Občasník Obecného úradu v Podbieli
Číslo 1.

Presne v čase,
keď sme pripravovali vydanie týchto
novín sa v osobnej
pošte starostu obce objavil list,
ktorý sme pre jeho obsah, stvorený autorom - krasopiscom a
majstrom písaného slova, uznali
za vhodné uverejniť v jeho plnom
znení aj na mieste úvodníka.

*
Vážený pán Ján Sitek, minister
V Bratislave na Hromnice 2004.
V týchto dňoch sa mi dostáva
do rúk čerst vé vydanie moj ej
knihy Za poznaním (MS, Martin
2003). Viem, že máte dôl ežitú
účasť na jej vydaní spojenú nielen
s pr ispením finančnej pomoci
obce Podbieľ, ale aj s účinnou
morálnou podporou. Nevysloviť
Vám za všetko čo najúprimnejšiu
vďaku aj z mojej strany, bol by
nevyplatený účet svedomia.
Pôvodne som predpokladal, že
kniha vyjde ku koncu roka 2003
a že Vám ju pošlem s pozdravom a
poďakovaní m. N už chti acnecht i ac r obí m t ak s is tým
oneskor ení m. Kniha sa Vám
dostane do rúk pri osobitnej
príležitosti, majte trpezlivosť. A
dovoľte mi poznámku: Pri jej
vzniku ste ma stimulovali aj Vy
Vaš ou knihou "Mi ni s ter z
Podbiela" s podtitulom, "ako sa
z obyčaj ného čl oveka st ane
minister". Vtedy som si pomyslel:
"A čo Krivá? Nepatrí sa mi čosi
ti ež povedať?" A tak vz nikla
kni ha s naš í m s poločným
menovat eľom, al e odl iš ným
obs ahom. Kiež by podobných
dokumentov vznikalo čo najviac
aj z iných obcí oravskej doliny!
Napokon eš te raz vrúcna
vďaka za všetko a dovoľ te mi
pripojiť úprimný pozdrav Vám,
Vašej rodine a vš etkým milým
Podbieľankám a Podbieľanom.
Nech žijú dve jedinečné susedné
obce oravskej dol iny s nez abudnuteľnými spomienkami!
Váš Anton Habovštiak
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OBECNÝ ÚRAD PO REKONŠTRUKCII
Začiatkom uplynulého leta sa
márne pokúšal otvoriť dvere na
Obecnom úrade v Podbi el i
ktorýkoľvek návštevník. Obecný
úrad sa vtedy totiž presťahoval do
priestorov knižnice v kultúrno š port ovej hal e, aby s a st aré
priestory, pôvodne využívané ako
pri es tory Mat erskej škol y
zrekonštruovali a vynovili. Podľa
slov starostu si Obecný úrad po
prenose kompetencií zaslúži nové
funkčné a reprezent atí vne
priestory. A tak sa po krátkom čase
začal z kancelárií namiesto klepotu
písacieho stroj a ozývať buchot
kladív a hluk stavebnej miešačky.
Od búrani a pri ečok a úprav
kanali začných prípojok až po
s tavbu
priečok
nových,
nai nš t al ovani e s ieťových i
dátových rozvodov a vybavenie
kancelárií nábytkom - taký bol
post up prác, ktoré vykonávali
zam estnanci novovzni knut ého
Obecného podniku. Tri mesiace

„Deduško“ Mikuláš priniesol na pobavenie prítomných pozvaných
hostí vo veľkom vreci ceduľku s nápisom „Nový Obecný úrad“,
symbolický kľúč a samozrejme pre všetkých prítomných aj nejakú tú
sladkosť.
zháňania materiálu a intenzívnej
práce popri prácach na
zregulovaní potoka v časti ulice
smerom na Or. Biely Potok, oprave

kanal i zácie a rekonšt rukci e
sociálnych zari adení v budove
Základnej školy a ďalších prácach
(dokončenie na 3. strane)

Otvorenie i záver plesovej sezóny
B ezpros t redne po začiatku
nového roka začí na obdobie
fašiangu, obdobie plesov a zábav.
V P odbiel i už t radične otvára
plesovú s ezónu ples Okres nej
rady SNS v Tvrdošíne, ktorého
priaznivci sa stretli tento rok už po
jubilejný - desiatykrát. Kultúrno športová hala v Podbieli privítala
v sobotu 10. januára na X. plese
národniarov medzi oficiálnymi
hos ťami naprí kl ad býval ého
predsedu najvyššieho súdu SR
JUDr. Štefana Harabina, bývalých
posl ancov národnej rady SR
R as ti s lava Šeptáka, Š t efana
Zelní ka, Dušana Švantnera a
poslanca NR SR Jána Mikolaja.
Medzi ďalšími celebritami na tomto
plese bol i bývalý československý

Jubilejný pl es národni arov v
Podbi eli ot vor il kr át kym
prí hovor om a prí pit kom
z akladat eľ SN S a ži l inský
primátor Ján Slota.

futbalový reprezentant a súčasný
t réner s lovenskej futbalovej
reprezent ácie Dušan Gali s a
bývalý reprezentant a súčasný
generálny manažér SFZ Dušan
Ti ttel . Jubil ejný pl es otváral
krátkym príhovorom a prípitkom
zakladateľ SNS, žilinský primátor
J án S lot a. O dobrú nál adu
všetkých hostí sa starali speváci
Jadranka Handlovs ká a Robo
Kazík, neskôr v krátkej ukážke
dievčens ká count ry s kupina
Kamienok z Hladovky a na koniec
s kupi na Č ierny m eter z
Námestova. V krátkom programe
v úvode pl esu s a predst avi li
najmenší tanečníci - prípravkári zo
Základnej um eleckej školy v
(dokončenie na 2. strane)
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CUKROVANÉ VIANOCE

