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Deň starostu

V poradí piate číslo obecných
novín pri niesl o na pr el ome
novembra a decembra minulého
roku pred blížiacimi sa voľbami
hodnot enie predchádzajúceho
volebného obdobia staronového
starostu. Ani sme sa nenazdali a
je tu opäť koniec novembra a tak
by sme mohli pomaly začať s
rekapituláciou toho, čo sa v
Podbieli z a ten rok udialo.
N aj lepši e vidit eľné s ú as i
výsledky investi čných akcií ako
rekonštrukcia potoka na Ulici,
r ekonš tr ukcia kanal iz áci e v
budove Z ákl adnej školy,
budovani e nových kanali začných prípojok v okolí kostola
a na Bobrovej rali, či kompletná
r ekonš tr ukcia
pr ies torov
obecného úr adu, kt orý s a
vynovený má s l ávnos tne
odovzdávať piateho decembra.
Okrem t oho sa Obecný úr ad
podieľ al aj na f inančnom
z abez pečení úprav okoli a
kostola. Dokončilo sa uloženie
t el ekomuni kačných
vedení
spoločne s rozvodom miestneho
rozhlasu. Bolo vydaných osem
stavebných povolení na výstavbu
a r ekonš tr ukciu r odi nných
domov, dve stavebné povolenia
pre právni cké osoby a dve
kolaudačné rozhodnutia fyzickým
osobám. K oncom leta bol
založený obecný podnik, ktorý v
súčasnosti z amest náva t roch
pracovní kov
v
r i adnom
pracovnom pomere a niekoľko
ďalších príležitostne.
Podbiel očividne rastie a
opeknieva. L en nech to t ak
vydrží, nech pekných a dobrých
vecí pribúda. Podbiel a jeho
občani a i návš tevní ci si t o
zaslúžia.
-lj-

Starosta obce v rozhovore s muzikantami
Už tradičným podujatím sa stal v
Podbieli Deň starostu. V nedeľu

12. októbra 2003 sa krátko po
štrnástej hodine začali do kultúrno

- športovej haly prichádzať prví
návš tevní ci , kt orí už z
predchádzajúcich ročníkov vedia,
čo môžu od tohot o podujatia
očakávať. P rí chodzí ch ví tal
starosta obce, ktorý na pamiatku
venoval každému návštevníkovi
nové propagačné pohľadnice s
fot ografickým i zábermi zo
zaujímavostí Podbiela s podpisom
a odtlačkom erbovej pečiatky.
Návšt evníci m ali m ožnos ť
ponúknuť sa pohárikom dobrého
vínka, alebo tradičnej borovičky s
jalovcom a domácimi koláčikmi, či
pos úchom s pom azánkou.
P oobdi voval i aj pripravené
exponáty ovoci a a zeleniny z
domácich záhrad spoluobčanov i
(pokračovanie na 2. strane)

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (PRĽA)

Či chceme, alebo nie, je to už
raz tak! Podbi el je v svoj ej
naj st arš ej čast i z as t avaný
pôvodnou zástavbou dreveníc,
ktoré sú Ministerstvom kultúry SR
vyhlásené za národné kultúrne
pamiatky, sú súčasťou Chránenej
pamiatkovej zóny Bobrova raľa
a z ár oveň s ú z ar adené do
zoznamu európskeho kultúrneho
dedičs tva. Ku pr oblemat ike
ochrany pamiatkového fondu sme
uverejnili rozsiahlu informáciu
bezpros tredne po nadobudnutí
účinnosti zákona č. 49 / 2002 Z.
z. z 19. decembra 2001 o ochrane
pamiatkového fondu v májovom
vydaní obecných novín z roku
2002. Roky s a aj na týchto
drevenici ach
neúprosne
podpisujú a aj t iet o obj ekty
potrebujú údržbu. Ak náhodou
uvažujete v nasledujúcom roku
rekonštruovať drevenicu, ktorej
ste majiteľom a ktorá je kultúrnou
pamiatkou, alebo sa nachádza v
chránenej pami at kovej z óne,
venujte pozornosť nasledujúcim
riadkom. S jarným oteplením totiž

Výrez z mapy obce Podbiel s vyznačením pamiatkovej zóny
vznikajú každoročne pri snahe o
obnovu, či rekonštrukciu, rôzne
spory majiteľov nehnuteľností s
Krajským pamiatkovým úradom.
K uvedenej probl emat ike sa
vyjadruje v nasledujúcom článku
osoba znalá danej problematiky
- pracovní čka K PÚ Ž i li na,
pr acovis ko Ružomberok, Bc.
Zuzana Beranová.
- Ochrana kultúrneho dedičstva
je dnes dôležitou súčasťou politiky
vyspelých krajín celého sveta.
Ľudová archi tektúra patrí k
najvýznamnejším zložkám nášho
kultúrneho dedičstva. Na území
Žilinského kraja sa nachádzajú tri
Pamiatkové rezervácie ľudovej
architektúry a to Podbiel, Vlkolínec
a Čičmany. Časť obce Podbiel Bobrova raľa, bola vyhlásená za
PRĽA Uznesením vlády SSR číslo

316/77 zo dňa 14. septembra 1977.
Vyhlásením PRĽA sa v Podbieli
sleduje usmerňovanie činnosti a
s tanovenie podmi enok pre
záchranu a zachovanie pôvodného
charakteru historickej časti obce,
a pôvodného architektonického
výrazu jednotlivých objektov.
Národná rada SR schválila v
decembri 2001 zákon o ochrane
pamiatkového fondu, ktorý vyšiel
v zbierke zákonov pod číslom 49/
2002 a nadobudol účinnosť 1.
apríla 2002. Tento zákon upravuje
podmienky ochrany kultúrnych
pamiatok a pamiatkových území v
súlade s vedeckými poznatkami a
na základe medzinárodných zmlúv
v oblasti európskeho a svetového
kultúrneho dedičstva, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
(pokračovanie na 2. strane)
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Aktuality
Pamiatky v centre pozornosti ...
(pokračovanie z 1. strany)
Zákon vymedzuje ochranu
pamiatkového fondu ako určitú
konkrétnu činnosť, ktorá spočíva
naj mä v predchádzaní a
obmedzovaní takých zásahov do
kul túrnych
pami atok
a
pamiatkových území, ktoré ich
ohrozujú, poškodzujú alebo ničia,
ako aj odstraňovanie následkov
takýchto zás ahov s tanovením
opatrení na nápravu. V schválenej
právnej norm e s ú presne
vymedzené práva a povinnosti
vlastníkov kultúrnych pamiatok.

