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Organizátori fašiangovej charitatívnej 
zabíjačky odovzdali výťažok z predaja 
pochutín materskej škole. Vo štvrtok 7.4. 
2022 prišli do materskej školy v Základ-
nej škole s materskou školou Jána Hollé-
ho v Pobedime starosta obce Mgr. Martin 
Lednický, Michal Bartek, okresný pred-
seda strany HLAS - sociálna demokracia 
v Novom Meste nad Váhom a Myjave a 
Martin Piškula za hasičov. Spoločne 
odovzdali sumu 250,-Ä. Nakoľko zabí-
jačku organizovalo viacero zainteresova-
ných subjektov, výťažok bol odovzdaný 
o niečo neskôr oproti informácii v našich 
novinách Pobedimčan z objektívnych 
príčin: veľká pracovná zaneprázdnenosť 
jedného z usporiadateľov, ďalej zatvore-
ný obecný úrad z dôvodu práceneschop-
nosti, problém bol sa spoločne stretnúť v 
jeden čas a na jednom mieste. Nakoniec 
sa však stretnutie podarilo a zámer sme 
úspešne dokončili. Pani riaditeľka Mgr. 
Jarmila Pastulová a zástupkyňa pre 
materskú školu Mgr. Zuzana Krajčíková 
prevzali z rúk organizátorov poukaz na 
darovanú sumu 250,-Ä. Za obdržanú 
hotovosť sa škola na mieste rozhodla 
zabezpečiť teplú vodu v materskej škole 
na dvoch umývadlách. Po dohode oboch 
strán financie prevzal starosta obce Mgr. 
Martin Lednický a hneď na druhý deň 
zabezpečil nákup a následne aj montáž 
dvoch ohrievačov teplej vody na umý-
vadlá v materskej škole. O elektroinštalá-
ciu sa postaral pán Marek Hajdín a ohrie-
vače namontoval pracovník obecného 
úradu Peter Hesko, za čo im obom a aj 
organizátorom veľmi pekne ĎAKUJE-
ME. Mgr. Martin Lednický
Poznámka redaktora: V minulom čísle 
novín Pobedimčan sme nesprávne infor-
movali o odovzdaní finančného daru pre 
materskú školu. Ako je zrejmé z článku 
odovzdanie sa uskutočnilo 7. apríla t. r. 
Za nesprávnu informáciu sa ospravedl-
ňujeme. 

Dňa 2.6.2022 sa obradná sieň obecného 
úradu zaplnila rodičmi, starými rodičmi a 
príbuznými detí narodených v rokoch 
2019, 2020 a 2021. Dôvodom bola účasť 
na slávnostnom Uvítaní detí do života obce 
Pobedim. Keďže počas uplynulých rokov 
sa vzhľadom k pandemickej situácii uvíta-
nia nekonali, uskutočnilo sa toto stretnutie 
za všetky roky v jeden deň. V úvode sláv-
nosti sa predstavili svojim vystúpením 
žiaci základnej školy, po ňom nasledoval 
slávnostný príhovor starostu obce Mgr. 
Martina Lednického, po ktorom sa rodičia 
podpísali do pamätnej knihy obce a prijali 
blahoželanie a darček z rúk starostu obce.

ktorú pre deti pripravili pobedimskí hasiči. Takisto 
mohli účastníci využiť aj možnosť povoziť sa na krás-
nom traktore, ktorý zručne šoféroval pán Roman Hrá-

Po dlhšej pandemickej pauze sa dňa 25.6.2022 del. Pieskovisko, ktoré bolo zakúpené pre túto  akciu, 
v Športovom areáli Jána Mitošinku v Pobedime usku- bolo darované pre MŠ Pobedim. Úsmev na tvárach a 
točnil Deň detí a rodiny. Obec Pobedim v spolupráci iskrička v očiach detí svedčila o tom, že všetkým bolo 
so ZŠ s MŠ J. Hollého v Pobedime, farským úradom dobre a zámer potešiť všetkých zúčastnených vyšiel. 
Pobedim a organizáciami obce pripravili pre rodiny s Poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní akcie 
deťmi popoludnie plné hier, súťaží a zážitkov. Program patrí Futbalovému klubu 1925, DHZ Pobedim, T.J. 
začínal o 13.00 hod., kedy bol sprístupnený skákací Sokol ženy, Jednote dôchodcov, Kolkárskemu klubu, 
hrad. Okrem súťaží pre deti, bolo možné prihlásiť sa do Poľovníckemu združeniu, Rybárskemu spolku Zásto-
súťaží aj ako celá rodina, kde každý účastník, či už dolie, ZRPŠ pri ZŠ a MŠ J. Hollého Pobedim, ako aj 
jednotlivec alebo rodina, bol odmenený. Počas akcie partnerom podujatia: Damito s.r.o., Zempres s.r.o., 
mohli rodičia s deťmi využiť možnosť maľovania na Axor s.r.o., FIMI tech s.r.o., Ulstrup Plast s.r.o., GP 
tvár, pochutiť si na cukrovej vate a pukancoch od Jána Mont s.r.o., COOP Jednota s.d., Peter Bigoš Záhrady, 
Mikloviča, podporiť pobedimskú školu a škôlku kúpou Poľnohospodárske družstvo Pobedim, Autoservis 
tovaru v predajných stánkoch a vyblázniť sa v pene, Jozef Žitňanský, p. Igor Ďuriš, Marián Žák MetLife.

V poradí 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva 2023 a 2024. V 9. bode programu bola prerokovaná 
bolo zvolané na 21. marca 2022. Starosta obce Mgr. žiadosť Danky Radošinskej. Poslanci zastupiteľstva sa 
Martin Lednický otvoril zasadnutie zastupiteľstva so žiadosťou oboznámili, nesúhlasia však s odpreda-
o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu jom obecných pozemkov, nakoľko v žiadosti chýbali 
a skonštatoval, že nie je prítomná nadpolovičná väčši- čísla parciel. Starosta obce v ďalšom bode programu 
na poslancov, takže zastupiteľstvo nie je uznášania predložil poslancom návrh na zriadenie vecného 
schopné. Poďakoval prítomným a ukončil 19. zasad- bremena od COOP Jednota, s.d. na parc.č. 770/3 (dvor 
nutie OZ. Jednoty a svadobky). Poslanci navrhli zriadiť oboj-