Zápis do ZŠ
Trošku vystrašení, ale zato
odhodl aní
predš kol áci
prichádzali v sprievode svojich
rodičov v utorok 3. februára na
zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ. S
pomocou pani učiteľky prešli
všetci malou „skúškou zrelosti“ .
P očít ani e do des ať, či
rozlišovanie tvarov a farieb im
nerobilo problém. Na pamiatku
im ich starší rovesníci už riadni

V posl ednú nedeľu pred
nedávnymi vianočnými sviatkami
pripravil Obecný úrad v malej sále
kultúrno - športovej haly výstavku
prác vianočnej výzdoby a
tradičného vianočného peči va.
Výstavka bola spojená i s krátkym
koncertom speváckej s kupi ny
s úrodencov B aží kovcov z
Habovky, ktorí uviedli časť zo
svojho repertoáru, v ktorom sú
okrem prevzatých a upravených
svetských i cirkevných piesní i
piesne z ich vlastnej tvorby. Tí,

ktorí sa prišli pozrieť v to nedeľné
odpol udnie ist e neobanoval i.
Ukážky výšiviek, rôznych ozdôb
háčkovaných, či vystrihovaných,
skladaných a lepených z papiera,
vianočné medovníčky a ikebany to všetko s citom naaranžované a
podporené hudbou a s pevom
Baží kovcov dal o na chvíľku
pozabudnúť na predvianočný
zhon a navodil o aj pre tých
ni ekoľko mál o návšt evníkov
príjemnú atmosféru vianoc už o
niekoľko dní skôr.
-lj-

Za poskytnuti e exponátov na výstavku patrí naš a vďaka p. M.
Garajovej, B. Klimekovej, A. Stárekovej, E. Domiňákovej, M. Líškovej,
J. Dvorskej a A. Skubanovej. Za ďal šie poskyt nuté exponáty a
naaranžovanie celej výstavky Ľ., M., L. a Z. Jarolínovej z Medvedzia.

žiaci školy, pripravil i pekné
darčeky. Pri odchode nás budúci
prváci odmenil i š irokým
úsmevom.
Takt o sm e zapís ali do
nasledujúceho prvého ročníka
dvanásť nových školákov - päť
chl apcov a sedem dievčat .
Veríme, že do septembra nestratia
elán a chuť do školskej práce.
Prváci, tešíme sa na vás!
riaditeľka ZŠ, Mgr. B. Kontrová

Otvorenie i záver plesovej sezóny
(dokončenie z 1. strany)
Nižnej, po nich ich starší rovesníci
z už známej skupi ny count ry
tancov Chrobáci a na koniec klub
spoločenských tancov Mixer z
T rs tenej . Keď sa medzi
jednotlivými tanečnými kolami
vyprázdňoval t anečný parket,
väčšina prítomných sa sťahovala
do ves ti bulu, kde vyhrávala
ľudová hudba Spod Vintišky a
všetkým sa priam neodolateľne
ponúkala ochutnávka vín firmy
Vintour zo S vät ého J ura a
ochutnávka miešaných nápojov,
ktorých základom bola novinka,

energet ický dri nk R ED B AT.
Hodnotné ceny v tombole, ktoré
venovalo
množs tvo
pri spi evat eľov a s ponzorov
taktiež prispelo k výbornej nálade
plesajúcich. Hudba v sále znela až
do s korých ranných hodín a
pos lední návš t evní ci tak
odchádzali zo sály už takmer na
svitaní.
(dokončenie na str. 3)

N a tanečnom parkete s ú
Chrobáci

Prvý tanečný pár po ukončení
pr ogramu - s tarost a obce s
manželkou.

Pr ípravka tanečného odboru
Z UŠ v Ni žnej j e ús peš ným
pokračovat eľom a l i ahňou
talentou pre už známych Hopcupákov a C hr obákov. Ich
tanečná prvotina je „Španielsky
tanec“.

Miešaný „Červený netopier“.
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Obecný úrad po rekonštrukcii
(dokončenie z 1. strany)
v obci dali zabrať, ale výsledok
st ojí za t o! Keď s a s rekonštrukciou začínalo, nikto neveril,
že sa všetko stihne do termínu,
ktorý avizoval starosta obce - do
piatku 5. decembra. Ale správne
vedenie a dobrá vôľa vš et ko
zdolá! Ešte tesne pred jedenástou
hodinou, na ktorú bol naplánovaný oficiálny začiatok slávnostného otvorenia sa po priestoroch
úradu pohybovalo množstvo ľudí
s handričkami, metličkami a kladivkami v ruke, aby všetko bolo tak
ako má byť - „tip-top“ . Začali sa
schádzať pozvaní hostia, medzi
ktorými boli starostovia obcí
studenej doliny a ďalších obcí
okresu Tvrdoší n, zástupcovia
podnikat eľskej sféry i part icipuj úcich stavebných a dodávateľských organizácií. Pozvanie
na túto slávnostnú udalosť prijal
aj st arost a družobnej obce
Neverice s manželkou a zástupcami
neveri ckého obecného zast upiteľstva a sam ozrejme chýbať
nesmeli ani členovia obecného
zastupiteľstva obce Podbiel. Na
mi nút u pres ne s a od budovy
Materskej školy ozvalo vyzvá-

ňanie zvončeka. To ešte prítomní
hos ti a netuši l i, že deduško
Mikuláš sa nechystá do škôlky,
alebo Základnej školy, ale smeruje
práve pred Obecný úrad, kde už
všetci stáli nastúpení v „špalieri“ .
Až keď M ikul áš prechádzal
pomedzi nich, pochopili, na čo
vlastne do tej chvíle čakali a čo

„Na Orave dobre“ .Mikuláš ich
obdaroval sladkými lízat kami,
sl ávnost ne odom kol dvere a
odovzdal kľúč od vynoveného
úradu starostovi obce. V tom sa
ozval zo zasadačky spev žien zo
ženskej speváckej s kupiny
Senková. Všetci pozvaní hostia,
S vôňou čers tvej omietky sa
miešala vôňa kadidla

Senková v novej z as adačke
Obecného úradu.

