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Po dvoch rokoch sme opäť fašiangova- K dispozícii bolo aj tekuté občerstvenie 
li. I keď skromne, ale predsa to voňalo a deti i dospelí sa mohli vidieť ako sa zme-
dobrotami zo zabíjačky. Charitatívna nili po maľovaní tváre. Pri kotloch bol 
fašiangová zabíjačka sa uskutočnila na hlavným kuchárom Rastislav Čop a v ku-
tradičnom mieste pred svadobkou a náv- chyni mal hlavné slovo Marcel Urbánek. 
števníkom boli ponúkané zabíjačkové Fašiangovú náladu umocňoval harmoni-
pochutiny ako klobásy, zabíjačková kaša, kár a akciu zorganizovali viaceré subjekty 
pečené mäso, jaternice a v kotloch sa uvedené na plagátoch a samozrejme i 
varila  chutná  červená tzv. vianočná Obec Pobedim. Výťažok z predaja pochu-
kapustnica a biela kapustnica s ovarom. tín bol venovaný materskej škole.     -I.P.-

Budova bývalej školy bola 
postavená v roku 1911. Myšlien-
ka postavenia novej školy 
v Pobedime vznikla v roku 1909 
a bola prerokovaná na zasadnu-
tiach školskej stolice. Objekt 
školy bol postavený podľa pro-
jektov významného slovenského 
architekta Milana Michala Har-
minca. 

V súčasnosti je potrebné 
rozhodnúť o ďalšom osude výz-
namnej architektonickej pamiat-
ky. Na programe 18. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v bode 
14 starosta obce informoval 
o výberovom konaní na dodáva-
teľa a ďalšom možnom postupe 
pri rekonštrukcii budovy bývalej 
školy. Sú viaceré možnosti 
riešenia rekonštrukcie. Jednou 
z nich by bola realizácia komu-
nitného centra na prízemí 
v zmysle schválenej žiadosti 
o dotáciu so spoluúčasťou obce. 
Súbežne by sa zrekonštruovalo 
poschodie na materskú školu, pri 
čom by si obec musela vziať úver 
vo výške min. 120.000 Eur. 
Ďalšou možnosťou by bolo 
odstúpenie od realizácie komu-
nitného cent-ra. Rekonštrukciu 
celej budovy by realizovala obec 
z vlastných prostriedkov, pričom 
by si musela vziať úver na celú 
rekonštrukciu. Padol návrh 
najskôr opraviť strechu, čo by 
predstavovalo vziať si úver 
približne 60.000 Eur a následne 
rekonštruovať ostatné priestory. 
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l  V dvoch kotloch sa varili kapusnice.



nové stromy, ktoré sa získali z grantu na skráš-
ľovanie obce. Starosta obce ďalej informoval 
o inštalácii nového programu STV - šport 

nou prístupovou cestou k lokalite C v zmysle v káblovej televízii, o vydaní štvrtého čísla 
Územného plánu obce Pobedim. S predložený- obecných novín Pobedimčan a o rokovaní za 

