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O b e c P o d b i el

Vážení čitatelia, vážení občania!
Prihováram sa vám vo
chvíli, keď si ani sám neviem
predstaviť, ako asi dopadne akcia,
ktorú inici ovalo v súlade so
zákonom Obecné zastupiteľstvo.
Práve to je však dôvod, prečo sa
pokúšam osloviť vás aj touto
ces tou,
cest ou
skoro
mimoriadneho vydania našich
obecných novín. Dúfam, že táto
moja snaha sa neminie účinku a
problém, ktorý sa vlečie už
niekoľko rokov sa nám podarí
úspešne vyriešiť. Trvám na tom,
že sm erovanie rýchl os tného
obchvatu okolo našej obce je
skutočne problémom, ku ktorého
riešeniu sa nesmieme postaviť
ležérne a nezodpovedne. Sme
predsa obyvateľmi tejto obce a
musíme sa podieľať nielen na jej
rozvoji a zveľaďovaní, ale aj na
ochrane náš ho zdravi a a
životného prostredia.
P re t aké dôležit é
rozhodovanie v obci, akým je
nes porne rozhodovani e o
s merovaní t ras y ces tného
obchvatu, aj zákon ponúka štatút
obecného referenda. Zákon
hovorí, že Obecné zastupiteľstvo
môže zvolať verejné zhromaždenie
a vyhl ás iť hl as ovani e obce
(referendum) pred rozhodnutím o
dôležitých veciach samosprávy.
Vzhľadom na to, že sme už
uskutočnili všetky potrebné kroky
a vyčerpali všetky možnosti na
zvrát enie súčasného s tavu,
využime možnosť ponúkanú
zákonom . A štatút referenda
využijeme tentokrát, ale i pre
budúcnos ť. V demokratickej
s poločnost i
j e hlasom
najmocnejším „vox populi“ - hlas
ľudu. Nech je náš hlas prejavom
našej vôle. Dokážme to svojou
maximálnou účasťou na miestnom
hlasovaní.
-starosta obce-

Oznámenie
o čase a mieste konania miestneho referenda
Podľa §11a, odst. 4 zákona č.369 / 1991 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
uznesením č.21 zo dňa 12. 08. 2002 ku smerovaniu cestného obchvatu obce Podbiel
Vám oznamujeme, že
1.
Miestne referendum o smerovaní preložky štátnej cesty I/59 a cestného obchvatu obce Podbiel
sa uskutoční

v sobotu 29. marca 2003 od 10:00 do 20:00 hod.
a
v nedeľu 30. marca 2003 od 8:00 do 12:00 hod.
2.

Miestom konania referenda je

kultúrno - športová hala v Podbieli
ktorá sa nachádza vo volebnom okrsku č. 1.
Toto referendum má zdokumentovať názor občanov na smerovanie cestného obchvatu obce
Podbiel bližšie k obci - popod Predný vŕšok okolo cintorína, cez lokalitu Lány, s predpokladanou
mimoúrovňovou križovatkou bezprostredne pri obývanej časti obce v lokalite "Pálenka" v
smere na Kúriu a Oravský Biely Potok, podľa stavebného povolenia č. ODCH - 2001 / 15518003, čo predstavuje narušenie pôvodného koloritu turisticky atraktívnej a historicky cennej
časti obce a zabratie podstatnej časti poľnohospodárskej pôdy.

Genéza cestného obchvatu vPodbieli
- 23 . 2 . 1 99 2 - Ob ec né
zast upiteľs tvo ( ďa lej len OZ)
sc hv áli lo ob ch vat P odb ie la
podľa predloženej štúdie poza
Bielu skalu
- 21. 6. 1993 - list starostu obce
Do pr avo pr oje ktu Z vol en potvrdenie, že najvýhodnejšia
alternatíva je poza Bielu skalu
- 9. 9. 1 993 - zá pi sni ca z
kom isio náln eho jedn ania za
úč elo m p rer okov ani a š túd ie
preložky cesty I/59 vúseku Dolný
Kubín - Trstená.Stanovisko obce
Podbiel - vyhovuje alternatíva
poza Bielu skalu
- 15. 9. 1993 - list starostu obce
Obvodnému úradu Dolný Kubín

( Ing. Rusnák) - stanovisko obce
zhodnéso zápisnicou z 9.9. 1993
- 16. 9. 1993 - OZ jednoznačne
schválilo preložku št. cesty I/59
poza Bielu skalu
- 2 2. 8. 1997 - obec obdrž ala
pr oje kt ovú do kum ent ác iu od
firmy IPOS Banská Bystrica pre
územné rozhodnutie obchvatu I/
59 obce Podbiel
- 29. 8. 1997 - OZ zobra lo na
vedomie informáciu starostu obce
o
sit uác ii
a
obd rža ní
dokumentácie
- 2. 9. 1997 - list starostu obce
IPOS -u B. B ystrica - súhl as s
tr as ou ok olo c int or ína b ez
pripomienok

- 14. 2. 1999 - OZ jednoznačne
potvrdilo smerovanie obchvatu
poza Bielu skalu
- následneprebiehajú rokovania
na Okresnom úrade v Tvrdošíne,
Kr aj sko m úra de v Ži lin e, s
mi ni str am i n a Min is ter st ve
do pra vy a spo jo vSR a
Mi ni ste rst ve
ži vot né ho
pr ost red ia
i
sam otn ým
pr emi ér om M. Dzu ri ndo m.
St ano vi sko ob ce po dpo ri li
ZMOS - Horná Orava, členská
schôdza PPD Nižná, rokovania
za in ter es ova nýc h str án a
zá st upc ov mé dií p ria mo v
Po db iel i, pe tí cia o bča no v,
poslanecký prieskum NR SR.
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Aktuality
N E P O D C EŇ T E P R O B LÉ M O B C H V A T U O B C E