Vandali medzi nami
Obdivujem a vážim si ľudí, ktorí si
vedia nájsť čas a urobiť niečo aj
pre iných a nie len pre seba. Bez
ohľadu na čas a peniaze majú
snahu stále vo svojom okolí
pomáhať, čos i vylepš ovať a
zveľaďovať, urobiť niečo naviac
pre dobro, či len tak pre potechu
druhých. Aj v Podbieli sú takí
ľudia. Jedným z nich je bezpochýb
m ies tny pán farár Donát
Čarnogurský. Po prevzatí budovy
bývalej ci rkevnej š koly pod
správu farnosti prišiel s nápadom
vybudovať v jej priestoroch malé
etnografické múzeum. Zozbieral
množstvo vecí, ktoré dýchajú
minul osťou. Opravil, vyči stil,
nakonzervoval a za pom oci
niekoľkých ďalších spriaznených
duší zrealizoval svoj zámer. Tí, ktorí
toto múzeum navští vili určite
potvrdia, že je tam čo vidieť a je sa
čím kochať. Súčasťou jeho snáh
bolo samozrejme i upravenie
pri es t orov pred sam ot nou
budovou a v jej okolí a tak sa partia
ši kovných rúk pus ti la aj do
návratu pôvodného oplotenia
cirkevnej školy na svoje miesto.
Dobré meno obce Podbiel sa však
pokúšajú naštrbiť vandali, ktorí sa
začal i podpi s ovať s voj im i
siláckymi prejavmi na stĺpikoch
tohoto oplotenia. Vo štvrtok 18.
s ept em bra ráno bol plot
poškodený a jeden zo s tĺpov
vyvalený. Privolaná policajná
hliadka zdokumentovala výsledok
tohoto vandalského činu a začala
vyšetrovanie. Medzičasom partia

... deň starostu
(dokončenie z 1. strany)
drobné ručné práce s jes ennou
tematikou, ktoré pripravili deti

Medzi prvými obdovovateľ mi
výs tavky
pest ovateľ ských
úspechov bol i s peváčky z o
Senkovej

Ani privolaná poli caj ná hliadka a začaté vyš etr ovanie, ži aľ
nezabránila neznámym vandalom, aby svoj ohavný skutok zopakovali
ešte dvakrát.
šikovných chlapov plot opravila
a zdal o sa, že všetko bude v
poriadku. Zlosť i smútok však
premáhali aj mňa, keď som 15.
októbra ráno videl, že vandali sa
opäť realizovali a skúšali stabilitu
ďalšieho stĺpika. Po tretíkrát som
rovnaký obraz spozoroval v stredu
5. novembra v dopoludňajších
hodinách. Stĺpik na zemi a plotové
dielce
zdemol ované
a
povykrúcané. Viem si predstaviť
pocity t ých, ktorí sa s nažili o
opravu a s krášl eni e okoli a
historicky cennej budovy cirkevnej
š kol y. Na druhej st rane
nedokážem pochopiť myšlienkové
pochody neznám ych vandalov,
ktorí s a podľa mňa nevedi a

reali zovať inak, l en takým to
spôsobom.
Je možné, že sa nikdy nepríde na
to, kto plot neustále poškodzuje a
skúša trpezlivosť tých, ktorým
záleží na peknom obraze a dobrom
m ene P odbiel a (výsl edok
vyšetrovania je doposiaľ nulový).
Asi nikdy sa nepodarí, tak ako to
bývalo v minulos ti, prikovať
týchto vagabundov k železnej guli
a nechať i m vyzúri ť s a v
kameňolome s krompáčom v ruke,
aby z nich bol aspoň nejaký osoh.
Som m ierumi lovný človek a
nezvyknem chŕliť zlo na iných, no
takým, ako sú títo neznámi vandali
želám - nech im ruka odpadne!
-lj-

Maters kej škol y a Školského
klubu. Pripravené boli i fotografie
z niekt orých kult úrnych i
š port ových a spol očenských
podujatí, ktoré sa uskutočnili v
Podbieli v priebehu tohoto roka.
Výstavku dopĺňal i propagačný
materiál "Podbiel v kresbách",
vytvorený z kreslených obrázkov
s doplňujúcim, aj viacjazyčným
textom, zobrazujúcich dominanty
a zaujímavosti Podbiela, ktorý na
objednávku Obecného úradu
vyhot ovi la fi rm a Hi eros v
T vrdoší ne. Krát ky pozdrav
prítomným priniesla Senková. Pri
sprievodnej muzike v podaní
domácej kapely "Biele skaly" a

dobrej nálade sa prítomní bavili
spoločne i na tanečnom parkete až
do podvečerných hodín.
text a foto: -lj-

Ešte pred vrátením exponátov ich
majiteľom si výstavku ovocia a
z el eni ny pr iš li v pondelok
dopoludnia poz ri eť i det i z
Materskej školy.

V poslednom období sa zo
strany m asovokomunikačných
prostriedkov zintenzívnil záujem o
objekty ľudovej architektúry v
Podbieli, hlavne v súvislosti s tzv.
padaním s triech a kladení m
zodpovednosti za tento stav na
"pamiatkárov". Na vysvetlenie pre
čit at eľov, poukážem l en na
niektoré skutočnosti vyplývajúce
zo zákona č. 49/2002 Z. z. o
ochrane pam iatkového fondu
(pamiatkový zákon). KPÚ v Žiline,
pracovisko v Ružomberku, ako
orgán št átnej správy, nevlastní
žiadne kultúrne pamiatky, ale v
zmysle § 11 tohto zákona je v
prvom stupni vecne príslušným
s právnym orgánom, kt orý
rozhoduj e o právach a
povi nnost iach právnických a
fyzických osôb na úseku ochrany
pamiatkového fondu. V praxi to
znamená, že ak vlastník kultúrnej
pami atky, alebo nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v pamiatkovom
území, t.j. aj v PRĽA pripravuje
akýkoľvek zás ah do obj ektu
(údržba, oprava, rekonštrukcia...),
j e povinný v zmysl e § 32
uvedeného zákona požiadať
krajs ký pami atkový úrad o
rozhodnutie k zamýšľanej činnosti.
V žiadosti špecifikuje práce, ktoré
chce vykonať, doloží k nej list
vl astníctva, nie starší ako t ri
mesiace, použiteľný pre právne
úkony a snímku z pozemkovej
mapy. V rozhodnutí správny orgán
st anoví podmienky reali zácie
j ednot li vých druhov prác
vzhľadom na zachovani e
kultúrnych a historických hodnôt
nehnuteľnosti.
Práva a povinnosti vlastníkov
kultúrnych pamiatok sú stanovené
v § 28 pam iatkového zákona.
Podľa neho medzi základné
(dokončenie na 3. strane)