Obsahom 13. bodu programu zasadania bolo mi žiadosťami na predĺženie nájmu nebytových účelom zriadenia Packeta Z-box pri budove 
prerokovanie žiadostí a to žiadosť Dušana priestorov, ako aj so žiadosťou o úpravu chodní- pošty. Pripomenul významného architekta 
Melichera o vyjadrenie k zámeru rozčlenenia ka poslanci v podstate súhlasili. M. M. Harminca, ktorý projektoval i pôvodnú 
pozemkov, žiadosť Mgr. Kataríny Barančíkovej  V bode Interpelácie mal poslanec M. Piškula pobedimskú školu z roku 1911. Starosta obce 
o vydanie súhlasu na úpravu časti chodníka, dopyt na úpravu terénu pri vodovodnej šachte v závere poďakoval hasičom za pomoc pri 
ďalej žiadosť Petra Bigoša o dlhodobý prená- pri požiarnej zbrojnici. V závere zasadnutia výsadbe stromov na Zástodolí,  za vyčistenie 
jom nebytových priestorov, žiadosť MUDr. v bode rôzne starosta obce informoval o priebe- cesty na ulici Zákostolná 2 po zvoze kukurice 
Veroniky Šišovskej o predĺženie nájmu nebyto- hu tohoročného Mikuláša, ktorý sa konal a poslancovi Gabrielovi Havrlentovi za aktivitu 
vých priestorov a napokon žiadosť Petra Gúči- v budove školy, o vybudovaní trafostanice pri zabezpečovaní stavebného materiálu k sto-
ka GP Mont, taktiež o predĺženie nájmu nebyto- na Zákostolnej ulici a príprave na inštalovanie jiskám pre lavičky v rámci projektu Program 
vých priestorov v obecných objektoch. Poslanci trafostanice na Kútnarskej ulici a tiež, že sa obnovy dediny 2021.
súhlasili s predloženým zámerom D. Melichera pripravili darčeky pre jubilantov, ktoré sa odo- Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil 
s tým, že požadujú vyčlenenie časti pozemku vzdali, resp. odovzdajú jubilantom. Jubilujúci starosta obce Mgr. Martin Lednický s prianím 
v šírke 10,5 m za účelom vybudovania prístu- manželia obdržia pamätné listy, ako bolo dote- príjemných Vianoc a šťastného nového roku 
povej cesty, ktorá bude zosúladená s navrhova- raz zvykom. Na rybníku Zástodolie sa vysadili 2022.
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V apríli t. r. končí svoje dlhoročné pôsobenie Nemožno obísť jej aktivitu v oblas-
na Obecnom úrade v Pobedime pracovníčka a ti kultúry. Za činnosť v tejto oblasti 
matrikárka Vladimíra Žitňanská. Pred 36. života obce bola v roku 2015 ocenená 
rokmi nastúpila do služieb Miestneho národné- pred sedo m Trenč ians keho  samo -
ho výboru v Pobedime a v novom spoločen- správneho kraja cenou Flores Musa-
skom zriadení pokračovala vo svojej činnosti rum. Ocenenie za dlhoročnú aktívnu 
na súčasnom Obecnom úrade v Pobedime. Bola činnosť v oblasti kultúry a organizáciu 
skoro v dennom styku s našimi spoluobčanmi spoločenského života v obci si Vladi-
a to pri narodení dieťaťa, sobáši a pri vybavova- míra Žitňanská plne zaslúžila. Ako 
ní pohrebov najbližších. Ako matrikárka vyba- dlhoročná členka Zboru pre občianske 
vovala tiež agendu overovania podpisov a lis- záležitosti vnášala poetické slovo do 
tín. No to nie je všetko. V jej pracovnej náplni svadobných a  iných obradov a podu-
bola i agenda úradu na úseku preneseného jatí. Je tvorivou organizátorkou spoločenských životu zmysel“. Treba tiež pripomenúť, že je 
výkonu štátnej správy a spracovanie zápisníc akcií ako napr. Stretnutia jubilantov, Stretnutia aktívnou členkou a cvičiteľkou v TJ Sokol ženy 
obecného zastupiteľstva. Má prehľad v parce- jubilejných manželských párov, Uvítanie detí a od roku 2020 jej starostkou .
lách v intraviláne i extraviláne obce a viackrát do života. Je aj autorkou pôsobivých scenárov Obec Pobedim si i touto formou dovoľuje 
poradila v tejto oblasti občanom alebo poslan- a moderátorkou miestnych kultúrnych podujatí poďakovať Vladimíre Žitňanskej za jej úspešnú 
com pri rokovaní obecného zastupiteľstva. ako aj citlivého rozlúčenia s občanmi obce. dlhoročnú činnosť v prospech občanov našej 
V súčasnosti je členkou komisie pre kultúru Ďalším dôkazom kreativity bol scenár občian- obce. Patrí jej vďaka za profesionalitu v odbor-
a školstvo a komisie pre výstavbu a územné skeho obradu uzavretia manželstva, ktorý nej činnosti a kreativitu v oblasti kultúry. Vladi-
plánovanie obecného zastupiteľstva a účinne úspešne prezentoval našu obec počas regionál- míre Žitňanskej prajeme pevné zdravie a poho-
spolupracuje pri vydávaní obecných novín nej, krajskej i  celoslovenskej prehliadky du v rodinnom kruhu, ktorú bude môcť v čase 
Pobedimčan. kolektívov ZPOZ pod názvom „Keď láska dáva zaslúženého odpočinku plne užívať.

