohode zvládnu•. V tomto smere
nezahá¾ali ani pani uèite¾ky z MŠ, ktoré

pravidelne zasielali rodièom námety na
prácu s ich ratoles•ami - viï. fotogaléria
školy. Nebolo to ¾ahké pre nikoho.
Z tohto miesta sa chceme poïakova•
všetkým uèite¾om, ktorí sa pustili do
nových foriem vyuèovania. Ïakujeme
vše tký m ost atn ým zam est nan com
školy, ktorí v èase návratu žiakov do
školy zabezpeèili dezinfekciu a dodržiavanie hygienických zásad. Zároveò
naše poïakovanie patrí všetkým rodièom, ktorí boli nápomocní uèite¾om
a svojim de•om. Želáme Vám , aby ste si
poèas leta oddýchli a naèerpali nové
sily, aby sme sa všetci v septembri
v dobrom zdraví vrátili do našej školy.
Vedenie ZŠ s MŠ

Na zaèiatku šírenia koronavírusu starosta obce
Mgr. Martin Lednický v prvej fáze vtedy nedostatkových hygienických rúšok zabezpeèil a doviezol
materiál, oslovil šikovné ženy krajèírky a ich kolegyne. Taktiež po výzve sa prihlásili dobrovo¾níci.
Vïaka za potrebné rúška patrí obyvate¾om našej
obce ktorými boli: Mária Desátová, Renáta Gonová,
Jana Havrlentová, O¾ga Klimová, Monika Košinová, Lýdia Lednická, Hana Melicherová, Emília
Miklovièová, Jana Miklovièová, Ján Mizerák, Jana
Ondrejechová, Denisa Pätnická, ¼udmila Pätnická,
Vladimíra Svetlíková, Lenka Vavrová, Soòa Vavrová, Janka Lednická, Lívia Žitòanská a pomáhala
i Elena Cagalová.
Obec poskytla na výrobu rúšok priestory jedálne
a vytvorila tak ve¾mi dobré podmienky pre prácu
našich šièiek a ich spolupracovníèok. Napriek tomu,
že mnohé riadne pracujú, majú svoje rodiny a deti,
boli ochotné a po práci prišli a vyrábali rúška pre
našich obèanov. Patrí im ve¾ká vïaka. Táto patrí
tiež firme ARGUS, spol. s r.o. Ostrov /p .¼uboš
Zubák/, galantérii Galatex, Pieš•any /p. Bibiana
Paulovièová/, predajni textilu Daniela Pieš•any
/p. Daniela Macová/ a to za pomoc a ochotu pri
zaobstaraní potrebného materiálu. S priloženou
vizitkou s nápisom Pomoc zdarma pre obèanov obce
Pobedim, darovala jednorázové rúška firma
DAMITO /konate¾ Mitošinka/ za èo si zasluhuje
naše uznanie a vïaku.
V prvej fáze sa rozdali rúška obyvate¾om od 60
rokov a taktiež boli k dispozícii u obvodného lekára,
na pošte, v COOP Jednote, v Potravinách p. Bielikovej, v Záhradkárstve p. Vavrovej. Rúška sa priebežne dopåòali a roznášali aj ostatným našim obyvate¾om.

