Občasník Obecného úradu v Podbieli
Číslo 1. ročník VI. vyšlo 4. marca 2003

Nachádzame sa
na začiatku roku
2003 a taktiež
nazačiatku
štvorročného
funkčného
volebného obdobia. Tento rok
bude veľmi zložitý, nakoľko
vláda pristúpila k zvýšeniu cien
energií a iných služieb. Toto
zdraženie sa dotýka občanov,
no tiež samotnej obce. Preto
musíme
hľadať
všetky
možnosti, ako by sa dali ušetriť
finančné
prostriedky
a
racionálnejšie a efektívnejšie
zabezpečiť činnosti, ktoré obci
zo zákona prislúchajú. Preto
vyzývam všetkých obyvateľov
obce Podbiel, ktorí majú
myšlienky a nápady, ktoré by
mohli pomôcť obci a tým aj
obyvateľom,
aby
tieto
prezentovali na obecnom úrade.
Samozrejme príjmeme aj kritické
názory, lebo si myslíme, že len
spoločnými silami dokážeme
najlepšie riešiť problémy, ktoré
v obci vznikajú. Tento rok je pre
Slovenskú republiku význačný
aj tým, že sa v májovom
referende rozhodne o vstupe
SR do EÚ a taktiež bude
potrebné rozhodnúť o vstupe
SR
do
NATO.
Som
presvedčený, že ani vstup do
EÚ, prípadne do NATO
nevyrieši problémy regiónov,
problémy miest a obcí, tobôž nie
problém, ktorý vznikol pre
mnohých občanov znížením
sociálnych dávok začiatkom
tohoto roku. Týmto krokom sa
aj niektorí občania v Podbieli
dostávajú do veľmi zložitej
situácie. Obec Podbiel sa bude
snažiť
týmto
občanom
pomáhať a takisto aj tým čo sú
dlhodobo nezamestnaní. Títo
ľudia môžu nájsť uplatnenie pri
investičných akciách v obci.
Tento rok budú prioritami
obce doriešenie stavebných
pozemkov v lokalite Krivý kút a
tiež dokončenie inžinierskych
sietí a rekonštrukcia domu
smútku. Budeme dávať dôraz
na čistotu obce, pomoc
podnikateľom pri rozširovaní
služieb, ktoré sú potrebné pre
zlepšenie úrovne turistického
ruchu.
-starosta obce-
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XVII. PODBIELANSKÁ MAGURA
Zamračená ranná obloha s občasným
snežením, čerstvý severný vietor,
mínus sedem stupňov na teplomeri.
Tak vyzeralo počasie v sobotu 1.
februára. O ôsmej hodine ráno, kedy
začínala prezentácia účastníkov
sedemnásteho ročníka zimného
turistického pochodu Podbielanskou
Magurou, bolo na štadióne TJ ŠK
Podbiel asi pätnásť ľudí, vrátane
organizátorov. Takmer hodinu to
vyzeralo, že ich vari ani viac nebude.
Pred deviatou však sneženie ustalo,
cez mraky sa predralo slnko a sním sa
k štadiónu začali trúsiť i ďalší účastníci
prechodu. Nakoniec sa ich uzbieralo
čosi viac ako stodvadsať. Aj počasie
sa akosi umúdrilo a bolo takmer
ideálne. Vo vyšších polohách trate od
Čížikovej cez Petrovku až na

Pokračovanie na strane 6.

Veru je to tak, už sa fašiang
kráti, už sa nenavráti, hoci
fašiangová sezóna trvá v tomto
roku o niečo dlhšie ako v
predchádzajúce roky. Všade sa
konajú plesy, na ktoré pozývajú
rôzne organizácie. Aj v Podbieli sa
od polovice januára každú sobotu
stretali dámy v kostýmoch a
plesových šatách, páni v
oblekoch, smokingoch i frakoch a
striedali muziky, ktorými znela
kultúrno - športová hala až do
ranných hodín. Maratón plesov
začala už tradične Pravá SNS. Po
nej prevzali štafetu "uctievači
Huberta" - poľovníci. Ďalšími
organizáciami, ktoré už tradične
pripravujú svoje plesy na
podbielanskej pôde boli OVP a
Cestné stavby. Záver plesového
maratónu
patril
IV.
reprezentačnému plesu obce
Podbiel a maškarnému plesu,
organizovanému dobrovoľným

Zima ako z rozprávky bola na Petrovke. Lyžiarska stopa pokračuje na
väčší, osemnásťkilometrový okruh na Šubovku. Bolo krásne zimné
počasie, len všetkým účastníkom chýbala práve na tomto mieste vatra.

Tradičnou súčasťou krátkeho kultúrneho programu pri otvorení plesu
je domáca ženská spevácka skupina Senková.
hasičským zborom. V Podbieli a
blízkom okolí je dosť takých, ktorí
okúsili atmosféru dvoch, ba i troch
z ponuky týchto plesov.
Potešiteľnou informáciou je, že
mnohí účastníci tohoto plesového

maratónu hodnotia ako najlepší
práve obecný ples. Aj tie
zostávajúce poskytli príležitosť
dobre sa zabaviť, no atmosféra na
( pokračovanie na 2. strane )
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obecnom plese vraj nemala
konkurenciu. Prvý dojem urobila
hneď po vstupe do sály výzdoba.
Pre množstvo girlánd a balónov
povešaných v celej hale takmer
nebolo vidieť plafón. Za tú
nádheru možno vďačiť firme OVP,
ktorá ponechala výzdobu zo
svojho plesu i na nasledujúce
akcie. Takmer na minútu presný
začiatok je taktiež úspechom.

