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XIII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI NA BOBROVEJ RALI
Tohoročné leto prešlo vari
ešte rýchlejšie ako to predošlé,
vlaňajš ie. Posledné vydanie
obecných noví n s me vám
ponúkli ešt e pred záverom
predchádzajúceho školského
roka. Ani sme sa nenazdali, leto
zbehlo ako voda dolu Oravou a
detváky sú už opäť v škole.
Vlaňajší podbielanskí štvrtáci
už ráno dobiehajú na autobus
do Nižnej a nedávni škôlkári predš koláci zasa, raz j eden,
inokedy druhý, pochodujú do
školy so slzičkami v očiach. No
keď sa ich náhodou opýtate ako
je v škole, zväčša hrdinsky
odpovedia, že dobre. Zaželajme
im, aby sa do školy každé ráno
tešili - na spolužiakov a pestvá,
čo spolu povystrájajú, na svoju
pani učiteľku, na zaujímavosti,
ktoré im škola priblíži - a aby
im to vydržalo čo najdlhšie! A ja
by som rád zaželal všetkým vám
- aj napriek tomu, že ráno na
nás dýcha chlad a počasie je v
pri ebehu pos ledných dní
nestále skoro ako v apríli, aby
vám každý deň svietilo slnko!
Keď už inak nie, tak aspoň
niekde vo vás, alebo v blízkej a
spriaznenej duši.
-lj-

Po predchádzajúcich
nadšencov okolo neho dvoch či troch týždňoch
na spôsob mávajúceho
s takmer každodennými
Jánošíka, či pracujúcej
dažďovými prehánkami
hrabáčky, pohybujúca
sa v nedeľu 4. júla posa socha pat róna hačasie vydarilo. Ešte v sosičov, sv. Floriána. Po
botu podvečer prehlbovysvätení kaplnky sa
vali vrásky na čelách
domáci poberali domov
organizátorov trinásteho
na slávnostný obed za
ročníka Podbielanských
prít omnost i návšt ev
folklórnych a odpustosvojich najbližších, či
vých slávností prívaly
priateľov.
vody padajúce z oblohy.
Na Bobrovej rali však už
V nedeľu ráno slniečko
vtedy vládol čulý ruch.
nesmelo vykuklo spoza Zahraničný hosť tohoročných slávností - folklórny Chlapi z obecného podhôr a podchvíľou to veru súbor Li Tchéna z Belgicka.
niku doťahovali posledvyzeralo, že sa stále viac
né úpravy v priestore
prekrýva oblakmi, no nakoniec sa hneď pri kostole a na ktorej vybu- tohoto provizórneho amfiteátra,
obloha vyjasnila a všetko dobre dovaní sa vlastnoručne podieľal i i nš taloval a sa ozvučovaci a
dopadlo.
správca podbielanskej farnosti He aparatúra, svoje stánky rozkladali
Na začiatku bola sláv- Lic. Donát Čarnogurský. Spoločne jarmočníci a pernikári a na javisku
nostná odpustová svätá omša, po s kaplnkou Podbielu pribudla i už tvrdo precvičovali svoj program
ktorej bezprostredne nasledovalo ďalšia zaujímavosť z dielne pána hostia z belgického súboru Li
vysvätenie novej kaplnky stojacej Ladislava Krúpu a niekoľkých
(pokračovanie na 2. strane)

Na Františkovej hute sa opäť tavilo
Aj pred ďalším letným
kultúrnym podujatím v Podbieli
strašil organizátorov, ale aj potenciálnych návštevníkov chlad a dážď.
Počas ie, ktoré sa
dlhšiu dobu držalo,
obrátilo naraz na
územie Slovenska
svoju uplakanú tvár.
Pri stavbe pódia a
pi ecky na t avbu
železa v piatok dopoludnia boli chlapi zmoknutí ako
kurence a každý v duchu modlikal,
aby aspoň tá robota nevyšla
nazmar. Podvečer sa mraky trochu
roztrhali. V sobotu ráno sa nedalo
s určitosťou povedať o počasí nič,
lebo pre hustú hmlu nebolo dlho
na oblohu vidieť. Nakoniec sa
hmla akoby zázrakom rozišla a
slnko začalo vysúšať zem. Po
natiahnutí prívodu elektrickej