8. a 9. zasadnutie

8. zasadnutie
Starosta obce Mgr. Martin Lednický v úvode
8. zasadnutia obecného zastupite¾stva, ktoré sa
konalo dòa 2. marca 2020 predstavil zástupcu
spoloènosti ATMOSAN s.r.o. Martina Èachotského, ktorý poslancom priblížil nové technológie odvlhèovania budov prostredníctvom molekulárneho prístroja ATMOSAN.
Po úprave programu zasadania starosta obce
informoval poslancov OZ o žiadosti Stanislavy
Pomajbovej, Pobedim è. 67 o vyjadrenie súhlasu s kúpnou zmluvou medzi òou a Obcou Pobedim, ktorej predmetom budú nehnute¾nosti
z dôvodu hodného osobitného zrete¾a nako¾ko
sa jedná o nehnute¾nosti òou užívané, ktoré sú
súèas•ou oploteného dvora a záhrad. Poslanci
po prerokovaní schválili spôsob prevodu vlastníctva nehnute¾ného majetku obce z dôvodov
hodných osobitného zrete¾a formou kúpnej
zmluvy, ktorej predmetom budú uvedené
pozemky. Na základe plánu kontrolnej èinnosti
predložila hlavná kontrolórka obce správu
o kontrolnej èinnosti za 2. polrok 2019 a za celý
minulý rok. Následne poslanci prerokovali
a schválili Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Pobedim è. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Pobedim. Ochranné pásmo
je v okruhu 50 metrov od pohrebiska. Ïalším
bodom programu bolo prerokovanie žiadostí
o finanèný príspevok. Ako prvou sa poslanci
zaoberali žiados•ou NsP Nové Mesto nad
Váhom n.o. o poskytnutie finanèného príspevku
na vybudovanie centrálneho príjmu pacientov.
V súvislosti s tým požiadali poslanci starostu
obce o zistenie bližších informácií a preložili
schva¾ovanie príspevku na ïalšie zasadnutie
obecného zastupite¾stva. Druhá žiados• o poskytnutie príspevku bola zaslaná od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná
organizácia è. 58 Nové Mesto nad Váhom, ktorá
žiadala o podporu spolkovej èinnosti finanèným
príspevkom. Poslanci poskytnutie príspevku
na spolkovú èinnos• schválili vo výške 100,- €.
O žiadosti Mariána Vargonèíka, bytom
Moravské Lieskové - Šance 984, o odkúpenie
obecných pozemkov informoval poslancov
starosta obce. Jedná sa o pozemky nachádzajúce
sa ved¾a tzv. školskej bytovky. S predajom

pozemku poslanci nesúhlasili. S plánom pravidelných a príležitostných kultúrnych aktivít
na rok 2020 oboznámil poslancov Mgr. Ivan
Pastorek.
V úvode bodu Interpelácie starosta obce
preèítal písomné interpelácie E. Pogranovej.
Interpelácie sa týkali prípojok k optickým káblom, výstavby bytových domov, zberného dvora
a stojiska, komunitného centra a poškodenia
strechy na budove bývalej materskej školy. Na
interpelácie odpovedal starosta obce podobne
ako aj na interpelácie poslanca Martina Piškulu,
ktorý sa dopytoval na vybudovanie stojiska pri
svadobke. Realizáciu budovania stojiska pripomenul i Ing. Ladislav Melicher. Ïalej Gabriel
Havrlent požiadal opätovne o osadenie tabule na
bývalom smetisku, požiadal tiež o zverejnenie
dlžníkov miestnych daní a poplatkov Poslanec
Ing. M. Mitošinka sa zaujímal o územné konanie pre kanalizáciu a ïalší poslanci / E. Cagalová a Mgr. A. Augustínová / pripomenuli pripojenos• na vodovod a potulovanie psov v obci.
Pred záverom zasadnutia starosta obce informoval napríklad o zvážení odvlhèenia budovy
býv. materskej školy, návrhu na zmenu poriadku
odmeòovania poslancov a èlenov komisií,
zmene výšky daní a poplatkov, o Usmernení
RÚVZ Trenèín k organizovaniu hromadných
podujatí spojených s poskytovaním obèerstvenia a o novom autobusovom spojení do Nového
Mesta nad Váhom cez Podolie.

9. zasadnutie
V poradí 9. zasadnutie obecného zastupite¾stva sa konalo dòa 1. júna 2020. V zmysle bezpeènostných opatrení nariadených v súvislosti
so šírením nového koronavírusu Covid 19
starosta obce Mgr. Martin Lednický otvoril
zasadnutie v Obecnom úèelovom zariadení
Pobedim, vo svadobke a v úvode navrhol doplni• bod 8. o Prerokovanie žiadostí Základnej
školy s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433, o poskytnutie finanèných prostriedkov. Takto upravený program bol prítomnými
poslancami schválený. V rámci bodu Podnety
obèanov informovala poslancov riadite¾ka
školy Mgr. Jarmila Pastulová a zástupkyòa
riadite¾ky Mgr. Jela Košútová o organizácii
a priebehu vyuèovania poèas mimoriadnej