Aktuality

november 2003
Pamiatky v centre pozornosti ...
(dokončenie z 2. strany)
povi nnosti vlastníka kultúrnej
pamiatky patrí výkon základnej
ochrany pami atky na svoj e
náklady a jej užívanie v súlade s
jej pamiatkovou hodnotou. Tým
sa má predchádzať ohrozeniu,
poškodeniu, zničeniu, al ebo
odcudzeniu pamiatky, má sa trvale
udržať jej dobrý stav, vrátane jej
prost redia a má sa využí vať a
prezentovať v s úlade s jej
pam iat kovou hodnotou a
technickým stavom. Ako túto
povinnosť napĺ ňaj ú v praxi
vlastníci kultúrnych pamiatok?
Zanedbanie základnej ochrany
kultúrnych pami atok zo strany
vlastníkov, má za následok padanie
striech i devas tovani e ďalš ích
konštrukcií stavby. Za tento stav
a súčasne za porušovanie zákona
zodpovedá plne vlastník. Neraz si
vlast ní ci zam ieňajú pojem
zákl adná ochrana s obnovou,
pret ože už poškodenú, alebo
čiast očne zni čenú kul túrnu
pamiatku chcú opravovať v rámci
základnej ochrany. To však už nie
je základná ochrana, ale obnova a
v takomto prípade si vlastník musí
vyžiadať rozhodnutie správneho
orgánu k zámeru obnovy. Často
vlastníci objektov realizujú práce
na obnove kultúrnych pamiatok
bez vydania rozhodnutia KPÚ. Je
to vlastne porušenie zákona a
správny orgán môže za takéto
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Svedčí o tom aj skutočnosť, že
krajský pamiatkový úrad od mája
uplynulého roku k 31. 03. 2003
vydal vl ast níkom kultúrnych
pamiatok v Podbieli 7 rozhodnutí,
s obsahom ktorých všetci súhlasili.
Ani jeden z účastníkov sa proti
vydaným
rozhodnut iam
neodvolal.
Zároveň upozorňujem
vlastníkov na povinnosť vyžiadať
si povolenie KPÚ aj k umiestneniu
reklám, oznamov a technických
zariadení na nehnuteľnej kultúrnej
pamiatke, alebo v pamiatkovom
území.

Toto je exemplárna ukážka, ako dopadol v Podbielanskej PRĽA jeden
necitlivý zásah
konanie vlastníkovi uložiť v
priestupkovom konaní pokutu.
Fyzickej osobe do výšky 100 000,Sk, právnickej osobe od 100 000
do 500 000,- S k. Ak vlastník
kult úrnu pamiatku zničí, jeho
konanie už nemožno klasifikovať
ako priestupok. Svojim konaním už
naplnil skut kovú podst at u
t rest ného činu zneuží vani a
vlast ní ct va v zm ysl e § 258
Trestného zákona, ktorý hovorí o
tom, že ten kto poškodí dôležitý
kult úrny, alebo i ný dôleži tý
všeobecný záujem tým, že zničí,
poškodí, urobí neupotrebitreľnou,
alebo zašantročí vlastnú vec, ktorá
požíva ochranu podľa osobitných
predpisov, potresce sa odňatím

slobody až na 2 roky, peňažným
trestom, alebo prepadnutím veci.
V takomto prípade už konajú vo
veci orgány činné v t rest nom
konaní.
Vlastníci pamiatok sa často
sťažujú, že im " pamiatkári" kladú
nesplniteľné podmienky, preto sa
do opráv ani nepúšťajú... Takéto
tvrdenia sú nepravdivé, pretože
kraj ský pam i at kový úrad
vychádza vlastníkom maximálne v
úst rety z hľadiska zachovania
archi t ekt oni cko-kul t úrnych
hodnôt. Vlastníkom chránených
objektov je umožnené budovanie
sociálnych zariadení, schodiska,
zobyt nenie podkrovi a a pod.

Krajský pamiatkový úrad v
Žiline, pracovisko v Ružomberku
v prípade nejasností týkajúcich sa
postupu pri obnove kultúrnych
pam iatok a nehnut eľnost í v
Pamiatkovej rezervácii ľudovej
architektúry v Podbieli, usmerní
činnosť vlastníkov a poskytne im
odbornú a metodickú pomoc.
- V záujme predísť zbytočným
sporom a pr oblémom chceme
upozorniť na znenie uvedeného
zákona č. 49/2002 a ponúknuť
majiteľom nehnuteľností pomoc.
V pr ípade vášho z áuj mu,
kontakt ujt e s a na Obecnom
úrade, alebo na adrese: Krajský
pami at kový úrad Ž il i na,
pracovis ko
Ruž omber ok,
Námestie Š. N. Hýroša č. 1, č.t.
044/4324722.

Príspevky štátu na obnovu a opravy kultúrnych pamiatok v Podbieli
P. č. Priezvisko a meno

dát. rozhodn.

číslo rozhodnutia

kult. pam. č. č. popis.

parcela č.

príspevok (Sk)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

16.7.1996
10.7.2000
13.6.2001
19.3.2002
25.3.1998
25.3.1998
4.3.1997
13.6.2001
19.3.2002
25.3.1998
8.9.1999
13.6.2001
12.8.1999
25.3.1998
12.8.1999
16.7.1996
4.3.1997
4.3.1997
10.7.2000
25.3.1998
4.3.1997
31.10.1997

96 / 00910 - 004
2000 / 09315
2001 / 06515
OIOV - 2002 / 07011
97 / 07972 - 003
97 / 01413 - 004
97 / 01408 - 001
2001 / 06514
OIOV - 2002 / 07007
97 / 05618 - 004
99 / 07869
2001 / 06513
99 / 07868
97 / 05617 - 004
99 / 07886
96 / 00911 - 004
97 / 01410 - 001
97 / 01411 - 001
2000 / 10051
97 / 07295 - 008
97 / 01409 - 001
97 / 01409 - 002

Ss/2773
2039
2055
2055
2059
2784
2054/0
2054/0
2054/0
2049
2049
2049
2039
1586
1586
Ss/2783
2772/0
2773
2056
2785
2037/2
2037/2

890/4
665
768
768
782
685/3
763
763
763
712
712
712
664
731/2
731/2
685/2
889/1
890/1, 2
775
604/1
651/1
651/1

48 000.25 000.30 000.10 000.35 000.30 000.49 500.10 000.20 000.30 000.15 000.10 000.20 000.20 000.10 000.47 000.49 500.42 000.25 000.25 000.49 500.10 000.-

Bachynec Miroslav, JUDr. a manž. Marta
Beňušík Rastislav
Cibuláková Alena
Cibuláková Alena
Ďuracký Pavol, Ing. a manž. Venuša
Furinda Jozef, Ing.
Gondová Mária
Gondová Mária
Gondová Mária
Katolínová Mária
Katolínová Mária
Katolínová Mária
Korčuška Stanislav a manž. Genovéva
Krafský Ondrej
Krafský Ondrej a manž. Zlatica
Križo Vladimír a manž. Marta
Krupa Jozef
Krupa Jozef
Mačňák Jozef ml.
Mráz Milan, Ing. a manž. Anna
Zimánová Helena
Zimánová Helena

177
93
124
124
131
100
123
123
123
109
109
109
94
114
114
99
176
177
127
206
90
90
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Oficiálne zvesti Obecného úradu

