
POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM

V obecných novinách Pobedimčan sme v rokoch 2004 - 2005 uverejnili sériu 
článkov o nehnuteľnom majetku obce, konkrétne šlo stavebné objekty. Pán 
starosta mohli by ste ich znova pripomenúť našim čitateľom ?
Čo sa týka stavebných objektov sú to: Základná škola, materská škola, obecné 
účelové zariadenie - svadobka, dom smútku, pôvodný národný výbor, hasičská 
zbrojnica s obchodnými priestormi, pôvodná pekáreň, roľnícky dom, zdravot-
né stredisko s poštou a bytmi, objekty športovo - telovýchovného charakteru 
a v súčasnosti i Kultúrno - spoločenské a sociálne zariadenie /nový kultúrny 
dom/.  
Obec má vo svojej správe a v majetku celkovo 11 objektov a v súčasnosti i tzv. 
nový kultúrny dom. Aký je, vo všeobecnosti, súčasný stav obecných objek-
tov?
Súčasný stav objektov, okrem nových, ako je napríklad moderná kolkáreň, nie 
je uspokojivý. Totiž každý z nich potrebuje údržbu a opravy. Pomerne veľkým 
problémom sú staršie strechy na svadobke, materskej škole, pôvodnej pekárne, 
starého národného výboru a tiež ploché strechy na novom kultúrnom dome 
a na škole s priľahlou telocvičňou, kde je potrebné postupne vymeniť okná. 
Statické poruchy sa prejavili v objekte pôvodného MNV Pobedim v časti kde 
sídlila knižnica. Vo veľmi zlom stave boli sociálne zariadenia v novom kultúr-
nom dome, 
Už z tohto výpočtu je zrejmé, že obecný majetok potrebuje v súčasnosti nema-
lú pozornosť. Nie však len pozornosť ale aj kvalitnú starostlivosť zameranú 
na zachovanie a modernizáciu objektov. Čo sa v tomto smere urobilo 
v poslednom období ?
Najväčšou investíciou v poslednom období bola rekonštrukcia sociálnych 
zariadení v kultúrnom dome, ktoré, ako som už uviedol, boli vo veľmi zlom 

tiež finančné prostriedky z obecného rozpočtu. Počíta sa aj s dotáciami stave. Našim cieľom bolo dať ich do dobrého, alebo aspoň prevádzkového 
z iných zdrojov ?stavu počas osláv Jána Hollého, čo sa nám aj podarilo. V súčasnosti sociálne 
V obecnom rozpočte sa pravidelne vyčleňujú finančné prostriedky na údržbu a zariadenia slúžia svojmu účelu za čo patrí veľká vďaka Alojzovi Lednickému, 
opravu obecného majetku a na tento účel sme požiadali o finančné prostriedky a samozrejme i firme, ktorá realizovala stavebné práce. Okrem toho bola 
Ministerstvo financií SR na individuálne potreby obcí, odkiaľ sa nám podarilo vymaľovaná časť domu smútku a do konca roku bude opravená aj strecha  
získať a dostali sme dotáciu vo výške 150.000,- Sk (4.979,09,- Ä). Celkový urobená výmena kotlov s novou prípojkou plynu v hasičskej zbrojnici 
rozpočet na opravu je 259.000,- Sk (8.597,22,- Ä). Tieto finančné prostriedky a samostatne aj obchodu potravín. Ďalej sa rekonštruovala a z časti moderni-
sú účelovo viazané na opravu plochej strechy Kultúrno-spoločenského a zovala kuchyňa v materskej škole a ako sme už v našich novinách písali bolo 
sociálneho zariadenia obce, rekonštrukcia prebieha v týchto dňoch. Kúpou potrebné opraviť stenu v ambulancii detskej lekárky. Okrem toho sa vymenili 
2/5 podielu v tejto budove sme zveľadili majetok obce o hodnotu 4 mil. korún. niektoré okná na budove základnej škole a vymaľovali sa triedy na poschodí, 
Zapája sa obec i do čerpania fondov z Európskej únie ?upravila sa bývalá špeciálna učebňa na modernú pod vedením riaditeľky školy 
Do programového obdobia 2007-2013 odkiaľ je možnosť čerpať finančné PhDr. J. Gáborovej. 
prostriedky z fondov EU sa chce zapojiť aj naša obec. Príprava a realizácia si Údržba a modernizácia si vyžaduje nemalé úsilie zo strany vedenia obce a 
vyžaduje nemalé prostriedky z rozpočtu obce, momentálne je veľmi problema-
tické zafinancovať investičnú akciu akou sú veľakrát požadované rekonštruk-
cie chodníkov. V tomto období sa pripravuje Rekonštrukcia a modernizácia 
hasičskej zbrojnice, na základe zoznamu obcí, ktoré sú vybrané ministerstvom 
vnútra na plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičského zboru, v okrese 
Nové Mesto nad Váhom je to naša obec Pobedim a Brezová pod Bradlom, 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci a spolu so školou aj 
Premena tradičnej školy na modernú. Všetky projekty si vyžadujú prvotné 
finančné náklady na prípravu a tvorbu projektu a hlavne spolufinancovanie 
vo výške 5% z celkového finančného objemu projektu. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo i ďalšiu možnosť získania 
finančných prostriedkov 
Ako už bolo uvedené na údržbu a starostlivosť o obecný majetok sú potrebné 
financie. Jednou z možností získania peňazí je aj odpredaj časti obecného 
majetku, konkrétne budovy obchodu vedľa hasičskej zbrojnice. Najskôr bolo 
potrebné oddeliť tieto dve budovy geometrickým plánom a zápisom do listu 
vlastníctva, pridelení nového súpisného čísla obchodu. Záujemcom o budovu 
obchodu je p. Táborský. Obdržal návrh kúpnej zmluvy od obce s podmienkami 
minimálne 5 rokov prevádzkovať potraviny, spätné odkupné právo pre obec 
a  za cenu navrhnutú zastupiteľstvom. Po vzájomnom rokovaní a prejednaní na 
zastupiteľstve poslanci odsúhlasili predaj budovy obchodu p. Táborskému. 
Ostáva dotiahnuť právnu stránku zmluvy a začiatkom budúceho roka podpis 
zmluvy. Následne sa začne s rekonštrukciou objektu. V najbližšom období 
samozrejme so spustením prevádzky potravín.