Ďalšie 20. rokovanie obecného zastupiteľstvo bolo stranné bremeno a poverili starostu obce ohľadom 
zvolané na 28. marca 2022. V programe zasadnutia doriešenia záležitosti s COOP Jednota. V bode Interpe-
bolo 14 bodov. Po otvorení zasadnutia, kontrole uzne- lácie sa zaujímali o kontajnery na stojisku na Staničnej 
sení a podnetov občanov bola vzatá na vedomie správa ulici, spustenie zberného dvora, zberu stavebného 
o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021. V ďalšom bode odpadu, vývozu orezu drevín, stĺpu osvetlenia, úpravy 
bola schválená Príloha č.1 k VZN č. 1/2013 o určení stojiska pri svadobke, šachty pri požiarnej zbrojnici a 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej budovy Jednoty /tzv. bufet/. V bode rôzne vystúpili so 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa svojimi návrhmi a pripomienkami poslanci Ladislav 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na Melicher, Martin Piškula, A. Augustínová, E. Cagalo-
území obce Pobedim, s platnosťou od 1.1.2022. Pos- vá, E. Pogranová, a G. Havrlent. Ich pripomienky a 
lanci pred prerokovaním rozpočtu obce na rok 2022 návrhy sa týkali osvetlenia pri Šmercelových, orezu 
zobrali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra orechu pri rodinnom dome Mosných, stojiska pri 
k návrhu viacročného rozpočtu obce Pobedim na roky svadobke, šachty bývalej žumpy pri starej Jednote 
2022-2024. Rokovanie o rozpočte bolo najdôležitej- /bufet/, prepadliskách po vodovodných šachtách, 
ším bodom programu zasadnutia. Poslanci uznesením komunálneho a separovaného odpadu. Po vyčerpaní 
č. 157 schválili Rozpočet obce Pobedim na rok 2022 a programu zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta 
zároveň zobrali na vedomie Návrh rozpočtu na roky obce ukončil a poďakoval za aktívnu účasť poslancom. 

Z rokovania obecného zastupiteľstva 19. a 20. zasadnutie

Uvítanie detí do života obce

Začiatkom apríla 2022 sa ukončili 
práce na zastrešení pred domom 
smútku na miestnom cintoríne. Zastre-
šenie realizovala firma NADOO s.r.o. 
Malženice. Obec na akciu získala 
dotáciu Ministerstva financií SR vo 
výške 3 000 Ä. Zastrešenie bude vhod-
né v čase pohrebných obradov a to 
predovšetkým pri nepriaznivom 
počasí. Miestny cintorín tak je oboha-
tený ďalším praktickým prvkom. 

Deň detí a rodiny



Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR nice resp. hasičskej stanice, hasičská technika 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi 
neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) majetkom obce.
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred Obec podľa § 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
požiarmi v znení neskorších predpisov Obec o obecnom zriedení v znení neskorších predpi-
Pobedim zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor sov financuje náklady na ochranu pred požiarmi 
obce. z vlastných príjmov, sponzorských darov a prís-

Zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského pevkov poisťovní.
zboru obce je Obec Pobedim, veliteľom Martin Finančná podpora je vymedzená § 4b vyhláš-
Piškula. Počet členov DHZO je 24, ktorí tvoria ky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jed-
6 družstiev. Vykonávajú odborné služby a to notkách v znení neskorších predpisov. Podpora 
strojnú, spojovaciu, protiplynovú a záchrannú dobrovoľných hasičských zborov obce sa skla-
hasičskú službu. Materiálno technické vybave- dá z paušálnej finančnej podpory, refundácie 
nie je nasledovné: AHZS VW Transporter, pohonných látok za uskutočnený výjazd mimo 
AHZS MB Vario, CAS 32 T148, CAS 32 T815, katastrálneho územia obce, ktorá je jeho zriaďo-
špeciálne zásahové: AED, hasičské prívesy vateľom, na základe vyžiadania pomoci operač-
a agregáty: protipovodňový vozík, elektrocen- ným strediskom Hasičského a záchranného 
trála, vyslobodzovacie zariadenie WEBER, zboru (ďalej len „operačné stredisko“) a iných 
spojovacia technika: základňová 1 ks, vozidlová finančných príspevkov. Paušálna  finančná  
3 ks, ručná 6 ks, protiplynová technika: Dräger podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičské-
5000 - 4 ks, Saturn S7 - 4 ks, Saturn S5 - 3 ks. mu  zboru obce  na  zabezpečen ie  jeho  

Dobrovoľný hasičský zbor obce je vý- akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 
konným orgánom obecného zastupiteľstva, ods. 1 písm. a) až d) raz za rok v sume zodpove-
ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR dajúcej zaradeniu. Iné finančné príspevky sa 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení poskytujú podľa finančných možností Dobro-
neskorš ích predpisov, zákona NR SR č . voľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení a konkrétnych potrieb dobrovoľného hasičské-
neskorších predpisov a všeobecne záväzných ho zboru obce.
nariadení obce. Zbor vykonáva zásahy a zá- Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru 
chranné práce pri požiaroch, živelných pohro- obce bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 
mách, haváriách a iných nežiadúcich udalos- Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších 
tiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, predpisov schválené Obecným zastupiteľstvom 
zvierat a majetku podľa svojich technických Pobedim dňa: 13. mája 2021 prijatím uznesenia 
možností a odbornej kvalifikácie. č.: 105

Podľa ustanovení § 8 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je budova hasičskej zbroj-

Otázka triedenia odpadu je čoraz viac klade- výrazne polepšili v rámci úrovne vytriedenia 
ná nielen na úrovni samospráv, ale aj smerom k odpadu. Táto snaha sa, aj keď nie natrvalo, 
občanom. Niet divu, keďže od zodpovednosti premietla do poplatkov za odpad a tak sa sadzba 
jednotlivca záleží aj to, akým smerom sa bude za odpad aspoň nezvyšovala (aj keď medziročne 
uberať životné prostredie v lokalite, v ktorej tento poplatok rástol). Preto naším cieľom je aj 
žijeme. Prostredníctvom tohto článku by sme naďalej povzbudiť občanov k zodpovednému 
chceli priblížiť zopár informácií o vytriedenosti prístupu pri triedení odpadu, ktorý bude mať 
odpadu v našej obci. Ako možno vidieť v prilo- dopad nielen na naše úspory v peňaženkách, ale 
ženom grafe, za posledné 4 roky sme si ako obec aj na životné prostredie v našom okolí.  