Ocenenie a poďakovanie za dlhoročnú činnosť Foto E. Pogranová 

l V. Žitňanská, moderátorka akcie venovanej 
jubilantom.               

Francúzsky spisovateľ Lamartin dal na nielen farníci, Spevácky zbor Siloe, detičky 
otázku „Kto je tento človek?“ túto odpoveď: Hanka, Emka a Miško, ale i členovia Folklórnej 
„V každej farnosti žije človek, ktorý nemá skupiny Pobedimčan, ktorí niesli obetné dary 
rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. v pobedimskom kroji. V kroji, na záchrane 
Kto je tento človek? Je to kňaz! Nikto nie je ktorého má náš kňaz mimoriadne veľkú zásluhu. 
schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro ako Na záver sv. omše jubilantovi v mene obce 
skutočný kňaz.“ blahoželali Mgr. Martin Lednický a za farníkov 

Dňa 23. februára 2022 uplynulo 40 rokov Elena Žitnanská. Starosta obce ocenil úsilie 
odo dňa, keď sa na tomto svete prvýkrát otvorili o obnovu našej národnej pamiatky Kostola 
oči dieťatku Ľubošovi. Božia ruka ho viedla sv. Michala archanjela, osobitne za reštaurova-
detskými i študentskými rokmi. Mladý študent nie vzácneho hlavného oltára kostola. Elena 
si vybral veľmi ťažké poslanie a v júli 2007 bol Žitnanská poďakovala za dušpastiersku činnosť 
vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Hor- jubilanta a za osobitný príklad, priateľstvo, 
ných Zeleniciach, administrátor v Gáni a od modlitby, adorácie i kázne a za všetko, čo pre 
1. júla 2014 ako administrátor a neskôr farár našu farnosť obetavo robí. 
vo Farnosti Pobedim. Je členom Arcidiecézneho Jubilantovi vdp. Ľubošovi Tvrdému, správ-
tribunálu v Trnave ako Obhajca zväzku. covi pobedimskej farnosti, želáme pevné zdra-

Na nedeľňajšej sv. omši 27. februára 2022 vie, šťastie a Božie požehnanie.  
sme si uctili vzácne životné jubileum JCLic. 
Mgr. Ľuboša Tvrdého. Svoju úctu prišli vyjadriť 

Jubileum správcu farnosti vdp. Ľuboša Tvrdého

l Blahoželanie k životnému jubileu 
správcovi farnosti.  Foto: E. Pogranová 
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Eva Pogranová 