Za rozhovor ďakuje I. Pastorek 

Starostlivosť o obecný majetok
Rozhovor so starostom obce Martinom Lednickým

Naši folkloristi ukončili jubilejný rok svojho vzniku hodnotným vystúpe-
ním v Bratislave. V akcii Vianoce v meste, ktorá sa konala na Hlavnom 
námestí, sa predstavili programom Od Ondreja do Vianoc. Ich vystúpenie, 
ktoré konferovala riaditeľka školy dr. J. Gáborová, si pozreli početní 
návštevníci vianočných trhov ako aj samotní Pobedimčania a to nielen tí, 
ktorí ich prišli podporiť ale i naši rodáci, terajší Bratislavčania. Folklórna 
skupina Pobedimčan a tiež žiaci základnej školy dôstojne reprezentovali 
našu obec a jej tradície a patrí im za to úprimné poďakovanie. I.P.

Foto: I. Pastorek 
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dôchodcov Slovenska, členovia Rybárskeho spolku Zástodolie o.z. 
a členovia organizácie záhradkárov. Všetkým zúčastneným členom 
spoločenských organizácií patrí naše poďakovanie podobne ako 

Na úvod treba povedať pár slov o projekte. Plocha riešeného územia je 
i autorke projektu Ing. V. Pogranovej, s ktorou sme jednotlivé práce konzul-

situovaná v centre obce, v blízkosti najvýznamnejšej pamiatky kostola 
tovali. 

sv. Michala archanjela. Návrh je plánovaný ako miesto stretávania sa ľudí a 
V tomto roku sme  obdržali aj druhú platbu vo výške 15.000,-Sk od 

zároveň vytvorenie priestoru s možnosťou konania kultúrnych podujatí. 
nadácie Ekopolis. Bol zakúpený kameň na nášlapový chodník a materiál na 

Cieľom je, aby sa navrhovaná plocha zazelenala výsadbou nových stromov, 
pergolu s pódiom. Chodník spolu s pergolou, pod ktorou je základ už zabe-

krovitých porastov, trávnatých plôch a zakvitli záhony voňavých byliniek. 
tónovaný,  budeme realizovať na jar budúceho roku.

Doplnenie plochy o lavičky zabezpečí obyvateľom možnosť oddychu a 
realizácia pódia by mala poskytnúť možnosti zábavy počas letných období 
/projekt autorky Ing. Viery Pogranovej/. 

Projekt Ing. V. Pogranovej  bol podaný v grantovom progra-
me Ľudia pre stromy nadácie Ekopolis. V marci 2007 sme dosta-
li odpoveď a boli sme úspešní. Celková čiastka dotácie bola 
60.000,-Sk. Prvá platba vo výške 45.000,-Sk bola použitá na 
nákup drevín, kôry, byliniek. Plochu bolo potrebné upraviť 
poorať, pobrániť, odstrániť burinu a chemicky ošetriť. Za túto 
prácu patrí vďaka Jozefovi Gulovi a Ivanovi Žitňanskému /poži-
čanie traktora/, pracovníčkam a sezónnym brigádnikom pod 
vedením Antónie Klimovej. Následne sme vysiali na jednu časť 
trávu a na druhú časť lúčnu trávnu zmes. Nakoľko dlhšie pretrvá-
valo slnečné počasie bolo potrebné vysiaty trávnik polievať. 
Tejto úlohy sa zhostili naši hasiči. Po zakorenení a vzídení tráv-
nika nebolo možné ihneď začať s ďalšími prácami, aby sa mladý 
trávnik nepoškodil. Po druhom kosení sme začali so samotnou 
výsadbou plochy. Na základe plánu a rozloženia rastlín sme 
vypracovali, spolu s členmi miestnej organizácie Slovenského 
zväzu záhradkárov, postup výsadby po etapách. Uložili sa odde-
ľovacie plechy trávnika a vysadil sa jeden záhon. V druhej etape 
sme vytýčili plochu a vysypali ju štrkom pod bylinkový záhon. 
Tretia etapa  spolu so štvrtou bola zameraná na dokončenie 
ostatných záhonov a ich finálnu úpravu kôrou. Tejto úlohy sa 
vynikajúco zhostili členky TJ Sokol - ženy, členovia Jednoty 

Martin Lednický, starosta obce

rozprávame a predčítame. Ich bujná fantázia pravdivosť, spravodlivosť a podobne. Ilustrácie, 
pôsobí natoľko, že veria príhodám z rozprá- obrázky a náčrtky v knihách pomáhajú deťom 
vok a bájok, hoci sa s nimi v skutočnosti pochopiť dej, rozumieť písanému slovu a utvárať 

Literatúra je pôsobivý výchovný a vzdelávací v živote nestretávajú. Nadŕžanie hrdinovi, odpor si správne predstavy. Voľný opis situácie na 
prostriedok. Literatúra pre mládež je priam urče- k zlým vlastnostiam, to má veľký význam pri obrázku rozvíja vyjadrovacie schopnosti a cvičí 
ná na obohatenie citového života detí, na tvorenie formovaní detskej osobnosti. jeho slovný prejav. 
mravných zásad. Dieťa nachádza v knihe odpo- Neskôr sú už deti kritickejšie. Chápu, že nie Žiak v predpubertálnom období začína obra-
veď na otázky vedy a techniky, poučenie o ďale- všetko, čo sa v rozprávkach hovorí a píše zodpo- cať pozornosť na seba. Obľubuje dobrodružnú 
kých krajoch a o dejinách. V knihe poznáva hrdi- vedá skutočnosti. Opísané udalosti sa neodohrali literatúru, v skutkoch a v hrdinstve postáv vidí 
nov, ich život, skutky, vzájomné vzťahy, dobré a rozprávkové bytosti neexistujú. Avšak záujem mladý čitateľ sám seba. A vo svojich predstavách 
i zlé vlastnosti, ktoré hodnotí a porovnáva. o rozprávky, najmä ľudové neupadá, naopak, deti koná skutky a hrdinstvá. Ak je konanie hrdinov 
Výsledky tohto porovnania ovplyvňujú ďalší ich majú aj naďalej rady. Napodobňujú kladných mravné a záslužné, je vplyv knihy dobrý. Keď je 
vývoj dieťaťa. Dieťa nachádza vzory pre svoje hrdinov, ich statočnosť, skromnosť, nebojácnosť, však konanie v knihe pochybné, je pochybný aj 
správanie a vystupovanie, mravne rastie, povaho- vplyv takejto knižky na mladého človeka. Výber 
vo  stvárňuje, rozširuje si obzor a učí sa myslieť. literatúry je tu veľmi dôležitý.