Spravodajstvo
chcel zatancovať, vytancoval sa
iste do sýtosti. Skupina Golf a
hosť, spevák Peter Stašák, robili
náladu ako sa patrí. Sotva dohral
Golf, Peter Stašák sa chopil
mikrofónu a pokračoval. Po
niekoľkých pesničkách sa opäť
pridali Golfáci a tak trvalo jedno
tanečné kolo takmer dve hodiny.
Aj prestávky medzi jednotlivými
kolami boli krátke a tak si mnohí
fajčiari ani nestihli vyjsť do
vestibulu na svoju cigaretku a už
ich partnerky ťahali späť na
tanečný parket. Ľudová hudba

súrodencov Murinovcov, ktorá je
taktiež tradičnou výplňou
obecných plesov, si vďaka
krátkym prestávkam takmer
nezahrala. Len vo vestibule, pri
návšteve barového pultu si
niekoľko hostí rozkázalo tú svoju.
V samotných prestávkach pri
stoloch bolo veselo, mnohí
plesajúci sa na pamiatku fotili s
hosťom Petrom Stašákom, ktorý
ochotne pózoval a bavil
spolusediacich. Pre mnohých bola
milým prekvapením i partia tých
najmladších účastníkov plesu,

Ešte zopár momentiek ...
Základná umelecká škola v
Nižnej sa môže pochváliť nie len
tanečníkmi skupiny Hop-cup. Na
tohoročnom plese sa predstavili
ich nasledovníci - Chrobáci.
Krátky program v podaní malých
predtanečníkov - Chrobákov zo
ZUŠ v Nižnej a domácej Senkovej
bol pre tento účel postačujúci.
Veľkú zásluhu na kvalite plesu má
počet návštevníkov. Keď je ich
málo, sála vyzerá poloprázdna a
vzájomný kontakt medzi
účastníkmi je slabý.
Keď je účastníkov veľa, tlačia sa
všade - v šatni, na tanečnom
parkete, pri barovom pulte a na
koniec i pri toaletách a mnohí sa
cítia ako v preplnenom autobuse stále im ktosi dýcha za golier. Na
obecnom plese bolo bez pár čísel
dvestopäťdesiat ľudí a každý si
pochvaľoval, že je to tak akurát.
Samostatnou kapitolou je kuchyňa
a obsluha. Obide boli na jednotku.
Jedlo pripravil penzión Starý
pivovar Jozefa Hucíka, konkrétne
kuchár Ľubomír Kaník..
Obsluhovali študenti odborného
učilišťa zo Slanickej Osady, pod
vedením majstra odborného
výcviku Františka Kuráňa. Malé
spestrenie
priniesla
pre
vyznávačov zlatistého moku i
ochutnávka vín firmy Vintour zo
Sv. Jura pri Bratislave. Takmer
sedemdesiat hodnotných cien v
tombole i zlosovanie vstupeniek
potešilo, samozrejme, najmä
výhercov. Na celom plese však
bolo asi najdôležitejšie, že kto si

Starosta obce bol na tanečnom
parkete sám s manželkou iba
chvíľu. Parket sa zaplnil a vydržal
tak skoro až do bieleho rána.

Hodnotné ceny - 5l borovičky...

... mikrovlnná rúra ...

Hosť plesu, poulárny spevák
Peter Stašák a basgitarista
skupiny Golf Miroslav Rosina, si
spoločne zaspievali aj zapózovali
pred objektívom fotoaparátu.
Jedno i druhé im šlo dobre.
„Ladili“
a
dokázali
profesionálny prístup nie len k
muzike, ale aj k tomu ostatnému,
čo k nej patrí... Muzikant a spevák
musí byť „každým cólom
šoumen“.

... a farebný televízor.

ktorá na tanečnom parkete v ničom
nezaostávala za príslušníkmi
strednej generácie a tanečné
kreácie v štýle klasických
spoločenských tancov im nerobili
žiadne problémy.
Dobrá nálada trvala až do
skorých ranných hodín. V
nasledujúcich dňoch sa všetci
účastníci tohoto plesu pri
náhodných
stretnutiach
jednomyseľne utvrdzovali v tom,
že to bol, nie iba v tejto plesovej
sezóne, veru široko - ďaleko
nejlepší ples.
-lj-

... a slovo na záver
Tohoročná plesová sezóna bola
opäť potvrdením, že plesy
organizované v Podbieli sú
hodnotnými spoločenskými
podujatiami
na
tomu
zodpovedajúcej
úrovni.
Zaujímavosťou celej plesovej
sezóny je iste aj skutočnosť, že
oproti nedávnemu trendu
uprednostňovania
reprodukovanej hudby a najmä u
mládeže
obľúbených
"diskdžokejov" sa na takýchto
podujatiach opäť dostávajú do
popredia záujmu živé kapely a
speváci. V Podbieli sa ich na
plesoch PSNS, OVP, Cestných
stavieb, Poľovníckeho zväzu a
obecnom predstavilo päť. Boli to
Puding a Čierny meter z
Námestova, Kredit z Tvrdošína a
Minimax a Golf z Nižnej. Okrem
nich sa o pozdvihnutie nálady i
úrovne na plese PSNS pričinili
speváci Robo Kazík a Mirka
Klimentová a na obecnom plese
zasa spevák Peter Stašák. Medzi
účastníkmi plesov, tanečných
zábav a podobných podujatí často
počuť názor, že "živá muzika je len
živá muzika". Všetci bývalí i
súčasní aktívni muzikanti mi iste
dajú za pravdu, že keď dlhšiu dobu
nehrajú, strašne ich "svrbia
prsty". Potvrdením tejto starej
pravdy je aj iniciatíva niekoľkých
bývalých muzikantov na založenie
kapely v Podbieli. A tak sa možno
už o rok, na plesoch, svadbách, či
iných spoločenských podujatiach
na okolí stretneme aj s kapelou z
Podbiela.
-lj-

