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Váení spoluobèania!
Vzh¾adom k tomu, e som dostal Vau dôveru a bol som zvolený na funkèné obdobie tyroch rokov, urobím odpoèet výkonu
svojej funkcie po uplynutí celého funkèného obdobia. Chcem poïakova za Vau podporu a som presvedèený, e spoloènými
silami sa nám podarí pre dobré meno Podbiela toho urobi ete dos.
Dovo¾te mi vak, aby som reagoval aspoò na niektoré z èlánkov, ktoré boli uverejnené v Obèianskych novinách PODBIEL Plus
a smerovali k mojej osobe.
Ing. Ján Sitek
Dovo¾te mi, aby som ako
predseda K Podbiel reagoval
na èlánok p.Slamku.
TJ K Podbiel bola zaloená
v júli 1928. Poèas 77-roènej
existencie boli zaznamenané
portové úspechy, ale aj
neúspechy tak, ako je to
zaznamenané v portových
kronikách p.Ondreja Krafského. Ja osobne som hrával za
iakov (prvý oficiálny zápas
odohrali iaci K Podbiel v roku
1968 na kvárovom ihrisku
v Ninej), za dorastencov
(najväèie úspechy boli
dosiahnuté za trénovania
nebohého Jozefa Sroku) a za
A mustvo (najväèie
úspechy boli dosiahnuté za
trénovania Jozefa Michalca).
Potom som bol jeden z trénerov
A mustva, samostatným
trénerom A mustva, èlenom
výboru a od roku 1984 zastávam
funkciu predsedu TJ K
Podbiel. Najzloitejie obdobie,
ktoré som zail, bol rok 1984,
keï vtedají predseda TJ K
Podbiel p. Slamka hodil k¾úèe
na vtedají MNV v Podbieli, e
funkciu predsedu odmieta
vykonáva. (Neviem, èi bol
dôvod taký, e MNV mu
nechce preda èas parcely).
Nastalo bezvládne obdobie
v celom portovom klube
(nefungujúce atne, nepojazdný

vozový park) a také, e
nieko¾ko minút pred zápasmi
sme nevedeli, èi budeme hra,
lebo hospodár TJ K odmietol
vyda výstroj, lebo nemá
zaplatenú mzdu. Pouitý výstroj
bol pohádzaný v atniach, nemal
kto pra a tým sa aj znehodnocoval. Dokonca sme sa
to snaili riei cez obecné
stranícke truktúry. Nakoniec to
vyrieil OV ÈSZTV, ktorý zvolal
schôdzu, aby túto katastrofálnu
situáciu vyrieil. Vzh¾adom na
tento stav, ktorý bol, nikto
nechcel zastáva funkciu
predsedu, o èom svedèí aj ten
fakt, e na tejto schôdzi bol
skoro kadý predseda (po
hodine), kým sa nevzdal.
Keïe nikto nechcel by
predseda, ostalo to vtedajiemu
predsedovi MNV J. Klim-

èákovi. Dòa 18.07.1984 sa
zvolený predseda Klimèák
vzdal funkcie a preto bola
zvolaná ïalia schôdza, na
ktorej som bol vetkými
zúèastnenými zvolený do
funkcie predsedu, lebo to nikto
iný nechcel vykonáva. Tu
chcem uvies to, e u 3 roky
som býval v Krásnej Hôrke, ale
keïe mi leal port v Podbieli
na srdci, tak som sa rozhodol
skúsi pomôc. Dovo¾te mi, aby
som uviedol len jeden z bodov
uznesenia tejto schôdze:
Z dôvodu nedostatku finanèných prostriedkov neboli do
dneného dòa zaplatené pokuty
udelené TJ. Potrebné prostriedky na zaplatenie pokút
zapoièal p.Olbert z vlastných
prostriedkov. Zaplatenie pokút
prevedie Ján Sitek dòa