Kniha je a bude nepostrádateľným pomocní- Mládež v tomto i v staršom veku číta knihy 
kom pri učení, práci, pri odpočinku, ozajstným plné vzruchu, boja, prekvapujúcich momentov, 
oknom do sveta a zostane verným druhom a popúšťa uzdu svojej fantázie, chce prejaviť fyzic-
sprievodcom po celý život. kú silu, odvahu, hrdinstvo, vystupuje do popredia, 

Dieťa už pred vstupom do školy má do istej chce vyniknúť. Objavuje sa zdravá súťaživosť, 
miery vypestovaný vzťah ku knihe. Je to zásluhou niekedy s nebezpečím skĺznutia k namyslenosti, 
predovšetkým rodičov, starších súrodencov a sebectvu a závisti.
všetkých ostatných s ktorými dieťa v rodine žije. Okolo 14. roku  sa prejavuje záujem o cesto-
Dieťa vidí dospelých a súrodencov čítať knihy, pis, dejepisnú literatúru a literatúru o objavoch 
noviny a časopisy a to v ňom budí záujem o túto vedy a techniky. Čítaním získané poznatky žiak 
činnosť. Záujem o knižky, najmä obrázkové porovnáva s poznatkami so školskej výučby a zo 
a leporelá vzbudzujú záujem učiť sa rôzne veršo- svoje vlastnej skúsenosti. Hľadá medzi nimi 
vanky, riekanky, krátke básničky a pesničky. súvislosť, podobnosť, zhodu a učí sa aplikovať 
Správne je predčítať texty pod obrázkami a čítať nové poznatky pri vlastnom konaní.
deťom krátke rozprávky. Mládež začína čítať aj literatúru určenú pre 

V mladšom školskom veku musí dieťa ovlád- dospelých okolo 15. roku. Na konci tohto obdobia 
nuť prechod od hry k učeniu. Dieťa sa učí chápať je záujem aj o psychologický román. No nie 
učenie ako povinnosť a školu ako prípravu na všetky knihy pre dospelých sú vhodné pre tento 
život. Sústavné čítanie vhodnej literatúry mu vek. 
v tom pomáha. Má vplyv na rozširovanie jeho Záverom chcem upozorniť návštevníkov 
slovnej zásoby, ľahšie zvláda slovné obraty, tríbi knižnice na zoznam kníh, ktoré vybrali spisovate-
si štylizáciu myšlienok a pomáha dieťaťu rozvíjať lia, učitelia, lekári a teda odborníci. Zoznam visí 
logické myslenie. Aj z kníh učí spravodlivo posu- na chodbe na nástenke. 
dzovať partnerov a seba. V tomto veku stále ešte Štefánia Vulganová, knihovníčka

Realizácia projektu "Ľudia pre stromy"

Mladý človek a kniha

Obecný úrad Pobedim 

Foto: I. Pastorek 

Po prechode Slovenskej republiky na euro od. 1.1.2009, Obec Pobedim dáva do 
pozornosti nové sadzby vybraných druhov správnych poplatkov, ktoré sa naj-
častejšie vyskytujú pri vybavovaní úradných záležitostí:

Výpisy z matričných kníh, t.j. rodný list, sobášny list, úmrtný list 1,50 Ä

Osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis 0,50 Ä

Osvedčenie fotokópie v slovenskom jazyku, za každú stranu 1,50 Ä

Výpis, či odpis z registra trestov  (+ kolok v hodnote 3 Ä) 1,50 Ä

Potvrdenie o trvalom pobyte (k vydaniu OP bez poplatku) 3,00 Ä

Iné potvrdenia, okrem potvrdení k pohrebu 1,50 Ä

Rybársky lístok - jednoročný 6,50 Ä

                           - trojročný 16,50 Ä

Povolenie na rozkopávku - fyzické osoby 3,00 Ä

                                          - právnické osoby 99,50 Ä

Povolenie na výrub stromov    6,50 Ä



pôvodnou pivárňou, ktorú má tiež v prenájme. Vzhľadom k tomu, 
že bude spracovaná nová nájomná zmluva o odpustení nájmu sa 
bude rokovať až po jej podpise. V súvislosti s preberaním majetku 

Ako sme v minulom čísle obecných novín avizovali / Pobedimčan 
2/5 kultúrno spoločenského a sociálneho zariadenia od poľnohospodár-

3/2008 /v tomto vydaní prinášame podrobnejšie informácie o 16. mimo-
skeho družstva bola zvolená osobitná komisia. Obecné zastupiteľstvo 

riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
ďalej schválilo predĺženie nájmu nebytových priestorov stomatologic-

Po otvorení zasadnutia sa prejednali podmienky získania finančných 
kej ambulancie do 31.12.2010 za nezmenených podmienok. O čerpaní 

prostriedkov z európskych fondov na rekonštrukciu a modernizáciu 
rozpočtu za I.- III. štvrťrok 2008 oboznámila poslancov ekonómka 

obecnej požiarnej zbrojnice a nákup materiálovo- technického vybave-
obecného úradu Marta Jankechová, ktorá tiež predložila návrh na úpravu 

nia. Bližšie o podmienkach získania finančných prostriedkov oboznámil 
rozpočtu. Oba materiály boli prerokované a schválené. Starosta obce 

prítomných poslancov Jozef Tománek z firmy Pyrokomplet s.r.o., ktorá 
M. Lednický informoval poslancov, o niektorých aktuálnych záležitos-

sa okrem iného zaoberá i touto problematikou. Keďže podmienkou 
tiach. Uviedol, že v najbližšej dobe sa začne s vypracovaním novej pro-

získania grantu z EÚ je spoluúčasť obce na uvedenej modernizácii 
jektovej dokumentácie obecnej kanalizácie a rovnako sa pracuje na 

požiarnej zbrojnice, poslanci sa k tejto problematike vrátili v závere 
projektovej dokumentácii vodovodu. Oboznámil prítomných o odpreda-

zasadnutia zastupiteľstva a uznesením odsúhlasili vyčlenenie finanč-
ji budovy v ktorej sa nachádza bývalý obchod Centrum a o termínoch 

ných prostriedkov vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
akcií a zasadaní obecného zastupiteľstva. V bode Interpelácie sa poslan-

projekt Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb. Po prijatí 
ci zaujímali o možnosti odstránenia výtlkov pred bývalou sporiteľňou, 

projektu a úspešnej realizácii bude mať náš požiarny zbor moderný 
o zakúpení traktora pre obec a o modernizácii verejného osvetlenia. 

objekt. S Dobrovoľným požiarnym zborom Pobedim súvisel ďalší bod 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré zvolal starosta obce na 

programu rokovania obecného zastupiteľstva, v ktorom sa prejednala a 
19. november t.r. bolo mimoriadne. Na zasadnutí, v poradí 18., sa prero-

schválila výška príspevku obce na poistenie a dopravu mladých požiar-
koval predaj obecného pozemku pre firmu ULSTRUP PLAST a žiadosti 

nikov, ktorí sa zúčastnili medzinárodného stretnutia v českom meste 
Základnej školy s materskou školy Jána Hollého. Predstavitelia dánskej 