Aktuality
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MAŠKARNÝ PLES
DETÍ

Fašiangová atmosféra so svojimi
maskami a maškarami patrí nielen
dospelým, ale aj deťom. Vedenie
ZŠ v Podbieli usporiadalo v
spolupráci s obecným úradom vo
štvrtok 27. februára v
odpoludňajších hodinách v
kultúrno-športovej hale detský
maškarný
karneval.
Na
promenáde sa predstavili rôzne
masky od veselých a smutných
klaunov
počnúc,
cez
černokňažníkov a kúzelníkov
ovplyvnených Harrym Potterom,
indiánov i kovbojov, čertov a
anjelov,
mušketierov
a
poľovníkov i zajkovia a kone,
pavúci a lienky, či vodníci, alebo
gorily. Nechýbali smozrejme ani
klasické princezné, cigánky,
alebo piráti. Našiel sa aj bojovník
ninja, samuraj, džudista a
námorný kapitán. Niktorí mali
chuť si zahryznúť do chodiaceho
balíčka ovocnej žuvačky. Podľa
vypracovania niektorých masiek

ŠKOLÁCI REPREZENTANTI
Základná škola v Podbieli sa v
porovnaní s inými školami v
okrese Tvrdošín radí medzi tie
menšie. Menšia je pri pohľade
na jej budovu, menšia, čo do
počtu
pedagogických
pracovníkov i žiakov. Napriek
tomu sa podbielanská škola z
času na čas, najmä svojimi
výsledkami, radí i medzi tie
väčšie. O husársky kúsok a
upriamenie pozornosti na túto
školu sa nedávno postarala
žiačka tretieho ročníka Ivanka
Krížová a jej pani učiteľka
Vierka Strážnická, ktorá nás o
tejto
udalosti
stručne
informovala:

bolo vidieť, že z karnevalu mali
radosť i rodičia, čo sa odzrkadlilo
na príprave masiek. Veď za
niektoré by sa nemuseli hanbiť
ani divadelné štúdiá. Za takúto
prípravu patrí rodičom vďaka. Aj
to je jedna z možností, ako
rozvíjať estetické cítenie u detí.
Za sladkú odmenu, ktorá sa ušla
všetkým zúčastneným maskám je
potrebné taktiež poďakovať
domácim podnikateľom. Podľa
slov riaditeľky ZŠ, Mgr. Blanky
Kontrovej na sladkosti na tento
fašiangový karneval prispeli
Autoservis P. Kozáčik, Potraviny
M. Vnenčáková, Potraviny
Meszároš a SK Tour M. Krížová.
-lj-

Výročná schôdza hasičov
12. januára 2003 bilancovali
členovia
Dobrovoľného
hasičského zboru (DHZ) v
Podbieli. Výročná členská
schôdza mala skôr slávnostný
charakter. Prítomný bol aj
starosta obce Ing. Ján Sitek,
ktorý sa okrem iného poďakoval
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mladým hasičom za operatívne
zorganizovanie silvestrovskej
zábavy.
Na obrázku vidíme za
predsedníckym stolom zľava:
hosť Peter Podbielančík - veliteľ
DHZ z Oravského Bieleho
Potoka, Viktor Ondrek- predseda
DHZ v Podbieli,
Ing. Ján Sitek starosta obce,
Jozef Lukáček veliteľ DHZ v
Podbieli, Ján
Domiňák
referent mládeže.
DPV
Foto:
Ján Domiňák

Šaliansky Maťko - toto
nezvyčajné pomenovanie nepatrí
veselému a bezstarostnému
chlapcovi, ako by sa na prvý
pohľad zdalo. Je to názov súťaže
v prednese ľudových povestí.
Mnohé z nich napísal aj náš
oravský rodák z Krivej - Anton
Habovštiak. V ich jednoduchosti
je ukrytá krása a čistota, ktorá
dokáže človeka hlboko osloviť
aj dnes. Že je to naozaj tak,
dokazujú každoročne žiaci škôl
práve v tejto recitačnej súťaži.
Naša škola nie je výnimkou a my
máme tento rok veľkú radosť z
úspechu Ivanky Krížovej, ktorá
nás 21. januára reprezentovala na
okresnej prehliadke tejto súťaže

a 6. februára na krajskom kole v
Žiline. Porotu očarila práve
Habovštiakovými
"Hálečkovskými bosorkami" a
umiestnila sa vo svojej kategórii
na 1. mieste. Postúpila tak do
celoslovenského kola tejto
súťaže. To sa uskutočnilo 28.
februára v Šali. Ivanka sa držala
dobre. Aj keď tentoraz
nezvíťazila, priniesla diplom.
P. S.: na to, čo a ako v našich
deťoch žije, má nepopierateľný
vplyv prístup nás - rodičov a v
podstatnej miere prístup
učiteľov. Sme radi, že v Podbieli
sú deti ako Ivanka a v
podbielanskej škole učitelia,
ako Mgr. Strážnická.
-lj-