situácie COVID 19, kedy bola základná škola a
materská škola zatvorená. Od 1.6.2020 sa vyuèovanie èiastoène obnovilo. Taktiež podala
informácie k predloženej žiadosti o poskytnutie
finanèných prostriedkov na rekonštrukciu
vnútorného požiarneho rozvodu v budove školy.
S èerpaním finanèného rozpoètu obce Pobedim
za rok 2019 podrobne oboznámila prítomných
poslancov ekonómka obce Lucia Kameniarová.
Obecné zastupite¾stvo zobralo na vedomie
a schválilo èerpanie finanèného rozpoètu obce
Pobedim za rok 2019. Ïalej ekonómka obce
oboznámila prítomných poslancov o spôsobe
vypracovania a zverejnenia závereèného úètu
obce. Vysvetlila usporiadanie prebytku bežného
a kapitálového rozpoètu a navrhla použitie
prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu a použitie èasti prostriedkov z rezervného
fondu na krytie kapitálových výdavkov na
Zberný dvor Pobedim. K závereènému úètu
predložila svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Dekanová. Závereèný úèet
obce Pobedim za rok 2019 spolu so Stanoviskom hlavného kontrolóra obce Pobedim
k závereènému úètu obce Pobedim za rok 2019
bol obecným zastupite¾stvom schválený.
Poslanci schválili v uznesení použitie prebytku
rozpoètového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 20.568,15 €, a použitie
prostriedkov z rezervného fondu obce v sume
5.218,- € na krytie kapitálových výdavkov Zberný dvor Pobedim.
Tretím materiálom ekonomického charakteru, ktorý prerokovalo obecné zastupite¾stvo
bola Konsolidovaná výroèná správa. Poslanci
Konsolidovanú výroènú správu Obce Pobedim
za rok 2019 schválili bez výhrad. Plán kontrolnej èinnosti hlavnej kontrolórky obce Pobedim
na 2. polrok 2020 predložila poslancom kontrolórka obce Ing. Anna Dekanová,
Poslanci ïalej prerokovali žiadosti adresované obecnému zastupite¾stvu. Starosta opätovne informoval o žiadosti NsP Nové Mesto n/V.
o finanèný príspevok na vybudovanie centrálneho príjmu pacientov, ktorá bola preložená
z predchádzajúceho rokovania OZ. Vzh¾adom
k súèasn ej situáci i schva¾ ovanie žiados ti
poslanci opätovne odložili.

Socha sv. Floriána a Ro¾nícky dom v zozname pamiatok SR
V našej obci v prvom štvr•roku 2020 pribudli k slovanskému hradisku,
kostolu sv. Michala archanjela, pamätnej fare a mlynu dva ïalšie objekty,
ktoré boli zapísané v registri kultúrnych pamiatok. Ide o sochu sv. Floriána
a Ro¾nícky dom..
Bolo to na základe úradných rozhodnutí o zápise národnej kultúrnej
pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod¾a príslušného
zákona NR SR. Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR zo dòa
07. januára 2020 a zo dòa 09. marca 2020 boli do registra nehnute¾ných
kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísané
objekty nehnute¾ných kultúrnych pamiatok a to socha sv. Floriána a Dvor
ro¾nícky / Ro¾nícky dom /.
Širšie informácie, ktoré viedli k zapísaniu týchto objektov do zoznamu
pamiatkového fondu uvedieme v najbližšom èísle obecných novín.

Pokraèovanie na str. 3

Kroniky zomrelých II.
Musím uvies• na pravú mieru rok prvého
a tým aj najstaršieho zápisu v knihe. Nie je to rok
1884, ako som uviedla v minulom èísle Pobedimèana, ale rok 1870, mesiac nie je uvedený.
Pri podrobnejšom skúmaní slabo èitate¾ných
textov som objavila aj dva zo starších rokov ako
1884. Posledný zápis je z novembra 1971. Kniha
slúžila k zápisom 101 rokov. Spolu ich je 798.
Pravdepodobne nie všetci zomrelí sú v nej zapísaní.
Kniha zomrelých je vzácna nielen z poh¾adu
historického, genealogického, ale i svojim
vzh¾adom. Knižné dosky sú v tvrdej èiernej
väzbe s kovovým orámovaním, tepanými kovovými ozdobami v rohoch knihy, v prednej i
zadnej èasti, spolu ich je osem. V strede oboch
dosiek je tepaný výjav k¾aèiaceho mnícha na
jednom kolene a s malým die•a•om, Ježiškom,
nad rukou. / Ide zrejme o sv. Františka Xaverského, patróna proti moru poz. red. / Tento výjav
je dookola doplnený ornamentmi. Chrbát knihy
je z kože, celá výška je zdobená slepotiskom t.j.
vytláèanými ornamentmi a v strede názov
„SPR IEVO TKIN A ZEMR ELIC H VERI ACICH Katolickich krestanóv“. Ornamenty a
písmená boli zdobené pravdepodobne zlatou
farbou. Kniha má aj dve kovové ozdobné zapínanie, spony však chýbajú. Listy sú z kvalitného
papiera.
Zápisy o zosnulých nie sú písané chronolo-