Príchod Mikuláša vítal i všetci
prítomní so širokým úsmevom
zinscenoval podbi elans ký s taros ta. M ikuláš s a zví tal s
prítomnými a tak ako v škôlke a
škole chcel počuť a vidieť, čo si
deti pre neho pripravili aj tu si
naj prv žiadal as poň nej akú
pesničku. Prítomní sa očividne
bavili a zaspievali kúsok z piesne
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spoločne s redaktormi regionálnej
tlače, prijali pozvanie a vstúpili do
vnútra, aby mohli obdivovať nové
priestory vestibulu, zasadačky a
ostatných kancelárií. Po uvítacom
príhovore s tarostu nasledovala
krátka modli tba a vysvätenie
priestorov trstenským dekanom
mons. Tondrom, ktorému asistoval
aj správca podbielanskej farnosti
T hLic. Donát Č arnogurs ký.
Nasledovali blahoželania prítomných k novým priestorom, prípitok
šampanským a neformálne rozhovory. Po chvíli starosta Podbiela
prekvapil hostí ešte raz. Využil

príležitosť a ženám zo Senkovej pri
tejto príležitosti zablahoželal ku
piatemu výročiu ich účinkovania,
ktoré si pripomenuli práve v ten
istý deň a na ktoré oni sami v tom
zhone akosi pozabudli. Potom
pozval prítomných na slávnostný
obed do školskej jedálne, kde sa
ešte chvíľu voľne debatovalo.
Starosta Zuberca, Ing. Marián
Jurina sa rozhovoril o tom, že s
rekonštrukčnými prácami začal na
jednom konci S tudenej doliny
najprv Zuberec, teraz sa na druhom
pochlapil Podbiel. Ostáva už len
na starostoch Oravského Bieleho
Potoka a Habovky, aby sa pridali
a upravili priestory svojich úradov
na patričnú úroveň tak, aby zo
Studenej doliny zavialo novotou
od úradov až po skráš leni e
všetkých kútov v jej obciach.
-lj-

Otvorenie i záver plesovej sezóny
(dokončenie z 2. strany)
Prešlo celých štyridsať dní a
tentokrát sa zaplnila veľká sála
kul túrno-spol očens kej haly,
návštevníkmi jubilejného, piateho
reprezentačného pl es u obce
Podbiel. Príchodzích vítalo v sále
netradičné rozloženie stolov a
malého pódia pre muzi kantov.
Hoci v strede týždňa pred plesom
to vyzeralo na nejakých stoosemdesiat ľudí, na plese ich nakoniec
v sále sedelo takmer dvestošesťdesiat. Po slávnostnom otvorení
plesu starostom obce zaspievali

Senková na piatom plese obce
Podbiel

„Živió“ a krátky pozdrav speváčky
zo Senkovej, predst avi li s a
prípravkári, Chrobáci a Hopcupáci zo ZUŠ v Nižnej a ples začal

C hr obáci a Hop.cupáci s a
predstavili novou choreografiou
v spoločnom tanci „Na kone“.

Sl ávnos tný otvár ací prípit ok
starostu Podbiela a moderátorky
plesu Mgr. Júlie Turčákovej.

prvým tanečným kolom. Po ňom
tanečný parket obsadili na pár
minút Seniori Oravanu s humorne
ladeným tanečným číslom „Šimi“ .
Po ich odchode sa pri taktovke
dobrej zábavy striedali v trochu
pozmenenom zloženímuzikanti
skupiny Gol f, hosti a večera speváci Zdeno Sychra a Helena
Vrtichová a „svojou troškou do
mlyna“ - dvomi dobrými taneč-

nými kolami pri speli k dobrej
nálade i domáci m uzikant i zo
s kupi ny B iele s kaly. Medzi
jednotlivými tanečnými kolami
boli pomerne krátke prestávky a
tanečníci sa na parkete vlni li
takmer bez prestania. Jediným
momentom, kedy bol tanečný
parket prázdny boli vari chvíle,
kedy sa losovala tombola. V malej
sále vyhrávala ku dobrej nálade
ľudovka súrodencov Bebejovcov
a tak sa veru zabávajúcim nechcelo
ísť domov ani v čase, keď sa už
pom aly brieždi l o. P i at y
reprezentačný ples obce Podbiel
potvrdil opäť svoju dobrú povesť.
A tak vari ani niet divu, že už hneď
začiatkom nasledujúceho týždňa
bolo počuť hlasy od t ých čo
neboli, že veru na budúci rok prídu.
Len nevi em, či nebude treba
pristaviť väčšiu sálu.
-lj-
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Oficiálne zvesti Obecného úradu

