POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM
Rozpočet obce na tento rok schválený
Po štvrtom návrhu bol rozpočet obce na rok
2021 schválený na 16. zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21. júna
2021. Ďalšími bodmi, okrem kontroly uznesení a podnetov občanov, boli viaceré dokumenty ekonomického charakteru. Poslanci prerokovali a schválili kontokorentný úver, čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2020, záverečný
účet Obce Pobedim za rok 2020 a Stanovisko
hlavného kontrolóra obce Pobedim k záverečnému účtu obce za rok 2020, ďalej konsolidovanú výročnú správa Obce Pobedim za rok
2020 a v 8. bode programu v úvode uvádzaný

rozpočet Obce Pobedim. V ďalších bodoch bol
schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Pobedim na 2. polrok 2021
a nový technik požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby. V doplnených
bodoch sa riešila kapacitná situácia v materskej škole a prerokovali sa dokumenty VZN
obce Pobedim č. 2/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pobedim
a Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce. Záverečnými bodmi boli
Interpelácie a Informácie starostu.

14. zasadnutie
Najdôležitejším bodom rokovania obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19. apríla
2021 v jedálni kultúrno spoločenského zariadenia bolo prerokovanie a schválenie rozpočtu
obce na roky 2021 - 2023. Nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí poslanci neschválili rozpočet obce, bol návrh finančného rozpočtu obce
Pobedim na roky 2021 - 2023 opätovne zverejnený a dňa 12.4.2021 prerokovaný finančnou
komisiou, ktorá odporučila Obecnému zastupiteľstvu Pobedim rozpočet schváliť.
Po týchto informáciách ekonómka obce
Lucia Kameniarová informovala poslancov, že
z dôvodu pripravovanej zmeny územného plánu
je potrebné ešte doplniť do návrhu rozpočtu
v príjmovej časti kapitálového rozpočtu na položke granty čiastku 10.000,- Ä a zároveň vo
výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na
položke územný plán obce - tiež čiastku
10.000,- Ä. Ing. Ladislav Melicher mal požiadavku vyčleniť z rozpočtu finančné prostriedky
na miestne komunikácie, konkrétne na rekonštrukciu cesty k cintorínu a na realizáciu stojiska
pod kontajnery na triedený odpad pri svadobke.
V súvislosti s touto úpravou navrhol znížiť
vo výdavkovej časti bežného rozpočtu niektoré
položky. Následne poslanci hlasovali o návrhu
Ing. Ladislava Melichera na zapracovanie úprav
do návrhu rozpočtu a tento návrh aj schválili. Po
tomto hlasovaní starosta obce predložil na
schválenie návrh rozpočtu so zapracovanými
zmenami. Obecné zastupiteľ stvo opätovne
Rozpočet Obce Pobedim na roky 2021 - 2023
neschválilo.
V nasledujúcom bode 5 starosta obce Mgr.
Martin Lednický oboznámil poslancov s predloženými zmluvami spoločnosti Fidelity Trade,
s.r.o. Trnava, ktorá by mohla od 1.5.2021zabezpečovať v našej obci odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
a odber použitých jedlých olejov a tukov.