Bilancujeme uplynulý rok 2021

V úvode stručnej bilancie predchádzajúceho vybudovať inžinierske siete a výstavbu rodin-
roka 2021 treba uviesť, že obec zabezpečovala ných domov a štyroch bytoviek.
skríningové testovanie, ktoré sa uskutočnilo Súčasťou pripojenia obecných budov na 
v obecnom účelovom zariadení - svadobke vodovod bolo osadenie vodomerných šácht 
v dňoch 22. a 23. januára. Vzhľadom k výsled- k požiarnej zbrojnici a vo dvore Roľníckeho 
kom testovania v okrese Nové Mesto nad domu. V súvislosti s projektom zberného dvora 
Váhom sa v našej obci uskutočnilo aj druhé sa vybudovalo stojisko na Staničnej ulici, pred-
kolo skríningového testovania a to 30. januára tým však bol potrebný odvoz odpadu z tejto 
2021. Novinkou testovania bola možnosť časti intravilánu obce. Súčasťou zberného dvo-
sledovania počtu záujemcov o testovanie pred ra je i ďalšie stojisko na Staničnej ulici v lokali-
svadobkou prostredníctvom kamier, čo ocenili te Zástodolie. Nové stojisko sa vybudovalo 
mnohí Pobedimčania. Po 8. februári sa testova- pred svadobkou, ktoré sa spevnilo a ohradilo. 
lo každú sobotu z toho dôvodu, že okres Nové V zbernom dvore, ktorý bol skolaudovaný, je 
Mesto nad Váhom podľa Covid semaforu patril k dispozícii technika. Obec vlastní traktor, čel-
do skupiny tzv. čiernych okresov. Na úspešnom ný nakladač, vlečku, štiepkovač a kontajnery.
priebehu testovania sa podieľal starosta obce Divoká skládka odpadu sa odstránila pred 
ako aj ďalší občania a to zdravotníci z obce, kultúrnym domom a obecným úradom. Odstrá-
administratívni pracovníci a členovia Dobro- nenie odpadu bolo financované z časti firmou, 
voľného hasičského zboru. Okrem toho obyva- ktorá realizovala výkopy pre optický kábel 
telia obce zabezpečovali stravu pre personál a obcou, čo bolo niektorými poslancami kriti-
testovacieho miesta a viacerí ochotní spoluob- zované. Likvidácia tejto skládky bola však 
čania poskytli múčniky a ďalšie dobroty. nevyhnutná. Pred spomínaným zberným dvo-

V prvej polovici roka pokračovali pracovné rom sa upravila časť priestoru a vysadili sa 
stretnutia s firmou AXOR, ktorá má v pláne rastliny. Ku zberu komunálneho a druhotného 
vybudovať obytnú zónu medzi severným okra- odpadu pribudol zber biologicky rozložiteľné-
jom obce a spoločnosťou Ulstrup Plast. Pred- ho odpadu a oleja z domácností.
stavitelia spoločnosti oficiálne informovali Finančné prostriedky sa použili na obnovu 
o tomto zámere obecné zastupiteľstvo, ktoré našej kultúrnej pamiatky Roľníckeho domu, 

Obec sa aktívne zapojila do Sčítania domov a s projektom súhlasilo. Na základe tejto skutoč- kde sa po novom nátere uličnej brány v roku 
bytov 2021. Výsledky sčítania budú uverejnené nosti sa pripravovali zmeny a doplnky v územ- 2020, podľa metodických pokynov Krajského 
hneď po ich sprístupnení štatistickým úradom.nom pláne obce, na ktorých sa pracuje i v súčas- pamiatkového úradu v Trenčíne obnovili aj 
Osobitne uvádzame realizované projekty:nosti. Schválenie zmien a doplnkov v územnom okná. Treba tiež uviesť, že v kostole sv. Michala 

Za účasť v projekte Dedina roka 2019 a ako pláne obce je podmienkou výstavby obytnej archanjela sa realizovala ďalšia etapa reštauro-
mimoriadne ocenenie obec získala od generál-plochy vedenej pod názvom Selanky. Na spo- vania hlavného oltára kostola a urobila sa obno-
neho partnera COOP Jednota Slovensko s.d. mínanej ploche plánuje spoločnosť AXOR va stropných a nástenných malieb z roku 1935.
dotáciu 1.000 Eur. Kvôli pandémii sa získané Počas minulého roku sa vydali plánované 
finančné prostriedky použili až v roku 2020. štyri čísla obecných novín Pobedimčan. Vzhľa-
Zakúpili sa dve strunové hojdačky - motorka dom k pandemickým opatreniam z kultúrnych 
a koník, pretože pôvodné boli poškodené a spoločenských akcií sa uskutočnila len výsta-
a šmykľavka na vežu, ktorá nahradila poškode-va v čase pobedimských hodov. Na výstave vo 
nú.svadobke sa svojimi výtvarnými ako i literárny-