Toužim a to v celkovej sume 11 000.- Sk..
firmy pôsobiacej v našej obci predložili cenovú ponuku a cenu za poze-

Dôležitým dokumentom, ktorý poslanci na rokovaní prejednali bol 
mok navrhlo tiež obecné zastupiteľstvo. Vzhľadom k tomu, že návrhy 

návrh zadania Územného plánu obce Pobedim. Poslanci boli informova-
cien sa nezhodovali dohoda o kúpe na tomto zasadnutí nebola zrealizo-

ní Ing. Čiadovou o zapracovaní pripomienok k plánu z verejného prejed-
vaná. Starosta obce M. Lednický predložil v ďalšom bode programu 

návania s tým, že niektoré z týchto zmien / nová cesta Pobedim - Podolie 
zasadnutia dve žiadosti školy. Žiadosti sa týkali príspevku na rekon-

/ budú navrhnuté na zapracovanie i do Územného plánu Vyššieho územ-
štrukciu strechy a 5 % spoluúčasti na realizáciu projektu modernizácie 

ného celku Trenčín. Zastupiteľstvo, po prerokovaní, schválilo Návrh 
vyučovacieho procesu. Zastupiteľstvo schválilo príspevok /5% spoluú-

Územného plánu obce Pobedim v zmysle zapracovaných zmien. 
časť/ na projekt modernizácie výučby vo výške 150 000.- Sk. V rôznom 

Formou Všeobecne záväzného nariadenia /VZN / schválilo zastupi-
podal poslanec M. Směřička návrh na nákup koberca pre materskú školu.

teľstvo výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a 
Spracoval: I. Pastorek   

školských zariadení v obci Pobedim. Poslanci nariadením /VZN 
č 1/2008 / upravili výšku príspevku v materskej škole a to za 
pobyt dieťaťa v MŠ /200.- Sk mesačne/ a taktiež výšku príspev-
ku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škol-
ského klubu detí /80.- Sk mesačne/. Pred záverom zasadnutia 
v bode Rôzne starosta obce M. Lednický informoval o výmene 
sporáku vo svadobke, o zámere zakúpiť ďalšie kontajnery na 
sklenený odpad a o úprave pozemku pri Roľníckom dome. 
Poďakoval predsedovi PD Pobedim Ľ. Ondruškovi za pomoc 
pri realizovaní tejto akcie. V tomto bode programu zasadnutia 
poslanci navrhli zakúpiť pevné nádoby na odpad /M. Sméřička/, 
zaujímali sa o rozšírenie požiarnej zbrojnice /Mgr. L. Mi-
tošinová/ a okrem iného tlmočili návrh občanov, aby bolo 
zabezpečené ozvučenie so smútočnou hudbou na miestnom 
cintoríne /I. Pastorek/,  

Riadne 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočni-
lo dňa 10. novembra t.r. Po obligátnych bodoch /otvorenie 
zasadnutia, kontrola uznesení/ poslanci prejednali žiadosti 
organizácií a firiem, prerokovali všeobecne záväzné nariadenie 
obce, zvolili komisiu pre preberanie majetku a schválili čerpa-
nie rozpočtu ako aj jeho úpravu. 

Firma ULSTRUP PLAST požiadala o odkúpenie obecnej 
pôdy pre svoju výrobňu a to buď v areáli bývalej sušičky alebo, 
čo je v súčasnosti reálnejšie, na voľnej ploche oproti terajšej 
výrobni firmy. Obe lokality sú v územnom pláne zaradené do 
priemyselnej zóny. Poslanci prerokovali, v náväznosti na minu-
lé zasadnutie, všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2008 
o regulatívoch územného rozvoja obce Pobedim. Týmto regu-
latívom sa vyhlasuje záväzná časť schváleného Územného 
plánu obce. 

Na žiadosť ZŠ a MŠ J. Hollého bol zvýšený rozpočet škol-
ského klubu v sume 10 000,- Sk a to z dôvodu väčšieho počtu 
detí v klube. Firma DARGO s.r.o., ktorá má prenajaté priestory 
v budove kultúrno - spoločenského a sociálneho zariadenia 
požiadala o odpustenie nájmu z dôvodu zastrešenia terasy nad 

1. Euro ako národná mena bude na 
Slovensku zavedené 1. januára 2009.

2. Slovenskými korunami bude 
možné platiť v hotovosti až do 16. 
januára 2009. Po tomto termíne 
bude možné platiť už len eurami.

3. Niekoľko mesiacov pred zavede-
ním eura a do konca roku 2009 sa 
ceny tovarov a služieb budú uvá-
dzať súčasne v slovenských koru-
nách i v eurách.

4. Banky budú vymieňať slovenské 
korunové mince 6 mesiacov a bankovky 12 mesiacov po zavedení eura. 
Výmena mincí a bankoviek bude bezplatná.

5. Klientovi odporúčame vložiť prebytočné slovenské koruny na účty do 
bánk ešte pred zavedením eura. Vyhne sa tak očakávaným náporom 
klientov v pobočkách bánk. 

6. Finančné prostriedky uložené v banke budú automaticky prepočítané na 
eurá, bez toho, aby kvôli tomu musel klient navštíviť banku.

7. Čísla účtov sa nezmenia. Po januári 2009 budú účty vedené v eurách.
8. Poplatky za bankové služby sa v súvislosti so zavedením eura nebudú 

zvyšovať.
9. V platnosti zostanú všetky zmluvy s bankou, pričom sumy v nich uvádza-

né v slovenských korunách sa len prepočítajú na eurá.
10. Platobné karty po zavedení eura zostanú v platnosti a nie je potrebné ich 

meniť. Po 1. januári 2009 budú automaticky komunikovať v eurách.
    Článok prevzatý zo stránky www.sbaonline.sk
Na stránke je desatoro podrobnejšie komentované

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

EURO - desatoro pre občana 



V sobotné popoludnie 29. novembra t.r. prijal starosta obce Martin 
Lednický najmenších obyvateľov našej obce, spolu s ich rodičmi. Bolo to po 
dlhšom čase uvítanie detí do života predstaviteľom Pobedima. Deti narodené 
v uplynulých dvoch rokoch, spolu so svojimi rodičmi, sa stretli v obradnej 
sieni obce. Tu ich čakal slávnostný príhovor starostu obce M. Lednického, 
vystúpenie žiakov základnej školy a nechýbali ani darčeky vo forme hračky 
ako aj finančný príspevok obce. Súčasťou milej slávnosti boli podpisy rodi-
čov do pamätnej knihy.    