V bode 6, riaditeľ spoločnosti AXOR
s.r.o., Adamovské Kochanovce Bc. Martin
Križko oboznámil poslancov s návrhom
Dohody o prefinancova ní nákladov na
vypracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Obce Pobedim. Spoločnosť má
záujem realizovať v obci výstavbu rodinných domov v novo navrhovanej lokalite S
/medzi obcou a firmou UlstrupPlast a financovať náklady spojené so zmenou územného
plánu obce. Zároveň informoval aj o plánovanom rozšírení tejto lokality o susedný
pozemok pani Miklovičovej a zodpovedal na
vznesené dopyty poslancov. Vypracovanie
územnoplán ovacej dokumentác ie Zmien
a doplnkov (ZaD) č. 2 k územnému plánu
obce Pobedim zhotoví archline s.r.o., Nové
Mesto nad Váhom a výkon činnosti pre
obstaranie zmien a doplnkov č. 2 územného
plánu obce Pobedim zabezpečí Ing. Beata
Vaculčíková, Považská Bystrica, odborne
spôsobilá osoba. Poslanci obstaranie ZaD
a vypracovanie ÚP obce Pobedim schválili a
poverili starostu obce podpísaním dohody
o prefinancovaní, dodávky územného plánu
a výkonu činnosti odborne spôsobilej osoby.
Mgr. Ivan Pastorek upozornil poslancov, že
rozpočet na rok 2021 nebol schválený a tak
obstaranie zmien a doplnkov územného plánu
nie je ošetrené rozpočtom na rok 2021.
V bode 7 boli prerokované viaceré žiadosti
a to žiadosť Dušana Melichera o odkúpenie
pozemku E-KN parc.č. 2169/2, k.ú. Pobedim,
žiadosť Petra a Gabriely Kamenských o zamietavé stanovisko k odkúpeniu pozemku E-KN,
parc.č. 2169/2, žiadosť Zuzany Brečkovej
o prenájom obecných pozemkov C-KN parc.č.
773/2 a 773/3, k.ú. Pobedim a ďalšia žiadosť
Dušana Melichera o súhlas k právu prechodu
a uloženia inžinierskych sietí na pozemku C-KN
parc.č. 307, k.ú. Pobedim. K predmetným žia-

Rozpočet obce na rok 2021
Schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 110
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové fin. operácie
Príjmy spolu

1 148 730,00
85 603,00
103 328,00
1 337 661,00

Výdavky
Bežné výdavky
Verejná správa
230 100,00
Finančná a rozpočtová oblasť
1 400,00
Iné všeob. služby /matrika/
2 024,00
Verejné služby /neklasifikované/
3 635,00
Transakcie verejného dlhu
200,00
Ochrana pred požiarmi
13 130,00
Cestná doprava
31 500,00
Nakladanie s odpadmi
98 719,00
Spoloč. úrad samosprávy, prísp.
1 000,00
Rozvoj obce - verejná zeleň
11 000,00
Zásobovanie vodou
1 000,00
Verejné osvetlenie
11 000,00
Ochrana, podpora a rozvoj
verejného zdravia
41 000,00
Zdravotné stredisko
18 200,00
Športové služby
10 500,00
Ostatné kultúrne služby
16 200,00
Vysielacie a vydavateľské služby 1 400,00
Náboženské a spoločenské služby 4 870,00
Predškolská výchova
181 950,00
Základné vzdelanie
431 302,00
Stravovanie
36 000,00
Vzdelávanie
2 100,00
Sociálne zabezpečenie
500,00
Bežné výdavky spolu
1 148 730,00
Kapitálové výdavky
138 931,00
Výdavkové fin. operácie
50 000,00
Výdavky spolu
1 337 661,00
Spracovala Lucia Kameniarová
ekonómka obecného úradu

dostiam bolo prijaté uznesenie len k návrhu
nájomnej zmluvy Zuzany Brečkovej. Uznesením poslanci nesúhlasili s predloženým návrhom nájomnej zmluvy na prenájom obecných
pozemkov a poverili obecný úrad vypracovaním
novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov
parc.č. 773/2 a 773/3, k.ú. Pobedim, bez predkupného práva.
Posledným bodom programu 14. zasadnutia
obecného zastupiteľstva bolo opätovné prerokovanie kastrovania a odvozu psov. Po výmene
názorov na túto problematiku bolo pred 20.00
hodinou zasadanie ukončené, čo súviselo
s vtedajším zákazom vychádzania.