ROZŠÍRENÁ PONUKA TELEVÍZNYCH
PROGRAMOV
Ešte vlani v septembri sme písali v
obecných novinách o prípravách
na vybudovanie stanice na
viackanálový prenos televízneho
signálu MMDS. Pred vianočnými
sviatkami bol postavený v
Plavisku stožiar, na ktorý bolo
nainštalované a do skúšobnej
prevádzky spustené zariadenie.
Hoci vyladenie kvalitného signálu
pre všetky domácnosti v Podbieli
nie je ešte úplne stopercentné,
väčšina si pochvaľuje možnosť
rozšírenej ponuky televíznych
staníc. Naše fotografie približujú
posledný moment osadenia
stožiara. Na skupinovej fotografii
sú najviac zainteresovaní tesne po
prvom spustení zariadenia do
prevádzky.
-lj-

Zľava: Ing. Jaroslav Hanzel, riaditeľ distribúcie Stredoslovenskej
energetiky, a. s. v Žiline, Ing. Jozef Žatko, technik OTF - VVZ Nižná,
Vedúci prevádzkových služieb VVN v Žiline Ing. Emil Ponechal, Ing.
Ján Žuffa, riaditeľ OTF - VVZ Nižná a zástupcovia obce Ing. Ján Sitek,
Mgr. Jozef Pisoň, p. Ľudovít Krupa, p. Jozefína Krupová a p. Jozef
Domiňák.
Foto. Pavol A. Dubovský
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Spoločenská kronika
. .. od vydania posledných
obecných novín došlo v stavoch
obyvateľov obce k týmto
zmenám:
narodili sa:

14. 12. 2002 Janka Kostelanská
27. 12. 2002 Marek Suban
21. 1. 2003 Lenka Kubicová
23. 1. 2003 Martin Lorinc
Vitajte medzi nami !

Oficiálne zvesti Obecného úradu

Spoločná úradovňa obecných úradov
Prechod niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v zmysle zákona č.
416 z roku 2001 sa dotýka mnohých špecializovaných činností.
Z dôvodu predchádzaniu neúmernému zvyšovaniu počtu zamestnancov vo verejnej správe upravuje zákon
č. 202 z roku 2002 podmienky pre vznik spoločných úradovní obecných úradov. Aplikácia tohoto zákona v
podmienkach nášho regiónu sa premietla konkrétne do vypracovania zmluvy o zriadení spoločného úradu
mesta Tvrdošín a obcí Nižná, Podbiel, Oravský Biely Potok, Habovka a Zuberec. Zrodu tejto zmluvy
predchádzalo niekoľko pracovných stretnutí starostov uvedených obcí. Na nich sa pri často i ostrejšej
diskusii hľadali spoločné body na jej konečné znenie. Bolo treba zabudnúť na prípadné staré spory a v záujme
občanov nájsť spoločnú reč. Každý zo starostov musel korigovať svoje predstavy a kde-tu ustúpiť zo
svojich požiadaviek. Výsledkom tohoto procesu je skutočnosť, že starostovia dotknutých obcí a primátor
mesta Tvrdošín v utorok 4. februára zmluvu o zriadení spoločného úradu slávnostne podpísali. Činnosť
spoločného úradu so sídlom v okresnom meste bude riadiť primátor mesta Tvrdošín. V náplni pracovníkov
úradu je riešenie otázok regionálneho rozvoja, územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných
komunikácií. Na základe dohody zúčastnených strán bude sídlo spoločnej úradovne v priestoroch Mestského
úradu v Tvrdošíne.
-lj-

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Opustili naše rady:

12. 12. 2002 Žofia Drnďáková
vo veku 77 rokov
21. 12. 2002 Mária
Schellingová
vo veku 80 rokov
6. 2. 2003 Cecília Krúpová
vo veku nedožitých 79 rokov
8. 2. 2003 Štefan Nábočík
vo veku nedožitých 87 rokov
18. 2. 2003 Johana Kudynová
vo veku nedožitých 75 rokov
3. 3. 2003 Júlia Siteková
vo veku nedožitých 79 rokov
Odpočívajte v pokoji!
Znovu uverejňujeme jednu
fotografiu z archívu. Ide o podľa
dostupných
informácií
o
spoločnú fotografiu účastníkov
duchovného
cvičenia.
Podbielania sa ho zúčastnili
niekedy v tridsiatych rokoch
niekde na južnom Slovensku.
Pamätníci by mohli nielen
identifikovať
jednotlivých
účastníkov, ale zaujímavé by bolo
aj dozvedieť sa podrobnosti o
samotných
duchovných
cvičeniach.
Prosíme teda nenechávajte si
svoje poznatky pre seba, ale
prineste ich na obecný úrad
šéfredaktorovi týchto novín Ľ.
Jarolínovi.

Alebo
ináč
povedané
inaugurácia novozvolených
poslancov a starostu. Konala sa
3. januára 2003. Fotografie
zachytávajú ako predseda
volebnej komisie Ján Chajdiak
odovzdáva dekrét staronovému
starostovi Ing. Jánovi Sitekovi.