Po uvítaní detí do života nasledovala ďalšia, už tradičná kultúrno - spolo-
čenská akcia a to Stretnutie jubilantov. Na malú slávnosť pozývala Obec 
Pobedim v spolupráci s komisiou pre vzdelávanie a kultúru pri Obecnom 
zastupiteľstve. Pred oficiálnym privítaním jubilantov a hostí sa programom 
adresovanom našim seniorom predstavili žiaci základnej školy. Zaspievali 
im, zatancovali, zarecitovali a nechýbala ani humorná gratulácia.

V oficiálnej časti slávnosti predstavil jubilantov a seniorov starších ako 
76 rokov predseda komisie pre vzdelávanie a kultúru Mgr. Ivan Pastorek. 
Osobitné blahoželanie patrilo najstaršej občianke obce Anne Kucharovej, 
ktorá sa v tomto roku dožila 93 rokov. K prítomným sa svojím slávnostným 
prejavom prihovoril starosta obce Martin Lednický, ktorý ocenil doterajšiu 
prácu našich  starších občanov a zaželal im v mene svojom ako aj obce pevné 
zdravie a rodinnú pohodu. Po ňom sa peknými veršami básnika jubilantom 
prihovorila Vladimíra Žitňanská, moderátorka oficiálnej časti stretnutia.  

Tak ako úvod i časť po oficiálnych príhovoroch patrili kultúre, konkrétne 
vystúpeniu hudobno - speváckej skupiny „Bratia Zamiškovci", ktorá naplni-
la sálu svadobky krásnymi mužskými hlasmi a rezkou muzikou. Súčasťou 
príjemného stretnutia bol zápis do pamätnej knihy, kvet, praktický darček 
ako i chutná večera s občerstvením. I.P.

Komisia mládeže Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
v Novom Meste nad Váhom, po určitých návrhoch a pripomienkach, schváli-
la nové disciplíny oproti minulému roku z dôvodu, že väčšina disciplín 
nesúvisela s hasičskou tematikou, a na vytvorenie nových disciplín sa použili 
Metodické listy pre jesennú časť, ktoré sú prílohou časopisu Požiarnik a 
schválila tieto disciplíny: hasičská štafeta, hod granátom na cieľ, viazanie 
uzlov, určovanie vecných prostriedkov, určovanie dopravných značiek, 
predlekárska prvá pomoc a streľba zo vzduchovky. Ďalšou zmenou bolo 
zníženie počtu v družstvách na 4 súťažiacich a rozdelenie súťažných družs-
tiev do dvoch kategórii a to: 1. kategória od 8 do 12 rokov a 2. kategória 
od 13 do 16 rokov.

Na jesennom kole hry Plameň 4. októbra t.r. v Zemianskom Podhradí sa 
zúčastnilo 12 súťažných kolektívov a to: Stará Turá - 3 družstvá, Zemianske 
Podhradie - 3 družstvá, Beckov - 2 družstvá, Čachtice 2 družstvá a Pobedim 
2 družstvá. Na súťaži sa zúčastnili: Radoslav Bičan, Jozef Melicher, Dávid 
Mihočka, Martin Mišík, Juraj Petráš, Patrik Svetlík. Vedúci: PaedDr. Jarmila 
Gáborová, Martin Vallo

V kategórii od 8 do 12 r. sa na 1. mieste umiestnilo družstvo z Beckova I., 
na 2. mieste Z. Podhradie II. a III. a na treťom mieste Čachtice II. V kategórii 
od 13 do 16 r. sa na 1. mieste umiestnilo družstvo Beckov II. a na 2. mieste 
Pobedim II a Z. Podhradie I. Na určitých miestach sa nachádzajú dve druž-
stvá, a to z toho dôvodu, že mali rovnaké body a nedohodli sme sa vopred, z 
ktorých disciplín sa budú posudzovať lepšie body, veď  žiadne družstvo 
nikam nepostupuje a deti sa viac tešili z dobrého umiestnenia.

Pri záverečnom nástupe sa odovzdali diplomy pre hasičské družstvá, 
poďakovanie patrilo rozhodcom, súťažiacim a samozrejme usporiadajúce-
mu DHZ Zemianskemu Podhradiu. Martin Vallo, veliteľ DHZ Pobedim

Miestny spolok Slovenského červeného kríža  v Pobedime /MS SČK/ už 
druhýkrát zorganizoval bezpríspevkový odber krvi. Dňa 22. októbra t.r. sa 
odberu zúčastnilo 30 darcov / ich zoznam je na oficiálnej, internetovej strán-
ke obce /. Všetci boli úspešní, teda po zdravotnej stránke vhodní pre odber 
krvi. Členky výboru MS SČK pripravili bohaté občerstvenie pre darcov, 
ktoré zabezpečili vďaka sponzorom a to Poľnohospodárskemu družstvu 
Pobedim, Obci Pobedim, Studenej kuchyne Slezák Nové Mesto nad Váhom 
a Cukrárni Peter Žarnovický Nové Mesto nad Váhom, ktorí milo prekvapili 
nezištnou pomocou a to či už materiálnou alebo finančnou. Samozrejme 
prvoradá vďaka patrí všetkým darcom najcennejšej tekutiny. Treba im želať 
pevné zdravie a chuť pomáhať týmto spôsobom pri zachraňovaní zdravia a 
života iných ľudí. Anna Lednická 

Stretli sa najmladší občania i seniori obce

Tohoročné hody boli o niečo zvláštne ako minulé roky. Pred hodmi 
mnohých občanov obce zajímalo či vôbec budú kolotoče, a aj keď nie sú 
najdôležitejšia súčasť hodových slávností v každom prípade však vytvá-
rajú tú správnu hodovú atmosféru. Nakoniec kolotoče a ďalšie atrakcie 
boli, avšak na inom mieste, pre viacerých určite nezvyklom. Pri ihrisku. 
A keby nebolo koncertu a výstavy v centre obce ani neviem či vôbec 
hody boli. Znie to síce zvláštne, ale aspoň sa to tak javilo. Dúfajme, že 
v budúcom roku sa hodové atrakcie umiestnia na obvyklom mieste, 
pretože je to nielen centrum obce, ale aj veľmi vhodné miesto na stretá-
vanie obyvateľov obce a početných návštevníkov.    