Pokraèovanie z novín Pobedimèan 1/2020
gicky. Medzi jednotlivými zápismi sú aj nezapísané prázdne listy. Na tejto knihe je však ve¾mi
zaujímavé to, že môžeme vidie•, ako sa vyvíjalo
písmo, gramatika i slovosled poèas 101 rokov
zápisov. Napr. neuvádza sa „dožili sa“, ale
„vyplnili sa Roku 83, vyplnila roku sveho 70
Roki, wiplnila Sveho Weku 55, doplnil veku
svojho 65“ a podobne.
Niekde je uvedené len meno, priezvisko
zomrelého a dátumy narodenia a úmrtia. Pri
takomto struènom zápise je na jednej strane aj
osem rôznych zomrelých. V ïalších môžeme
èíta• aj ko¾ko sa dožil rokov, kde a o ko¾kej
hodine zomrel, èíslo domu, prípadne akú mal
chorobu, kedy mal pohreb, koho po sebe zanechal, kto sa s ním lúèi - menovite rozpísané, èi to
bol rodiè, syn, dcéra, vnuci, nevesty, za•ovia...
Takéto zápisy sú aj na celú jednu stranu. Vzácne
sú latinské názvy •ažkej nevylieèite¾nej choroby. Keïže ve¾a rodín malo rovnaké priezvisko,
uvádzala sa i prezývka zosnulého. Tiež, ak
ostalo na strane prázdne miesto, dopåòali sa aj
mená ïalších zomrelých v rodine. V jednom tak
mohli by• zapísané aj tri generácie.
Najdôležitejšie je však to, akým spôsobom
pozostalí vzdávajú úctu svojmu príbuznému.
Vo svojich slovách vyjadrujú boles•, žia¾, zanechávajú spomienku na èloveka, ktorý im bol
drahý, a zároveò ho zverujú do rúk Pána Boha.
Eva Pogranová

pokraèovanie
Dokonèenie zo str. 2
Ïalšia žiados• bola Hospicu Milosrdných
sestier Trenèín o finanèný príspevok na kompenzáciu výdavkov za starostlivos• o nášho
obèana. Poslanci navrhli poskytnú• finanèný
príspevok na ostatné náklady spojené so starostlivos•ou o nášho obèana vo výške 38,70 €.
Ïalšou žiados•ou bola žiados• Mariana Mihalika, Pobedim 196, o odkúpenie obecného pozemku. Poslanci navrhujú prerokovanie tejto žiadosti odloži• kvôli urèeniu ceny na ïalšie zasadnutie. O zníženie platieb za služby poskytované
zubnej ambulancii požiadala obec MUDr. Veronika Šišovská. Poslanci zníženie poplatku
neschválili. Poslanci schválili odpredaj obecného pozemku z dôvodov hodných osobitného
zrete¾a Stanislave Pomajbovej v zmysle príslušného zákona. O podanej žiadosti Základnej
školy s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433 o poskytnutie finanèných prostriedkov
na rekonštrukciu vnútorného požiarnych rozvodov, informovala už v bode 3 riadite¾ka školy
Mgr. Jarmila Pastulová. Škola dala vypracova•
realizaèný projekt, ale v súèasnej situácii na
rekonštrukciu v rozpoète nemajú. Poslanci
dospeli k záveru, že vzh¾adom na súèasnú
finanènú situáciu obce nie je možné zo strany
obce financova• rekonštrukciu vnútorného
požiarneho rozvodu školy. Zároveò sa dohodli,
že komisia pre výstavbu a ÚP vykoná obhliadku,
zistí skutkový stav a na ïalšom zasadnutí obecného zastupite¾stva bude informova• o zistených skutoènostiach.
V úvode bodu Interpelácie predložil svoje