V S PLETI

PAR AGR AFOV

V obecných novinách Podbiel v novembri 2003 sme sľúbili,
pokračovanie prehľadu najdôležitejších paragrafov zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov v záujme minimalizovať možnosť vzniku konfliktov medzi
Obecným úradom a občanmi pri vybavovaní povolení ku stavebným a
udržiavacím prácam na existujúcich stavbách.
Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
(k § 57 zákona)
1./ Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
a.) meno, priezvisko /názov/ a adresu /sídlo/ stavebníka
b.) účel, rozsah a miesto stavby
c.) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností
d. ) ak ide o stavby uskutočňované svojpom ocou, vyhl ásenie
kvalifikovanej osoby, že bude stavbu odborne zabezpečovať
e.) ak sa pri us kutočňovaní majú použiť susedné nehnuteľnosti,
vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti
2./ K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí
a.) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke, alebo iné právo k pozemku
b.) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach (vyznačenie
umies tnenia stavby na pozemku vrát ane odstupov od hraníc so
susednými pozemkami a od susedných stavieb, stavebné riešenie stavby
c.) jednoduchý technický opis stavby

SPOLOČENS KÁ
KRONIKA
...od vydania posledných obecných novín došlo v stavoch obyvateľov obce k tým to zm enám :
narodili sa:

31. 12. 2003 Matúš Lofaj
20. 1. 2004 Rastislav Hrnčiar
13. 2. 2004 Simona Hubená
Vitajte medzi nami !
Opustili naše rady:

22. 1. 2004 Štefan Beňušík
vo veku 72 rokov
Nech odpočíva v pokoji!
Do stavu manželského vstúpili
a sviatosť manželstva prijali:

- Katarína Čuporáková
a Ľuboš Špulier
Nech Vás šťastie, láska a vzájomné porozumenie sprevádzajú
na spoločnej ceste životom !

Budovať alebo búrať?
Krátko po rokovaní obecného
zas tupit eľs tva, konkrétne v
nedeľu 15. februára, konalo sa v
pohostinstve p. Pirigyiho stretnutie občanov, ktoré zorganizoval
štátny zamestnanec, bývalý podbi elanský starost a, kpt. Jozef
Krupa. Ako dôvod s tret nut ia
deklaroval úsilie o zlepšenie správy vecí verejných v obci. Mal som
to šťastie zúčastniť sa stretnutia,
aj keď spôsob pozývania účastníkov mi dodnes nie je známy.
Zúčastnili sa aj štyria poslanci
obecného zastupiteľstva. Títo sa
nakoniec dostali do nezávideniahodnej situácie. Stretnutie malo
totiž jednoduchý priebeh. Pán
Krupa vymenovával jednotlivé
nedostatky práce starostu tak, ako
ich on vidí a obviňoval obecné
zastupiteľstvo, že proti konaniu
st aros tu nič nerobí. Poslanec
Bebej sa aj pokúšal logicky argumentovať. Proti náporu demagógie však nemal šancu.
Pôvodne som mal v úmysle využiť
tento priestor v obecných novinách na vyvrátenie zavádzajúcich
tvrdení, ktoré odzneli na stretnutí.
Zašiel som za starostom , aby som
si niektoré skut očnosti overil.
Nakoniec sme si však spoločne

d.) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.
1./ Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje
a.) meno, priezvisko /názov/ a adresu /sídlo/ stavebníka
b.) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy, alebo práce uskutočniť
c.) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis
2./ K ohláseniu sa pripojí
a.) doklad preukazujúci vlastnícke, alebo iné právo k stavbe. Možno ho
nahradiť čestným vyhlásením
b.) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu, alebo udržiavacie
práce bude uskutočňovať nájomca
c.) stanovisko orgánu št. pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú
úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.
Tlačivá: (k dispozícii na OcÚ v Podbieli v úradných hodinách)
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
-ruvedomili, že to je to najhoršie, čo
by sa v tejto chvíli dalo urobiť.
Diskutovať s demagógmi nemá
zmysel. Už na prvé počutie mi bolo
jasné, že približne polovica argumentov prednesených p. Krupom
sú vyložené klamstvá. Z diania v
obci sa vyznám len v oblasti cestovného ruchu, takže napríklad v
problematike pozemkov som si
nevedel urobiť rýchlo úsudok. Ale
myslím, že môžeme smelo extrapolovať a považovať argumenty
p. Krupu vcelku za zavádzanie. Za
všetky len príklad s referendom.
Pán Krupa vyhlásil miestne referendum, v ktorom sa obyvatelia
obce demokraticky vyjadrili k
pl ánovanej výs tavbe cestného
obchvatu obce, za zmanipulované,
čím sa vlastne podľa neho nerešpektovalo rozhodnutie občanov
Podbiela.
Ostatne každý si svoj úsudok
môže urobiť sám. Aj na stránkach

obecných novín sa usi lujeme
podrobne informovať o rozvojových aktivitách v obci. Podbiel je
jednou z najlepšie fungujúcich a
najrýchlejšie sa rozvíjajúcich obcí
na Orave. Starosta má ambiciózne
plány v súvislosti s možnosťou
čerpať z európskych štrukturálnych fondov. Zatiaľ, čo v iných
obciach plačú nad racionalizáciou
školstva, v Podbieli pripravili
projekt modernizácie školy, ktorý
ráta s jej rozšírením na 1. až 9. ročník.
Zdá sa, že toto všetko niekomu prekáža. Je mi úprimne ľúto, že v čase,
keď je šanca realizovať v Podbieli
rozvojové aktivity nebývalého
rozsahu, nájdu sa ľudia, ktorí majú
potrebu rozoštvávať, ohovárať,
búrať a ničiť. Netreba im však
venovať veľkú pozornosť.
Väčšina Podbielčanov už mnoho
krát presvedčil a, že má zdravé
myslenie a podľa toho aj koná.
Pavol A. Dubovský

Upozornenie Úradu verejného zdravotníctva
V prípade, že potrebujete ako fyzická, alebo právnická osoba ku
svojej činnosti potvrdenie od niekdajšieho Štátneho zdravotníckeho
úradu, tento bol po posledných zmenách v štátnej zdravotnej správe
premenovaný na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Jeho sídlo
je však i naďalej v priestoroch Nemocnice s poliklinikou v Dolnom
Kubíne na ulici Nemocničná 12. Vzorové tlačivo žiadosti o odborný
posudok podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva môžete dostať
na Obecnom úrade v podbieli kedykoľvek v úradných hodinách.