19.07.1984. Okrem toho som
osobne zaplatil èlenské známky,
aby mohli hra drustvá
majstrovské futbalové zápasy.
Túto kritickú situáciu v TJ K
Podbiel sa podarilo èiastoène
vyriei zásluhou vtedajieho
predsedu MNV J.Klimèáka,
ktorý prostredníctvom p.Frantika Garaja st.  vedúceho
miestnej prevádzky, nám
bezplatne poskytol P-V3S
valník, ktorý sme vyuili na zvoz
sena a pri samovýrobe sena pre
JRD. Treba uvies aj pomoc
JRD Niná na èele s vtedajou
predsedníèkou p.Flórkou
Teke¾ovou. Túto pomoc
zabezpeèoval vtedají podpredseda p. V.Podstrelený.
Neviem si predstavi ïalí
vývoj TJ, keby sme si takouto
formou nezabezpeèili prostriedky na èinnos a splácanie
dlhov. Taktie by som chcel
spomenú p.Milana Franka,
ktorý spoloène s manelkou
ochotne zaèali vykonáva
funkciu hospodára a dokonca
nieko¾ko mesiacov aj zadarmo.
V tej dobe sme oslovili nieko¾ko
bývalých funkcionárov, ale
skoro nikto nemal záujem
pôsobi v klube, keï zistil, v akej
situácii sa klub nachádza. Ïalej
sa nám podarilo vyriei dlh vo
výke 160 tis.Sk za lyiarsky
(pokraèovanie na 2. strane)
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vlek, a to predovetkým
zásluhou Jozefa Mintála.
Nemám záujem situáciu ïalej
podrobne popisova, lebo
cie¾om tohto èlánku nie je
popisova, ako to bolo
v zaèiatkoch môjho predsedovania. Od roku 1984 doteraz
sa nám podarilo toho ve¾a.
Spomeniem len niektoré veci.
Vybudovanie podkrovia a
rekontrukcia chaty TJ, celková
rekontrukcia bufetovej èasti,
výstavba tribúny, rekontrukcia
atní, vybudovanie náhradného
ihriska, úprava zjazdovky,
vybudovanie vodovodnej a
plynovej prípojky, vybudovanie
plynového vykurovania, cesty a
parkovovacích plôch, altánku,
oddychovej èasti pre deti,
výsadba zelene a iné. Chcem
uvies, e akcie boli zabezpeèované z vlastných zdrojov
(predovetkým sponzorských
darov) a Obec Podbiel tieto
akcie nestáli ani korunu. Som
rád, e areál Pod Pálenicou
nevyuívajú len portovci, ale aj
podnikatelia a firmy, ktoré tu
organizujú portové hry
(napr.Panasonic, OVP, Drevodom, NEALKO Oravan,
Kovobiel, Urbár Podbiel,
podie¾nícke drustvo, po¾ovníci,
OMOSS) a taktie obèania
Podbiela, ktorí sa tu stretávajú
pri rôznych oslavách a
rodinných udalostiach. Vyuili to
rodiny Hricová, prláková,
Sitáriková, Sroková, Siteková,
Malatinková, Kanderková,
Smolárová, Kontrová, Matúová atï.. Samozrejme tieto
priestory sa poskytovali,
poskytujú a budú poskytova
pre obèanov Podbiela bezplatne. Vetky akcie, ktoré sme
uskutoènili, èi u investièné,
portové a iné, boli zásluhou
vetkých, ktorí pôsobili a
pôsobia v rôznych funkciách
alebo inou formou pomohli.
Spomenul by som Vladimíra
Podstreleného, Jozefa Mintála,
Frantika Bebeja, Jána
Poteka, ¼ubomíra Kuboa,
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Ondreja Krafského, ¼udovíta
Turèáka, Mariána Pazúrika,
neb.¼udovíta urinu, nebohého
Jozefa a Jána Krafských,
Milana Kovalèíka, Milana
Krupu, Júliusa Olberta, Pavla
Lofaja, Pavla Chajdiaka, Jozefa
Pisoòa, Jaroslava Líku, Milana
Lofaja, Pavla Kudzbela,
¼ubomíra a Duana Frankovcov, Jozefa Domiòáka,
Miroslava Lukaèíka, Karola
Vallu, Jozefa Dolníka, Libuu
Lofajovú, Laca Schellinga,
Jozefa Poldaufa ml., Jána
Matláka, Milana Turèáka,
Stanislava Turèáka, Tomáa
Kanderku, Jána Adamca a rad
ïalích. Kaký rok zabezpeèuje
K Podbiel nieko¾ko portových akcií, futbalové turnaje,
beh Roháèe-Podbiel, lyiarsky
pretek, turistický prechod.
Zorganizovali sme rad ïalích
kultúrnych a portových akcií.
Napr. volejbalový, achový,
stolnotenisový, nohejbalový
turnaj. Èo sa týka organizovania
èinnosti, vo futbale pôsobia tyri
drustvá, a to iacke, dorastenecké, A mustvo a
internacionáli. Vlani pôsobila aj
prípravka, ale hráèi preli do
iackej kategórie. V minulosti
úèinkovalo hokejové drustvo a
do vlaòajka aj volejbalové. Na
tieto èinnosti treba nemalé
finanèné prostriedky, veï len
doprava na jeden zápas sa
pohybuje od 1.500 do 4.500 Sk
a takýchto súaných zápasov
je za rok asi 35. Keï k tomu
pripoèítame poplatky za vodu,
elektrinu, kosenie a valcovanie
ihriska, vyplatenie rozhodcov,
nákup dresov (tento rok pre
iakov za vye 30 tis.Sk výstroj),
lôpt a iných vecí, tak si sami
urobte úsudok, ko¾ko stojí
èinnos portového klubu roène.
Neby generálneho sponzora
OVP a ïalích firiem, tak
finanèné prostriedky, ktoré
poskytuje obec, by vôbec
nepostaèovali na èinnos TJ K
Podbiel a to ete nehovorím o
údrbe celého areálu. Prioritou