15. zasadnutie
V poradí 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pobedime sa opäť konalo v jedálni
Kultúrno-spoločenskéko a sociálneho zariadenia Pobedim. Program zasadnutia bol doplnený
na návrh Martina Piškulu o bod 6 Rekonštrukcia
a prístavba hasičskej zbrojnice - prerokovanie,
na návrh Evy Pogranovej pribudol bod 7 Predĺženie zmluvy so Západoslovenskou distribučnou - Zdravotné stredisko a na návrh Ing.
Ladislava Melichera bod 8 Kastrovanie a odvoz
psov Ing. Kotlebu.
V bode Podnety občanov najskôr starosta
obce Mgr. Martin Lednický pripomenul poslancom žiadosť Dušana Melichera o odkúpenie
pozemku parc.č. 2169/2 a žiadosť o súhlas
k právu prechodu cez obecný pozemok parc.č.
307, ktoré sa prerokovávali na predchádzajúcom zasadnutí. K týmto žiadostiam predložili
vysvetlenia a návrhy prítomní občania Anna
Melicherová, Martin Melicher a Eva Gúčiková.
Ďalej v tomto bode poslankyňa Eva Pogranová
predniesla podnety od občanov týkajúce sa
možnosti inštalovania rampy na schodoch pošty,
sťažnosti na neprijatie dieťaťa do materskej
školy a upozornenia na stav hrobov správcov
farnosti Š. Pekaroviča a A. Bernkopfa. Na podnety reagoval starosta obce s tým, že možnosti
realizácie podnetov preverí.
Opätovné prerokovanie a schválenie rozpočtu obce bolo predmetom rokovania obecného
zastupiteľstva v bode 4. Počas zverejnenia, ako
skonštatoval starosta obce, neboli k návrhu
rozpočtu žiadne pripomienky. Následne sa
k tomuto bodu rozprúdila živá diskusia. Týkala
sa zostavovania rozpočtu, rozpočtového provizória, mzdových nákladov, poplatku za kastráciu a odvoz psov Ing. Kotlebu, financovania
odvozu nelegálnej skládky, realizácie stojiska
pod kontajnery pred svadobkou, stavu miestnej
komunikácie k cintorínu, neporiadku okolo
kontajnerov na tzv. Staničnej ulici, vplyv
neschválenia rozpočtu na pripravovanú zmenu
územného plánu a novozave deného zberu

BRKO a kuchynského oleja. V závere diskusie
podnet na úpravu návrhu rozpočtu predniesol
poslanec Martin Piškula, ktorý predložil svoju
požiadavku a to vo výdavkovej časti bežného
rozpočtu 08.1.0 642 Transfery znížiť z 10.500 Ä
na 7.500 Ä (zníženie FK 1925) a navýšiť vo
výdavkovej časti kapitálového rozpočtu 05.1.0
717 001 Realizácia nových stavieb (stojisko pri
svadobke) z 0 Ä na 3.000 Ä.
Ďalší návrh na úpravu rozpočtu doplnila
ekonómka obce Lucia Kameniarová a to
v zmysle doručenej Zmluvy č. 721 01 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Poslanci predložené návrhy na
úpravu návrhu rozpočtu na rok 2021 neschválili.
Pred hlasovaním o rozpočte kontrolórka
obce Ing. Anna Dekanová oboznámila poslancov so Stanovis kom hlavného kontroló ra
k návrhu rozpočtu Obce Pobedim na roky 2021 2023 č. 3. Po schválení uznesenia k stanovisku
starosta obce predložil na schválenie návrh
rozpočtu Obce Pobedim na roky 2021 - 2023
č. 3, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce.
Hlasovaním poslanci obecného zastupiteľstva
opätovne Rozpočet Obce Pobedim na roky 2021
- 2023 neschválili. Pred hlasovaním predsedníčka komisie pre finančné záležitosti Eva Pogranová informovala poslancov, že tento raz komisia k návrhu rozpočtu nezasadala, ale komunikovali iba e-mailom. Prečítala stanoviská jednotlivých členov komisie, ktorí sa zhodli, že
k návrhu rozpočtu č. 3 nemajú námietky a doporučujú ho schváliť. Predsedníčka komisie názor
členov nezdieľala.
V bode 5 oboznámil poslancov starosta obce
so znením zriaďovacej listiny, ako aj s menovacím dekrétom veliteľa DHZO. Poslanci Zriaďovaciu listinu a menovanie Martina Piškulu do
funkcie veliteľa DHZO Pobedim schválili. Bod
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice
bol zaradený do programu rokovania na návrh
poslanca Martina Piškulu, ktorý konštatoval, že
plánovaná „Rekonštrukcia budovy pre hasičskú