interpelácie Martin Piškula. Jednalo sa o pripojenie na optický kábel, kolaudáciu stavby „Výstavba optickej siete v obci Pobedim“, poškodenú
strechu na budove bývalej materskej školy,
rekonštrukciu tejto budovy na komunitné centrum a vrakoviska vozidiel v èastiach obce.
Poslankyòa Mgr. A. Augustínová upozornila
na parkovanie vozidiel a možnosti vyda• Všeobecné záväzné nariadenie. V tomto obsažnom
bode programu ïalej interpelovali poslanci
/Ing. L. Melicher, Mgr. I. Pastorek, G. Havrlent,
E. Cagalová E. Pogranová/ v nasledujúcich
záležitostiach: problematika daòových dlžníkov, budova bývalej Jednoty /tzv. bufet/, stojisko pod kontajnery pri Svadobke, vývoz kontajnerov s triedeným odpadom, skládka stavebného a iného materiálu pred obecným úradom,
byty na zdravotnom stredisku, vlhnutie domu
p. Mitošinkovej, chýbajúca dopravná znaèka na
miestnej komunikácii. Na interpelácie odpovedal starosta obce, ktorý v závere zasadnutie
informoval o šití hygienických rúšok, dezinfekcii proti Covidu 19, pripomenutí 75. výroèia
oslobodenia obce, oprave hospodárskej èasti
ro¾níckeho domu, výstavbe zberného dvora,
osadení tabule na bývalom smetisku, spustení
informaènej aplikácie ROZANA, prevádzke na
základnej a materskej škole a napokon o príprave sèítania osôb bytov a domov, ktoré bude
prebieha• v roku 2021.
Starosta obce informoval o vyriešení situácie
s potulovaním psov a poïakoval za ústretovos•
útulku v Novom Meste nad Váhom a v Pieš•anoch. Odpovedal tak na interpeláciu z predchádzajúceho zastupite¾stva .

Èerpanie rozpoètu
obce Pobedim k 31.12.2019
PRÍJMY SPOLU
1 114 421,56
Bežné výdavky
943 539,03
Výdavky verejnej správy
198 911,13
Finanèná a rozpoètová oblas•
1 433,72
Všeobecné verejné služby
inde neklasifikované
1477,09
Transakcie verejného dlhu
83,19
Ochrana pred požiarmi
13 339,86
Cestná doprava
13 480,28
Nakladanie s odpadmi
37 219,33
Príspevok Spoloè. úrad samosp
641,68
Rozvoj obcí - verejná zeleò
25 513,14
Zásobovanie vodou
0,00
Verejné osvetlenie
12 904,70
Zdravotné stredisko
17 430,88
Športové služby
14 923,94
Ostatné kultúrne služby
vrátane kultúrnych domov 25 776,89
Vysielacie a vydavate¾ské služby 2 441,50
Nábožen. a iné spoloèen. služby 9 367,75
Predškolská výchova s bežnou
starostlivos•ou
161 455,64
Základné vzdelanie s bežnou
starostlivos•ou
377 436,32
Stravovanie ZŠ s MŠ
24 447,34
Vzdelanie
2 944,00
Sociálne zabezpeèenie
73,00
Kapitálové výdavky
116 430,41
Výdavky verejnej správy
13 778,99
Ochrana pred požiarmi
0,00
Cestná doprava
15 514,46
Nakladanie s odpadmi
78 240,00
Nakladanie s odpadovými vodami 1 980,00
Nábožen. a iné spoloèen. služby 6 916,96
Výdavkové finanèné operácie 2 568,00
Splácanie tuzemskej istiny
z bankových úverov
2 568,00
VÝDAVKY SPOLU
1 062 537,44
HOSPODÁRENIE CELKOM 51 884,12
Spracovala: Lucia Kameniarová
ekonómka obce