Príjmy .............................................................

Bežné príjmy 1 210 169,00
Kapitálové príjmy 18 223,00
Príjmové fin. operácie  51 629,00

Príjmy spolu 1 280 021,00

Výdavky ..........................................................

Bežné výdavky
Verejná správa  261 981,00
Finančná a rozpočtová oblasť  1 400,00
Iné všeob. služby /matrika/  2 419,00
Verejné služby /neklasifikované /  1 500,00 
Transakcie verejného dlhu  200,00
Ochrana pred požiarmi  14 000,00
Cestná doprava  3 100,00
Nakladanie s odpadmi  107 319,00
Spoločný úrad samosprávy, príspevok 700,00
Rozvoj obce - verejná zeleň   13 400,00
Zásobovanie vodou  1 500,00
Verejné osvetlenie  9 800,00
Zdravotné stredisko   18 000,00
Športové služby  10 300,00
Ostatné kultúrne služby  21 400,00
Vysielacie a  vydavateľské služby  1 400,00
Náboženské a  spoločenské služby  9 150,00
Predškolská výchova  210 000,00
Základné vzdelanie  485 000,00
Stravovanie  35 000,00
Vzdelávanie   2 100,00
Sociálne zabezpečenie   500,00
Bežné výdavky spolu  1 210 169,00

Kapitálové výdavky  62 148,00
Výdavkové fin. operácie  7 704,00

Výdavky spolu 1 280 021,00

Rozpočet obce na rok 2022Základné údaje  Dobrovoľný hasičský zbor obce Pobedim 

Odpadové hospodárstvo v obci 

Schválený uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 137 dňa 28.3.2022

Spracovala Lucia Kameniarová
ekonómka obecného úradu

Zdroj: Zriaďovacia listina Dobrovoľného 
hasičského zboru obce Pobedim



Úspechy pobedimských kolkárov

1. FTC KO Fiľakovo A 20 18 0 2 119,5:40,5 292,5:187,5 3 489 36

2. ŠK Modranka A 20 14 2 4 107,0:53,0 273,5:206,5 3 450 30

4. TKK Trenčín A 20 12 0 8 82,0:78,0 236,0:244,0 3 420 24

3. KK Zlaté Klasy A 20 12 0 8 91,5:68,5 261,0:219,0 3 446 24

5. KK Inter Bratislava 20 10 3 7 92,0:68,0 256,0:224,0 3 415 23

6. KK Tatran Sučany 20 9 1 10 78,5:81,5 242,0:238,0 3 405 19

7. PKŠ Košice 20 9 0 11 77,0:83,0 244,0:236,0 3 401 18

8. ŠK Železiarne Podbrez. A 20 6 2 12 63,0:97,0 212,5:267,5 3 329 14

9. KK Pobedim A 20 7 0 13 57,5:102,5 205,0:275,0 3 314 14

10. TJ Tatran Sp. Nová Ves A 20 5 1 14 62,0:98,0 221,0:259,0 3 378 11

11. KO Žarnovica 20 3 1 16 50,0:110,0 196,5:283,5 3 275 7

Konečná tabuľka Extraligy mužov

Konečná tabuľka 2. liga Západ

1. ŠK Modranka B 24 16 1 7 125,5:66,5 319,0:257,0 3 135 33

3. KK Pobedim B 24 15 1 8 102,5:89,5 297,0:279,0 3 148 31

2. BKK Bánovce n. Bebrav. 24 15 1 8 110,0:82,0 309,0:267,0 3 123 31

4. ŠKK Tlmače 24 14 2 8 113,5:78,5 310,0:266,0 3 158 30

5. MKK Stará Turá B 24 13 2 9 109,0:83,0 303,5:272,5 3 121 28

6. KK Priatelia Bratislava 24 13 1 10 111,0:81,0 313,0:263,0 3 175 27

7. TJ Slovan Duslo Šaľa 24 12 1 11 98,5:93,5 291,0:285,0 3 124 25

8. KK Zlaté Klasy B 24 11 2 11 97,0:95,0 288,5:287,5 3 111 24

9. KK Slávia Nitra 24 10 3 11 93,0:99,0 297,0:279,0 3 171 23

10. KK Tatran Bratislava B 24 9 1 14 83,0:109,0 265,0:311,0 3 080 19

11. MKK Galanta B 24 8 2 14 81,5:110,5 272,0:304,0 3 037 18

12. MKK Stará Turá C 24 6 2 16 73,0:119,0 252,5:323,5 3 088 14

13. KK Priatelia Limbach 24 4 1 19 50,5:141,5 226,5:349,5 2 999 9

B-družstvo bojovalo o čo najlepšie umiestnenie až do posledného zápasu. Ten vyhralo 
na dráhach v Žarnovici proti družstvu ŠKK Tlmače. Týmto víťazstvom si zabezpečilo 
druhé miesto a zároveň aj postup do 1.ligy Západ s rovnakým počtom bodov ako BKK 
Bánovce nad Bebravou a to vďaka dvom víťazstvám nad týmto družstvom. Najlepším 
hráčom B-družstva bol Jaroslav Bango s priemerom 544,1 zvalených kolkov, čo mu stačilo 
na 9. miesto v jednotlivcoch. Dobre mu sekundoval Ivan Žitňanský s priemerom 542,5 
a Adriána Miklovičová s priemerom 542,0.

Aj túto sezónu poznačila pandémia COVID-19. Od septembrového začiatku sezóny sa 
podarilo do prerušenia súťaží odohrať 9 kôl v Extralige mužov, 2. kolkárskej lige Západ 
a tiež aj v Dorasteneckej lige Západ. A-družstvo bolo na 9. mieste so štyrmi získanými 
bodmi, B-družstvo viedlo súťaž s 13 bodmi a dorastenci boli na treťom mieste s 12 bodmi. 
Od konca januára sa súťaže už znova rozbehli, bez možnosti prípravy a preto výkony tomu 
aj odpovedali.  

Úvod jarnej časti v extralige vyšiel A-družstvu, nazbieralo 8 bodov zo 6 zápasov, 
čo stačilo na záchranu v extralige a predposlednom kole to potvrdilo víťazstvom na ŠK 
Železiarne Podbrezová na domácich dráhach. V celkovom poradí skončil KK Pobedim A 
na deviatom mieste s rovnakým počtom bodov ako ŠK Železiarne Podbrezová, ale horším 
skóre zo vzájomných zápasov. Najlepším hráčov A-družstva bol Jakub Urban s priemerom 
589,9 zvalených kolkov na zápas z trinástich zápasov, čo mu stačilo na 9. miesto v jed-
notlivcoch. Svojimi výkonmi si vybojoval účasť v slovenskej juniorskej reprezentácii. 
Tiež sa darilo aj Marekovi Mrekajovi s priemerom 571,2 a Michalovi Vajerovi s prieme-
rom 562,4. 