Na druhej fotografii sú príkladne
nastúpení poslanci obecného
zastupiteľstva. Zľava: Pavol
Lofaj, Pavol Kudzbeľ, Daniel
Bebej, Peter Kontra, Jozef

Domiňák, Jozef Pisoň. Chýba
jediná dáma Hedviga Mintálová,
ktorá si v tomto momente práve
preberala menovací dekrét.
Fotografoval Ján Domiňák

marec 2003
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Cestovný ruch

Na dovolenke v Podbieli
Obdobie jarných prázdnin patrí lyžovačkám. Medzi podnikateľmi
v cestovnom ruchu sú na Orave obľúbené hlavne „bratislavské“
prázdniny. Podbiel v zime nie je veľmi navštevovaným strediskom,
ale bratislavčania ho dokážu zaplniť. Už na prvý pohľad je jasné,
že to nebudú všetko zjazdoví lyžiari. Veď tento rok v čase od 15. do
22. februára vlek pod Pálenicou ešte nepremával. Čo teda týchto
turistov pritiahlo do Podbiela? Boli tu predsa len aj zjazdoví lyžiari,
ktorým nevadí každodenné dochádzanie autom ku zjazdovke.
Naopak, využívali strategickú polohu Podbiela a vyrážali
hviezdicovo raz na Zverovku, raz na Kubínsku hoľu, raz do
Brezovice. Bolo tu však aj niekoľko rodín, ktorým pravidelné
vozenie sa hore dolu kopcom nič nehovorí. Vybral som si jednu
takúto rodinku a položil jej niekoľko zásadných otázok. Bol to
vlastne taký malý prieskum trhu. Odpovede zverejňujeme v obecných
novinách. Hostiteľ predsa potrebuje vedieť, čo jeho hosť hľadá,
čo nachádza a čo nenachádza.
Na úvod sa predstavíme.
Rodina Machová sa ubytovala
v jednej z dreveníc na Bobrovej
rali. Vystupovala v tejto zostave:
otec Pavel Mach – energetik, matka
Zora Machová – vysokoškolská
pedagogička, syn Ján Mach – 9
rokov.
Prvá otázka bola prečo
si vlastne vybrali Podbiel za
miesto zimnej dovolenky.
Hľadali sme podľa
presne zadaných kritérií. Išlo nám
o to aby sme boli v prírode,
v mieste, ktoré je dostupné
vlakom, v primeranej vzdialenosti
od Bratislavy. Nie sme len lyžiari,
zaujíma nás poznávanie kraja,
pešia turistika. Na ubytovanie sme
potrebovali
jednoznačne
samostatný objekt, nie penzión ani
ubytovanie na súkromí. S takouto
predstavou sme sa posadili
k internetu a našli sme ponuku
Podbiela.
Stretli
sme
sa
v predvečer
odchodu
Machovcov domov. Namieste
teda bola otázka čo počas
dovolenky navštívili, spoznali,
zažili.
Boli sme v Bobroveckej
doline. Pôvodne sme sa chceli
pozrieť do Juráňovej, ale tá bola
nepriechodná. Aj tak to bol krásny
zážitok. V Oraviciach sme sa ani
nekúpali. Asi sme zvláštni turisti,
keď nás takéto atrakcie nelákajú.
My skôr len obdivujeme prírodu.
Urobili sme si dve pešie túry tu do
podbielanskej Magury, zjazdovali

sme v Zuberci, tam je pre nás
primeranejší svah ako na
Zverovke. Malému Jankovi sa
najviac páčil zamrznutý vodopád
v Roháčoch.
Až tam sa Machovci
vyštverali. To čo nás najviac
zaujíma je, ako boli spokojní so
službami, ktoré sme im v
Podbieli poskytli a čo nám ešte
chýba.
S ubytovaním sme
spokojní. Páčilo sa nám ako
funguje informovanosť o Podbieli
na internete. Všetko potrebné sme
tam našli. Hlavne je užitočné, že
informujete o tom, kedy je ktorý
objekt obsadený. Na ďalšie služby
nie sme veľmi nároční. Vystačíme
si s prírodou. Jesť potrebujeme, ale
uvaríme si sami a miestne potraviny
sú dobre zásobené a aj ceny sú
väčšinou nižšie ako u nás doma.
Nepotrebujeme ani nejaký
spoločenský život. V zime je večer
najlepšie takto pri peci. Ak už, tak
by sme privítali nejaký miestny
folklór. Ale aj to by stačilo, keby
nám tu majiteľ namiesto
magnetofónových kaziet s
modernou hudbou nechal nejakú
folklórnu muziku. Ak by sme našli
nejaké nedostatky, tak sú v
kamiónovej doprave. Príliš nám to
nevadilo, lebo sme bývali v
drevenici položenej ďalej od
hlavnej cesty. Ale vo
všeobecnosti taká hlučná doprava
do rezervácie ľudovej architektúry
akosi nepatrí.
Poznámka redaktora:
spokojnosť s ubytovaním nebola

v
skutočnosti
úplne
stopercentná. Pani Machová
precízne spísala všetky drobné
nedostatky, ktoré v drevenici
našla. Tento zoznam už dostal
majiteľ drevenice a už ich aj
odstránil.
Príjemné posedenie
sme skončili otázkou o
návratnosti. Uvidíme ešte
Machovcov v Podbieli?

Asi áno. Na dovolenky
chodíme síce vždy niekde inde,
lebo chceme spoznávať nové
miesta. To však nevylučuje
návrat tam, kde sa nám páčilo.
Toľko teda malý
prieskum
u
typických
návštevníkov zimného Podbiela.