Oficiálne zvesti Obecného úradu
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NA ZASTUPITEĽSTVE
ROKOVANIE O ROZPOČTE

Fot ograf ia Pavla Dubovského zachytáva at mosféru rokovania
zastupiteľstva v novej zasadačke OcÚ.
P rvé t ohoročné verej né
Obecné zas t upit eľs tvo s a v
zasadačke zrekonšt ruovaného
Obecného úradu uskutočnilo vo
štvrtok 22. januára. Na programe
bola správa auditora, prerokovanie
plnenia rozpočtu za uplynulý rok,
zmeny zneni a všeobecných
záväzných nari adení (VZN),
prerokovanie žiadostí občanov a
najdôl ežit ej ší m bodom bolo
prerokovanie rozpočtu na rok 2004.
Každý z posl ancov sa snažil

V mesiaci novembri uplynulého
roka začal obecný úrad v Podbieli
s výs t avbou ďalš ej et apy
kanal i záci e v obci . Hoci s
minimálnym sklzom, bola predsa
táto i nvestičná akci a úspeš ne
ukončená a boli odkanalizované
rodinné domy v okolí miestneho
kostola a v časti Bobrovej rale, čo
preds tavuje cca 300 m novej
kanalizačnej siete s napojením 17
rodinných domov.
Na predmetnú stavbu bolo
odborom životného prostredia
vtedy eš te naplno fungujúceho
Okresného úradu v Tvrdošíne,
vydané stavebné povolenie a na
zákl ade výs ledkov verej ného
obstarávania stavbu realizovala
firma OMOSS, spol. s r.o. Trstená.
Financie na výstavbu vo výške
1,5 mil. Sk boli Obci Podbiel
pri del ené formou dot áci e z
Ministerstva životného prostredia

presadiť s voj u preds t avu o
úpravách nového rozpočtu.
Najpodstatnejšia zmena z množstva existujúcich položiek sa
dotýkala vyčlenenia príspevku na
dobudovanie obecného rozhlasu
v čiastke 40 tisíc korún, ktorú
poslanci po dlhej diskusii nakoniec
schváli li. Ďalš ími dôležitými
zm enami bol i už spomenuté
úpravy VZN obce. Oproti predchádzajúcem u roku s a zvýš il
poplatok za vyhlásenie obecným

rozhlasom zo 40.- na 100.- Sk,
poplatok za umiestnenie reklamnej
tabule zo 100. - na 150.- S k.
Hodnota cintorínskeho poplatku
so započítaním rezervácie miesta
a poplat ku za pohreb bol a
stanovená na hodnotu 500.- Sk,
poplatok za zneči sťovani e
ovzdušia na dvetisíc korún. Pre
obyvateľov sú zaujímavé platby
za stočné a vývoz domového je
odpadu. Pre fyzické os oby je
stočné 9.- Sk (napr. v Nižnej i Or.
B. P otoku j e 19.- Sk ) a pre
právnické osoby 21.-Sk. Vývoz
domového odpadu bol upravený
na 250.- Sk na osobu, pričom jedna
domácnosť zaplatí najviac tisíc
korún (v Nižnej mesačný odvoz
pre dve až tri osoby stojí 575.- Sk,
pre štyri osoby a viac 1150.- Sk).
Dôležitá zmena sa týka likvidácie
tekutých komunálnych odpadov
(TKO) - osoby produkujúce TKO
v častiach obce, v ktorých je
vybudovaný kanalizačný zberač,
sú povinné zrealizovať pripojenie
svojej nehnuteľnosti na tento
kanalizačný zberač najneskôr do
šiestich mesiacov od uvedenia do
činnos ti prís luš ného kanalizačného zberača. Pos ledná z

POKRAČOVANIE VÝS TAVBY KANALIZÁCIE

Technológia pretlakom popod dvojmetrovú vrstvu pôdy, ktorá je
z ákladom pod cest nou komuni káciou j e pr e obyčaj ného,
nezainteresovaného a v tejto oblasti neznalého človeka zaujímavá už
i na prvý pohľad. Oceľové rúry s priemerom jeden meter boli súčasťou
pretláčacieho zariadenia
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dôležitých zmien informácií pre
obyvat eľov j e, že daň z
nehnut eľnost í (dom ová daň)
nebola v t om to roku ni jako
upravovaná.
-r-

Rodičom školopovinných
detí
V zmysle znenia novelizácie
školského zákona máte možnosť
žiadať vedenie ZŠ v Nižnej o
mesačné preplácani e cestovných výdavkov pri dochádzaní
vášho dieťaťa za povinným základným vzdelaním do inej obce,
ako je jeho trvalé bydlisko. Informujte sa na vedení ZŠ v NIžnej.