Nezvyklé umiestnenie kolotočov a iných lákadiel určite ovplyvnilo aj 
návštevnosť tradičných hodových výstav. Počas nich /27.- 29. septembra 
t.r./ bola sprístupnená výstava venovaná významným výročiam a to 
200. výročiu pôsobenia Jána Hollého v Pobedime, 330. výročiu postave-
nia a posvätenia kostola sv. Michala archanjela a 60. výročiu Folklórnej 
skupiny Pobedimčan. Organizátormi výstavy bola Obec Pobedim, 
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Pobedim a Folklórna skupina 
Pobedimčan. Výstava inštalovaná v obecnom účelovom zariadení 
/svadobka/ priblížila návštevníkom život a dielo básnika a kňaza Jána 
Hollého, a záslužnú činnosť a úspechy folklórnej skupiny. Materiálmi 
dokumentačnej a muzeálnej povahy sa návštevníci výstavy mohli oboz-
námiť s dejinami a umeleckým pamiatkami kostola. 

Slávnostné otvorenie výstavy bolo 25. septembra t.r. Kultúrny pro-
gram v úvode vernisáže výstavy zabezpečila základná škola a folklórna 
skupina piesňami a básňami. K hosťom otvorenia výstavy sa prihovoril 
starosta obce Martin Lednický a o obsahu výstavy informoval Mgr. Ivan 
Pastorek. 

Výstava Pobedimské výročia 2008 bola inštalovaná v spolupráci 
s Podjavorinským múzeom Nové Mesto nad Váhom a vitríny pre vzácne 
knihy a archívny materiál boli zapožičané z Balneologického múzea 
v Piešťanoch.

Ako sme už spomenuli v úvode lákadlom prečo prísť do stredu obce, 
okrem výstav, bol určite koncert dychovej hudby Lieskované. Príjemné 
hodové popoludnie pripravili muzikanti a speváci z Moravského 
Lieskového, za čo im  patrí vďaka, ako aj všetkým, ktorí koncert zabez-
pečovali, osobitne iniciátorovi akcie starostovi obce Martinovi 
Lednickému.

Na hodoch však nechýbali ani ďalšie spoločenské a športové akcie. 
Dopoludnia sa veriaci zúčastnili slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval 
pobedimský rodák páter Ján Kadlec. Popoludní sa hral hodový majstrov-
ský zápas futbalistov /Pobedim - Očkov/ a v pondelok si zmerali sily 
a futbalový kumšt slobodní a ženatí. Večere patrili tanečným zábavám so 
skupinami Excelent a Smoliari a nechýbala ani hodová diskotéka.  

Mgr. Ivan Pastorek

Pobedimská kvapka krvi pokračovala

Jesenná časť hry Plameň 

l Slávnostné otvorenie 
výstavy. Foto: Ladislav Novák

l Koncert dychovej hudby. Foto: Ivan Pastorek 
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Základná škola s materskou školou Jána Hollého v Pobedime

Farský úrad v spolupráci so základnou školou pripravili dňa 12. októb-
ra 2008 v priestoroch školy akciu „Deň rodiny". V toto nedeľné popolud-
nie bolo príjemné jesenné počasie a školský dvor sa zaplnil veľkým poč-
tom súťaženiachtivých rodín. Podujatie otvorila a prítomné rodiny privíta-
la  riaditeľka školy J. Gáborová. Boli pripravené disciplíny pre jednotliv-
cov a pre skupiny. Prvé súťažili deti, pričom ich podporovali rodičia a 
mohli sa popritom občerstviť tukovým chlebom s cibuľou, výborným 
čajom, kávou, koláčmi a jablkami. Po vyhodnotení súťaže jednotlivcov 
nasledovali súťaže štvorčlenných rodinných skupín. Súťažilo sa v zruč-
nosti, logickom myslení, pohotovosti a schopnosti vzájomne spolupraco-
vať. V rodinách panovala dobrá nálada a súperivosť. Veľký úspech mala 
súťaž v stoličkovom tanci rodín, zastúpených mamičkami. Príjemnou 
atrakciou najmä pre deti bola jazda na štvorkolkách a koňoch. 

Celé popoludnie ukázalo potrebu súdržnosti rodiny, jej dôležitosť 
v dnešnej uponáhľanej dobe. Dúfame, že rodičia si uvedomili aké je dôle-
žité tráviť čas s ich deťmi, ukázať im, že sú pre nich oporou a spoločne strá-
vený čas je príjemný pre obidve strany. Sme presvedčení, že toto podujatie 
sa o rok zopakuje a stane sa tradíciou.   PaedDr. J. Gáborová, riad. školy 

22.októbra sme si pripomenuli Deň úcty k starším. Na tento deň sme 
nezabudli ani na našej škole a žiaci ZŠ si pripravili pre našich deduškov 
a babičky bohatý program spojený s voľbou Miss bábika. Naše malé mamič-
ky si zmerali sily v starostlivosti o bábiky. Všetky dievčatá myslím zvládli 
kŕmenie, prebaľovanie či uspávanie bábik na výbornú, ale žiaľ víťaz mohol 
byť iba jeden. A tak sa aj stalo. Naša porota zvolila tie najlepšie mamičky 
a naše babičky si mohli zaspomínať aké to bolo, keď boli ony raz mladé 
a v náručí držali ich (dnes už dospelé) deti. No a po našom pestrom programe 
nasledovalo malé posedenie našich starých rodičov pri kávičkách a koláčoch, 
ktoré naše šikovné babičky napiekli. Lebo ako iste všetci viete, naše staré 
mamy sú aj výborné kuchárky a o koláče naozaj nebola núdza.

No a čo nám dnešný deň všetko priniesol? Naša škola spoznala novú Miss 
bábika, naše babičky a dedkovia si zaspomínali na staré časy a spoločne si 
poklebetili, a najmä všetci sme sa výborne zabavili a príjemne strávili celý 
deň.

Nuž, napokon už len dodám, že tento deň určite splnil svoj cieľ, a to 
poriadne sa zabaviť a stráviť príjemné popoludnie, a my už môžeme len 
očakávať, že na budúci rok sa na pôde našej školy stretneme znovu.

Na svojich starých rodičov nezabudli ani v našej materskej škole. 
17. októbra sa v priestoroch materskej školy uskutočnilo stretnutie so starými 
rodičmi. Deti pripravili pre nich pekné prostredie, program  divadielko 
o Repe, básničky, pesničky o jeseni. Spolu so starými rodičmi vytvorili obráz-
ky z prírodnín, spolu sa pohrali i občerstvili. Deti i starí rodičia  mali radosť zo 
spoločného stretnutia.    Tatiana Čechvalová, 9. ročník 

Dňa 27. novem- A prekvapením na záver bolo vystúpenie 
bra 2008 sa v na- pedagogického zboru, ktorí nám zaspieval 
šej základnej ško- pieseň „Výborná". Myslím, že sa všetci zúčast-
le  ko na l De ň není dobre zabavili a už sa tešíme na ďalšie 
otvorených dverí. pokračovanie v budúcom roku. 