O čo ide
Vládna
koncepci a
výs tavby
rýchlos tného
prepojenia obcí Hornej Oravy
hovorí o termíne započatia jeho
výstavby v roku2004. I tým menej
zaint eresovaným obyvateľom
Oravy je známe, že sa jedná v
podstate o vybudovanie cestných
obchvatov jednotlivých miest a
obcí na spojnici Dolný Kubín Trs tená a s tým súvi siacich
preložiek štátnej cesty I/59 (E77).
Vzhľadom na medzinárodný
význam a vyťaženosť tejto cestnej
komunikácie, ktorá je v tejto
oblasti hlavným cestným ťahom
v smere do Poľskej republiky, by
bolo najlepšie, keby toto spojenie
bolo už dávno vybudované. Jeho
uvedenie do prevádzky by privítali
vodiči, obyvatelia dotknutých
obcí i ochrancovia prírody. Jeho
význam jednoznačne spočíva v
zrýchlení tohoto cestného ťahu,
v zm iernení poškodzovania
životného prostredia exhalátmi
výfukových plynov a hlukom

motorov naj mä kamiónovej
dopravy a odľahčení miestnych
komunikácií v turisticky atraktívnej
oblasti.

Zhistórie
P redbežná
š túdi a
vypracovaná už v roku 1990
ponúkala na realizáciu obchvatu
obce Podbiel tri alternatí vy.
Vzhľadom na doporučeni e
geológov bola pre nekvalitné
podl ožie j edna z al ternat ív
vylúčená. Ostali tak dve: jedna,
s merujúca bl i žš ie k obci ,
prechádzajúca popod Predný
vŕšok okolo cintorína, cez lokalitu
Lány, s predpokl adanou
mimoúrovňovou križovatkou na
okraji obývanej časti obce v
lokalite "Pálenka" v smere na
Oravský Biely Potok, druhá poza
Bielu skalu, s predpokladanou
mimoúrovňovou križovatkou
medzi pílou a Cestnými stavbami.
Už od roku 1992 bola niekoľkokrát
rozhodnut iami Obecného
zas tupi t eľst va i pet íciou
obyvateľov (1999) schválená a
potvrdená alternatíva budovania

obchvat u obce P odbi el, ako
spojnice medzi obcami Krivá a
Nižná, poza Bielu Skalu. Uvedené
skutočnosti potvrdil i poslanecký
prieskum Gesčného výboru pre
dopravu, výboru NR SR pre
hospodárst vo, privatizáciu a
podnikanie (2002). Napriek tomu
začal v roku 2000 proces
vyvlastňovania pozemkov. Podľa
dokument ácie pre s tavebné
povolenie vypracovanej IPOS om Banská Bystrica v r. 1998 ) a so
súhlasom OÚ v T vrdošíne,
odborom životného prostredia z 21.
12. 1998 vydal KÚ v Žiline
stavebné povolenie č. ODCH-2001
/ 15518-003 na budovani e
obchvatu popod Predný vŕšok.
Žiaľ, čo sa dialo v období
rokov 1993 až 1997 a kto dal
obj ednávku na vypracovanie
dokument áci e s m erovani a
obchvatu popod Predný vŕšok, nie
je možné v archíve Obecného
úradu zistiť.

Reakcie obce
V priebehu predchádzajúcich i
nasledujúcich rokov však Obecné

INFORMÁCIE PRE ÚČAS TNÍKOV REFERENDA
Už o niekoľko hodín, presne v sobotu 29. marca o 14. hodine sa otvorí volebná miestnosť, čím sa začne
dvojdňové miestne referendum o smerovaní cestného obchvatu obce Podbiel. Volebná miestnosť je otvorená
v sobotu 29. marca od 10:00 do 20:00 hodiny a v nedeľu 30. marca od 8:00 do 12:00 hodiny. V súlade so
znením zákona č. 564 / 1992 Z. z. prinášame informácie pre občanov oprávnených k účasti na referende.
- Podľa zákona sa majú právo tohoto referenda, podobne ako volieb, zúčastniť občania, ktorí v deň
uskutočnenia referenda dovŕšili 18 rokov a počas neho sa zdržiavajú na území obce Podbiel.
- Volič je po príchode do volebnej miestnosti povinný preukázať svoju totožnosť predložením osobného
dokladu.
- Volič obdrží od členov okrskovej komisie hlasovací lístok s referendovou otázkou a prázdnu obálku,
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
- Každý volič sa povinne odoberie do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V prípade, že volič
sa odmietne odobrať do určeného priestoru, volebná komisia mu neumožní hlasovanie.
- V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov môže volič upraviť hlasovací lístok zakrúžkovaním tej
odpovede na referendovú otázku (ÁNO, alebo NIE), ktorá sa zhoduje s jeho presvedčením.
- Takto upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky.
- Po opustení priestoru pre úpravu hlasovacích lístkov vloží volič obálku do volebnej schránky.
- Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám upraviť hlasovací lístok, má právo vziať so sebou do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby ten podľa jeho pokynov hlasovací
lístok upravil a vložil do obálky. Členovia okrskovej komisie zdravotne postihnutým voličom hlasovacie
lístky upravovať nesmú!
- Za voliča, ktorému zdravotné postihnutie nedovoľuje samému vložiť obálku do volebnej schránky, môže
tento úkon na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vykonať iný volič, nie však člen okrskovej komisie.
- Volič, ktorý sa pre zdravotné postihnutie nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať
okrskovú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