Obecná knižnica
v novom režime
Obecný úrad v Podbi eli
oznamuje občanom, že počnúc
dňom 1. februára je otvorená
obecná knižnica v pondelok,
stredu a v piatok v čase od 14:00
do 16:00 hod. V uvedenom čase
je možné vypožičať si knihy a
rôzne iné dostupné tlačoviny,
využiť priestory a invent ár
knižnice k štúdiu dostupných
mat eriál ov, al ebo pomoc pri
sprostredkovaní medziknižničnej
výmennej služby.
-r-

SR. Vlastné práce pozostávali z
výkopov rýh, uloženia potrubia z
rúr PVC - korugovaných DN 300 a
následného zásypu. V mieste lomu
potrubia boli osadené šachty zo
skruží TBS. Prechod popod štátnu
komunikáciu bol riešený pre laika
zaují m avým spôs obom technol ógiou pretlakom popod
vozovku. Zariadenie podobné
banském u
kom baj nu
tu
korunkovým vrtákom vŕta otvor,
do ktorého zároveň hydraulikou
tlačí oceľové rúry slúžiace na
odvod vyťaženej zeminy.
Na základe právoplatných
stavebných povolení bude Obec
Podbiel žiadať MŽP SR o ďalšie
dotácie na rok 2004 na výstavbu
kanal i začných zberačov v
lokalitách Bobrova raľa, Ulička II. etapa /pravá strana od domu č.
7 po č.25/, Ulička - III. etapa /od
súp.č.1 po č.6/ a kanalizácie v
lokalite Zámostie.
-lj-
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Ponuka pre talenty

literárne súťaže
- september 2004 - Oravská poviedka 2004 - oravská literárne súťaž
mladých autorov (pre žiakov základných a stredných škôl) vyhlásená
ku 100. výročiu narodenia Mila Urbana.
Uzávierka prác je 30. 6. 2004.
Odborné a programové centrum pre vzdelávanie a kultúru pri
Oravskom osvetovom stredisku (OOS) v Dolnom Kubíne organizuje
podobne ako aj po iné roky doposiaľ niekoľko zaujímavých podujatí.
Dnes prinášame prehľad o podujatiach, ktoré sa budú konať v priebehu
roka a sú organizované aj inými subjektami, ale v regióne Oravy ich
zastrešuje OOS Dolný Kubín.

folklór
- 1. 4. 2004 - Nižnianske spievanky - Dom kultúry Nižná, súťažná
prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov
spevákov a inštrumentalistov do 15 rokov. Na túto prehliadku nadväzuje
krajská prehliadka, ktorá sa uskutoční 25. 4. 2004 v D. Kubíne.
Uzávierka prihlášok je 12. 3. 2004.
- 17. 10. 2004 - Muzikanti slovenskí - Kultúrny dom Krivá, súťažná
prehliadka sólistov harmonikárov, heligónkárov a hráčov na ústnu
harmoniku s celoštátnou pôsobnosťou bez vekového obmedzenia.
Uzávierka prihlášok je 3. 10. 2004.

výtvarné súťaže
- apríl 2004 - Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže Toruň 2004
- medzinárodná výtvarná súťaž (Toruň, Poľsko) pre deti a mládež vo
veku 5 - 20 rokov na témy Porozprávam o svojej krajine a Ja a moje
okolie.
Uzávierka prác je 30. 3. 2004.
- apríl 2004 - O najkrajšiu kraslicu Oravy - Dolný Kubín, regionálna
výtvarná súťaž v zdobení veľkonočných kraslíc rozličnými technikami
pre všetky vekové kategórie.
Uzávierka prác je 20. 4. 2004.
- jún 2004 - Najobľúbenejšia hračka môjho detstva - Bielsko-Biala,
Poľsko, medzinárodná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie.
Uzávierka prác je 15. 5. 2004.
- september 2004 - Ľudoví muzikanti v umení - Dolný Kubín,
medzinárodná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie a rôzne
výtvarné techniky.
Uzávierka prác je 30. 6. 2004.
- apríl 2004 - Výtvarné spektrum 2004 - Oščadnica (krajské kolo),
Humenné (celoštátne kolo), celoštátna výtvarná súťaž pre mládež od 15
rokov a dospelých.
Uzávierka prác je 10. 4. 2004.

divadlo
- 25., 26. 3. 2004 - Kubínske divadelné dni - MsKS Dolný Kubín, súťažná
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a amatérskeho divadla bez
vekového obmedzenia. Krajská súťaž sa uskutoční 19. a 20. 4. 2004 v
Žiline a 21. až 23. 4 v Námestove.
Uzávierka prihlášok je 29. 2. 2004.
umelecké slovo
- 16. 3. 2004 - Slovo o slove - MsKS Dolný Kubín, oravská súťažná
prehliadka v prednese poézie a prózy pre mládež a dospelých. Krajské
kolo sa uskutoční 16. až 18. 4. 2004 v Martine.
Uzávierka prihlášok je 29. 2. 2004.
- 20. 10. 2004 - Kubínsky mikrofón - Dolný Kubín, oravská súťažná
prehliadka moderátorov a hlásateľov pre deti od 12 rokov, mládež a
dospelých. Celoslovenské kolo sa uskutoční v novembri v B. Bystrici.
Uzávierka prihlášok je 30. 9. 2004.
moderný tanec
- 30. 5. 2004 - Deň tanca - Rabča, oravská súťažná prehliadka detského
nefolklórneho tanca pre deti a stredoškolskú mládež.
Uzávierka prihlášok je 1. 5. 2004.

vedomostné súťaže
- 1. 4. 2004 - Čo vieš o hviezdach - Dolný Kubín, oravské kolo vedomostnej
astronomickej súťaže pre žiakov základných a stredných š kôl s
možnosťou postupu až na celoslovenské kolo.
Uzávierka prihlášok je 15. 3. 2004.