TJ K Podbiel je, aby sa
zabezpeèovala èinnos mládeníckych drustiev, preto sme
vlani prihlásili iakov aj do
prípravky a taktie sa venuje
ve¾ká pozornos aj výbave
týchto drustiev. Vôbec nie je
pravda, èo pán Slamka píe, e
dorastenci, ktorí ukonèia
èinnos, nemajú v obci
budúcnos. Vetko záleí len na
nich, èi majú záujem ïalej hra
futbal alebo nie. O tom by
mohol hovori vedúci A
mustva Jozef Dolník a tréner
dorastencov Jozef Domiòák,
ktorí presviedèajú pred kaným
zápasom tých, ktorí skonèili za
dorast, aby ili hra za A
mustvo. Keï aj nakoniec
pris¾úbia, konajú ináè. Tí, èo
chcú hra, sú napríklad Ján
Matlák, Dávid Kanderka a.i..
V minulosti vdy, keï bol
generaèný problém, hrávali za
Podbieli aj hráèi z iných obcí.
Dokonca aj za iakov a
dorastencov. Keï nieto hráèov
z Podbiela, je cie¾om klubu, aby
boli doplnení a prekonal sa tento
problém. Touto cestou treba
poïakova trénerom iakov aj
dorastencov, ktorí navtevujú
iné kluby, aby zabezpeèili chod
týchto mládeníckych drustiev.
Je paradoxom, e to kritizuje
p.Slamka, ktorý v 80-tych
rokoch doviedol hráèov z Dlhej
a za dva roky sa po sebe
vypadlo. A taktie za p. Slamku
neboli prihlásení dorastenci do
súae. Nakoniec chcem
uvies, e podporujem vetky
porty v obci Podbiel (v roku
1990 som viedol achový krúok
na Z) a môu to potvrdi tí,
ktorí sa venujú rôznym portom:
volejbal, ach, florbal atï.. V
zápisnici zo schôdze zo
04.02.1985 je zapísané, e do
dneného dòa nepreviedol
odovzdanie funkcie p.Slamka,
bývalý predseda TJ K. Chcem
doda, e nepreviedol toto
odovzdanie dodnes, èo je u 21
rokov. Do budúcna sa budeme
snai vybudova ubytovacie

kapacity a skráli celý areál
Pod Pálenicou, vetko záleí od
prísunu finanèných prostriedkov. Bolo nám pris¾úbené
z Úradu vlády, e v budúcom
roku nám prispeje finanènou
èiastkou. Materiál na ubytovacie kapacity, ktorý bol
zaplatený z obecného rozpoètu,
je riadne uloený a uzamknutý.
Funkcia predsedu, ktorú
vykonávam 21 rokov (8 rokov
som býval v Krásnej Hôrke),
stála mòa a moju rodinu ve¾a
vo¾ného èasu a finanèných
prstriedkov. Nerobím to pre
seba, ale preto, lebo ma to baví
a mám k tomu vzah. Som rád,
e to, èo vidíte v areáli Pod
Pálenicou, sa nám podarilo
spoloènými silami vybudova,
za èo chcem ete raz vetkým
poïakova.

Odpoveï

p. Jánovi Murinovi
na

siedme prikázanie
V roku 1998 bolo 70-te výroèie
zaloenia TJ K Podbiel, preto
sa výbor TJ K Podbiel
rozhodol
rekontruova
schátralé budovy a previes
nadstavbu tadióna. Bol
urobený projekt a vydané
stavebné povolenie Okresným
úradom v Tvrdoíne, odborom
ivotného prostredia, podpísané
p.Vladimírom ikom. Èo sa
týka pozemku, tak tento pod
tribúnou bol odkúpený v roku
1998 od Obce Podbiel. Citujem
zo zápisnice: Pozemok bol
predaný na obecnom zastupite¾stve dòa 14.07.1998 za
prítomnosti starostu obce
Jozefa Krupu a 9 poslancov.
Predseda návrhovej komisie bol
JUDr. Bachynec. Za toto
uznesenie hlasovali vetci
prítomní 9 poslanci. Ja som sa
nemohol zúèastni rokovania,
lebo som bol v zahranièí.