POVEDZ MI

Pavol A. Dubovský

poetickým

Povedz mi, slniečko chodiace po
svete,
čo spája nás ľudí na tejto
planéte?
- Voda, čo vyrástla z tichého
prameňa,
by naša matka zem smädom nezhorela.

perom

Povedz mi, slniečko bežiace po svete,
čo hreje nás deti na tejto planéte?
- Otvorené dlane, teplé ľudské slová
a mamkina náruč, čo ťa s láskou schová
vždy, keď pocítiš CHLAD.
Povedz mi, slniečko chodiace po svete,
čo poteší ľudí na tejto planéte?
- Lúka plná kvetov, zelená trávička,
v ktorej má svoj domov plachá jašterička.
Povedz mi, slniečko bežiace po svete,
po čom túžia deti na tejto planéte?
- Ich túžba je krehká, je to MIER,
ktorý môžeš kresliť kriedou na papier
len dovtedy, kým sa nerozbije.
- To je ukážka literárnej práce, s ktorou sa žiaci 4. ročníka ZŠ v
Podbieli zapojili do súťaže "Európa v škole" a postúpili do
celoslovenského kola spoločne s výtvarnými prácami L.
Meszárošovej a A. Žuffovej.
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U nás doma

... XVII. PODBIELANSKÁ MAGURA
ruky a dolinou znel spev partie od
dymiacej vatry. Keď prišiel starosta
na snežnom skútri, podstatná časť
účastníkov už zostupovala dolu.
Nakoniec sa opäť všetci stretli na
štadióne. Starosta stihol na skútri
previezť po ploche štadióna niekoľko
detí, tiež účastníkov prechodu. V
bufete sa všetci posilnili pripravenou
klobáskou a čajom. Sotva vydýchli,
už rozoberali zážitky z trate. Tí,

ktorým sa neminuli zásoby ponúkali
zo "svojej", ostatní si objednali pri
barovom pulte. Na odbyt šlo všetko,
čo tečie a o chvíľu sa už aj v bufete
rozliehal spev, ba začalo sa i tancovať.
Len skutočnosť, že plesová sezóna
ponúkala v okolí na sobotný večer
niekoľko plesov, medziiným i v
Podbieli ples poľovníkov, dopomohla
k tomu, že sa podstatná časť
účastníkov začala lúčiť a pomaly

vytrácať. Na záver, ktorý sa blížil ku
ôsmej hodine večer, ostali už len tri
skupinky
"najskalnejší",
"najpodperenejší" a samozrejme
organizátori,
ktorí
museli
poupratovať.
Sedemnásta "Magura" je za nami.
Všetci jej účastníci si pochvaľujú
prechádzku, náladu a atmosféru,
nakoniec i počasie, skrátka príjemne
strávený sobotný deň. A už sa tešia
na "Maguru" s číslom osemnásť.

... a ešte
Zaujímavosti z Magury
- turisticko-lyžiarskemu prechodu
podbielanskou Magurou je
vyhradená pravidelne prvá sobota
vo februári

Pri prezentácii v bufete na
štadióne Pod Pálenicou bolo
ráno veselo.

- druhá, náročnejšia trať dosahuje
až na hrebeň pohoria Oravská
Magura - konkrétne prechádza cez
kótu Šubovka 1127 m n. m.

( dokončenie zo str. 1 )

- na tohoročnom sedemnástom
ročníku sa zaregistrovalo presne
134 účastníkov

Šubovku fúkal dosť silný vietor, no
obloha bola takmer bez mráčku a
slnkom zaliate vrchy poskytovali
účastníkom prechodu nádherné
scenérie. Škoda, že pre väčšiu nádielku
snehu na Petrovke nebola zjazdná cesta
a tak nebolo možné hore ku odbočke
trasy na Šubovku dopraviť partiu,
ktorá by pripravila vatru. Viacerým
účastníkom chýbala atmosféra, ktorá
tu vládla pred dvomi rokmi. Vatra síce
bola pripravená dolu pri poľovníckej
chate Pod Kráľovou, no akosi sa
nechcela rozhorieť a dobré dve hodiny
iba dymila na celú dolinu. Mnohí z
príchodzích si ťažkali, že silný a
studený vietor im komplikoval
založenie ohňa a dlhú dobu sa veru
triasli od zimy, keď sa nebolo pri čom
ohriať. Ešteže boli na lavici pod
stromami pripravené várnice s
horúcim čajom zahusteným
Rumíkom. Napriek vetru a chladu bola
atmosféra Pod Kráľovou dobrá. Pri
menších ohňoch sa ohrievali skrehnuté

V chladnom vetre, ktorý fúkal Pod Kráľovou bol každý horiaci
ohník vzácnosťou ...

- medzi účastníkmi boli okrem
domácich i obyvatelia ďalších
oravských obcí a miest, dokonca i
návštevníci z Levoče a Stupavy
- osobnosťou XVII. ročníka
prechodu bol bývalý poslanec
Národnej rady SR a jeden z tých,
čo stáli v roku 1990 pri obnovení
činnosti Slovenskej národnej
strany - historik PhDr. Anton
Hrnko, ktorý v Podbieli práve
trávil krátku dovolenku
- najstarším účastníkom bol
samotný
zakladateľ
toho
športového podujatia pán Jozef
Mintál, ktorý si ani vo veku 65
neodpustil
absolvovanie
prechodu
- najmladším účastníkom bol člen
športovo založenej rodiny štvorročný David Franko
text a foto: -lj-

... a dobre bolo aj s pohárom horúceho čaju v ruke.