zast upi teľst vo ni ekoľkokrát
kategori cky odmi et lo t rasu
sm eruj úcu bli žš ie k obci z
viacerých dôvodov. Napríklad, že
kopírovaním trasy pôvodnej
štátnej cesty č. 59 ( E 77 ) v smere
prístupu do obce Podbiel od obce
Krivá predstavuje malý odklon
dopravy od tej časti obce, ktorá je
vďaka zachovani u svojej
pôvodnej archit ekt úry ( 64
pôvodných dreveníc ) vyhlásená
Pamiatkovým úradom SR za
pamiatkovú zónu a je zaradená do
zoznamu európskeho kultúrneho
dedi čst va. P oužit ím tohoto
variantu trasy dôjde k narušeniu
pôvodného koloritu turisticky
atraktívnej a historicky cennej časti
obce. Ďalej, že vzhľadom na
geodetické umiestnenie obce a jej
infraš truktúru, pl ánovaným
umiestnením m imoúrovňovej
križovatky v oblasti vstupu do
obce v smere od Oravského
Bieleho Potoka, zaberá posledný
vhodný priestor pre možný rast
obce, čo predstavuje zastavenie
možností jej ďalšieho rozvoja, že
preds tavuj e
zabrati e
poľnohospodárskej pôdy, ktorá
bol a len nedávno fi nančne
náročne zrekultivovaná návozom
pôd z Oravskej Priehrady. Okrem
toho i vzhľadom na svoju dĺžku,
ktorá je takmer o tretinu väčšia ako
obcou navrhované riešeni e,
predpokladá väčši u fi nančnú
náročnosť a zároveň predstavuje
i viac negatívnych vplyvov na
ži votné pros tredie a zdravie
obyvateľov obce.
Oproti t om u ri eš enie
obchvat u
podľa obcou
požadovanej
al t ernat ívy
rešpektuje svojím smerovaním i
uloženi e inžini erskych siet í.
Vzhľadom na to, že vlastníkom
pôdy, ktorou prechádza táto trasa
je len obecný Spolok urbarialistov
a jeho členovia s týmto riešením
taktiež súhlasia, odpadá náročný
proces vyvlastňovania dotknutej
pôdy. Tieto stanoviská potvrdila i
členská
s chôdza
P oľ noho s pod árs k eho
podielníckeho družstva Orava so
s ídlom v Nižnej , kt oré j e
vlastníkom rekultivovanej pôdy v
lokalite Lány.
(pokračovanie na 3. strane)

marec 2003
(dokončenie z 2. strany)
Napriek
všet kým
odvol aniam zást upcov obce
Podbiel konštatoval špeciálny
stavebný úrad, že námietky k
trasovaniu obchvatu mali byť
upl at ňované eš te v rámci
územného konania. Vzhľadom k
tomu, že v tom čase bola obecnému
zastupiteľstvu predložená len
alternatíva smerovania obchvatu
bližšie k obci (ďalšie dve boli
označené ako nedoporučené),
obecné zastupiteľstvo námietky
nemalo a trasu schválilo. Podľa
stavebného úradu sú tak všetky
súčasné pripomienky terajšieho
zastupiteľstva bezpredmetné a
začiatok výstavby je nezvratný.

Trinásťročný spor
Spor o smerovanie tohoto
cestného obchvatu tak trvá už
trinásť rokov. Do rozhodovania o
obchvate Podbiela boli zapojení
okrem priamo dotknutých strán obce Podbiel a predstaviteľov
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Aktuality
S lovens kej s právy ci es t i
starost ovia okol itých obcí a
predstavitelia rôznych organizácií.
Došlo k si tuácii, kedy aj v
regionálnej tlači boli predstavitelia
obce viacnásobne obviňovaní z
obštrukcií, odďaľovania začiatku
výs tavby, ba t akm er až
sabotovania celého rýchlostného
prepojenia.
P odbiel
obchvat
neodmieta, len trvá na tom, aby
nešiel hneď "za humnami", ale v
rozumnej vzdialenosti, podľa inej
varianty, ktorá bola spracovaná i
v prípravnej štúdii.
Úplne na koniec - v článku
s a hovorí o podpí sanom
memorande s podporným fondom
EÚ, určeným na finančné krytie
realizácie stavby. Sme presvedčení,
že keby boli zodpovedajúce
orgány fondov EÚ informované o
aký zásah do poľnohospodárskej
pôdy a najm ä do turis ticky
atraktívnej oblasti s umiestnením
unikátneho zoskupenia pôvodnej

ľudovej architektúry, zaradeného
do zoznamu európskeho
kultúrneho dedičstva sa jedná,
realizácia tohoto projektu by v
konečnom štádiu vyzerala inak.

Čo bude ďalej
Podľa §11a, odst. 4 zákona
č.369 / 1991 o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a na
základe petície občanov obce
Podbiel z apríla roku 2000,
vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo
obce Podbiel uznesením č.21 zo
dňa 12. 08. 2002, referendum o
smerovaní cestného obchvatu
obce Podbiel.
V snahe priblížiť občanom
pred miestnym referendom danú
problematiku, pozval Obecný úrad
v Podbieli všetkých občanov v
nedeľu 23. marca 2003 o 15:00 hod.
do kult úrno-športovej haly v
Podbieli na VEREJNÝ HOVOR.
Reakciu na dianie na tomto
verejnom hovore prinášame aj v
týchto novinách, v článku Mgr.

Patrície Korčuškovej.