S poločenská kronika

Obecný úrad

.. . od v y da ni a po s le dn ýc h
obecných novín došlo v stavoch
o b yv a t e ľ ov o b ce k t ým t o
zm enám :

v rekonštrukcii

narodili sa:

5. 9. 2003 Simona Turčáková
Vitaj medzi nami !
Do stavu manželského vstúpili
a sviatosť manželstva prijali:
Takto začala rekonštrukcia OcÚ - vysťahovaním a búraním

- Ján Sroka
a Veronika Barancová
- Lucia Klimeková
a Štefan Kunocha
- Miroslava Loffajová
a Ing. Miroslav Bula
- Zdenka Lukačíková
a Ľubomír Pazúrik
- Robert Butko
a Monika Novotná
- Antónia Kanderková
a Marek Poluch

Investičný rozvojový program obce Podbiel
na roky 2003 – 2006

- Juraj Mačňák
a Mgr. Jana Theinerová,
- Ing. Zuzana Kočalková
a Ing. Rastislav Repaský.

1. Rozšírenie kanalizácie:
Bobrova raľa
časť domov pri kostole
Ulička – II. etapa – pravá strana
Ulička – III. etapa – napojenie ľavej strany Zámostie
2. Vybudovanie infraštruktúry v lokalite Zámostie – Krivý kút:
vodovod
kanalizácia
plynofikácia
elektrifikácia
miestne komunikácie ( táto investícia podlieha doriešeniu
vlastníckych vzťahov )
3. Rekonštrukcia obecného potoka v celej dĺžke
4. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu
5. Rekonštrukcia Domu smútku a oplotenia
6. V spolupráci s Povodím Váhu vybudovanie spevnenej hrádze
na nábreží riekyOrava, ktorá bude slúžiť ako oddychová a pešia
zóna
7. Vybudovanie športovísk za kultúrno – športovou halou
8. Vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste I/59 od Uličky po
pravej strane s napojením na chodník v Sihle
9. Príprava výstavby chatovej oblasti na Zámostí ( od strelnice po
ČOV ) a Hore Červeným
10. Príprava ďalšej bytovej výstavby v lokalite Podčervenie
11. Vybudovanie ubytovacieho zariadenia pod tribúnou na štadióne
12. Výstavba autobusovej zastávky a rekonštrukcia obecných
zast ávok
13. Doriešenie vykurovania v kultúrno – športovej hale ( plynová
kotolňa, alternatívne zdroje )
14. Realizácia turistickej zóny v lokalite Za Pálenicou ( lyžiarske
vleky, zariadenia slúžiace pre cestovný ruch )
15. Výstavba obecného trhoviska
16. Rekonštrukcia bývalej pekárne ( podmienené financovaním
z fondov EÚ )
17. V spolupráci s farským úradom dobudovanie okolia kostola
18. Modernizácia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
19. V spolupráci so Slovenskou energetikou doriešenie preložky VN
v lokalite Sihla a vybudovanie novej trafostanice podľa
vypracovanej projektovej dokumentácie v lokalite Pri Stávku

Všetkým dotknutým, ich
rodinám a priateľom sa zároveň
ospravedlňujeme!

Investičný a rozvojový program obce na roky 2003 až 2006
bol v tejto podobe schválený na verejnom rokovaní Obecného
zastupiteľstva v piatok 12. septembra 2003.

N ech Vás šť ast i e, l áska
a vzáj omné por oz umeni e
sprevádzajú na spoločnej ceste
životom !

OPRAVA
V predchádzajúcom čísle
našich novín, z 3. septembra, sa
nám pri prepisovaní mien a
pri ezvi s k do spol očens kej
rubriky podari lo s poji ť do
manželského zväzku iných, ako
tomu bolo v skutočnosti. Tak sme
z Juraja Mačňáka urobili Jozefa
M ačňáka a z Ing. Zuzany
Kočal kovej - Ing. Zuzanu
Kovalčíkovú. Inform áci u
uvádzame v opravenom znení:
- do s tavu manžels kého v
skutočnosti vstúpili:

Ešte začiatkom tohoročného
leta došlo na Obecnom úrade v
Podbieli k sťahovaniu. Postupne
s a vyprázdňoval i jednotl ivé
miestnosti a všetko zariadenie i so
svojím obsahom sa postupne
prenášalo do knižnice v kultúrnošportovej hale.
Do priestorov materskej školy
postavenej v roku 1970 (budova
tak vlastne oslávila v tomto roku
"kristove roky“) sa Obecný úrad
presťahoval v decembri 1993. V
posledných rokoch pretrvávali v
budove problémy s kanalizáciou a
elektroinštaláci ou. V teplejších
l et ných dňoch s a pach z
kanalizácie predieral do všetkých
miestností a tak bolo potrebné
pri kročiť k ich rekonšt rukcii.

Po zbúraní priečok bolo potrebné
dať do pori adku naj pr v
kanalizáciu a rozvody vody

Nové rozmiestnenie kancel árií
vyžadovalo vybudovanie nových
pr iečok
Zároveň bol spracovaný projekt
aj na celkovú rekonš trukci u
Obecného úradu, iné rozmiestnenie kancelárskych priestorov
za účelom ich sfunkčnenia a s
perspekt ívou dobudovani a
nadst avby. Na i l us tračných
fot ografi ách prinášam e stručný
prehľad o nas ledovaní rekonštrukčných prác, ktoré by mali
byť ukončené tak, aby bol úrad
slávnostne odovzdaný v piatok
5. decembra.
-r-
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Oficiálne zvesti Obecného úradu

Turistický ruch aj bez Poliakov

V SPLETI PARAGRAFOV
V záujme minimalizovať možnosť vzniku konfliktov medzi Obecným
úradom a občanmi pri vybavovaní stavebných prác a udržiavacích
prác na existujúcich stavbách uverejňujeme prehľad najdôležitejších
paragrafov zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.
§ 54
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať
iba podľa stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia stavebnému
úradu.
§ 55
1./ Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie
predpisy k nemu, alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri
st avbách každého druhu bez zret eľa na i ch stavebnotechnické
vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri
prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
2./ Ohlásenie stavebnému úradu postačí :
a.) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
b.) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad
stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby a neohrozujú sa
záujmy spoločnosti
c.) pri udržiavacích prácach, ktoré by nemali ovplyvniť stabilitu stavby,
požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad, alebo životné prostredie a pri
všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
§ 56 - Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje okrem iných:
c.) pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky,
konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov
j.) pri rozvodoch telekomunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú
umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.