Dorastencom sa na konci základnej časti až tak nedarilo, no nakoniec obsadili štvrté 
miesto a nepostúpili do záverečných turnajov. Najlepšou hráčkou dorasteneckého druž-
stva bola Radoslava Malíčková s priemerom 521,5 zvalených kolkov, čo jej stačilo 
na 7. miesto v jednotlivcoch. Dobre jej sekundoval Michal Malíček s priemerom 515,8 
a Petra Sedláčeková s priemerom 497,8.

Súťaže sa končili tesne pred konaním majstrovstiev 
sveta juniorov v Estónskom meste Elva. Súčasťou repre-
zentačného družstva bol aj náš hráč Jakub Urban, ktorý si 
svoju nomináciu vybojoval výkonmi podávanými počas 
celej sezóny. Na majstrovstvách v súťaži družstiev nastu-
poval ako tretí hráč družstva a zvalil 609 kolkov. Týmto 
výkonom obsadil 18. miesto a tým si vybojoval účasť vo 
finále jednotlivcov. Nakoniec v družstvách obsadilo 
Slovensko 5. miesto. V súťaži jednotlivcov nesklamal 
a zvalil 604 kolkov, čo stačilo na 17. miesto. V kombiná-
cii,  t.j. v súčte výkonov zo súťaže družstiev a finále 
jednotlivcov obsadil 17. miesto. 

Od polovičky mája do konca mája sa konali Majstrovstvá 
Trenčianskeho kraja. 

V Pobedime sa 15.5.2022 uskutočnili Majstrovstvá Tren-
čianskeho kraja v kategórii seniorov nad 50 rokov. KK Pobe-
dim mal troch zástupcov. Najlepšie sa darilo Jozefovi Miklo-
vičovi, ktorý výkonom 555 zvalených kolkov vybojoval 
bronzovú medailu. Peter Lednický výkonom 502 zvalených 
kolkov obsadil 16. miesto a Ján Mrekaj 18. miesto s výkonom 
488. 

V kategórii mužov, ktorá sa konala 21. mája 2022  na 
kolkárni v Trenčíne mal KK Pobedim 7 účastníkov. Najlepšie 
zahral Jaroslav Bango ktorý výkonom 611 zvalených kolkov 
súťaž vyhral a získal zlatú medailu a tým si zabezpečil postup 
na Majstrovstvá Slovenska. Druhým najlepším bol Pavol 
Černý. Výkonom 578 obsadil 7. miesto a hneď za ním skončil 
Jozef Miklovič výkonom 571. Na jedenástom mieste skončil 
Marek Melicher výkonom 563, na 14. mieste Marek Mrekaj 
výkonom 552, na 23. mieste Michal Vajer výkonom 541 
a najmenej sa darilo Marekovi Sahajovi ktorý obsadil 
26. miesto z 32 účastníkov. 

Kategória žien a juniorov sa konala 28.5.2022 v Starej 
Turej. V junioroch obsadil 2.miesto Jakub Urban, ktorý 
dosiahol výkon 579 zvalených kolkov a hneď za ním skončil 
Erik Urban výkonom 567. V ženách nastúpila Adriána 
Miklovičová, ktorá výkonom 568 zvalených kolkov získala 
druhé miesto.

Majstrovstvá žiakov, žiačok, dorasteniek a dorastencov sa 
konali 29.5.2022 v Trenčíne. Za žiačky do 12 rokov hrala 
Terézia Dúdiková, ktorá výkonom 265 zvalených kolkov 
zvíťazila. V žiakoch do 14 rokov reprezentoval KK Pobedim 
Samuel Slimák, ktorý s výkonom 227 zvalených kolkov 
obsadil štvrté miesto. V dorastenkách sa zúčastnili Radoslava 
Malíčková, ktorá zo šiestich účastníčok s dosiahnutým výko-
nom 536 kolkov obsadila 3. miesto a Petra Sedláčeková, 
ktorá zvalila 529 kolkov, čo jej stačilo na piate miesto. 
V kategórii dorastencov sa zúčastnil Michal Malíček, ktorý 
s výkonom 575 kolkov zvíťazil.

Hráči Pobedima na Majstrovstvách 
Trenčianskeho kraja

l Medailisti kombinácie zprava Bánik Filip, 
Urban Jakub a Červenet Matúš.



Developerský projekt spoločnosti AXOR 
s.r.o. s názvom SELANKY, už nejaký čas zaznie-
va v povedomí ľudí nielen našej obce, ale vďaka 
prepracovanému marketingu sa tomuto projektu 
tešia aj ľudia zo širšieho okolia. Začiatkom tohto 
roka sa mohla aj verejnosť oboznámiť s podrob-
nosťami pripravovanej výstavby a v prípade 
záujmu je v súčasnosti možné svoj dom alebo byt 
aj zarezervovať. Prvá etapa výstavby, s ktorej 
realizáciou sa začína už na jeseň tohto roka, 
zahŕňa výstavbu 14 rodinných domov a bytového 
domu „A“, v ktorom sa nachádza 5 trojizbových 
bytov, 15 dvojizbových a 4 jednoizbové byty. SELANKY. 
Záujemcovia, ktorí si svoje nehnuteľnosti už Developer postupuje podľa plánu a časového 
stihli rezervovať pochádzajú z rôznych kútov harmonogramu vypracovaného spoločnosťou 

AXOR s.r.o. Aktuálne v projekte prebieha finali-
zácia projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, o ktorého vydanie bude stavebný 
úrad požiadaný v mesiaci júl, následne developer 
požiada o vydanie stavebných povolení na jed-
notlivé stavebné objekty a začne s realizáciou 
stavby.