techniku“ z priestorov bývalej kotolne MŠ je
nevyhovujúca, oveľa vhodnejšie by bolo postaviť novú dvojgaráž na pozemku vedľa súčasnej
hasičskej zbrojnice. Názor Martina Piškulu
zdieľal aj Ing. Ladislav Melicher a Rastislav
Čop. Starosta obce nie je, ako sa vyjadril, naklonený k záberu ďalšej časti pozemku a projekt je
už schválený Ministerstvom vnútra SR a nie je
isté, či bude možné v rámci tohto projektu vykonať takúto zmenu. Poslanci požiadali starostu
o preverenie možnosti zmeny projektu v zmysle
prerokovaného návrhu Martina Piškulu.
Ako upozornila Eva Pogranová, v bode 7
zmluvu o spolupráci pri výstavbe elektro energetických stavieb a zariadení potrebných
k pripojeniu stavby bude potrebné predĺžiť,
nakoľko konči 3 ročná lehota na splnenie podmienok článku VII. predmetnej zmluvy. Poslanci požiadali starostu obce Mgr. Martina Lednického o preverenie zmluvy a v prípade ukončenia
lehoty platnosti túto predĺžil.
Na návrh poslanca Ing. Ladislava Melichera
bolo ako 8. bod ro kovania o pätovne zarad ené
kastrovanie a odvoz psov. Uviedol, že väčšina
poslancov bola za to, aby poplatky za kastráciu
a sterilizáciu uhradil majiteľ psov a pýtal sa, či
sa v tejto veci už niečo konalo. Starosta k tomu
uviedol, že v tejto veci sa nekonalo, on svoje
konanie zdôvodnil už na minulom zasadnutí.
V bode Interpelácie sa poslanci dopytovali na
súčasný stav projektu kanalizácie /M. Mitošinka/, výstavba bytových domov na tzv. Staničnej
ulici /G. Havrlent/ a starosta obce v krátkosti
reagoval na emailové otázky poslankyne Eleny
Cagalovej /nedoplatky na daniach, zberný dvor,
rekonštrukcia zdravotného strediska, financovanie testovania a rozpočtové provizórium/.
Starosta obce v predposlednom bode programu
informoval o plánovanom pracovnom stretnutí
so spoločnosťou AXOR, o tom, že bol dohodnutá nižšia platba za plyn, o novej publikácii ZMO
Jaslovské Bohunice, zavedeniu platobného
terminálu na obecnom úrade a o termíne pobedimských hodov.

Tradičný sviatok sv. Floriána
Začiatkom mája sa v mnohých mestách
i obciach konajú oslavy a procesie k sv. Floriánovi. Inak tomu nebolo ani v Pobedime. V utorok 4. mája 2021 smeroval sprievod hasičov na
čele so zástavou z hasičskej zbrojnice ku soche
svätca. Kamenná plastika svätca pochádza
z roku 1762. Osadená je na stĺpe z roku 1833.
V roku 2020 konkrétne 7. januára, bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
Socha sv. Floriána je miestom, kde členovia
DHZ Pobedim vzdávajú každoročne úctu svojmu patrónovi a pripomínajú si sviatok všetkých
hasičov. Tento deň je poďakovaním pre mužov
i ženy, ktorí každodenne riskujú svoje zdravie
a neraz aj životy pre pomoc iným. Pre nich to je
celoživotné poslanie.
Kyticu kvetov k soche položila najmladšia
členka sprievodu Karolínka Piškulová spolu so
starým otcom. Ing. Matej Palkovič priblížil
zúčastneným život sv. Floriána i prečo ho hasiči
uctievajú ako svojho patróna. Pán farár JCLic.
Ľuboš Tvrdý modlitbou vzdal úctu mučeníkovi