- jún 2004 - Deti a tradičná ľudová tvorba - Ružomberok, regionálna
výtvarná súťaž tradičných ľudových techník pre deti od materských
škôl až po študentov stredných škôl.
Uzávierka prác je 10. 5. 2004.
- december 2004 - Betlehemské rekvizity - Zuberec, Bielsko-Biala
(Poľsko), medzinárodná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie.
Uzávierka prác je 10. 11. 2004.
- máj 2004 - Prečo som na svete rád / rada? - Bratislava, celoštátna
výtvarná súťaž s regionálnym výberom pre študentov stredných škôl a
rôzne výtvarné techniky.
Uzávierka prác je 15. 4. 2004.
- jún 2004 - Polícia očami detí - Bratislava, celoštátna výtvarná súťaž v
maľbe, kresbe a koláži s regionálnym výberom pre deti do 15 rokov.
Uzávierka prác je 30. 4. 2004.
- marec 2004 - Vesmír očami detí - Dolný Kubín, oravská výtvarná
súťaž s astronomickou tematikou pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ.
Uzávierka prác je 20. 3. 2004.
- marec 2004 - Zem je len jedna - SŠ v regióne Oravy, umelecko odborná súťaž zamerana na ekologickú výchovu a výchovu k ochrane
a tvorbe životného prostredia pre študentov SŠ a VŠ do veku 21 rokov.
Súťažné kategórie sú: I. - literárna, výtvarná a hodobná oblasť, II. odborné návrhy pre zlepšenie a ochranu životného prostredia.
Uzávierka prihlášok je 31. 3. 2004.
Nuž ak na to máte, alebo viete o niekom, kto na to má, dajte mu vedieť
a skúste šťastie. Budeme vám držať palce!
-r-
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Na záver
Oravskej
v o le j b a l o v e j
lig y
Volejbalové družstvo žien
P odbiel j e od roku 1998
pravidelným účastníkom Oravskej
volejbalovej ligy. S výnimkou
sezóny 1999/2000, kedy sa VK
Podbiel umiestnil na poslednom 5.
mieste, po všetky ostatné sezóny
obsadzuje miesta do tretej priečky.
Sezóna 2003/2004 bola pre naše
ženy už ši es t a v poradí a
tohoročné 3. miesto po skončení
súťaže považujeme vzhľadom na
podm ienky v akých s úťaž
prebiehala, za úspech. Okrem toho
pred nami sa umiestnili len stáli
favori ti súťaže - päťnás obný
majster Oravskej volejbalovej ligy
z Tvrdošína a o hráčky extraligy
pos il nené víťazné družs tvo
Domček Dolný Kubín.
Aký bol pri ebeh s úťaže?
Jednoznačne náročný. Náročný
nielen na fyzickú kondíciu, tá sa
dá natrénovať, ale hlavne na čas.
Celá tohoročná súťažná sezóna
bol a
poznačená
čas tým
prekl adaní m vylosovaných
termí nov zápasov z dôvodov
rôznych podmienok hráčok v ich
zamestnaní. Svedčí o tom i fakt, že
naše družstvo odohralo iba dve
kolá v pôvodne vylosovaných
termínoch. Možno aj to je jeden z
dôvodov, pre kt oré kľúčové
hráčky VK Podbiel (a nie je to len
u nás) avízujú ukončenie aktívnej
činnost i. Hoci v s účas nost i
trénuje u nás intenzívne aj mladá
generácia, adekvátnu a kvalitnú
náhradu súčas ného kádra j e
možné očakávať vzhľadom na
potrebu získania hernej kvality a
zápasových skúseností asi tak za
dva až tri roky. Ak však skutočne
odídu staršie hráčky z kádra, je
možné, že budeme musi eť s
ohľadom na takto zdecimovaný
káder aj účinkovanie v súťaži
prerušiť. Nechceme však „hádzať
flintu do žita“ , veď v októbri
tohoto roku, kedy začína nová
sezóna budeme múdrejší.
Za dobrú reprezentáciu Podbiela

Zo športu a športovísk
Teplo, blato, mokrý sneh a
chvíľami aj dážď. To nie sú vhodné podmienky na turistiku v zime.
A už vôbec nie na bežecké lyžovanie. Lenže term ín prechodu je
stabilný, propagácia bola vopred
rozbehnutá a klobáska nakúpená
a tak organizátori vôbec nezapochybovali o tom, že aj tento
ročník sa uskutoční. Na štadióne
ŠK Podbiel s a nakoniec pre-
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Jediný bežkár - Viliam Kudzbeľ

mokrého, dosť a tam sa veru lyže
zišli.
Teplé počasie nakoniec predĺžil o zastávku účastníkov pri
vatre, ktorá tento rok horela pri
st arej poľovní ckej chat e P od
Kráľovou. Dobrá nál ada s a

pochopi teľne preni esl a aj do
bufetu na štadióne, kde každého
čakal a zas l úžená klobás ka.
Osemnásta "Magura" bola teda
len pre najskalnejších, ale o to
silnejšie zážitky zanechala v tých,
čo sa nedali odradiť netypickým
zimným počasím.
-Pavol A. Dubovský-

„Maguru“ absol voval pešo aj
riaditeľ prechodu P. Lofaj (vľavo)
zentovalo 78 účastníkov. Väčšinou
si nepriaznivé pomery na trati
vybrali kratšiu, 12 kilometrovú
trasu. Len jeden jediný absolvoval
prechod na lyžiach. Viliam Kudzbeľ
preniesol bežky v rukách cez
začiatočné blatisté úseky a potom
už pokračoval tak, ako sa v zime
po horách chodiť má. Vo vyšších
polohách bol o s nehu, aj keď