Výstavba začína realizáciou inžinierskych 
sietí a komunikácií na pozemkoch patriacich 
prvej etape výstavby. Následne začína výstavba 
14tich rodinných domov a železobetónového 
skeletu prvého bytového domu. Ukončenie tejto 
etapy je naplánované na jeseň roku 2023, kedy 
budú tieto nehnuteľnosti kolaudované a zároveň 
prebehne sťahovanie prvých nových obyvateľov 

Slovenska, z Bratislavy, z Piešťan, Vrbového do našej obce. 
a iných. Podľa slov záujemcov, ich táto lokalita 
láka najmä pre výhodnú polohu, kde majú blízko 
dopravné napojenie na diaľnicu D1 a dostanú sa 
tak rýchlo, kam potrebujú, taktiež pre prepraco-
vanosť projektu, jeho sľubujúcu kvalitu výstavby 
a v neposlednom rade nižšie ceny domov a bytov 
v porovnaní s inými stavebnými projektmi 
v okolí. 

Rozhodnutie kúpiť si nehnuteľnosť v tejto 
dobe je naozaj životným rozhodnutím, ktoré 
ovplyvňuje najmä možnosť financovania. Veľ-
kou výhodou pre záujemcov sú aj zmluvné 
podmienky, ktoré dávajú garancie a možnosti aj 
v prípade možného zvyšovania cien stavebných Tešíme sa na to, že stavebný ruch, ktorý tu už 
materiálov. Takisto má záujemca vysvetlené onedlho nastane, postupom času vystrieda pekný 
možnosti financovania úverom šité na mieru, pohľad na novú, modernú lokalitu, ktorá bude 
hneď pri prvom stretnutí s predajcom projektu tvoriť reprezentatívny vstup do našej obce.

pili najlepší z kvalifikácie a medzi nimi aj Jakub 
Urban, ktorý vo finále zvalil 568 kolkov a vybo-
joval si bronzovú medailu. V kombinácii mu jeho 

V júni sa konali Majstrovstvá Slovenska číne. Obom naším hráčkam sa nedarilo a v kvali- výkon 1144 stačil na striebornú medailu a za 
všetkých kategórii. fikácii skončili mimo postupových miest víťazom Matúšom zaostal o 16 kolkov. Erik 

V dňoch 11. a 12.júna hrali žiačky, žiaci do nedeľného finále. Petra Sedláčeková skončila skončil v kombinácii na 6. mieste.
a dorastenci v Podbrezovej. V žiačkach do na 18. mieste s výkonom 501 zvalených kolkov. V dňoch 18. a 19. júna sa hrali majstrovstvá 
12 rokov hrala aj Terézia Dúdiková, ktorá O jeden menej zvalila Radoslava Malíčková v kategórii žien v Žarnovici. Na nich sa zúčastnila 
v sobotňajšej kvalifikácii dosiahla výkon 258 a obsadila 21. miesto. Adriána Miklovičová, ktorá výkonom 561 zvale-
zvalených kolkov a postúpila do nedeľného V tom istom termíne sa na kolkárni v Pobedi- ných kolkov v kvalifikácii obsadila 4. miesto. 
finále. V ňom sa jej už tak nedarilo a výkonom me konali majstrovstvá juniorov. Za KK Pobe- V nedeľnom finále bojovala až do konca a nako-
231 obsadila 6. miesto. V kombinácii, t.j. v súčte dim nastúpili dvaja hráči - Jakub Urban a Erik niec si výkonom 551 zvalených kolkov vybojo-
výkonov z kvalifikácie a finále si vybojovala Urban. Ako prvý nastúpil Jakub Urban a dosiahol vala striebornú medailu. V kombinácii skončila 
3. miesto a získala bronzovú medailu. V doras- výkon 576 zvalených kolkov, čo mu stačilo na o tri kolky na štvrtom mieste.
tencoch reprezentoval KK Pobedim Michal štvrté miesto v kvalifikácii. Erik Urban v posled- V dňoch 18. a 19. júna sa hrali majstrovstvá 
Malíček, ktorý v kvalifikácii dosiahol výkon 568 nej dvojici zabojoval a výkonom 554 sa umiestnil v kategórii mužov v Rakoviciach. V silnej konku-
zvalených kolkov a obsadil 7. miesto. V nedeľ- na 8. mieste kvalifikácie. V nedeľnom finále hral rencii sa predstavil aj hráč KK Pobedim Jaroslav 
nom finále sa mu už tak nedarilo a dosiahol výkon najskôr Erik Urban a výkonom 563 sa zaradil na Bango, ktorého výkon 576 zvalených kolkov 
528 kolkov čo stačilo na 9. miesto. V kombinácii priebežné tretie miesto vo finále. Spolu s ním hral nakoniec stačil na 24. miesto z 35 účastníkov.
to znamenalo celkovo 8. miesto. Matúš Červenec zo Sučian, ktorý zvalil 587 a 

V dňoch 11. a 12. júna hrali dorastenky v Tren- zaradil sa na prvé miesto. V poslednej hre nastú-

Dňa 27. mája 2022 o 10:34 hod. bolo 
operačným strediskom HaZZ Trenčín vyhlá-
sene taktické cvičenie pre jednotky Dobro-
voľný hasičský zbor obce Pobedim a Dobro-
voľný hasičský zbor obce Hôrka nad Váhom.

Išlo o taktické cvičenie zamerané na likvi-
dáciu požiaru kultúrneho domu - kinosály 
s následnou evakuáciou zranených osôb 
z ohrozeného objektu.

Jednotka DHZO Pobedim vyslala na 
miesto udalosti techniku a to AHZS VW 
Transportér, AHZS MB Vario, CAS 32 T 815 
a CAS 32 T 148 + 11 členov DHZO Pobedim.

Prieskumná skupina v zložení dvoch čle-
nov DHZO Pobedim vystrojená dýchacou 
technikou odstavila v kultúrnom dome elek-
trický prúd a prívod plynu. Po vytvorení 
útočného prúdu bolo v kultúrnom dome 
nájdených postupne 9 mladistvých zranených 
osôb a jedna dospelá zranená osoba. Na 
miesto udalosti sa dostavila aj jednotka 
DHZO Hôrka nad Váhom s technikou T 148 
CAS 32 + 2 členovia a Iveco Daily + 4 členo-
via DHZO Hôrka nad Váhom.

Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť 
a súčinnosť hasičských jednotiek so zamera-
ním na likvidáciu požiaru javiska a vnútor-
ných priestorov kinosály Obecného kultúrne-
ho strediska v obci Horná Streda, prehlbova-
nie schopností veliteľov pri riadení síl a nasa-
dzovaní síl a prostriedkov pri takomto type 
zásahu, zároveň kontrolovali prenos informá-
cií, overenie teoretických časov, schopnosti 
rozhodovania veliteľov, riadenie zásahu 
a zdolávanie požiaru.