Rok 2019 na Po¾nohospodárskom družstve Pobedim
Rozšírenie chovu býkov a ukonèenie výroby mlieka
Najväèšia zmena sa udiala na družstve v minulom roku 2019 v živoèíšnej výrobe a to postupné
utlmenie výroby mlieka až po úplné ukonèenie
chovu dojníc. Tak, ako sme to naplánovali
so zootechnikom a odsúhlasili na predstavenstve,
znižoval sa po etapách stav dojníc. Najväèším
problémom výroby mlieka bola personálna otázka. V živoèíšnej výrobe sme rozšírili výkrm býkov, ktorý nie je tak nároèný na personál. Takže
zároveò s utlmovaním výroby mlieka sa zaèal aj
nákup býèkov, aby sme plynule obsadzovali
maštale a dopåòali stav zvierat. Medzi mašta¾ami
II a III sme kvôli presunom býkov vybudovali
chodbu, èo zrýchli a zjednoduší preháòanie zvierat. Presuny medzi mašta¾ami sú teraz podstatne
bezpeènejšie. Na výstavbu chodby sa použili
T panely, ktoré zostali zo silážnej jamy a ohrady
z nepoužívaných ošipární.
V rastlinnej výrobe prebiehali práce pod¾a
možností v agrotechnických termínoch, aj zber
plodín prebehol viac menej bezproblémovo.
Bohužia¾ parametre obilnín vzh¾adom na suchý
a horúci jún boli horšie. Na neš•astie aj v minulom
roku nás postihol požiar, ktorý zlikvidoval èas•
porastu, 15 ha jaèmeòa a 30 ha pšenice na koreni.
Pri tejto príležitosti by som chcel poïakova•
všetkým, ktorí sa prièinili o uhasenie požiaru
a uchránili zvyšnú èas• po¾a pšenice pred požiarom, najmä zamestnancom, dobrovo¾ným aj
profesionálnym hasièom, ktorí zasahovali na
hranici možností. Naš•astie sme mali poistenie
proti požiaru, ktoré nám z väèšej èasti vykrylo
stratu spôsobenú požiarom. Finanène najlepšie
nám dopadla zrnová kukurica, následne jaèmeò
a pšenica. Cukrová repa bola vzh¾adom na suchý

a teplý jún a deficit zrážok aj v lete slabšia a celkovo zostala po ekonomickej stránke v strate. Zber
cukrovej repy bol nároèný, vzh¾adom na podmienky a mokrú jeseò. V tomto roku je porast repy
ve¾mi nevyrovnaný a je nároèný na ochranu proti
burinám. •ažko môžeme v tomto oèakáva• vyššiu
úrodu a rekordný výsledok. Výrazne nám však
nielen v repe pomohli Medardove dažde, takže
vyrástla aj zvyšná repa, a pomohlo to aj obiliu
a kukurici. Uvidíme èo sa nám podarí pozbera•.
O tom ako to dopadlo Vás budem informova•
v budúcom roku.
V minulom roku sa nám podarilo doplni• aj
strojový park. Investovali sme aj do nákupu strojov, kde by som spomenul nákup zánovného
traktora / 270 koòských síl /, ktorý používame do
sejaèiek, ale aj do dopravy a po¾ných prác. Ïalej
sme zakúpili aj nový ve¾ko objemový náves, ktorý
sme hneï využili v žatve a pri zbere repy a v tomto
roku nám výborne poslúžil aj v senážach. Kúpili
sme aj starší diskový podmietaè so záberom 7 m.
Medzitým sme repasovali a opravovali aj naše
stroje a traktory. Generálkou prešiel traktor
v kàmnom voze, a väèšie opravy sa robili aj na
ZETORE 12111, momentálne je v generálke
traktor Zetor 8245. V tomto roku nás ešte èaká
generálka kàmneho vozu. Priebežne sa pod¾a
potreby robia údržby a opravy strojov buï
vo vlastnej réžii, alebo dodávate¾sky.
V kultúrnom d ome sme si p ripomenul i
70. výroèie založenia družstva. Pri tejto príležitosti sme pozvali na oslavu výroèia èlenov,
zamestnancov terajších aj bývalých a zástupcov
obecných inštitúcií a záujmových združení,
potešil nás záujem a hojná úèas• na tejto spomien-