Maškarný ples
Do prehľadu plesovej sezóny sa nám akosi nezmestil ten
najbláznivejší ples. Ako je zvykom konal sa celkom posledný
22. februára 2003. Organizovali ho podbielanskí hasiči a
zúčastnilo sa ho aj mnoho mimopodbielanských účastníkov.
Na fotografii Jána Domiňáka sú najúspešnejšie masky.

Šport
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Volejbalistky Podbiela

OBECNÁ LIGA

opäť prvé

Hoci šiesty ročník obecnej ligy
"O pohár starostu obce" bude
pokračovať v deviatom týždni,
kedy sa predpokladá i jeho
ukončenie, jeho víťaz je istý už
dnes. Je ním družstvo
Podčervenia, ktoré malo v
priebehu turnaja najstabilnejšiu
formu. Ostatné družstvá majú
ešte odohrať po jednom zápase
s družstvom Cestných stavieb.

Volejbalistkám Podbiela sa v
tohoročnej ligovej súťaži darí.
Kulminujúca plesová sezóna a
tým i hustejšie využitie
viacúčelovej haly zamiešalo na
chvíľu poradie v súťaži.
Volejbalové družstvo žien Podbiela
tak nemohlo odohrať zápasy s
družstvom Domček Dolný Kubín
vo vylosovanom termíne 22. 2.
2003, čím sa ocitlo na druhom

mieste oravskej volejbalovej ligy ženy Tvrdošína totiž v 11. kole
zvíťazili v oboch zápasoch s
Juniorkami Tvrdošín. Dohrávka
jedenásteho kola však opäť
posunula družstvo žien Podbiela
do čela oravskej ligy po vyhratých
obidvoch zápasoch ( 3:0 a 3:1 ) so
súperom z Dolného Kubína.
Predovšetkým prvý zápas mal
veľmi dobrú úroveň. Po prestávke

Tabuľka po 11. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VK Podbiel
Ženy Tvrdošín
Domček D. Kubín
VK Námestovo
Junior Tvrdošín
Novoť
Vitanová
Or. Veselé
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22
22
22
22
20
22
22
20

20
19
15
9
9
6
6
2

2
3
7
13
11
16
16
18

63 : 16
61 : 11
51 : 33
37 : 45
40 : 41
26 : 59
23 : 55
15 : 56

42
41
37
31
29
28
28
20

Tohtoročná zima zjazdovému
lyžovaniu v Podbieli veľmi nepriala.
Najprv síce mrzlo, ale nebolo snehu. Potom sneh napadol, ale bolo
ho málo. Keď už napadlo dosť, prišlo o chvíľu oteplenie. Mnohí
nepozorní podbielania si možno ani nevšimli, že vlek pod Pálenicou
funguje. A on fungoval! Síce len krátko, ale tí čo prišli si pochvaľovali.
Je naozaj škoda, že tento areál si nemôžu lyžiari užívať dlhšie. Sám
prezident ŠK Podbiel Ing. Ján Sitek nás presviedčal, že budúcu zimu
už isto budeme mať umelé zasnežovanie. Veríme, že takáto investícia
bude rýchlo návratná.
Priložené obrázky dokumentujú krásne počasie, ktoré pod pálenicou
vládlo v nedeľu 22. febrára 2003. Sú tu zachytení aj hlavní vlekári:
Jozef Mintál, Stanislav Korčuška a Jaroslav Tomaga. František
Matúš bol práve neprítomný.
Foto: Pavol A. Dubovský

medzi zápasmi ženy Podbiela v
prvom sete druhého zápasu akoby
sa hľadali, až nakoniec set prehrali.
Druhý set bol
aj vďaka
koncentrovanejšiemu výkonu
našich žien vyrovnanejší. Tretí
vyhrali vysoko 25:13. Štvrtý set
bol až do konca opäť veľmi
vyrovnaný, no nakoniec sa z
vyhratého setu i celého zápasu
tešili ženy Podbiela. Počnúc 12.
kolom čakajú naše ženy až do
konca súťaže ťažkí súperi.
termíny ďalších zápasov:
8. 3. 2003 - ženy Tvrdošín
15. 3. 2003 - Juniorky Tvrdošín
23. 3. 2003 - VK Námestovo
Zaželajme reprezentantkám
Podbiela do ťažkého záveru
súťaže veľa bojovnosti a hojnosť
športového šťastia. -L. Loffajová-

Doterajšie poradie:
1. Podčervenie
2. Pleso
3. Cestné stavby
4. Červená skala
V priebehu mesiaca marca
plánujeme v rámci rekreačného
volejbalu jednodňový turnaj o
najzdatnejšiu trojicu. Jednou z
podmienok je účasť aspoň jednej
ženy v súťažnom trojčlennom
družstve. Kompletné propozície
budú uverejnené včas.
-LL-
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Šport
ZIMNÝ HALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU

V závere minulého roka sa
uskutočnili
dve
kolá
zreformovanej
súťaže
neregistrovaných futbalistov.
Ako sme informovali v
koncoročnom vydaní obecných
novín, víťazom obidvoch kôl sa
stalo mužstvo Medveďov.
Ďalšie, v poradí tretie kolo
súťaže sa uskutočnilo v sobotu
25. januára 2003. Medvede ani
tentoraz neprehrali. Víťazom
turnaja sa však stali Pukáči, ktorí
využili zaváhanie Medveďov v
poslednom zápase. Turnaj je
čoraz vyrovnanejší. Ani jeden
zápas nemal jednoznačný
priebeh. Svedčí o tom aj to, že
strelcom sa podarilo nastrieľať z
doterajších turnajov najmenej
gólov - 34, pričom najlepší bol
Konfala s piatimi zásahmi.
4. turnaj sa uskutočnil v piatok
28. februára 2003. Turnaj
ochudobnený o účasť mužstva
Šable, ktoré si akosi nevšimli
termín turnaja. Zápasy boli síce
pomerne vyrovnané, ale
nakoniec všetko skončilo podľa
papierových predpokladov. Aj
najlepší strelec bol tradičný. Jozef
Konfala znovu nastrieľal 5 gólov.
Zaujímavý štatistický údaj je, že
Medvede vyhrali všetky zápasy
rovnakým skóre 4 : 2.
Výsledná tabuľka 4. turnaja:
Medvede 3 3 0 0 12 : 6 9
Pukáči
3 2 0 1 10 : 6 6
Hasiči
3 102 6:7 3
Mládenci 3 0 0 3 5 : 14 0
Posledný turnaj tejto zimy sa
uskutoční v nedeľu 16. marca
2003 so začiatkom o 14:00.

Podbiel
Obecné noviny.
Vydáva Obecný úrad Podbiel
ako nepredajnú publikáciu v
náklade 450 kusov - Šéfredaktor:
Ľubomír Jarolín - Redaktor:
Pavol A. Dubovský - Technická
spolupráca: Ing. Jozef
Malatinka a Ing. Stanislav Hroš
- Neoznačené fotografie sú z
archívu redakcie - Tlač:
Tlačiareň Podbiel

Výsledky zápasov 3. turnaja
Mládenci
Medvede
Pukáči
Šable
Mládenci
Pukáči
Medvede
Šable
Mládenci
Hasiči
Medvede
Pukáči
Mládenci
Šable
Hasiči
Šable
Hasiči
Pukáči
Hasiči
Medvede

2:2
3:1
0:2
3:1
1:3
2:1
2:4
3:1
1:2
0:0

Konfala 2x - P. Sitek, Mores
T. Chajdiak, M. Chajdiak, Matúch - Líška
T. Chajdiak; žltá karta: T. Chajdiak
J. Mintál 2x, Mores - S. Korčuška
Konfala - R. Mintál 2x, M. Dolník
Mores 2x - P. Veselý
Konfala 2x - Adamec 2x, Ihring, M. Tomaga
R. Mintál, Schelling, Slamka - Dubovský
R. Mintál - Matúch, R. Veselý

Výsledná tabuľka 3. turnaja:
Pukáči 4
Medvede 4
Hasiči
4
Šable
4
Mládenci 4

301
220
211
103
013

8:4
7:4
7:4
7 : 11
5 : 11

9
8
7
3
1

Víťaz tretieho turnaja - Pukáči
s pohárom starostu obce.
V hornom rade zľava Brunčák,
T. Chajdiak, R. Veselý, Povala.
V dolnom rade zľava P. Veselý,
M. Chajdiak, Matúch.
Výsledky 4. turnaja:
Medvede
Mládenci
Hasiči
Pukáči
Medvede
Hasiči
Mládenci
Pukáči
Medvede
Pukáči
Mládenci
Hasiči

4:2
0:2
4:2
2:6
4:2
1:4

Lukačík 2x, Betuštiak, J. Mintál – Konfala 2x
- Matúch, Turčák
J. Mintál 3 x, Adamec – Schelling, R. Mintál
Konfala 2x – Turčák 3x, M. Chajdiak, Matúch, Dvorský
Tomaga, Lukačík, Adamec, Betuštiak – M. Chajdiak, Povala
Konfala – Schelling 2x, R. Mintál 2x

Novinky v ŠK Podbiel
Futbalisti ŠK Podbiel sú v plnej príprave na jarnú časť piatej ligy. Situáciu hodnotí tréner mužstva
Karol Bandík.

Príprava začala 25. januára. Sme v štádiu kondičnej prípravy. Postupne prejdeme k tréningu
rýchlosti a obratnosti a pred začiatkom súťaže začneme dolaďovať aj herné prvky. Chceli by
sme odohrať minimálne 6 prípravných zápasov. Je pripravené aj trojdňové sústredenie
v Oraviciach. Malo by sa uskutočniť v polovici marca.
Čo sa týka zmien v kádri, treba povedať, že prestupový termín ešte neskončil. Preto nechcem
predbiehať a nebudem prezrádzať mená hráčov, ktorí by mali posilniť mužstvo. Fakt je, že
momentálne mi zostalo 14 hráčov. Nerátam už s Korčuškom, ktorý nám na jeseň pomohol len
na veľké naliehanie, Kudzbel odišiel za prácou do zahraničia, Schelling sa lieči z ťažkého zranenia,
Marton odchádza na hosťovanie do Tvrdošína. Zo zahraničia sa vrátil Dančo, takže už by mohol
nastupovať. V každom prípade je jasné, že káder treba posilniť. Verím, že sa to vedeniu mužstva
podarí. Čo sa týka realizačného tímu, tiež sú tu drobné zmeny. Funkciu vedúceho mužstva bude
vykonávať Milan Kubášek a mojím asistentom bude ďalší aktívny hráč Stano Drbiak.
Jeseň pre nás nebola dobrá. V posledných rokoch má Podbiel lepšie jarné časti, ale na to sa
nemôžeme spoliehať. Takže pomôže len poctivá príprava.