Na záver by som chcel poďakovať všet-
kým, čo pomohli zorganizovať Taktické 
cvičenie: Obci Horná Streda (za poskytnutie 
priestorov), príslušníkom OR HaZZ Nové 
Mesto nad Váhom, ktorí tvorili rozhodcovský 
team, členom Dobrovoľného hasičského 
zboru obce Pobedim a Hôrka nad Váhom, 
figurantom zo základnej školy v Hornej 
Strede a neposlednom rade Michalovi Barte-
kovi za zabezpečenie občerstvenia.

    Martin Piškula - veliteľ Dobrovoľného
    hasičského zboru obce Pobedim

Pobedimskí kolkári na Majstrovstvách Slovenska

SELANKY - projekt výstavby bytov a rodinných domov

Ing. Marián Mitošinka 



V našej obci Pobedim bol MS SČK založený obce, COOP Jednota, Slezák studená kuchyňa 
v roku 1950 ako Československý ČK a od tohto Nové Mesto n/V., Cukráreň Žarnovický Nové 
roku je stále aktívny. Zo začiatku činnosť spočí- Mesto n/V., ako i súkromné osoby. Veľa našich 
vala v tom, že vybrané členky boli školené občanov je držiteľom Jánskeho plakety bronzo-
v Zdravotníckom zariadení Trenčín, kde sa školi- vej a striebornej a Kňazovického plakety zlatej 
li, aby mohli poskytovať prvú pomoc pre obča- a diamantovej.
nov, pretože v tom čase nebola taká rozsiahla Od roku 2007 sa naša organizácia podieľa na 
zdravotná pomoc zo strany štátu, ako je teraz. organizovaní Dňa narcisov. Začalo sa to pod 

Prvou predsedníčkou MS ČK v našej obci organizáciou Liga proti rakovine Piešťany. Túto 
bola Mária Vanderková, nasledovala Mária činnosť začala v našej obci organizovať p. Mária 
Čičová, Mária Bieliková do konca r. 2007. Od Košútová v spolupráci i s ďalšími členkami 
r. 2008 je predsedníčkou Mgr. Denisa Babičová. spolku. Od r. 2012 sa táto zbierka presunula pod 

V súčasnej dobe má naša organizácia 72 Obec Pobedim. Do tejto zbierky sa aktívne zapá-
členov. Od 9.4. 2008 sa venujeme dobrovoľnému ja aj Základná škola Pobedim, kde deti sa aktívne 
darcovstvu krvi. Národná transfúzna stanica zapájajú do tejto činnosti spolu s členkami ČK.
Trenčín 2-krát do roka, a to v marci a októbri, Ďalšou veľmi peknou akciou sú zdravotné 
príde do našej obce. Naša organizácia spropaguje prednášky, ktoré organizujeme spolu s Obcou 
akciu na odber krvi, aby došlo čo najviac darcov. Pobedim a JDS. Tieto nám naša členka p. Monika 
V priemere máme 30 - 36 dobrovoľných darcov Nováková prednáša na témy, ktoré zaujímajú 
na každej akcii. Veľkú zásluhu na počte dobro- našich občanov. Uskutočnili sme prednášky 
voľných darcov majú naši hasiči, ktorí chodia na tieto témy: Zdravá výživa a liečivé byliny, 
vždy a v hojnom počte. Dobrovoľné odbery sa Reumatické a iné ochorenia pohybového ústro-
konajú u nás od roku 2008, čo činí 23-krát do jenstva, Sladký život s cukrovkou a Ošetrovanie 
konca r. 2019. Snažíme sa oboznamovať s touto chorého člena rodiny.
činnosťou i našu mládež, kde žiaci 7. a 8. ročníka Počas prestávky naše členky navaria dobrý čaj 
chodia na exkurziu počas dobrovoľného darova- z byliniek, ktoré sami nasušili. Iné členky napečú 
nia krvi, kde i pán doktor im vysvetľuje význam dobré koláčiky a pri tejto družnej debate si navrh-
a dobrovoľnosť darovania krvi. Naše členky neme, aké témy by sme chceli počuť na nasledu-
pripravia malé občerstvenie, ako poďakovanie za júcej prednáške. Zloženie súčasného výboru: 
ochotu ísť darovať krv. Na občerstvenie nám Mgr. Babičová Denisa - predsedníčka, Desátová 
prispievajú naši sponzori, hlavne Obec Pobedim Mária - podpredsedníčka, Lednická Anna - 
a PD Pobedim, ale i sponzori mimo územia našej tajomníčka a Žitňanská Janka - pokladníčka.

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
v Pobedime sa konalo 20. júna 2022 a poslan-
ci prerokovali 17 bodov programu. Po úvod-
ných bodoch /otvorenie zasadnutia, kontrola 
plnenia uznesení a podnety občanov/ sa 
prerokoval a schválil Záverečný účet obce 
Pobedim za rok 2021 a stanovisko hlavného 
kontrolóra obce Pobedim k záverečnému účtu 
obce za rok 2021, ďalej Konsolidovaná 
výročná správa (uvádza údaje z individuálnej 
výročnej správy) obce Pobedim za rok 2021 a 
schválil sa kontokorentný úver. V nadväznos-
ti na voľby do miestnej samosprávy sa schvá-
lil jeden volebný obvod a počet poslancov 
zostáva ako doteraz deväť a to na ďalšie 
volebné obdobie /2022 - 2026/. Taktiež sa 
schváli plný pracovný úväzok starostu obce. 
Poslanci tiež schválili návrh zmluvy o zriade-
ní vzájomného vecného bremena na pozemky 
nachádzajúce sa na dvore Jednoty a to medzi 
Obcou Pobedim a COOP Jednota. Vzhľadom 
k tesnej väčšine poslancov na zasadnutí, boli 
body Prerokovanie projektu Komunitné 
centrum v obci Pobedim, Prerokovanie pro-
jektu Rekonštrukcia a nadstavba zdravotného 
strediska Pobedim a Prerokovanie projektu 
Rekonštrukcia budovy pre hasičskú techniku 
presunuté na najbližšie zasadnutie zastupiteľ-
stva, ktoré je plánované v polovici júla tohto 
roku. Pred bodom interpelácie bola preroko-
vaná Žiadosť o odkúpenie časti obecného 
pozemku reg. E, parc.č. 2150/2 - Boris a 
Slavka Toráčoví. Z dôvodu nesplatenia 
povinností voči obci /daňové nedoplatky/ 
poslanci rozhodli, že o tejto žiadosti budú 
rokovať, až keď žiadatelia svoje dlhy voči 
obci vyrovnajú. Interpelácie sa týkali kontaj-
nerov v Rómskej časti obce /Staničná ulica/, 
prístrešku pri dome smútku, rómskej oslave 
vo svadobke, komunikácie na ulici južne od 
obecného úradu a cesty pri bytovke na Zákos-
tolnej ulici. Pred záverom zasadnutia starosta 
obce informoval poslancov o realizácii akcie 
Privítanie detí do života obce, príprave Dňa 
detí s termínom 25. jún 2022 a spôsobe úpra-
vy pozemku pri hasičskej zbrojnici po osade-
ní vodomernej šachty. 