Typickým javom pre cestovný
ruch v regióne Orava je prevaha
klientov z Poľskej republiky.
V t om to sm ere je Podbiel
výnimkou. Aj sem poľskí turisti
chodi a, ale urči te net vori a
väčšinu návštevníkov. Nie je
možné urobiť úplnú štatistika,
objektívne zhodnocujúcu vývoj
cestovného ruchu v Podbieli,
nakoľko jedinou osobou, ktorá
je ochotná poskytnúť údaje o
us kutočnených pobyt och je
majiteľka cestovnej kancelárie
SK TOUR, pani Marta Krížová.
Aspoň tak môžeme porovnať
návšt evnos ť v posl edných
rokoch, konkrétne v letnej sezóne
v roku 2002 a 2003. Zaujímali sme
sa výhradne o letné mesiace júl
a august. Posudzovali sme 10
vybraných
s am ost atných
ubytovacích kapacít, prevažne
dreveníc na Bobrovej rali. Ich
spoločná kapacita bola v roku
2002 - 64 lôžok, v roku 2003 - 62
l ôžok. P redpokladám e, že
prostredníctvom SK TOUR-u sa
uskutoční viac ako 50% pobytov
v Podbieli. V tomto smere je teda
t át o š tati s ti ka dost atočne
reprezentatívna. Tu sú výsledky:
rok

§57 - Ohlásenie stavebnému úradu
1.) Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
uvedených v § 55 ods. 2 je povinný ich uskutočnenie vopred písomne
ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú
drobnú stavbu, stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce možno
uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
2.) Drobnú stavbu, alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť
len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich
uskutočneniu nemá námi etok. K písomnému oznámeniu pripojí
stavebný úrad overený jednoduchý situačný výkres. Udrži avacie
práce môže stavebník vykonať, pokiaľ stavebný úrad do 30 dní odo
dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.
3.) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané
stavebnému úradu, alebo odovzdané na poštovú prepravu.
4.) Ak sa majú stavebné úpravy, alebo udržiavacie práce uskutočniť na
stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu
stavebnému úradu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.
5.) Oznámenie stavebnému úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej
správy požadované podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad na to
v oznámení upozorní stavebníka, vrátane povinnosti dodržať pri
uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy.
Doporučujeme každému, kto uvažuje nad realizáciou akejkoľvek
stavby, alebo stavebnej úpravy, aby sa vopred informoval o správnom
postupe na Obecnom úrade, kde obdrž í aj potrebné tlačivá.
Podrobnosti o tom, čo má žiadosť, alebo ohlásenie obsahovať
uverejníme v niektorom z nasledujúcich čísel obecných novín.
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počet
nocľahov
2002
728
2003
1022

vyťaženosť
18,96 %
27,47 %

Špeciálne nás zaujímalo ako sa
na návšt evnos t i Podbi el a
poľs kými turistam i prejavila
zmena legislat ívy v Poľs kej
republike. V Poľsku totiž existuje
soci ál ny fond, z ktorého si
zamest nanci m ôžu čiastočne
uhrádzať náklady na dovolenku.
Tento rok sa táto vymoženosť
vzťahuje už len na dovolenku
realizovanú na území Poľskej
republiky a z iných stredísk na
Orave už pri šl i i nformáci e
o zníženej návštevnost i práve
z tohot o dôvodu. Jednou z
prezieravých myšlienok nášho
starostu bolo pri spoluzakladaní
SK TOUR-u, aby sa obchodná
stratégia neori entovala len na
poľský trh. Tak v evidencii roku
2002 nachádzame l en dvoch
poľských turistov, v lete 2003
žiadneho. Evidovaní hostia boli
Slováci, Česi a Holanďania. To

znamená, že zmena v poľskej
legi slatíve sa v návštevnosti
negatívne neprejavila, naopak
počet hostí naďalej stúpa. To je
síce potešiteľný poznatok, ale zo
štatistiky by sa dalo vyťažiť viac.
Museli by sme mať údaje zo
všetkých kapacít v obci. Taká
štati stika by nám mohl a dať
odpovede na konkrétne otázky.
Napríklad či je efektívnejšie ísť
na veľtrh do Varšavy, P rahy,
al ebo do Berlí na. Zati aľ to
môžeme len odhadovať a situácia
s a nezmení pokiaľ bude
výhodnejšie ubytovávať tajne –
na čierno.

Toto je dosť vážny problém
v ces tovnom ruchu na cel ej
Orave. V Podbieli sme na tom
relatívne celkom dobre. Veď aj
t ých 50 % pobytov, kt oré
nesprostredkoval SK TOUR, nie
sú vš etko čierne ubytovania.
Majitelia penziónov však neradi
s prí st upňuj ú
i nform áci e
o výs l edkoch
s vojho
podni kani a. M ajú na t o
s am ozrej m e pl né právo.
Sympatickejšie by ale bolo, keby
dali hlavy do kopy a spoločne
porozmýšľali ako prilákať ešte
viac turistov. Vo svete je to bežné,
niekde dokonca us mernené
zákonom. V Rakúsku napríklad
každý podnikateľ v cestovnom
ruchu povinne platí príspevok
do regi onálneho združeni a
cestovného ruchu. To sa potom
má za čo postarať o propagáciu.
Aj u nás už takéto združenia
prirodzene vznikajú. Iba na Orave
zostávame stále na úrovni 19.
storočia. Postupujeme podľa
hesla „Keď hosťa neubytujem ja,
nech ho radšej neubyt uje ani
s us ed“ . Robí me s i nádej e
s čerpaní m
pros triedkov
z európskych fondov. Tie nám
však nepomôžu, kým sa nezmení
toto individualistické myslenie.
-Pavol A. Dubovský-
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C el os l ovens ká
s úťažná
prehl i adka
sól is tov
inš trumentalist ov, spevákov a
s peváckych skupí n je medz i
aktívnymi folkloristami pojmom.
Ž ens ká s pevácka s kupina
Senková mala možnosť byť, ako
sa hovorí "pri tom" a okúsila na
vlastnej koži súťažné napätie na
regionálnom i krajs kom kole.
Postrehy z týchto podujatí nám
priniesla vedúca skupiny, pani H.
Mintálová.
V júli 2003 vyhlásilo Oravské
osvetové stredisko v Dol nom
Kubíne regionál ne kolo súťaže
hudobného folklóru pre Oravu
(okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a
Námes tovo). Do súťaže, ktorá
prebiehala v Sihelnom, sa prihlásila
aj naša spevácka skupina. Boli sme
mi lo prekvapení organi záci ou
súťaže aj výborným občerstvením
pre všet kých účinkuj úcich
(poďakovanie patrí OOS v Dolnom
Kubíne a taktiež organizátorom z
obce Sihelné). Potešilo nás aj 1.
miesto v súťaži a postup na krajskú
prehl iadku. Poct i vo s me s a
schádzali a cvičili aj za pomoci
odbornej asis tenci e s peváčky
Helenky Záhradní kovej, lebo
konkurencia bol a veľká. Na
krajskom kole tejto súťaže sa zišli
súťažiaci z Liptova, Turca, Oravy
a Kysúc.
Krajs ký fes ti val hudobného
folklóru sa uskutočnil 19. októbra
2003 v Posádkovom klube v
Liptovskom Mikuláši. Dopravu pre
V piatok 17. 10 2003 sa
v šport ovej hale us kutočni lo
tradičné okt óbrové s tretnut ie
s dôchodcam i. P reds ední čka
s ociálnej kom is ie M gr. H.
Mintálová privítala prítomných
dôchodcov. Každý z prítomných
197 pozvaných dôchodcov
obdržal pri vstupe poukážku na
nákup tovaru v predajnej s ieti
Jednota v hodnote 200.- Sk, ktorú
venoval Obecný úrad. Starosta
osobitne privítal s kyticou kvetov
najstaršiu občianku Podbiela, pani
Annu Kováčikovú, ktorá sa 14.
októbra tohoto roku v zdraví dožila
krásnych 90-t ich rokov. Na
posedení sa zúčastnili i hostia
z družobnej obce Neverice na čele
so starostom Eduardom Kajabom
a prítomných prišiel pozdraviť i
pán farár Čarnogurský. Všetci