Z ďalšieho programu Obnova dediny 2020 mi prácami prezentovala naša materská a zá-
obec získala dotáciu 5000 . Z týchto finanč-kladná škola. Výstava mala veľmi priaznivú 
ných prostriedkov sa zaplatila výsadba 7 ks odozvu.
pôvodných drevín stromov, lipa, hrab, javor, Naši hasiči s finančným prispením Trenčian-
moruša, oskoruša, 6 ks lavičiek, 3 ks odpadko-skeho samosprávneho kraja získali stabilizačné 
vých košov a odborný orez stromov arboristami kliny a obec v júni bezodplatne získala osobné 
v areáli ZŠ. Kvôli pandémii boli realizované motorové vozidlo Kia Ceed od Policajného 
v novembri 2020 a v auguste 2021 a to v centre zboru v Novom Meste nad Váhom. Predtým 
obce a na ulici Kútnarskej.bola podaná žiadosť o pridelenie vyradeného 

Obec bola úspešná v projekte Obnova dedi-vozidla pre obec a starostovi obce sa to úspešne 
ny 2021. Rovnako ako v predchádzajúcom podarilo. V spomínanom mesiaci júni sa tiež 
projekte obec získala dotáciu 5 000 . zakúpilo za výhodnú cenu 450  CITROEN 
Finančné prostriedky sa využili na výsadbu 12 BERLINGO od spoločnosti TAVOS a.s. 
ks pôvodných drevín stromov, konkrétne lipu, Piešťany. Táto spoločnosť vyraďovala celú 
hrab, javor, morušu, oskorušu, ďalej odpadko-flotilu osobných áut a jedno z nich sa podarilo 
vý kôš, hojdačku pre matku s dieťaťom a odbor-získať pre obec. Bolo to nutné, keďže staré 
ný orez stromov arboristami pri kostole, fare pracovné auto Škoda Forman, ktoré slúžilo 
a v centre obce. Realizácia, vzhľadom k pandé-veľmi vďačne a dosť dlho pre práce po obci 
mii bola uskutočnená v minulom a v tomto a jeho technický stav bol na konci životnosti - 
roku, všetko na oddychovej zóne obce - rybník a tak išlo na šrotovisko.
Zástodolie.Občanom obce je umožnené poplatky a dane 

Záverom uvádzame, že obec i napriek pan-platiť na obecnom úrade platobnou kartou, čo 
demickým problémom sa snažila realizovať mnohí občania privítali. Koncom roku 2021 sa 
body volebného programu, i keď nie všetko čo začalo budovať zastrešenie plochy pred domom 
bolo v pláne rozvoja obce sa podarilo zrealizo-smútku, ktoré umožní dôstojnú rozlúčku so 
vať. zosnulým aj v čase nepriaznivého počasia. 

Eur

EurEur

l Vybudované stojisko pred svadobkou. 

l Nová hojdačka a lavičky v obci.

l Osádzanie vodomernej šachty 
pri Požiarnej zbrojnici.



Za predmníchovskej republiky mali možnosť združenie Pobedim pod náz-
vom Sluka Pobedim. Vzniklo poľovať, majitelia poľovných zbraní a to Gašpar 
v roku 1954 a to až po absol-Mitošinka, Jozef Kuchar, Jozef Miklovič, 
vovaní skúšok poľovných mäsiar Gejza Miklovič. Ochrancom revíru bol 
hospodárov. Skúš-ky absolvo-Fridolín Gajdošík. V období slovenského štátu 
val Michal Žitňanský, vtedy boli držiteľom poľovnej zbrane ďalší obyvatelia 
veterinárny technik, neskôr Pobedima konkrétne notár Eduard Tomek, 
tajomník a predseda Miestne-riaditeľ školy Karol Dostálik. Po skončení II. 
ho národného výboru. Členmi svetovej vojny mali v držbe poľovnícke zbrane 
poľovného združenia boli Fridolín Gajdošík, Jozef Kadlec, Michal Vavro 
Michal Žitňanský, Jozef Kad-