i hasičom. V krátkosti sa prihovoril a
poďakoval všetkým pobedimským hasičom za ich ťažkú prácu, pri ktorej nepoznajú deň a ani hodinu, kedy budú znova
vyrážať na zásah. Tam, kde pomôžu
zachrániť život alebo majetok. Svoje
poďakovanie predniesol i starosta obce
Mgr. Martin Lednický. Zvýraznil najmä
ich veľmi potrebnú súčinnosť s obcou
v čase COVID 19, najmä pri testovaní, ale
i každodennom živote v obci.
V terajšom období, kedy je veľa
obmedzení a nie je možné usporiadať
členskú schôdzu, sa povýšenie i odmeňovanie hasičov udialo naozaj netradične.
Priamo pred sochou sv. Floriána Ing.
Matej Palkovič prečítal mená povýšených
hasičov i tých, ktorí boli za svoju činnosť
odmenení. Odmeny im odovzdal Martin
Vallo. Povely „pozor“ a „pohov“ ukončili
slávnosť.
Prosme svätého Floriána, aby sa každému

z nás vryli do srdca slová „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“.
Text a foto: Eva Pogranová

Vzácna maľba kostola obnovená
Pri výročiach realizácie maľby kostola sme
zverejňovali v našich obecných novinách články s touto tematikou a pisateľ článkov vtedy len
ťažko mohol uveriť, že sa v dohľadnom čase
podarí obnova maľby a to práve v tomto veľmi
dramatickom čase. A tak, ako bolo oficiálne
oznámené, dňa 14. mája 2021 boli ukončené
práce na obnove maľby farského kostola. Práce
realizovala firma STAVBAL /Ján Balaj/ z Mníchovej Lehoty. Náklady uhradil hlavný sponzor
spolu s dvomi menšími sponzormi. Celá farnosť
ďakuje sponzorom, maliarom i organizátorom
za takýto vzácny dar. Vďaka patrí tiež správcovi
farnosti vdp. Ľubošovi Tvrdému a všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
tomto projekte.
Maľba je totiž výraznou a umelecky hodnotnou súčasťou kostola sv. Michala archanjela,
národnej kultúrnej pamiatky a patrí k najvýznamnejším maľbám v interiéri kostolov, realizovaných maliarom Júliusom Ádámom z Rožňavy.
Začrime trocha do histórie chrámu. V roku
1923 bol kostol sv. Michala archanjela rozšírený o severnú a južnú loď. V nasledujúcom
desaťročí, v roku 1935 bola objednaná maľba
kostola, na ktorú sa podujal Július Ádám spolu
so svojimi spolupracovníkmi. Kronikár v obecnej kronike z roku 1935 opísal ako maľbu, ktorá
pôsobí dojmom skvostnej baziliky a nešetril
slová chvály. Napísal, že obrazy sú akoby výjavy živých bytostí.
Figurálne obrazy v strednej lodi kostola sú
nástenné obrazy v dekoratívnych rámoch a to
obraz Krista Kráľa, Nepoškvrnenej Panny