Z príspevkov čitateľov

SENKOVÁ súťažne

súťažiacich z Oravy zabezpečilo
OOS D. Kubín.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách:
a) sólisti inštrumentalisti
b) spevácke skupiny
c) sólisti speváci
d) ľudové hudby
Senková súperila so ženskými
speváckymi skupinami z Rabčíc,
Bytče, Oščadni ce a speváckou
skupinou súboru St avbár zo
Žiliny.
Hoci sme mali pred vystúpením i
počas neho trochu trému, predseda
poroty, program ový m anažer
Slovenského rozhl asu - R ádia
Regina v Banskej Bystrici, pán
Juraj Dubovec pri vyhodnotení na
našu adresu povedal, že sme ho
príjemne prekvapili. Samozrejme, že
aj nám, podobne ako niektorým
ďalším súťažiacim vytkol aj nejaké
chybi čky (hlavne ohľadom
výberu).

Pravidlá boli prísne a jasné
vopred - na celošt át ne kol o
postupuje za každú kategóriu len
jeden súťažiaci jednotlivec, alebo
kolektív. V našej kategórii to bola
spevácka skupina súboru Stavbár
zo Žiliny. Nezávideli sme im,
pretože ich vystúpenie bolo naozaj
na profesionálnej úrovni a ostatné
skupiny nemali proti nim žiadnu
šancu. O ich kvalitác hovorí okrem
iného aj to, že ich dve speváčky
zvíťazili aj v kategórii sólistov
spevákov.
Napri ek tom u, že S enková
nepost úpil a ďalej, bol i sm e
spokoj né, pretože s me videli
úči nkovať aj iné spevácke
skupiny a mali sme tak možnosť
porovnať sa s nimi, poučiť sa a
nazbierať tak nové skúsenosti.
Hanbu Orave s me však
neurobili a zabodovali sme ako
celok - oravský región. V kategórii

Dve stretnutia s dôchodcami
prítom ní posedeli pri mal om
občerstvení chlebíkmi, zákuskom
a kávou i pohárikom vínka, ktoré
pripravili členky sociálnej komisie.
V krátkom programe sa scénkami
a piesňami predstavili ako prvé deti
z MŠ a ZŠ. Domáca Senková
uvi edla nové pásm o piesní
z jes enných prác, prít omným
zaspieval hosť - spevák Milan
Hrčka a do tanca hrala skupina
Biele skaly. Zábava bola dobrá a
keďže pokračovala až do
nes korých večerných hodí n
starosta obce sa postaral i o odvoz
domov pre najstarších občanov.
Pri odchode všetci ďakovali za
pozvanie a želali si, aby sa pri
takomto príjemnom posedení mohli

schádzať, vraj hoci aj každý
mesiac.
N a t ent o prí s pevok
bez pr ost redne nadväz uje aj
krátka s poveď účas t ní čky
návš tevy dr užobnej obce
Neverice, pani Eleny Lofajovej:
- Na tento výlet mám iba samé
slová chvály. V tú nedeľu, 19.
októbra sme mali autobus skoro
plný. Cestovalo sa dobre a po
ceste ani nebolo nikomu zle. Do
Neveríc sm e pri šl i nej ako
predpoludním. Najprv nás zaviedli
na poľnohospodárske družstvo,
kde nás privítal jeho predseda a
pred výborným obedom nám
st ručne porozprával o jednej

s ól is t ov i nšt rum ental is tov
pos túpil heli gónkár S erafí n
Ganobčík z Oravského Veselého a
v kat egórii ľudových hudi eb
pos t úpil a s nás troj ovým
obs adení m gajdy, hus le,
harmonika, ľudová hudba zo
Sihelného.
Čo sa nám nepáčilo?
To, že organizátori (Žilinský
s am os právny kraj Ži li na,
Li ptovské os vetové stredis ko
Liptovský Mikuláš a Posádkový
klub Lipt. Mikuláš) nadokázali
zabezpečiť pre s úťažiaci ch a
účastníkov ani len minerálku na
občerstvenie a k dispozícii bol iba
otvorený bufet s cenam i
prístupnými akurát len pre vyšších
dôstojníkov armády. Počas súťaže
nebol o času odbehnúť niekam
von s a naj es ť a t ak najm ä
účinkujúci z Oravs kej Les nej,
S ihel ného, či B ytče, al ebo
Oščadnice, ktorí odchádzal i z
domu zavčasu ráno a vrátili sa
takmer pred polnocou, boli hladní
a smädní po celý deň. O to viac
bolo celej Senkovej ľúto, že pre
účasť na súťaži sme nemohli ísť
na
spol očnú
návšt evu
družobných
Neveríc,
organizovanú Obecným úradom.
No napriek tomu všetkému sme sa
domov z Mikuláša vracali tak, ako
sa na folkloristov patrí - veselo a
so spevom a muzikou. V autobuse
vyhrával i gaj dy, husl e a
harm oniky a všetky oravs ké
súbory spievali spoločne.
zaujímavosti, ktorou sa môže ich
družstvo pochváliť. Je ňou chov
danielov - zveri podobnej jeleňom.
C hovaj ú sa vo zverni ci pre
rozšírenie chovu, ale aj na poľovné
účely. Po dobrom obede v jedálni
družstva sme sa šli na prehliadku
kostol a. O j eho his tórii nám
porozprával neverický pán farár a
poďakoval i za pomoc nášmu
starostovi, ktorý prispel ešte ako
minister pri rekonštrukcii sôch
trojice svätcov stojaci ch pred
kostolom. Krátku prehliadku obce
a po nej stretnutie s dôchodcami,
pri pravi l Obecný úrad v
Neveri ci ach. V program e
zarecitovali a zatancovali deti zo
škôl ky a školy
a kult úrna
pracovníčka Obecného úradu v
Neveri ci ach po návš t eve
(dokončenie na 7. strane)
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Turnaj firiem bez finále.
4. ročníka turnaja vmalom futbale
a nohejbalového turnaja
O putovný pohár generálneho riaditeľa OVP Trstená
Druhá septembrovú sobotu zorganizovali firma OVP Orava s.r.o.
a Vedecko-kultúrne centrum na Orave ďalší ročník športového podujatia,
v ktorom predstavujú športové schopnosti zamestnanci a manažmenty
oravských firiem. Tentoraz bol turnaj obohatený o účasť mimooravského
účastníka – Vojenský opravárenský podnik Trenčín. Ba dokonca bol
turnaj medzinárodný. V čas jeho konania sa bola totiž na Slovensku aj
partnerská firma OVP z Rumunska. A keďže vo firme Quasar sa malý
futbal hráva, postavili mužstvo aj do turnaja. Predstavilo sa sympatickým
herným prejavom a skončilo na peknom štvrtom mieste.
Futbalový turnaj bol ochudobnený o finálový zápas. Mužstvo
Novbyt sa totiž na zápas nedostavilo. Nemali dostatok hráčov na to,
aby súčasne nastúpili v nohejbalovom i futbalovom finále. Rozhodnutie
organizátorov kontumovať zápas vyvolalo síce diskusie, ale pohodu pri
guláši a pivku to nenarušilo. Reprezentantov Novbytu môže tešiť, že
aspoň finále nohejbalu doviedli do víťazného konca.
Generálny riaditeľ OVP Ing. Jozef Sitek sa neuspokojil s tým, že
venoval putovný pohár víťazom turnajov, ale v priebehu popoludnia
vyhlásil súťaž v kopaní jedenástok o fľašku generálneho riaditeľa OVP.
Každé zúčastnené mužstvo nominovalo jedného hráča a tí kopali
systémom, kto nedá vypadáva“ . Víťazom sa stal prezident ŠK Podbiel
Ing. Ján Sitek reprezentujúci podbielanskú firmu Drevodom.