Vstup bol voľný pre všetkých od 7:00 do 17:00 Po úspešnom absolvovaní súťaže sme mali 
hodiny. Srdečne sme privítali všetkých rodičov možnosť besedovať s pani Pomajbovou, ktorá 
a priateľov školy. zastupovala Slovenskú spoločnosť pre rodinu 

Návštevníci mali možnosť pozrieť sa ako a zodpovedné rodičovstvo a predstavila nám 
ich ratolesti pracujú na jednotlivých hodinách. knižku „Ako to povieme našim deťom?", ktorá 
Ďalej od 13:30 nasledovala súťaž o najlepšieho má pomôcť rodičom pri výchove detí a správ-
speváka školy Superstar. Určite sa nám pred- nych odpovediach na ich zvedavé otázky. Po 
viedlo mnoho talentovaných žiakov. Žiaci tejto besede nasledovali triedne rodičovské 
spievali sólo alebo aj po skupinách, či triedach. združenia.
Tí najlepší boli ocenení sladkou odmenou.    Lucia Marková, 9. roč

Žiaci 6. ročníka sa spolu s triednou pani učiteľkou PaedDr. A. Majer-
níkovou rozhodli, že si vianočnú atmosféru v škole skrášlia jasličkami. 
A to nie hocijakými, ale vlastnoručne vyrobenými. Spoločne pracovali na 
výrobe jasličiek takmer šesť týždňov. Pravidelne sa s pani učiteľkou schá-
dzali v utorkové popoludnia a postupne vytvárali podobu jasličiek až do 
posledných detailov. Najskôr vytvárali krajinu, prístrešok a vzdialené dom-
čeky pomocou naškrobeného papiera a lepidla. Potom prišli na rad figúrky 
z hliny, ktoré dali niektorým poriadne zabrať. Anjelikov ušili z látky dievčatá 
a chlapci sa postarali o výrobu obetných darov. S oblečením pre figúrky a 
anjela pomohli aj rodinní príslušníci. Posledným krokom bola inštalácia 
žiaroviek.

Dúfame, že sa Vám náš betlehem páčil. A kde ste ho mohli vidieť? Od 
5. decembra 2008 v priestoroch školy a 17.12.2008 na vianočnej besiedke 
v priestoroch „Svadobky."

Triedna pani učiteľka ďakuje všetkým žiakom 6. ročníka za spoluprácu. 
PaedDr. A. Majerníková, tr.uč. 6. roč.

Vianoce 2008

Vianoce sú blízko, sláva!
Všetky deti ich slávia.
Sú najväčším sviatkom roka,
ľudia chodia do kostola.

Deti dostávajú darčeky,
lebo poslúchali mamičky.
Všetci ich chcú prežiť spolu
darčeky tam hrajú hlavnú rolu.

Všade bude kopa snehu,
tento rok to bude v stredu. 

                   Denis Lednický
                   5. trieda

Pod stromčekom

Veselo je pod stromčekom,
keď prskavka srší,
cez ihličie zlatý dáždik
do dlaní nám prší

                  Kristína Macová
                  5. trieda 

Obr. 1
Účastníci Dňa rodiny / Deň rodiny 1 /

Obr. 2
Deň rodiny - skladanie kociek  / Deň rodiny 2 / - ak vojde 

Obr. 3 - 4  
 / Deň otvorených dverí /

/ k článku Do školy vstup voľný /

Obr. 5
Pokojné Vianoce - pod vinš Veselé Vianoce 

Dňa 4. decembra 2008 sa žiačka 9. ročníka Tatianka Čechvalová 
zúčastnila krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a získala 
1. miesto, čím si zabezpečila postup do celoštátneho kola, ktoré sa usku-
toční 9.-10. februára 2009 v Bratislave.

Všetci jej srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov a spolu 
s gratuláciou uverejňujeme túto milú básničku.

Víťaz krajského kola ide do Bratislavy

Do školy bol vstup voľný 

Bohatý program pre deduškov a babičky

Naša žiačka Tánička, Povzbudia ju kamaráti, 
to je veru hlavička. ona im to všetkým vráti.

Olympiádu hravo zvládne, Poradí im čo len treba,
všetkých pritom nechá na dne. veď nemyslí iba na seba.
Okresnú či krajskú, to je jedno,

Nech jej to vydrží dlho,
veď má vedomostí plné vedro.

aby nám priniesla cien mnoho.Ťahákov jej netreba veľa, 
Robí všetkým veľkú radosť,veď ju učí Košútová Jela.

želáme jej ešte síl dosť.  Školu i Pobedim reprezentuje, 
pri tom si ešte pospevuje.                                 J.Č.

l Súťaž Superstar, 
ktorá sa uskutočnila počas 

Dňa otvorených dverí.

Betlehem - symbol Vianoc



Naše najmladšie cvičenky sa dňa pódiových skladieb v Trenčíne.
15. novembra t. r. zúčastnili Predviedli sa skladbou GUMY 
Celoslovenskej súťažnej prehliadky MACKO, ktorú s nimi nacvičila 

Mgr. Katarína Gregáňová. Svojej 
úlohy medzi 270. súťažiacimi sa 
zhostili na výbornú. Boli odváž-
ne, nezľakli sa obrovského 
priestoru športovej haly, širokej 
verejnosti, odbornej poroty, 
konkurencie z gymnastickej 
federácie z tanečných škôl.
 Vo svojej kategórii sa umiestnili 
na peknom 4. mieste. Pri vyhla-
sovaní výsledkov a udeľovaní 
cien boli však sklamané, že 
nevyhrali pohár. Veríme, že na 
budúce sa im to podarí! 