Márie a Zvestovanie Panny Márie.
Kristus kráľ je v sprievode svetských a cirkevných hodnostárov, po
stránke umeleckej skutočne vydarený je obraz Immaculaty a umeleckú
hodn otu má i posl edný obra z
v strednej lodi Zvestovanie Panny
Márie. V severnej lodi sú obnovené
obrazy, ktoré predstavujú sv. Jána
Nepomuckého s detailom ako svätca
zhadzujú do Vltavy a sv. Margita
Mária Alacoque, ctiteľka Božského
srdca Ježišovho. Maľba svätice zo
l Obraz Zvestovania Panny Márie - stredná loď
17. storočia, pôvodom z Francúzska,
svojim umiestnením naväzuje na
bočný oltár Srdca Ježišovho. Nad
oltárom Božského Srdca Ježišovho
je scéna Oplakávania Krista s postavami Panny Márie, apoštola sv. Jána
a pri nohách je kľačiaca Mária, ktorá
bola pri ukrižovaní Krista. V južnej
lodi sú namaľované nástenné maľby
sv. Alojza Gonzaga a sv. Vojtecha a
nad bočným oltárom Panny Márie je
umiestený obraz sv. Cyrila a sv.
Metoda, ako uvádza autor malieb,
so Slo vák mi. Ďal šie fig urá lne
maľby sú nad stĺpmi v strednej lodi.
Sú to maľby štyroch evanjelistov
a to Jána, Matúša, Mareka a Lukáša.
l Obraz sv. Alojza z Gonzagy v južnej lodi
Ďalšími samostatnými postavami sú Ján Krstimonštrancia so sviatosťou oltárnou a na severteľ a sv. Don Bosco.
nej
strane citara.
Nástenné obrazy, taktiež maľby anjelov vo
Tvorcom obrazov, dekoratívnych prvkov
svätyni spolu s holubicou - Duchom Svätým,
boli doplnené rôznymi symbolmi kresťanstva a náboženských symbolov bol maliar Július
a bohatým ornamentom v štýle Ádám so svojimi spolupracovníkmi a práce boli
baroka, umeleckým štýlom 18. realizované na základe dohody so správcom
storočia. V dekoratívnom farnosti Vendelínom Zajacom. Július Ádám sa
ornamente prevládajú mušle, narodil v roku 1862 v nemeckom Olbersdorfe
mriežky, akanty, pásy listovca, a oženil sa s dcérou rožňavského maliara Williperlovca a pásy s orámovanými balda Wolframa a po ňom prevzal jeho dielňu.
rozetami. Čo sa týka ornamen- V počiatku kráčal v stopách svokra. Neskôr mal
tov si maliari pomohli vtedajší- svoj vlastný štýl, ktorý vidno v maľbách viacemi vzorkovníkmi, treba však rých kostolov na Slovensku a samozrejme je
konštatovať, že boli realizova- výrazný aj v maľbe nášho kostola. Jeho umelecné precízne a s umeleckým ká činnosť sa neobmedzila len na Slovensko ale
citom. Spolu s nimi namaľovali i pôsobil aj v Taliansku.Ako sa uvádza v dostupviaceré náboženské symboly ných materiáloch /E. Kušnierová, Traja rožňavako horiace srdcia / a to Panny skí maliari/ bol za tvorbu so sakrálnou tématiMárie s pásom kvetov a srdce kou vyznamenaný vatikánskym rádom. Toto
Ježiša Krista so stredovým vyznamenanie namaľoval i na autoportréte,
tŕňovým pásom. V bohatej ktorý sa nachádza v súkromnom majetku
maľbe kostola sú tiež ďalšie v meste jeho pôsobiska. Zomrel 14. októbra
symboly a to Baránok Boží, 1942 v Rožňave.
Maľba pobedimského kostola s figurálnymi
rovnoramenný kríž, PAX
/pokoj/, grécke písmená AO a dekoratívnymi motívmi, spolu s barokovým
/alfa a omega tj, začiatok a zariadením chrámu, významne dopĺňa hodnotu
koniec/, šatka Veroniky, kríž kostola sv. Michala archanjela, národnej kultúrs tŕňovou korunou, ďalej nej pamiatky. Tak ako uvádzame na začiatku
samostatný kríž, kalich s hos- článku, treba preto i v závere príspevku poďakotiou, tŕňová koruna, kniha a vať hlavnému sponzorovi, pracovníkom firmy
skratka IHS. V gréčtine zname- STAVBAL /Ján Balaj, Mníchova Lehota/,
ná skratku mena Ježiš. Na správcovi farnosti vdp. Ľubošovi Tvrdému,
západe sa začalo slovo písať pracovníkom Krajského pamiatkového úradu
v skratke JHS, alebo IHS a v Trenčíne a všetkým, ktorí sa rôznym spôsoznamenalo Iesus Hominum bom pričinili k realizácii úspešnej umelecko
l Maľba v severnej lodi kostola /sv. Ján Nepomucký
Salvator, teda Ježiš ľudí Spasi- remeselnej obnove maľby kostola.
Ivan Pastorek
a sv. Margita Mária Alacoque/
teľ. Na chóre je namaľovaná