kovej slávnosti.
V tomto roku sme vymenili komplet strešnú
krytinu na prístrešku za dielòou, pokraèujeme
v rekonštrukcii elektroinštalácie a plynu, presúvali sa plynové hodiny pri vonkajšie oplotenie a
máme ešte ve¾a plánov na opravy a rekonštrukcie,
ale tie môžeme realizova• iba pokia¾ nám to
financie a èas dovolia. Taktiež v kultúrnej oblasti
pripravujeme, pokia¾ nám to neprekazí dáka vlna
šírenia vírusu, alebo iný zákaz stretávania, divadelné predstavenie divadla DINO v termíne
28. november 2020, na ktoré Vás už teraz pozývam.
Na záver sa chcem poïakova• všetkým spolupracovníkom èi už z radov zamestnancov, ale aj
dôchodcov a pracovníkov na dohodu za ich nápady na zlepšenie a zjednodušenie práce, vïaka
ktorým sme si u¾ahèili prácu, ale ušetrili sme aj
peniaze a èas a zvýšili bezpeènos•. Samozrejme sa
chcem poïakova• tiež všetkým zamestnancom,
dohodárom ale aj dôchodcom, ktorí nám vždy
ochotne pomáhali poèas celého roka, keï sme to
najviac potrebovali s prácami na poliach, v živoèíšnej výrobe aj pri opravách v dielni a pri akciách
organizovaných družstvom. Prajem všetkým
hlavne ve¾a zdravia v tomto zvláštnom roku.
Ing. Juraj Lednický
predseda PD Pobedim

Supermarket Pobedim
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, má
svoje prevádzky v piatich okresoch: Senica, Malacky, Skalica, Myjava a Pieš•any, kde prevádzkuje
celkom 102 predajní, 1 reštauráciu a 1 lahôdkarskú
výrobòu. Celkom zamestnáva 596 pracovníkov.
Dlhoroène vykazuje kladný hospodársky výsledok.
V jarných mesiacoch tohto roka rozšírila svoju
pôsobnos• aj do okresu Nové Mesto nad Váhom,
keï zobrala do prenájmu 10 prevádzok od COOP
Jednoty Trenèín. Poèet pracovníkov sa tým zvýšil
na 636. Jednou z prenajatých predajní je aj supermarket v Pobedime s predajnou plochou 200 m2.
V jeho interiéri boli vykonané niektoré úpravy,
èiastoène doplnené zariadenie, oprava klimatizácie
i ïalšie menšie opravy na doterajšom zariadení.
Predovšetkým však bol doplnený tovar a rozšírený
sortiment. Keïže COOP Jednota Senica má svoju
vlastnú lahôdkarskú výrobòu, zaèala do supermarketu dodáva• svoje výrobky. Patria medzi ne salámy, klobásy, párky, niektoré špeciálne výrobky
a výborné šaláty. Urèite si ich ob¾úbia i zákazníci
pobedimského supermarketu. So svojimi mäsovými výrobkami pribudol tiež dodávate¾ Svaman,
ktorý na viaceré svoje výrobky získal ocenenie
„Znaèka kvality SK“. Supermarket zaèal obyvate-

¾om obce znova ponúka• svoje služby 30. mája.
Pracuje tu 8-èlenný kolektív, ktorý vedie osvedèená
vedúca Janka Volárová, spolu so zástupkyòou
Slávkou Uhlíkovou a prevádzkárkou Máriou
Desátovou. Všetky 3 tu pracovali už pri otvorení
supermarketu pred 9 rokmi. Dnes dobre poznajú
svojich zákazníkov a majú rados• z toho, že znova
môžu ponúka• dobrý a kvalitný tovar z plných
regálov.
V minulých týždòoch ich síce do obchodu
prichádzalo menej, ale postupne sa zasa vracajú
spä•. A všetky pracovníèky hodlajú pracova•
zodpovedne, svedomite, tak, aby tu zákazníci vždy
našli všetko, èo potrebujú a aby sa sem radi vracali.
O¾ga Zlochová
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo

Privítali sme:
3.3.2020 Breèka Martin, è. 234
6.3.2020 Krá¾ová Hanka. è. 317
5.4.2020 Rozbeská Kristína, è. 242
15.5.2020 Hesková Denisa, è. 144
18.6.2020 Gono Samuel, è. 388

Rozlúèili sme sa:
13.3.2020 Dudiková Mária. è. 370, + 94 r.
12.3.2020 Melicherová Eva, è. 7, +53 r.
13.3.2020 Segešová ¼udmila, è. 428, +81 r.
27.3.2020 Julényová Emília, è. 261, + 83 r.
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