Mgr. Lenka Mitošinková 

12. september Patrik Ivanič, č. 345
2. október Jana Melicherová, č. 223

11. október 2008 Andrea Kasardová, č. 65
Igor Ďuriš, č. 65

25. október 2008 Marián Mitošinka, č. 263
Dana Golisová, Čadca

30. september 2008 Anna Miklovičová , č. 66 /79 r./
10. október 2008 Jozefína Pogránová, č. 10 /93 r./
21. október 2008 Michal Miklovič, č. 360 /85 r./
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l Najlepší čitatelia knižnice. Foto: I. Pastorek 

V súvislosti s opravou farskej budovy, ktorá je etapy vývoja stavby a jej úprav. Treba zdôrazniť, 
súčasťou fondu národných kultúrnych pamiatok že pri architektonickom výskume sa zistili viaceré 
sa uskutočnili i potrebné prieskumy a to prieskum zaujímavé poznatky o stavebných úpravách 
architektonický, historický a archeologický objektu a najvýraznejším nálezom bola predo-

Architektonický prieskum realizovala PhDr. všetkým kamenná tabuľa s nápisom osadená nad 
Mária Smoláková CSc. z Filozofickej fakulty vchodom do budovy fary. Podľa nej bola stavba 
Univerzity Komenského v Bratislave, historický pobedimskej fary vybudovaná s pomocou novo-
uskutočnil Mgr. Ivan Pastorek a archeologický mestského prepošta Antona Beréniho v roku 
výskum viedol PhDr. Vladimír Krupa, riaditeľ 1835. Do tohto obdobia kladie autorka prieskumu 
Balneologického múzea v Piešťanoch. Usku- nadzemné obvodové murivo ako i vnútorné 
točnenie prieskumov bolo podmienkou opravy priečky súčasnej ako aj pôvodnej chodby. Je však 
objektu a realizovalo sa v súlade s príslušnými pravdepodobné, podľa najnovších zistení v inte-
zákonmi a vyhláškami. Výsledky architektonic- riéri fary /výkopové práce sa robili v kúpeľni 
kého a historického prieskumu boli predložené farskej budovy po skončení a spracovaní architek-
Pamiatkovému úradu v Bratislave a v Trenčíne, tonického prieskumu/, že minimálne západná 
kde konštatovali vysokú úroveň oboch priesku- časť obvodových murív bola vybudovaná pred 
mov, pričom na základe podrobne a precízne rokom 1835. V každom prípade sú staršie i časti 
vypracovaného architektonického prieskumu sa základov. 
budú robiť i opravy pamiatkovej budovy. Vďaka architektonickému prieskumu máme 
Kompletný exemplár architektonického a histo- nové poznatky o vcelku  jednoduchej farskej 
rického prieskumu je na farskom úrade, ďalší sa budove. Rovnako to platí pre archeologický 
nachádza na Pamiatkovom úrade v Trenčíne. výskum, ktorý sa robil súbežne s výkopovými 

Architektonický prieskum Márie Smolákovej prácami. O jeho výsledkoch budeme informovať Pokračovanie opravy farskej budovy sa plánu-
obsahuje podrobný opis jednotlivých častí archi- v najbli žšom čísle Pobedimčana,  prípadne je v budúcom roku. I v tejto etape pôjde o náročné 
tektúry a sond, ktoré boli urobené na vonkajšej Farských zvestí. Časť výsledkov historického práce, no predpokladáme, že ich výsledkom bude 
fasáde a sčasti v interiéri. Spolu s opisom jednotli- výskumu je uverejnená vo vianočných Farských objekt, ktorého pamiatková hodnota sa zvýši a 
vých častí budovy sú i doporučenia  ako postupo- zvestiach 4/2008. Bolo by zaujímavé spracovať odstránením vlhkosti sa stane budova primera-
vať pri obnove objektu pri zachovaní jeho histo- všetky tri výskumy do prehľadnej správy a ným a dôstojným sídlom pobedimskej farnosti.                                     
rického charakteru. Pre verejnosť sú zaujímavé poskytnúť ich našim občanom v tlačenej forme. Mgr. Ivan Pastorek

.
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Pobedimskú paličkovanú čipku už poznajú aj na Sicílii. Predstavila ju 
tam Mária Mizeráková, ktorá sa čipkou zaoberá teoreticky i prakticky. 
Ako ľudová remeselníčka v tomto odbore reprezentovala Pobedim a 
Slovensko na kongrese ľudových remesiel a cestovného ruchu v Palerme 
a v mestečku Petralia Soprana v dňoch 16. - 25. novembra t.r. 

Do Talianska odletela M. Mizeráková z Budapešti. V Ríme bolo 
medzipristátie a tu malú slovenskú výpravu, v ktorej boli okrem nej 
keramikár Peter Dovčík zo Sokoloviec, tlmočníčka a ďalšia členka 
výpravy, čakalo nemilé prekvapenie. Najskôr pilot ich lietadla vyhlásil 
štrajk a keď už s oneskorením, ale šťastne prileteli do Palerma, hlavného 
mesta Sicílie, chýbala im batožina. Našťastie všetko dobre skončilo 
a mohli sa už nerušene zúčastniť kongresu venovanom cestovnému 
ruchu a remeslám. Na kongrese boli zástupcovia viacerých štátov. Spolu 
so Slovenskom to boli účastníci z Grécka, Belgicka, Estónska. Litvy, 
Cyprusu, Nórska, Rumunska, Bulharska, Veľkej Británie, Írska a z hos-
ťujúceho Talianska. 

M. Mizeráková získala na kongrese zaujímavé podnety, týkajúce sa 
predovšetkým remesiel a to na základe prednášok a výmeny skúsenosti 
s účastníkmi kongresu. Prezrela si početné historické pamiatky 
v Palerme, obdivované mnohými turistami a krásne historické mestečko 
Petralia Soprana, odkiaľ mali výhľad na sicílsku sopku Etnu. Bola jej 
predstavená najstaršia a podľa vyjadrenia tamojších, jediná markíza na 
Sicílii a miestni im predviedli tamojšie tance. Nezabudla však ani na 
našu obec. Na Sicíliu si priniesla pobedimský kroj, ktorý vzbudil veľkú 
pozornosť a obdiv, rovnako ako aj pobedimské čipky. Rodnú obec priblí-
žila suvenírmi, ktoré jej poskytol starosta obce M. Lednický. 

Účastníci kongresu /45 osôb/ si na slávnostnej večeri pochutnali na 
typických slovenských špecialitách, akými boli korbáčiky, bryndza, 
slivovica a nechýbali a úspech mali i - naše pobedimské zázvorníky. Ako 
konštatovali účastníci večere, jej prezentácia paličkovanej čipky spolu 
s ľudovým pobedimským krojom mali najväčší úspech. 

Podobné úspechy pri prezentácii pobedimskej paličkovanej čipky 
a našej obce želáme Márii Mizerákovej i my. I. Pastorek 

 

 
 

Prieskumy pamiatkovej budovy fary

Pobedimská paličkovaná čipka na Sicílii

l Odkrývanie nápisu na kamenej tabuli.
Foto: I. Pastorek

Najmladšie cvičenky súťažili

l Cvičenky so svojou cvičiteľkou. 