Pri starej poľovníckej chate si priat eľské stret nutie v prír ode
vychutnával aj starosta obce Ing. Ján Sitek

K l u b re kr ea čn éh o v o l e j b a l u v P o d b i e l i
v s p o l u p rá c i s O b ecn ý m ú ra d o m v P o d b i e l i
o rg a n i z u j ú v n e d eľ u 1 7 . 3 . 2 0 0 4 o d 1 3 :0 0 h o d .
n a p a l u b o v ke ku l t ú r n o - š p o rt o v ej h a l y
I V . r o čn í k R o d i n n é h o v o l e jb a l o v éh o t u rn a j a .
B l i žš i e i n f o r m á c i e u L . L o f f a jo v e j.
na palubovkách v práveúspešne
ukončenej sezóne patrí vďaka
všetkým hráčkam. Počas celej
sezóny obliekal i dres Podbiela
hráčky M. Kam odyová, Milka
Kanderková, Ľ. Nábočíková, G.
Meszárošová, M. Kovalčíková, D.
Kovalčíková, T. Kozáčiková, P.
Kuboš ová, E.
Krupová,
povinnosti funkcie rozhodcu plnila
G. Korčuš ková, organi začne
zabezpečovala L. Loffajová. Na
záver patrí naše s rdečné
poďakovanie Obecnému úradu v
Podbieli, nášmu sponzorovi firme
OVP a všetkým, ktorí sa pričinili o
zdarný priebeh súťaže.
-L. Loffajová-

Ilustračná fotografia je z exhibičného zápasu volejbalistov v rámci
osláv 75. výročia vzniku TJ ŠK Podbiel

Šport
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Lyžiarske preteky o pohár starostu
Nedeľa 29.02.2004, lyžiarsky areál Pod Pál eni cou.
Úspešné spust enie lyži arskeho vleku v rámci tohoročnej
sezóny vyprovokoval o v j eho

obs l uhe
m yš l i enku
na
zorganizovani e l yžiars kych
pret ekov. Preteky v s lalome

zorganizoval i podbiel ans kí
lyžiarski nadšenci pod vedením
Jozefa Mintála. Dobré snehové
podmienky tejto zimy spôsobili,
že pretekári sa dobre pripravili a
tak sme videli relatívne kvalitné
výkony a dramat ické súboj e.
Súťaži lo sa v deviat ich kat egóriách dvojkolovo. Špecialitou
bola kategória nad 100 kg, ktorú
si vymyslel a nakoniec aj vyhral
podbielanský podnikateľ Vladimír Križo. Celkovo sa pretekov
zúčastnilo 49 pretekárov.
text a foto: P. A. Dubovský

Slávnostný nástup pretekárov pred začiatkom pretekov.

Podbielanské lyžiarske nádeje po
prevzatí ocenení.

Naj krajš ia kategória - ženy zľava Motyčáková, Kamodyová a
Lukačíková. Ceny odovzdáva starosta obce Ing. Ján Sitek.

Druhá najkrajšia kategóri a „zlatých 100“.

EŠTE RAZ LYŽOVAČKA V PODBIELI
Tohoročná zima praje zimným podarilo spojazdniť lyžiarsky vlek.
športom. Teploty hlboko pod Hoci medzičasom (v podstate na
nulou a dostatok snehu ponúkali
druhý deň po s pustení vleku)
možnosti vyšantiť sa na klziskách, v bežeckej
stope, alebo na
svahoch l yžiarskych vlekov. Po
jes ennej oprave
kotiev a spevnením s nehovej
vrstvy na svahu
pomocou ratraku V sobotu 30. januára asistoval pri kontrole lístkov
sa aj v Podbieli aj starosta obce.

prišlo neuveriteľné oteplenie a
sneh sa začal tratiť, pani zima sa
rýchlo spamätala a vrátila sa v celej
svojej sile a kráse. Tak si domáci i
prípadní prázdninujúci lyžiari v
Podbieli ešte prídu na svoje. Že
premýšľate o lyžovačke? No príliš
neváhajte, m eteorol ógovia už
avizujú marcové oteplenie. -r-

VÝSLEDKOVÁ
LISTINA

Mladšie žiačky
1. Meszárošová
2. Krížová
3. Pazúriková

Výsl. čas
92,6 s
106,4 s
108,0 s

Mladší žiaci
1. Sitek
2. Kanderka
3. Kozáčik

Výsl. čas
98,2
99,1
107,0

Staršie žiačky
1. Dolníková
2. Mintálová
3. -

Výsl. čas
90,0
126,1

Starší žiaci
1. Križo
2. Pazúrik
3. Kanderka

Výsl. čas
72,0
76,1
80,0

Dorastenky
1. Grúňová
2. Kontrová
3. -

Výsl. čas
125,4
129,0

Dorastenci
1. Kanderka Jakub
2. Kanderka David
3. Skuban

Výsl. čas
74,2
74,4
84,5

Ženy
Výsl. čas
1. Lukačíková Silvia
76,2
2. Kamodyová
76,8
3. Motyčáková
89,0
Muži
Výsl. čas
1. Bachynec Slavomír 70,1
2. Krupa Martin
72,3
3. Lukačík Jozef
73,2
Nad 100 kg
1. Križo
2. Kanderka
3. Malatinka

Výsl. čas
78,8
85,6
148,0
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