PD Pobedim v roku 2020 - okrem pandémie nás trápilo aj počasie
Prvú a našťastie aj druhú vlnu pandémie sme
prekonali bez zásadného výpadku ľudí. Na
družstve práca z domu pri väčšine zamestnancov
neprichádzala do úvahy. Rok začal veľmi
suchou a teplou jarou, ktorá nám urobila problém pri vzchádzaní jarných plodín. Najviac sa to
prejavilo na poraste cukrovej repy. Repa vzchádzala postupne, jej ošetrovanie bolo veľmi
problematické. Museli sme aplikovať dovolené
dávky prípravkov na viackrát. Veľmi problematický bol aj jej zber a odvoz do cukrovaru a to
vzhľadom na upršanú jeseň. V tomto roku sme
prešli na tzv. CONVISO repu, ktorá je jednoduchšia na udržanie tlaku burín. Je to vidieť aj na
poraste repy.
Pri obilninách sme vzhľadom na chladnejšiu
a mokrejšiu žatvu mali problém s toxínmi
v zrnách jačmeňa aj pšenice. O sladovnícky
jačmeň nebol záujem. Vzhľadom na zníženie
výroby sladu a celkovo piva sladovne hľadali
dôvody na zrušenie zmlúv, na čo sme doplatili aj
my. Hrozilo, že sa toxíny budú ďalej rýchlo
rozmnožovať a šíriť, tak sme jačmeň predali ako
kŕmny. V tomto roku sme znížili osev jačmeňa
a zasiali sme kŕmny jačmeň. Najmä preto, že
sme ho siali na parcely vyhnojené maštaľným
hnojom, na ktoré sme plánovali siať pšenicu.
Keď sme siali pšenicu, na týchto parcelách ešte
stála kukurica a na kopách bol navezený maštaľný hnoj. Ak by sme čakali kým ho rozhodíme,
tak by sme pšenicu siali v januári. Vedeli sme, že
nebude reálne dosiahnuť na jačmeni sladovnícke parametre, preto sme zasiali kŕmny jačmeň.
Pšenicu sme siali na parcely, na ktoré sa dalo
siať. Väčšinou na tie, na ktoré mal ísť jačmeň.
Ale nemali sme veľmi na výber.
Namiesto jačmeňa sme zasiali slnečnicu,
ktorej cena po troch rokoch katastrofálnych cien
vyskočila na historické maximá. Väčšinu pro-

Privítali sme:
12.3.2021 Onder Viktória, č. 407
22.3.2021 Jakubašeková Alžbeta, č. 31
18.4.2021 Toráčová Jasmína, č. 297
2.6.2021 Vatrtová Stela, č. 172
20.6.2021 Heráková Dominika, č. 293
Manželstvo uzavreli:
• Ing. Erik Šupka, Pobedim 430
a Ing. Silvia Svetlíková, Horná Streda
Rozlúčili sme sa:
19.3.2021 Macová Anna, č. 378, 82 r.
17.4.2021 Miklovičová Antónia, č. 126,
91 r.
28.4.2021 Melicherová Anna, č. 33, 65 r.

dukcie sme zazmluvnili ešte v novembri, keďže
štandardne bývala vtedy najlepšia cena. Zvyšok
produkcie zazmluvníme až pred zberom vzhľadom na priebeh počasia. Jej cena sa teraz pohybuje okolo 400 Ä/t. Pritom keď sme ju prestávali
pestovať cena vtedy klesla pod 280 Ä/t.
Úroda mokrej kukurice bola slušná ale
výkupné ceny mokrej kukurice boli podpriemerné. Kukuricu sme kosili, keď nám počasie dovolilo postupne až do decembra. Veľa peňazí nás
stálo sušenie u odberateľov, kvôli vysokej vlhkosti zberanej kukurice. V tomto roku sme
zasiali skoršiu kukuricu, takže bude dozrievať
skôr a bude mať nižšiu vlhkosť aj keby sa opakovala minuloročná jeseň.
Celkovo minuloročné jesenné práce boli
veľmi náročné, trpeli ľudia aj stroje. Nakoniec sa
nám podarilo všetko postupne zasiať a aspoň ako
tak pripraviť pozemky pre jarné plodiny. Práce
boli náročné na čas. Museli sme využiť každú
chvíľu, kedy bolo možné vstúpiť do poľa. Rozhodiť a zapraviť hnoj, pripraviť po kúsku parcely pre jarné plodiny. Najdlhšie sme pripravovali
chotár Korytňanské. Postupne sme tam nasadili
podľa podmienok disky, rôzne kypriče aj pluhy.
Parcela zostala veľmi nevyrovnaná a na jar bol
ešte problém s prípravou a sejbou jačmeňa. Čo je
doteraz vidieť na nevyrovnanom poraste. Ako
poslednú sme ukončili jesennú prípravu v Strednom poli po odvoze repy a rozmetaní zvyškov
repy po nakládke. Jesenné práce sme ukončili
vo februári, čo hovorí za všetko.