Oravská volejbalová liga žien v Podbieli
Úspešná sezóna 2002/2003, v
ktorej družstvo žien ŠK Podbiel
skončilo v Oravskej volejbalovej
lige na 2. mieste, je za nami. Toto
umi es tneni e naš e ženy bez
problémov obhájili na záverečnom
vyhodnocovacom turnaji dňa 7. 6.
2003 v Dolnom Kubíne. V čase
písania tohoto článku je Oravská
volejbalová liga (OVL) už vo 4.
kol e novej sezóny. Doteraz
dos iahnuté výsl edky radi a
družstvo ŠK Podbiel na 2. miesto.
Ďalšie dve kolá budú pre naše

... stretnutia s dôchodcami
(dokončenie zo 6. strany)
Podbiela, inšpirovaná drevenou
sochou Jánošíka, pripravil a aj
krát ku scénku o Jánoš íkovi.
Dom áci nás ponúkl i eš te aj
výborným gulášom, ktorý sme
potom spoločne s neverickými
dôchodcami vytriasali v tanci až
do večera. Na konci tejto výbornej
zábavy starostovia prisľúbili, že sa
v rámci možností budeme stretať
častejšie, aby sa zblížili viac i
samotní obyvatelia Podbiela a
Neveríc.
A. Mišunová a - r-

družst vo ži en veľm i ťažké z
niekoľkých dôvodov. Čaká ich
totiž zápas s VK Tvrdošín - ženy,
čo je päťnásobný majster OVL a
ďalší zápas s VK Domček D.
Kubín, pos il nené býval ým i
hráčkami extrali gy, čo j e v
súčasnosti vedúce družstvo OVL.
Okrem toho VK ŠK Podbiel začínal
sezónu 2003/2004 oslabený o
hráčky J . P azúri kovú, K.
Habovštiakovú a J. Dvorskú, ktoré
sa rozhodl i ukončiť akt ívnu
činnosť. Potešiteľné je, že sa v
Podbieli našlo niekoľko mladých
dievčat, ktoré chytil volejbal za
srdce a zapojili sa aktívne do
tréningového procesu, ktorý vedie
Ľ. Nábočí ková a v čas e jej
neprítomnosti L. Loffajová. Takto
s účas ný káder pozos t áva z
hráčok: H. M agerčáková, P.
Nábočíková, J. Si teková, L.
Kontrová, L. Hučalová, E.
Pazúri ková, L. Murínová, L.
M agerčáková. M om ent ál nej
situácii v družstve by pomohlo ešte
ďalši e posi lneni e m ladými a
vytvorenie väčšieho tréningového
priestoru pre získanie herných
návykov a skúseností.
-L. Loffajová-

Doterajší víťazi
Futbal
OVP Trstená
Novbyt Tvrdošín
SONUS D. Kubín
OVP I. Trstená
OVP Trstená

Nultý ročník 1999
1. ročník 2000
2. ročník 2001
3. ročník 2002
4. ročník 2003

Nohejbal

OVP Trstená
Cestné stavby Tvrdošín
Novbyt Tvrdošín

Výsl edky:
Skupina A 1.
2.
3.
4.
5.

Novbyt Tvrdošín
Colnica Trstená
Sonus v.o.s. Dolný Kubín
Drevodom s.r.o.Podbiel
Omoss s.r.o. Trstená

6: 4
6: 2
9: 6
6: 6
1 : 10

9
9
6
6
0

O víťazovi skupiny sa pri rovnosti bodov rozhodlo v penaltovom
rozstrele medzi Novbytom a Colnicou. V piatej sérii chytil brankár Cabada
strelu hráča Colnice.
Drevodom - Colnica
Novbyt - Sonus
Omoss - Drevodom
Novbyt - Omoss
Sonus - Drevodom
Omoss - Colnica
Novbyt - Drevodom
Omoss - Sonus
Colnica - Sonus
Colnica - Novbyt
Skupina B 1.
2.
3.
4.

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

- Paľa, Maruta
- Zrnčík, Drbiak
- Olbert, J. Mintál
Sirota 3x – Matúš
Zajac, Zrnčík – J. Mintál 2x, Adamec
- Baruta, Krasuľa
Skuban, Gill – J. Mintál
- Tomáň 2x, Zajac
Bednár 2x – Zrnčík
Gill

OVP Trstená
10 : 1
S.C. Quasar sport A (Rumunsko) 12 : 1
VOP Trenčín
4 :3
BA Fooma
1 : 22

Fooma - VOP
Quasar - OVP
Fooma - Quasar

0: 4
0: 1
0: 9

VOP - OVP
Fooma - OVP

0: 0
1: 9

VOP - Quasar

0: 3

7
6
4
0

Ježík, Cintula, Mikušinec, Pagáčik
- Ľ. Franko
- C. Catanas 2x, Besleaga 2x, Istoc 2x,
F. Banu, D. Banu, Cucuian
Lastovka - Kubášek 5x, Ľ. Franko,
D. Franko, Balún, Schelling
- Besleaga, D. Banu, Catanas

O 3. miesto Colnica - Quasar

3: 0

Finále

3 : 0 kont.