Príďte
Viem si predstaviť reakcie
mnohých ľudí pri vyslovení slova
voľby, alebo referendum. V
poslednom čase sú tieto slová na
dennom pretrase a ľudia sú na ne
už takmer alergickí. Už sme všetci
„ uvol ení “ . P o pos ledných
voľbách, ťahaniciach o referendá
a ich „vplyve“ na životnú úroveň
väčšina asi len mávne rukou a
povie „Nemám záujem!“ Chcem
však apelovať na svedomie Vás,
obyvat eľov Podbiela. Toto
referendum je skutočne o tom, čo
sa vás bytostne dotýka. Ide o
vašu pôdu, životné prostredie vás
a vašich detí. Neponechajte, aby
o týchto veciach rozhodoval za
vás niekto iný a príďte na miestne
referendum o obchvate Podbiela
vyjadriť svoj názor. Aby ste sa
niekedy v budúcnosti mohli aj
svojim vnúčatám pozrieť priamo
do očí.
-lj-

Č o p ri n i e s ol ve r e j n ý h ovor
Verejný hovor týkajúci sa
obchvatu obce Podbiel, ktorý sa
uskutočnil v nedeľu 23. marca,
využil bývalý starosta obce p.
JozefKrupa na prezentáciu svojho
niekdaj ši eho (a j eho sl ová
dokazuj ú, že i súčas ného)
zmýšľania o obchvate. Zároveň
verej ne zavádzal občanov
prítomných na tomto hovore
tvrdením, že vraj projektová
dokument áci a pre územné
rozhodnutie o trase obchvatu bola
vystavená na verejnej výveske
pol roka (1997) a v tomto časovom
období sa na troch zasadnutiach
vtedaj ši eho zas t upit eľs tva
prerokovávala téma obchvatu.
Preštudovanie všetkých zápisníc
a uznesení zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva z čias starostovania
pána Krupu mi zabralo len niekoľko
minút. Zistila som, že za celé jeho
volebné obdobie sa problematika
obchvatu obce prerokovávala len
raz a to na zasadnutí zo dňa 29. 8.
1997. V bodeč. 5 sa prerokovávalo,
citujem: "záväzné stanovisko k
vypracovanej projektovej
dokumentácie cesty I/59 obchvatu
Podbiel." V ďalšom pokračovaní
sa uvádza: "Starosta obce stručne
vysvetlil situáciu okolo obchvatu.

Projektovú dokumentáciu sme
vystavili na úradných doskách a
oboznámil i sm e občanov aj
rozhlasom. Nikto z občanov nemal
konkrétnu námietku. K tomuto sa
vyjadrili poslanci, tento bod bol
už prejednaný na obecnom
zastupiteľstve 16. 9. 1993, ale
vyhradzujú si pripomienkovanie
pri j ednot li vých st upňoch
projektovania stavby. Tento bod
berú na vedomie. Hlasovaním
súhlasili 12 poslanci." Toľko citát
z uznesenia spomí naného
obecného zastupiteľstva. Podľa
znenia predposlednej vet y je
zrejmé, že poslanci neodsúhlasili
projektovú dokumentáciu, len
zobrali na vedomie informáciu
st aros tu obce o si tuáci i. V
uznesení Obecného zastupiteľstva
zo dňa 16. 9. 1993 však poslanci v
bode A), č. 2 s chvaľuj ú
„obchádzku štúdie cesty č. I/59
jednoznačne poza Bielu skalu“ !
Defi ni tívnu bodku za
tvrdením pána Krupu dáva list
adresovaný IP OS -u Bans ká
Bystrica a odoslaný 2. 9. 1997. Z
dátumov v uvedenom l is te
j ednoznačne vyplýva, že
proj ektová dokument ácia k
obchvat u bol a na verej nej

výves ke pred spomínaným a
rozhoduj úci m zasadnutí m
obecného zastupiteľstva najviac
sedem dní. List uvádzam v jeho
presnom znení:
"Vec: Dokumentácia pre územné
rozhodnutie obchvatu I/59 obce
Podbiel - záväzné stanovisko.
Obec Podbiel dňa 22. 8.
1997 obdržala od firmy IPOS
Banská B yst rica projektovú
dokument áci u pre územné
rozhodnutie obchvatu I/59 obce
Podbiel. Táto dokumentácia bola
vyvesená na úradných doskách,
občania boli o tomto priebežne
vyrozumení miestnym rozhlasom
a t akti ež bola prejednaná na
verej nom zastupiteľstve obce
Podbieldňa 29. 8. 1997.
Vzhľadom k vyš ši e
uvedenému dávame k predloženej
dokument áci i pre územné
rozhodnutie obchvatu I/59 obce
Podbiel toto záväzné stanovisko:
Súhlasíme s navrhovanou trasou
obchvatu I/59 obce Podbiel bez
pripomienok, za podmienky, že
všetky s tupne projektovej
dokumentácie budú predložené na
pripomienkovanie." Podpis "starosta obce, Jozef Krupa".
Takáto je teda oficiálne

zdokumentovaná skutočnosť.
Túto skutočnosť nemôže pán
Krupa okomentovať, tak ako
niektoré iné na verejnom hovore,
slovami - citujem : "blbosť" a
"prd". A pokiaľ mal pán Krupa
takét o zásadné stanovi ská a
argumenty, je len škoda, že ich pri
všetkých dôležitých veciach,
t ýkaj úcich s a ži vot a obce,
neprezentoval z pozície starostu
na (aj v zmysle znenia zákona)
najvyššej možnej inštitúcii v
rozhodovaní - mi es t nom
referende.
Podľa všetkého sa však
st al o len t o, že pán Krupa
nepochopil zámer, s ktorým bol
tento verejný hovor pripravovaný
(a tak bol verejnosti aj predložený)
- informovať o súčasnom stave a
nie niekoho obviňovať. Pán Krupa
tak zavi edol t ému verejného
hovoru niekde inde a odpútal tak
pozornosť prítomných asi sto
občanov od základného problému,
akým nesporne stavba obchvatu
obce je - od problému záchrany
územia a zdravého ži votného
prostredia obce Podbiel nie len pre
nás, ale aj pre pokolenia našich
nasledovníkov.
Mgr. Patrícia Korčušková
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Spoloče nská kronika
. . . od

vy da n ia po sle dn ý c h
ob ecný ch n ovín do šlo v s tavo ch
o by va te ľo v
o bc e
k tý mto
zmen ám:
na rodili s a:

22. 2. 2003 Petra Slovíková
3. 3. 2003 Viktória
Vraštiaková
Vitajte medzi nami !