Dňa 11. mája 2022 sa po dvoch rokoch zišli členiek organizácie a harmonikou a spevom 
členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Po- Jozefa Sýkoru. Členská schôdza prijala hodnote-
bedime na výročnej členskej schôdzi, aby zhod- nie za uplynulé roky a určila plán aktivít v tomto 
notili uplynulé obdobie rokov 2020-2021, roku. Ako uvádzame v osobitnom článku usku-
odsúhlasili plán činnosti na tento rok a schválili točnil sa výlet do Dolnej Krupej, Smoleníc 
dokumenty ekonomického charakteru. Po ofici- a Jaskyne Driny a 28. júna 2022 sa členovia 
álnej časti schôdze bolo spoločenské posedenie s organizácie dôchodcov stretli na opekaní na 
večerou, prípitkom, kultúrnym programom poľovníckej chate. 

Siedmeho júna 2022 sa členovia JDS Pobedim 
vybrali na výlet. Naposledy sme boli pozrieť 
historický Ostrihom v marci 2019. Takže po 
dlhšom čase sme sa konečne dočkali a tešili sa na 
nové dojmy a poznatky. Program výletu bol 
pestrý a náročný aj pre zdatnejších turistov. 
Najprv sme navštívili Medolandiu v Dolnej 
Krupej. Rozárium, v ktorom rastie asi 2300 
voňavých ruží a iných kvetov založila grófka 
Mária Henrieta Choteková, ktorá žila v blízkom 
kaštieli. K rozáriu patrí aj Medovinotéka, kde 
sme si mohli zakúpiť okrem medoviny, medu aj 
iné výrobky tohto druhu.

Nasledovala návšteva jaskyne Driny, je to Jozef Pálffy st. postavil na ruinách starého hradu. 
jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slo- V súčasnosti slúži SAV ako reprezentačné kon-
vensku. Cestou k jaskyni sme sa trochu zadýchali gresové centrum. Kultúrny program sme absol-
- k jaskyni vedie lesný chodník s miernym prevý- vovali a mohli sme ísť na zaslúžený obed.
šením a na záver chodníka ešte schody. Prehliad- Cestou domov sme sa ešte zastavili u výrob-
ka sa nám páčila, okrem toho, že sme sa príjemne cov včeloviny v Smoleniciach a dostali sme 
schladili, sme videli kvapľové záclony, rôzne pozvanie dozvedieť sa niečo o jej výrobe a účin-
stalagmity aj stalaktity, jazierka a nad hlavou nám koch. Domov sme sa vrátili v poriadku a ak to 
preleteli aj netopiere, ktoré v jaskyni žijú. Potom situácia dovolí tešíme sa na ďalší výlet JDS.
sme sa vydali na Smolenický zámok, ktorý gróf Elena Žitnanská 

Miestna skupina Slovenského červeného kríža Pobedim Z histórie a súčasnosti organizácie 

Jednota dôchodcov snemovala a začala rozvíjať svoju činnosť 

Výlet členov Jednoty dôchodcov

21. zasadnutie 
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Rok 2021 bol náročný nielen vzhľadom na Teraz máme zmluvy zhruba 80% 
pretrvávajúce protipandemické a iné opatrenia, predpokladanej úrody a zvyšok bude-
ale aj kvôli obrovskej neistote ohľadom dodávok me predávať až po zbere. V tomto 
tovarov a výkupu komodít. V druhej polovici roku sme osiali historicky najviac 
roka začali stúpať ceny komodít a bolo nám ľúto, slnečnice a veríme že je to správne 
že sme mali dopredu urobené zmluvy na dodáv- rozhodnutie. V tomto roku najmä 
ku tovarov. Zároveň s cenami komodít začali vzhľadom na vysoké výkupné ceny, 
rásť aj ceny všetkých vstupov. To sa prejavuje aj ale aj na možnosť skoršej sejby obil-
v tomto roku, ale ich nárast predpokladáme nín po zbere slnečnice, ako po zbere 
najmä v budúcom roku. Podarilo sa nám síce kukurice. V minulom roku sme prešli 
zazmluvniť dopredu takmer celoročnú potrebu na tzv. CONVISO repu, ktorá je 
hnojív a veľkú časť chémie potrebnej do výroby jednoduchšia na ochranu a ako sme 
na rok 2022, niektorí dodávatelia nám ale neboli dúfali dosiahli sme adekvátny výsle-
schopný dodať objednaný tovar, pretože im ho dok. Po troch rokoch sme konečne 
výrobca odmietol na jar dodať za zmluvné ceny. mali aj cukrovú repu v zisku. O výbor-
Takúto situáciu sme ešte nezažili. Aj napriek nom výsledku svedčí aj to, že sme 
problémom pri niektorých plodinách nám nako- skončili na 4. mieste v hodnotení 
niec rok 2021 ekonomicky dopadol výborne. Po pest ovat eľov  cukr ovej  repy  pre 
troch rokoch, ktoré sme prežili bez väčších cukrovar v Považskej Teplej v kategó-
investícií a za cenu šetrenia na všetkých úsekoch rii nad 50 ha. Vďaka novej technoló-
a obracania každej koruny aj 5krát, sa nám gii sa nám podarilo udržať čistý porast 
v tomto roku konečne ľahšie dýcha. Obilniny počas celej vegetácie a aj to malo 
sme zasiali a pozberali v slušnej priemernej vplyv na jej celkový výsledok. Kuku-
úrode. Pšenicu sme sa snažili dopestovať v po- rica bola v minulom roku najziskovej-