OVP - Novbyt

Maruta, Letaši, Bednár

Nohejbal
O 3. miesto FKH - Drevodom

2 : 0 (15 : 12, 15 : 13)

Finále

2 : 0 (15 : 7, 15 : 9)

Novbyt – Cestné stavby

-PAD-

Podbiel
Obecné noviny.
Vydáva Obecný úrad Podbiel ako nepredajnú publikáciu v náklade
450 kusov - Šéfredaktor: Ľubomír Jarolín - Redaktor: Pavol A.
Dubovský - J azyková korekcia: M gr. Pat rícia Korčušková Neoznačené fotografie sú z archívu redakcie. - Tlač: Tlačiareň Podbiel.
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Z fu t ba l o vé h o ži vo t a
Tabuľka V. ligy skupiny B S sFZ po jesennej časti 2003/2004
1.

VOP CUP 2003
V sobotu 22. novembra 2003
sa športovej hale v obci Svinná
pri Trenčíne uskutočnil halový
minifutbalový turnaj za účasti ŠK
Podbiel. Turnaj zorganizoval
Vojenský opravárenský podnik
v Trenčí ne. S úvis m edzi
P odbi elom a VOP T renčí n
musíme hľadať ešt e v časoch
kedy bol náš starosta vo funkcii
mi nist ra obrany. V septembri
pozval fut balis tov z VOP na
turnaj firiem do Podbiela. Oni zase
na oplátku pozvali Podbielčanov
na ich turnaj.
V peknej, veľkej hale základnej
škol y vo Svinnej s a stret lo 9
m užs t i ev.
P oväčši ne
reprezent ant ov
rôznych
voj enských opravárens kých
podni kov. hralo sa vo dvoch
s kupinách syst émom každý
s každým. Jeden zápas trval 18
minút a hrali 4 hráči v poli a jeden
brankár.
ŠK
P odbi el
reprezentovali:
Martin Kuzár
Roman Baláž
Roman Šeling
Roman Chladný
Rastislav Mintál
Michal Mintál
Mali teda len jedného hráča
na striedanie, čo sa nakoniec aj
vypomstilo. V prvom zápase sa
Podbiel čania len zoznamovali
s novým prostredím a remizovali
s VOP Nováky 0:0. V druhom
zápase na prekvapenie všetkých
prítomných porazili AOZ Trenčín
v pomere 2:1. AOZ Trenčín bol
m inul oročný víťaz t urnaj a
a nakoni ec s a ukázal o, že
suverénne vyhral aj tento ročník.
V ďal ší ch zápas och už Š K
P odbi el
t ento
výkon
nezopakoval. Prehral s Hornou
S účou 0:1 a s L eteckými
opravovňami Trenčín 1:4. Zo
s kupi ny t eda nepost úpil .
Zanechali sme však dobrý dojem,
veď ŠK P odbi el ako j ediný
dokázal poraziť víťaza turnaja.
Pavol A. Dubovský

Dúbrava
T. Š tiavnička
Z. Poruba
Martin „ B“
S vätý Kríž
Dražkovce
Černová
Zuberec
Podbiel
Oravská Jasenica
Jamník
P alúdzka
T urany
Vrútky

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
7
7
7
7
6
5
5
4
4
3
2
1

2
2
3
2
1
0
3
2
1
2
1
2
1
2

0
1
3
4
5
6
4
6
7
7
8
8
10
10

29
41
24
35
21
26
20
23
24
18
21
24
20
11

5
14
21
19
18
17
23
27
25
31
27
32
42
36

35
32
24
23
22
21
21
17
16
14
13
11
7
5

Výsledky futbalových zápasov Š K Podbiel jeseň 2003
kolo

term ín

dom áci

-

hostia

výsledok

1

3.8

16:30

Podbiel

-

Turany

2: 0

Šeling 2x

góly

2

10.8

16:30

M artin B

-

Podbiel

3: 2

Kanderka, Šeling

3

17.8

16:00

Podbiel

-

Palúdzka

2: 1

Zrnčík 11m, B aláž

4

24.8

16:00

Černová

-

Padbiel

2: 1

Zrnčík 11m

5

30.8

16:00

Podbiel

-

Zuberec

4: 1

Baláž, Šeling, Zrnčík 11m , Kubolek

6

7.9

15:30

Vrútky

-

Podbiel

2: 2

Šeling, Zrnčík

7

14.9

15:30

Podbiel

-

Dražkovce

2: 0

Kaplánek, Šeling

8

21.9

15:00

Jam ník

-

Podbiel

2: 1

Kaplánek

9

28.9

15:00

Podbiel

-

S vätý Kríž

1: 3

Kaplánek

10

5.10

14:30

Podbiel

-

Or. Jasenica

4: 1

Kubolek, Kaplánek, Zrnčík, B aláž

11

12.10

14:30

Dúbrava

-

Podbiel

2: 0

12

19.10

14:00

Podbiel

-

T. Štiavnička

1: 5

Batuna

13

26.10

14:00

Z. P oruba

-

Podbiel

3: 2

Šeling, Kubolek

I. trieda dorastu skupina A. Konečná tabuľka po jesennej časti 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ŠK Tvrdošín
ŠK Podbiel
FC TJ Oravský Podzámok
TJ Družstevník Veličná
TJ Blatná Habovka
TJ Družstevník Párnica
TJ Družstevník Krivá
OŠK Hruštín
TJ SEZ Lokca

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
4
3
4
3
2
1
1

1
1
1
3
0
2
0
1
1

0
1
3
2
4
3
6
6
6

29 : 5
20 : 6
16 : 14
10 : 9
17 : 20
17 : 18
6 : 19
11 : 23
8 : 20

22
19
13
12
12
11
6
4
4

Tabuľka I. triedy žiakov po jesennej časti 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Liesek
TJ Roháče Zuberec
OŠK Hruštín
MFK Dolný Kubín
TJ Družstevník Medzibrodie
TJ Družstevník Veličná
TJ Družstevník Oravská Polhora
TJ Blatná Habovka
TJ Oravan Oravská Jasenica
TJ Družstevník Zákamenné
TJ Oravská Lesná
TJ Rozvoj Breza
TJ Družstevník Bobrov
ŠK Podbiel

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
1
10
9
7
7
6
6
5
4
4
2
1
0

0
1
1
2
2
2
1
1
4
2
2
0
0
0

2
2
2
2
4
4
6
6
4
7
7
11
12
13

54:12
55:12
45:14
44:14
36:21
24:16
40:21
36:24
32:34
20:35
27:58
16:61
9:64
4:56

33
31
31
29
23
23
19
19
19
14
14
6
3
0