Pod celým oblúkom rýchlostnej komunikácie je takmer 40 metrov široký násyp. Vzdialenosť rodinného
domu č.67 (Pisoň J.) od rýchlostnej komunikácie je cca 25 metrov.

Stretnutie s Táliou
Obecný úrad v Podbieli Vás v
rámci „týždňa divadla“ pozýva
na divadel né predst avenie
Ochot níckeho divadelného
spolku Charita z Hornej Lehoty,
ktorý uvedie dve veseloherné
jednoaktovky Jána Bukvu pod
názvom Nie je Adam ako Adam
a Nie je baran ako baran.
Predstavenie sa uskutoční v
nedeľu 30. marca 2003 o 17.
hodine a 30. minúte v kultúrnošportovej hal e v Podbiel i.
Vstupné 20.- Sk, deti do 15rokov
majú vstup zdarma.
Tých „niekoľko“ predstavuje podľa dokumentácie IPOS-u 60 metrov. Zhruba v tejto vzdialenosti však
kamióny nepôjdu tak ako po súčasnej ceste I/59 rýchlosťou upravenou dopravným značením na 40 km/
hod., ale v priemere 80 km/hod.

Il ust ra čné fotograf ie sú z
predchádzajúcich predstavení
divadelníkov z H. Lehoty Pyt l iakova ž ena a St ar ý
zaľúbenec.

Mimoúrovňová križovatka v lokalite Pálenka zaberie kruhový priestor o polomere takmer 200 metrov a
vzdialenosť oblúkov križovatky od rodinného domu č. 54 (Vasek) je desať metrov.

marec 2003
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OBCHVAT
či
NEobchvat
- navrhovaná trasa predstavuje
malý odklon od pôvodnej trasy,
záber nákladne zrekultivovanej
poľnohos podárs kej pôdy a
ďalších pozemkov vhodných do
budúcnos ti
na
rozvoj
podnikateľskej sféry v obci
- rýchlost ná kom uni káci a
predpokladá vyššie prepravné
rýchlosti a malá vzdialenosť od
rodinných domov tak predstavuje
viacero nepriaznivých vplyvov na
život né podmi enky ich
obyvateľov - vyššie mechanické
vibrácie, väčší hluk a vyššia
produkcia výfukových plynov
- narušenie oddychovej zóny,
kt orú preds tavuje turis ticky
atraktívna Bobrova raľa, zaradená
do zoznamu pamiatok Slovenskej
republiky a zoznamu Európskeho
kultúrneho dedičstva
- prípravné práce predpokladajú
náročné a zdĺhavé vyvlastňovanie
pôdy na dotknutých pozemkoch
v lokalitách R áztoky, Lány a
Pálenka
- obec Podbiel sa pri kláňa k
riešeniu smerovania obchvatu
podľa prvotnej štúdie - poza Bielu
skalu

Budovanie rýchlostnej komunikácie nebude súvislé, bude sa odovzdávať po jednotlivých úsekoch. V prípade
potreby napojenia z pôvodnej štátnej cesty I/59 v smere od Krivej (ak musí byť obchvat Podviela budovaný
ako prvý) je možné napojenie s premostením poza Bielu skalu asi takto. Tu by dokonca bolo výhodné
kopírovanie smerovania inžinierskych sietí.

Ďalšia dopravná ne hoda
v Závozku
Úsek štátnej cesty I/59 v zákrute
pod miestnym cintorínom v
Podbieli je úsekom častých
dopravných nehôd. Vo štvrtok 20.
marca došlo krátko po deviatej
hodine dopoludnia k ďalš ej
dopravnej nehode. Č ervený
športový automobil (Mazda 323)
s dol nokubí ns kou značkou
prichádzajúci v smere od Krivej
dost al v t ej to pravot očivej
klesajúcej zákrute šmyk, prešiel do
protismeru, kde následne vrazil do
ľavého boku oprotiidúcej bielej
Felície. Náraz odhodil Felíciu až za
pravý okraj vozovky, kde sa oprela
a poškodila jej pravá zadná časť
na dopravnej značke. Kuriózne na
tejto nehode je to, že posádkou
Felície boli zhodou okolností dvaja
príslušníci colnej správy, ktorí sa
o riešenie tejto dopravnej nehody
dopravnou políciou postarali
okamžite.

Aj tu je možné napojiť obchvat Podbiela na pôvodnú štátnu cestu I/59. Problematické by vraj bolo stúpanie
terénu. Keď sa chce, všetko sa dá! Veď podobná situácia bola i v miestach súčasného úseku medzi Kňažou
a Dolným Kubínom.

Obchvat Podbiela môže mať bezproblémové napojenie na miestne komunikácie v tomto mieste medzi
Cestnými stavbami a Pílou Podbiel a pokračovanie smerom na Kúriu a poza Ostrvku.

strana 6

Z príspevkov čitateľov

Mapa okolia obce Podbiel so zakreslením alternatív obchvatu obce podľa pôvodnej štúdie. Čierna prerušovaná čiara znázorňuje celkové
smerovanie preložky št. cesty I/59 od Krivej po Nižnú. Červená hrubá čiara znázorňuje variantu smerovanie obchvatu podľa stavebného
povolenia vydaného Krajským úradom, zelená smerovanie obchvatu presadzované obecným úradom a petíciou obyvateľov. Červená bodkovaná
čiara ohraničuje chránené pamiatkové územia v obci. Bodky a väčšie krúžky znázorňujú možnosti napojenia a mimoúrovňové križovatky.