a Dr. Milan Škarka, okresný zverolekár v Piešťa-
lec, Alojz Melicher, Gašpar Pomajbo a Jozef ní skúšok boli za členov poľovného združenia noch .
Kadlec ml.. Po poľovníckych skúškach bol prijatí ďalší členovia a to Ivan Žitňanský ml., Po ukončených poľovníckych skúškach za člena združenia prijatý Peter Melicher Milan Pisca, Marek Piškula, v ďalšom období uzatvoril nájomnú zmluvu s obcou Pobedim a neskôr Ján Feranec, Alojz Križák, Ján Klčo 

existencie Ing. Vladimír Knapec, Štefan Zverbík Michal Žitňanský a bolo založené poľovnícke a Michal Mitošinka.
a František Sabo. V polovici 90. rokoch malo    V roku 1976 bolo poľovnícke združenie 
združenie poľovníkov 14 členov.Sluka Pobedim zlúčené s poľovníckym zdru-

V minulosti malo PZ Sluka prenájom od JRD žením Horná Streda pod názvom Bažant 
Pobedim s výmerou poľovníckeho revíru 854 ha Pobedim a následne bol zvolený výbor. Pred-
pôdy, od roku 1962 tiež 854 a od roku 1976 malo sedom sa stal Michal Žitňanský poľovným 
poľovnícke združenie Bažant spojené s Hornou hospodárom Jozef Markech z Hornej Stredy, 

pokladníkom Ján Feranec, podpredsedom Stredou v nájme zlúčené pozemky JRD Pobe-
Vincent Krajčo, referentom Gašpar Král, dim a VUR Horná Streda 1745 ha pôdy. Pláno-
zapisovateľom Ing. Alfréd Pruskay. Poľov- vané stavy zvere boli stanovené na výmeru 1 460 
nícke združenie Bažant existovalo do roku ha pôdy a stavy poľovných zvierat boli nasle-
1994. Koncom roku 1994 sa kreoval príprav- dovné: zajac II. kmeňová trieda 408 ks, srnčia 
ný výbor z pobedimských členov a 11. januára zver 18 ks, Jarabica 275 ks a bažant 380 ks.
1995 sa utvorilo Poľovnícke združenie Pobe- Poľovnícke združenie i v súčasnosti patrí 
dim. Predsedom združenia bol Alojz Križák, 

medzi úspešné záujmové organizácie, i keď 
tajomníkom Michal Žitňanský finančným 

počet členov nie je vysoký a rovnako je to i so referentom Ján Feranec a hospodárom Ivan 
stavom poľovnej zvery. Zaraďujú sa medzi Žitňanský.
ochrancov prírody a na oddych a spoločné Za predsedu dozornej rady bol zvolený 
stretnutia využívajú vlastnú chatu, obľúbenú Rudolf Padyšák. Členmi združenia boli Jozef 
i u našich dôchodcov, členov Základnej organi-Kadlec, Dušan Kafka, Peter Melicher, Franti-
zácie Jednoty dôchodcov na Slovensku.šek Richweiss a Pavol Feranec. Po absolvova-

spôsobom. Kráľov zástupca spolu s našim 
človekom prišli na druhý deň po sviatku Nájde-
nia Svätého kríža do Čachtíc a tu zvolali všet-

Pred 30. rokmi si obec Pobedim pripomenula Nitrianska kapitula všetkým Kristovi verným, kých susedov tohto hradného panstva a v ich 
a oslávila 600. výročie prvej písomnej zmienky. prítomným i budúcim, ktorí uvidia túto listinu, prítomnosti uviedli pána Štibora do držby hradu 
Neskôr v roku 1998 bolo publikované, že prvá pozdrav v mene Spasiteľa všetkých. Keďže náš 