Ako sa uvádza v predchádzajúcom článku
socha sv. Floriána bola zapísaná do zoznamu
národných kultúrnych pamiatok. V odôvodnení a následnom rozhodnutí o zapísaní sochy
sv. Floriána sa uvádzalo, že kamenná plastika
predstavuje kvalitný príklad barokového
sochárstva z 2. polovice 18. storočia. Je nositeľom výtvarnej umeleckej a aj remeselnej
hodnoty. Plní funkciu liturgického miesta
v povedomí obyvateľov obce.
Socha sv. Floriána, ktorej vzdávame úctu,
bola postavená v roku 1762 a v tom istom roku
postavili tiež sochu sv. Vendelína. Kamennú
sochu sv. Floriána dal postaviť novomestský
prepošt Anton Révay, ktorý sa výrazne zapísal
do kultúrnych i ekonomických dejín našej
obce. Socha sv. Floriána dostala v roku 1833,
ako je zrejmé z datovania, nový stĺp vyhotovený v klasicistickom duchu. V roku 1995 sochu
reštauroval Július Manas a pobedimský remeselník, kováč, Jozef Valo vyhotovil kované
ohradenie plastiky. Ďalšia rozsiahlejšia obnova sochy sv. Floriána sa uskutočnila v roku
2014, kedy sochu reštauroval Radúz Salej
z Hlohovca, spolu so svojimi spolupracovníkmi.

Na strojoch sa to tiež prejavilo a mali sme
veľké poruchy na manipulátoroch aj na veľkých
traktoroch, ktoré boli najviac namáhané v ťažkých podmienkach. Na manipulátoroch boli
zlomené ramená. Na veľkých traktoroch, najviac zapriahnutých do jesenných prác sa poškodili viaceré veci, spomeniem len najväčšie:
motor, prevodovka, riadiaca jednotka. Všetko sú
to veľké a drahé opravy a doteraz riešime aspoň
čiastočné preplatenie opráv s poisťovňami.
V živočíšnej výrobe bol minulý rok prechodný. Po ukončení výroby mlieka sme mali veľa
nákladov na nákup základného stáda býkov,
a naštartovanie výkrmu. V tomto roku už začíname predávať prvých nakúpených býkov, takže
by sa nemala opakovať taká výrazná strata
v živočíšnej výrobe ako v minulom roku.
V tomto roku pripravujeme, pokiaľ nám to
situácia dovolí, divadelné predstavenie divadla
DINO, termín ešte upresníme.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým
zamestnancom, ale aj dôchodcom a pracovníkom na dohodu, ktorí nám vždy ochotne počas
celého roka pomáhali, keď sme to najviac potrebovali na poliach, v živočíšnej výrobe aj pri
opravách a úpravách budov, areálu PD a v dielni.
Najmä v minulom roku to bolo náročné. Verím,
že po tomto roku bude situácia oveľa lepšia.
Prajem všetkým hlavne veľa zdravia.
Ing. Juraj Lednický

Socha sv. Floriána sa zapísaním do zoznamu pamiatok zaradila do kultúrneho dedičstva
Slovenska.
-IP-
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