Jarné požiare
opäťaktuálne

Preš iel rok a opäť j e tu
obdobi e, kedy sa st áva
populárnym slovenský národný
šport – vypaľovanie suchých
trávnatých porastov a spaľovanie
odpadovej drevnej hmoty,

vznikajúcej pri čistení záhrad.
Upozorňujeme preto občanov na
nebezpečie vzniku a rozširovania
požiarov pri týchto činnostiach.
Podľa zákona č. 126/1985 Zb. o
požiarnej ochrane je spaľovanie
biologického odpadu zakázané.
Výnimku môže udeliť iba príslušný
úrad požiarnej ochrany. Za
poruš enie zákona sa ukladá
pokuta fyzickým osobám do výšky
10 tisíc korún, právnickým osobám
až 250 tisíc. (Zákony o ochrane

životného prostredia doporučujú
biologický odpad spracovávať
formou kompostovania.)
Okrem rizika finančného
pos ti hu
za
spaľovani e
biologického odpadu vzniká i
riziko ohrozenia zdravia, žiaľ často
hraničiace i s ohrozením života. Je
len záver marca a podľa štatistík
hasiči na Slovensku už zasahovali
pri požiaroch trávnatých porastov
viac ako sedemstokrát.
Negatívom vzniku veľkých

požiarov je okrem priam ych
materiálnych škôd i úhyn veľkého
množstva hmyzu, obojživelníkov,
pl azov, drobného vtáct va a
cicavcov. Dochádza k narušeniu
rovnováhy v atmosfére. P ri
výletoch do prírody je potrebné
mať na vedomí, že oheň možno
zakladať iba na miestach kde
nevzniká
rizi ko
j eho
nekontrolovateľného rozšírenia a
jeho uhaseniu treba venovať
zvýšenú pozornosť.
-lj-
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Projekt VEZUW - turistická zóna Zakopané – Zuberec – Liptovská Mara
Na stránkach obecných
novín sme už písali o projekte
VEZUW. Aut or Jaros lav
Zábrods ký v ňom navrhoval
komplexné ri eš eni e rozvoja
podroháčskeho
regi ónu
z hľadiska moderných koncepcií
rozvoja cestovného ruchu. Projekt
sa dostáva do nového svetla
pot om ako Európs ka Úni a
finančne podporila vypracovanie
štúdie uskutočniteľnosti tohto
projektu sumou 35 000 Euro. Na
základe t oho Agent úra pre
regionálny rozvoj v Žiline začala
vypracovávať š túdi u. Pán
Zábrodský zvolal na 20. marca
2003 stretnutie do hotela Tatrawest
v Zuberci s cieľom informovať
o nových s kut očnos t iach.
Stretnutia sa zúčastnili starostovia
podroháčskych obcí Vitanová,
Zábiedovo, Zuberec, Habovka, Or.
B. Potok, Podbiel, Huty, Veľké
a Malé Borové, primátor Trstenej,
Turisticko – informačná kancelária
Zuberec, redakcia Naša Orava
a dvaja zástupcovia Žilinského
samosprávneho kraja. Dozvedeli
sa, že štúdia uskutočniteľnosti
bude hotová do konca tohto roku.
Celkový objem investícií, ktorý
projekt zahŕňa je úctyhodný – 110

miliónov Euro. Možno aj preto
bolo cítiť zo strany starostov istú
nedôveru. Skôr ich zaujímali
aktuálne informácie o grantových
zdrojoch na podporu cestovného
ruchu, ktoré bude možné čerpať
už t ento rok. So zástupcami
Žilinského samosprávneho kraja sa
na túto tém u rozvinula živá
diskusia.
Pre poriadok treba uviesť, že
projektVEZUW rieši:
- doplnenie služieb v cestovnom
ruchu
- návrh pohybových aktivít
-prí kl ad obnovy vidi eka
s návrhom
gazdovst iev
s turistickým potenciálom
- návrh dopravného prepojenia
všetkých zámerov atraktívnym
dopravným systémom

- návrh ochrany životného
prostredia – kultúra prostredia
a revitalizačné návrhy
- návrh informačného systému
v zóne s využitím videokamier
a tele-infokanála.
Najväčšie investície teda majú ísť
do dopravnej i nfraštruktúry
a rozvoja služieb. Predmetom
proj ektu ni e sú ubyt ovacie
kapacity. Z hľadiska Podbiela je na
projekte príťažlivé to, že rieši veľký
nápor turist ov v budúcnos ti
rovnomerným rozložením na širšie
územie. Tým s a má zabrániť
preplneniu strediska Zuberec.
S P odbiel om sa ráta ako
s východiskom vodnej cesty po
rieke Orava a ako s informačným
uzlom. Pán Zábrodský na stretnutí
presadzoval, aby sa už teraz