MERLE, ktoré nám zostalo. Od výmeny výlož-travinárskej kvalite a celkový priemer sme šia plodina. Pestovali sme ju na výmere 220ha a 
níka máme na ňom priebežne problémy s hadica-dosiahli 6,5t z hektára. Zasa sme však mali pri dosiahli sme úrody okolo 10t z hektára. V tomto 
mi a celkovo s hydraulikou.  Čo sa týka pripravo-niektorých dodávkach problémy s kvalitou. roku sme znížili výmeru kukurice zhruba o 100 
vaných investícií, v tomto roku sme podali dva Ceny boli veľmi rozkolísané. Jačmeň sme zasiali ha, aj vzhľadom na neistotu dodávok plynu 
projekty na nákup strojov: dvoch menších trak-kŕmny a dosiahli sme úrodu 5,6t z hektára. a možnosti sušenia. Zatiaľ sme podpisovali iba 
torov, jeden už máme na družstve, dodávka V tomto roku sme zasiali kŕmnu pšenicu aj jač- jednu zmluvu s odberateľmi, ale už máme zabez-
druhého je reálna vzhľadom na dodacie termíny meň. Pri oboch je jednoduchšia chemická ochra- pečený odber zhruba 2/3 produkcie, nateraz však 
až na budúci rok, rozmetadlo priemyselných na a najmä nie je potrebné okrem objemu spĺňať bez ceny, ktorú môžeme kedykoľvek zafixovať. 
hnojív - dostaneme v priebehu leta, veľkoobje-žiadne špeciálne parametre, na ktoré sa môžu V živočíšnej výrobe bol minulý rok stabilný. 
mový náves - nemáme potvrdený termín ani cenu odberatelia odvolať pri odbere komodity a ná- Celkovo sme sa dostali v ekonomike živočíšnej 
od dodávateľa a sejačku na cukrovú repu bude-sledne požadovať znižovanie ceny. V minulom výroby skoro na nulu. Dúfame, že aj v tomto 
me objednávať až po výberovom konaní.roku nám veľmi dobre vyšla aj slnečnica, okrem roku to zostane aspoň na takej úrovni ako 

Okrem toho pripravujeme projektovú doku-jednej parcely sme boli spokojní s porastami aj v minulom. Veľký vplyv na výsledky budú mať 
mentáciu na opravu strechy a úpravu kancelár-s úrodou, priemer nám vyšiel na 3,2t z hektára. zvýšené ceny vstupov, čo sa prejaví v tomto, ale 
skych priestorov družstva. Vzhľadom na to, že je aj v budúcom roku. Bohužiaľ, živočíšna 
potrebná oprava zatekajúcej strechy a keď už výroba je na okraji záujmu či už štátu, ale aj 
budeme investovať, tak nám projektanti navrhli ľudí a je problém pri týchto realizačných 
využiť aj priestor nad súčasnými kanceláriami. cenách a nákladoch urobiť v živočíšnej výro-
Predtým však musíme vypratať a upraviť pries-be kladný výsledok. Minulý rok sme vymenili 
tory bývalej výrobne sviečok alebo predtým staršie MERLO za nový manipulátor MANI-
plastov, kde sa budeme musieť dočasne presťa-TOU, nákup ktorého by mohol byť z časti 
hovať, kým sa bude prestavovať administratívna financovaný príspevkom z EU, vzhľadom na 
budova.problémy, ktoré mala platobná agentúra ešte 

Chceli by sme ešte opraviť nejaké strechy na v minulom roku, uvidíme, ako celá výzva, 
družstve, akútna je oprava strechy najmä na do ktorej sme sa zapojili, dopadne.
dielni a sýpke. Stále pokračujeme aj v nákupe V roku 2021 sme urobili aj zopár nevy-
ornej pôdy. V tomto roku sme zvýšili cenu za jej hnutných úprav v areáli družstva. Upravili 
výkup. Chceli by sme požiadať čitateľov, ak sme terén za administratívnou budovou, tak 
niekto plánuje predať ornú pôdu, skúste osloviť aby nám v zime nezamŕzal prívod vody a 
v prvom rade aj družstvo, aby sme vám mohli odpad z budovy. Upravili sme odpad z maštale 
vypracovať ponuku, za akú cenu by sme boli II do existujúcej žumpy. Podarilo sa nám 
schopný kúpiť váš pozemok. V tomto roku, ak opraviť poškodenú podlahu v miešarni.
nám to situácia dovolí, plánujeme 03.12.2022 Potrápili nás aj poruchy strojov. Na veľ-
predstavenie divadla DINO, na ktoré vás už teraz kom traktore sa prejavili ťažké jesenné pod-
pozývame. Na záver sa chcem poďakovať všet-mienky roku 2020. V servise nám museli 
kým spolupracovníkom či už z radov zamestnan-urobiť generálku motora. Viackrát nám na 
cov, ale aj dôchodcov a brigádnikov za ich celo-ňom popraskali hydraulické hadice a ventily. 
ročnú poctivú prácu a do ďalšieho roku prajem Kombajny, ktoré sme mali na službách, tiež 
všetkým (aj čitateľom) hlavne veľa zdravia. nezostali bez porúch. Na veľkom diskáči sa 

nám zlomilo oje. Veľa porúch sme mali na 
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Privítali sme:
7.3.2022 Parčiová Diana, č.d. 301

Manželstvo uzavreli:
11.3.2022 Bc. Miroslava Šimončičová č. 342 

a Filip Legenza 
13.5.2022 Linda Bemšová, č. 245 

a Dalibor Šimko
28.5. 2022 Adriana Uhlíková, č. 461 

a Adam Vido
4.6.2022 Adriana Piscová, č. 407 

a Marcel Onder

Rozlúčili sme sa:
20.3.2022 Duda Branislav, č. 456, 48 r.
27.3.2022 Mitošinka Michal, č. 73, 71r.
  9.4.2022 Klimo Marian, č. 235, 81r.
12.4.2022 Miklovičová Anna, č. 352, 75 r.
21.4.2022 Klimová Margita, č. 121, 77 r.
  1.5.2022 Miklovičová Emília, č. 279, 85 r.
15.5.2022 Klimová Zdenka, č. 326, 84 r.
30.6.2022 Benech Ján, č. 41, 61 r.

Poľnohospodárske družstvo Pobedim Zlý začiatok a dobrý koniec - rok 2021

l  Nový manipulátor MANITOU.

l  Sejba.

Ing. Juraj Lednický