Čachtice, ďalej mestečka Čachtice a mýta, ktoré 
písomná zmienka o obci je staršia. Pochádza svet je nestály a významné činy sa pre krátkosť 

sa v ňom vyberá a ďalej dedín, Želovany, 
z roku 1355 v listine v ktorej sa naša obec uvádza ľudského života skoro vytrácajú z pamäti, 

Komárno, Častkovce, Podolie, Korytné, Pobe-pri vytyčovaní hraníc Brunoviec pod menom je dobrým zvykom podchytiť významnosť niekto-
dim, Bašovce, Višňové, Požeha, Hrachovište, POPEDEN. Bez ohľadu na tento fakt je listina rých skutkov svedectvom listín. Preto chceme 
Krajné a Babikovec, ktoré sa nachádzajú, pri z roku 1392 dôležitá pre dejiny Pobedima. dať všetkým verejne na známosť, že sme obdržali 
rieke Dudváh, …. V tomto roku sa dostala do majetku uhorského statučnú listinu nášho najjasnejšieho kniežaťa, 

V listine sa uvádzajú ďalšie dediny, osady šľachtica poľského úvodu Ctibora, ktorý obec nášho pána Žigmunda, vďaka Božej milosti 
a mestečká darované Ctiborovi zo Ctiboríc v roku 1414 daroval novomestskej prepozitúre. kráľa Uhorska, Dalmácie, Chorvátska a mark-
a dokument končí touto formulou Dňa 15. marca 1392 vydal uhorský kráľ grófa brandemburského, opatrenú jeho veľkou 
Na pamiatku a stálu platnosť sme nechali túto Žigmund listinu, ktorou daruje čachtické pan- pečaťou Prijali sme ju s patričnou úctou v tomto 
našu privilegiálnu listinu spečatiť našou auten-stvo, medzi inými dedinami a mestečkami znení.....
tickou privesenou pečaťou a odovzdali sme ju i Pobedim, Ctiborovi zo Ctiboríc. O dva mesiace V ďalšom odseku listina pokračuje.
pánovi Štiborovi. Dané na desiaty deň od vyko-neskôr, 13. mája 1392 Nitrianska kapitula My teda, prijmúc nariadenie našej kráľovskej 
nania štatúcie, roku Pána 1392. na základe žiadosti kráľa Žigmunda Luxembur- excelencie sme vyslali nášho zástupcu, lektora 

Originál donačnej listiny na pergamene je ského uvádza bratislavského župana Ctibora a kanonika Tomáša, ktorý spolu s kráľovským 
uložený v Maďarskom krajinskom archíve zo Ctiboríc do držby hradného panstva a všet- zástupcom Petrom z Orešian, vykonali štatúciu 
v Budapešti. kých jeho príslušností. a po návrate nás informovali nasledovným 
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Významný medzník v dejinách obce 

Zo staršej histórie poľovníctva

Tento článok je spracovaný na základe rukopisu Michala Žitňanského, dlho-
ročného poľovníka a člena pobedimského poľovníckeho združenia. Materiál 
poskytol Ivan Žitňanský, za čo mu redakcia obecných novín srdečne ďakuje. 

Privítali sme:
20.10.2021 Benovič Matej, č. 480

Manželstvo uzavreli:
11.3.2022 Miroslava Šimončičová, č. 342 

a Filip Legenza

Rozlúčili sme sa:
29.12.2021 Toráčová Helena, č. 298, 76 r.
7.1.2022  Vavro Jozef, č. 383, 88 r.
14.1.2022  Ferancová Anna, č. 340, 82 r.   
10.2.2022  Toráč Štefan, č. 298, 84 r.
18.2.2022  Niklaschová Anna, č. 172, 74 r.
21.2.2022  Blahovcová Emília, č. 69, 84 r.
23.2.2022  Macová Emília, č. 409, 84 r.
24.2.2022  Bartovicová Andrea, č. 413, 37 r.
28.2.2022  Pätnický Ivan, č. 265, 75 r.