N a z á v e r v ol e j b a l o v e j s e z ó n y

Oravská volejbalová liga
žien 2002/2003 je skončená.
Zostáva iba čakať na rozhodnutie
Oravského volejbalového zväzu
(OVZ) a jeho st anovis ko k
ods t úpeni u j uni oroek VK
Tvrdošín zo súťaže. Som členkou
OVZ a viem ako a prečo bolo
rozhodnuté v prípade protestu
družstva žien Oravského Veselého
k neoprávnenému štartu ligových
hráčiek VK Tvrdošín v zápase proti
Or. Veselému v neprospech VK
Tvrdošín. Družstvo žien z Or.
Veselého bolo jediné, ktoré malo
odvahu proti neoprávnenej účasti
ligistiek prot estovať. Okrem
vš eobecných vol ej balových
pravidiel totiž platia aj interné
pravidlá pre Oravs kú l igu,
dohodnut é na zas adnut í

vedúcich, trénerov a rozhodcov
dňa15. 10. 2002v Dolnom Kubíne.
Zaujímavé na tejto situácii je aj to,
že odbornú časť - výklad pravidiel
a zmeny prezentoval p. Mika vedúci a tréner VK Tvrdošín.
Rozhodnutie OVZ bolo
správne - dohodnuté pravidlá sa
preds a reš pektovať m us ia!
Zbytočný bol aj jednostranný
komentár regionálneho týždenníka
„Naša Orava“ .
Myslím, že odstúpenie
družstva junioriek VK Tvrdošín zo
súťaže (hrajú aj II. ligu), nebolo
„chlapské“. To isté mohlo urobiť
aj družstvo žien VK Podbiel po
druhom zápase s juniorkami VK
Tvrdošín, ktorý sa odohral 12. 1.
2003 v športovej hale v Tvrdošíne.
Výsledok 3:2 pre juniorky VK
Tvrdošín nechávam na svedomí
p. Miku - vedúceho družstva,

trénera, rozhodcu II. ligy a pod.
Teraz konečne k samotnej
súťaži. Družstvo VK Podbiel v
Oravskej volejbalovej lige 2002/
2003 skončí na peknom druhom
mieste, nezávisle od rozhodnutia
OVZ v prípade odst úpenia
junioriek VK Tvrdošín. Podbiel
bude deliť od prvej priečky s
najväčšou pravdepodobnosťou
iba skóre (lepšie skóre majú ženy
VK Tvrdošín). Nechávam preto
na zamyslenie pre trénerku i
sam otné hráčky, či sa opl atí
bojovať o každý set.
Neprislúcha mi odborne
hodnotiť výkonnosť družstva, ale
ako j edna z funkci onárok
volejbalového družstva si myslím,
že obec Podbiel môže byť hrdá na
dosiahnuté umiestnenie svojho
družstva v Oravskej volejbalovej
lige. Uvádzam preto i mená hráčiek,

v etape vypracovávania štúdie
us kutočnit eľnosti, vyt vori lo
združenie 31 zainteresovaných
obcí, ktoré by mali podpísať
Medziregionálnu spoločenskú
zml uvu „ MAR SZ“ a už
pripravovať projekty pre budúce
európs ke š trukturálne fondy.
Informoval, že predpokladané
členské obce v združení by bolo
asi 10,- Sk na jedného obyvateľa
ročne. Nie je to veľa, ale či bude
združenie funkčné a či sa zapoja
všetky obce uvidíme. Už teraz
vidno, že jednotlivé obce si
realizujú svoje projekty nezávisle
od VEZUW-u. Hlavne projekt
prepojenia Zuberca a Zakopaného
lanovou dráhou je v rozpore so
zámermi, ktoré presadzuje pán
Zábrodský.
Každému je jasné, že rozvoj
cestovného ruchu by mal byť
koncepčný
a v regi óne
koordinovaný. Otázkou je, kto
bude tým koordinujúcim strešným
orgánom. Bude to ten, kto bude
mať financie alebo ten, kto bude
mať rozumné riešenia? Alebo sa
dokážeme na Orave dohodnúť tak,
aby sme mali jedno aj druhé?
-PADktoré sa o tento úspech zaslúžili: J.
Dvorská, M. Kovalčíková, D.
Kovalčíková, M. Kanderková, M.
Kamodyová, E. Krupová, P.
Kubošová, G. Meszárošová, J.
Pazúriková, T. Kozáčiková, K.
Habovštiaková, hrajúca trénerka
Ľ. Nábočíková, rozhodkyňa G.
Korčuš ková, organizačný
pracovník L. Loffajová.
Na záver by som ešte rada
poďakovala firme OVP Orava za
zabezpečenie dresov, obecnému
úradu v Podbieli za všestrannú
pomoc a samotným členkám
družs tva žien za pomoc pri
zabezpečení dopravy na jednotlivé
zápasy bez nárokovania úhrady
nákladov. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou podieľali na organizovaní
a priebehu súťaže. Na záver chcem
poďakovať aj niekoľkým skalným
divákom, ktorí aspoň na domácej
pôde povzbudzovali a tlačili tak
naše ženy k lepším výkonom.
-L. Loffajová-
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Z f u t b a lo v é h o živ o t a
Rozpis futbalových zápasov A - mužstva TJ ŠK Podbiel
jar 2003
termín
domáci
- hostia
jeseň
30. 3 15:00
Nižná
- Podbiel
0:1
6. 4 15:30
Podbiel
- Martin B
1:4
13. 4 15:30
Palúdzka
- Podbiel
2:0
20. 4 16:00
Podbiel
- Dúbrava
1:2
27. 4 16:00
Svätý Kríž - Podbiel
1:2
4. 5 16:30
Podbiel
- T. Štiavnička 1:4
11. 5 16:30
Dražkovce - Podbiel
1:7
18. 5 17:00
Podbiel
- Bešeňová
1:4
25. 5 17:00
Z. Poruba - Podbiel
1:5
1. 6 17:00
Or. Jasenica - Podbiel
3:3
8. 6 17:00
Podbiel
- Lokca
1:1
15. 6 17:00
Vrútky
- Podbiel
odložené
22. 6 17:00
Podbiel
- Bobrovec
0:1

Tabuľka V. ligy sku pin y B po jesennejčasti:

1. FK Nižná
2. Bešeňová
3. ŠKF ZŤS VTJ Martin „B“
4. Oravan Oravská Jasenica
5. FC 34 L. Mikuláš – Palúdzka
6. ŠK AgroBaník Dúbrava
7. Družstevník Turč. Štiavnička
8. OŠK Svätý Kríž
9. FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
10. TJ ŠK Podbiel
11. ŠK Závažná Poruba
12. ŠK Bobrovec
13. Družstevník Dražkovce
14. SEZLokca

Medvede opäť víťazne

V zimných mesiacoch sa v
priebehu od novembra do marca
uskut očnili štyri kolá s úťaže
neregis t rovaných hráčov v
sálovom futbale v turnaji „O pohár
st arost u obce“ . O pri ebehu
jednotlivých kôl a ich výsledkoch
s me vás informoval i v
predchádzajúci ch vydaniach
obecných novín. V nedeľu 16.
marca sa však ešte uskutočnilo
posledné, piate kolo. Výsledky a
stručnú rekapitul áciu turnaja
prinášame teraz.
Podobne,ako vo štvrtom,
predchádzajúcom kole, sa Šable
ani tentoraz nezúčastnili. Blízko
k úspechu boli Mládenci. Jeden
gól ich delil od tretej priečky, čo
by znamenal o, že by sa po
prvýkrát odlepili od posledného
m ies t o. Nakoniec vš ak
v dramatickom zápase Hasičom
podľahli a tak znovu všetko
skončil o podľa očakávani a.
M edvede s a zo zači at ku
s Mládencami trápili, po tom sa
však rozohrali a svojím najväčším
konkurentom – Pukáčom nedali
šancu. Novinkou bol hrací čas.
Vzhľadom na menš í počet
zúčastnených mužstiev sa hralo
2 x 15 minút.

13
13
12
12
13
13
12
13
10
12
12
13
13
13

9
7
7
7
6
6
6
5
5
4
2
3
2
0

3
4
2
2
4
2
1
2
0
2
7
2
2
3

1
2
3
3
3
5
5
6
5
6
3
8
9
10

28 : 7
33: 16
34: 19
28: 19
18: 10
18: 18
17: 20
27: 28
20: 14
23: 24
20: 21
12: 36
10: 27
7: 36

30
25
23
23
22
20
19
17
15
14
13
11
8
3

kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Výsledková listina zápasov piateho kola
Pukáči
- Hasiči
3: 1 P. Veselý, M. Chajdiak, Povala – Hagyari
Mládenci - Medvede 2: 4 J. Lukačík, Konfala – D. Franko 3x, M. Lukačík
Pukáči
- Mládenci 3: 2 P. Veselý 2x, M. Brunčák – Konfala 2x
Hasiči
- Medvede 2: 9 R. Mintál, Hagyari – D. Franko 3x, Mores 2x, Tomaga 2x, P. Chajdiak,
Betuštiak
Pukáči
- Medvede 3: 7 Matúch 2x, M. Chajdiak– D. Franko 2x, M. Lukačík 2x, Betuštiak 2x,
P. Chajdiak
Hasiči
- Mládenci 5: 4 R. Mintál 2x, Pavelek, Hagyari, Šimko – Konfala 4x
Najlepším strelcom kola sa stal Dušan Franko z Medveďov, ktorý vsietil 8 gólov.

Tabuľkapiateho kola
Medvede 3 30 0 20 : 7
Pukáči
3 20 1 9: 10
Hasiči
3 10 2 8: 16
Mládenci 3 00 3 8: 12

9
6
3
0

Zhodnotenie novej formy zimnej
akt ivit y neregi st rovaných
futbalistov ešte len nastane na
spoločenskom posedení, ktoré
organizátor turnaja, Obecný úrad
Podbiel, pripravuje. Už teraz
môžeme povedať, že systém sa
os vedčil hl avne čo s a týka
kultivovanosti herného prejavu
a spoločenskej úrovne podujatí.
Čo sa týka negatívnych stránok,
niektoré mužstvá mali problémy
s nepravi del nosťou konania
turnajov. Športovej úrovni by
určit e prospela aj väčši a
vyrovnanosť zúčas nených
mužstiev. Za svoje dominantné
pos tavenie určit e nem ôžu
Medvedi. Viac by sa mali usilovať
zvyšné mužstvá.. Pre zaujímavosť
pridávame niekoľko štatistických
údajov:

Najlepší strelci celkove: Dušan
Franko 18 gólov, Pavol Chajdiak
17 gólov z radov Medveďov. 17
gólov nastriľal aj JozefKonfala od
Mládencov. Stačila mu na to účasť
v troch turnajoch.
Do hry sa zapojilo spolu 59 hráčov
z toho 14 Mládencov, 14 Šablí, 12
Medveďov, 12 Pukáčov a 12
Hasičov. Traja hráči nastúpili za
dve rôzne mužstva, preto súčet

nesúhlasí. Dali spolu 228 gólov.
Počas piat ich turnajov s me
zaznam enali len j edného
vylúčeného hráča.
Výkonnostné rozdiely okrem
iného spôsobili, že Medvedi majú
okrem štyroch pohárov aj štyri
sady dresov, každú v inej farbe.
Len raz sa podarilo prelomiť
medvediu hegemóniu Pukáčom.
-PAD-

Výsledná listina ce lého turnaja nere gistrovaných
hráčov v sálovom futbale „O pohár starostu“
ročník 2002 / 2003
Medvede
Pukáči
Hasiči
Šable
Mládenci

18
18
18
12
18

14
13
7
4
0

4 0
1 3
1 10
1 7
1 17

79:22
58:26
33:63
27:26
31:78

46
40
22
13
1
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