energie sa začali pred podbielanským hámrom posledné prípravy.
Muzikanti zo skupiny Kredenc
rozkladali aparatúru,
vedľa sa rozkladali
stánky s občerstvením a chlapi z obecného podniku prikrývali kobercami
guľatinu rozmiestnenú ako lavice pre
di vákov. Krát ko
pred šes tnás tou
hodinou bolo divákov ozaj iba
skromne. Počasie, ktorému ráno,
snáď okrem organizátorov, takmer
nikto neveril sa umúdrilo a všetci
domáci vybehli najprv na svoje
zemiakové polia. Tak sa stalo, že
št vrtý ročník folk a count ry
festivalu TAVBA s a začal s
tridsaťminútovým oneskorením.
Jeho úvod patril folkovej formácii
Solares z Dolného Kubína. Hneď

v začiatku ich koncertu sa diváci
obzerali na ni ekoľkonásobné
hlasné trúbenie klaksónov. To sa
o malé spes treni e pos tarali
fanúšikovia vari najrozšírenejšieho osobného automobilu na
svete, Volkswagenu, s obľúbenou
prezývkou "Chrobák". V predchádzajúcom roku mali "Chrobáci"
presne v termíne "Tavby" stretnutie na Brestovej pod Roháčmi a
napriek snahe organizátorov o
takýto pozdrav to pre navzájom sa
prelínajúce programy nevyšlo.
Tentoraz "Chrobáci" nezabudli a
pri presune na stretnut ie (či
"zlet"?) na Oravskej priehrade sa
zastavili aj na Františkovej hute. O
druhé spestrenie sa postarali, keď
sa im pri pózovaní pred svojimi
krásavcami a odovzdávaní fotoaparátu podarilo dvakrát zakopnúť
o spojku elektrického prívodu, čím
(pokračovanie na 3. strane)
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Podbielanské folklórne slávnosti už po trinásty raz
(dokončenie z 1. strany)
Tchéna. O trinástej hodine lákal na
Bobrovu raľu obecný rozhlas a o
pol hodinky neskôr už naživo verbovali divákov na ulici ženy zo
speváckej s kupi ny S enková.
Akademickú št vrťhodinku po
štrnástej vystúpila na javisko
konferenciérka Patrícia Korčušková a po krátkom úvode vyzvala
starostu obce, Ing. Jána Siteka, aby
oficiálne otvoril trinásty ročník
Podbi el ans kých folklórnych
slávností. Od tej chvíle už priestor
javiska patril iba účinkujúcim. S
krátkou privítankou vystúpila na
javisko najprv domáca ženská
spevácka skupina Senková. Tieto
"dievčatá", ako sa občas medzi
sebou titulujú, to je skupina žien,
ktorým zápal, energiu, dobrú
náladu a výdrž pri spievaní môžu
závidieť ajmnohí "...násťroční". Za
úspechy ktoré dosiahli na mnohých prehliadkach a festivaloch
vďačia hodinám nácvikov najmä
pod prísnym odborným vedením
známej speváčky ľudových piesní,
pani Helenke Záhradníkovej.
(Chlapi v Podbieli zo špásu hovoria, že sa občas boja ísť aj do
krčmy na pivo, lebo vraj "kde sa
v P odbiel i obzrieš, všade je
Senková".)

Dielo šikovných majstrov - nová
kapl nka. Spolu s ne ďaleko
stojacou sochou Sv. Floriána tak
ku Jánoš íkovi a hrabá čke
pribudla ďalšia zaujímavosť v
Podbieli.

Po Senkovej sa prítomným divákom predstavil i podbielanské
spevácke talenty - deti zo Základnej školy v Podbieli, ktoré sa zúčastnili štrnásteho ročníka celoštátnej prehliadky speváckych
talentov Slávik Slovenska 2004,
garantovanej operným spevákom
Petrom Dvorským. Lucka Kanderková, Monika Hricová a Danko
Lukáčik vystúpili pred takýmto
obecenstvom za sprievodu ľudovej hudby folklórneho súboru
Oravan z Nižnej poprvýkrát v
živote. Tréma potrápila na začiatku
najviac Moniku, no aj tá sa v
druhom verši svojej piesne chytila
a výkony všetkých troch speváčikov nakoniec prítomní diváci
ocenili srdečným potleskom.
Prehliadka detských talentov
pokračovala vystúpením detskej
speváckej skupiny Púpavienka a
ľudovej hudby z Turian. Túto
partiu speváčikov a muzikantov
dala dohromady podbielanská
rodáčka a bývalá t anečni ca
Oravanu Zuzka Kršková, ktorá sa
do Turian vydala. Ako sama
povedala, chýbal jej folklór, nuž sa
s kol egyňou, pani B eatou
Vrabcovou rozhodli skúsiť to s
deťmi, pri ktorých si aj oni dve
občas zaspievajú.
Plné využitie priestoru javiska
začalo nástupom tanečníkov.
Tancami z Nižnej sa predstavili
najprv tanečníci súboru ORAVAN
a po nich spoločne so svojou
dievčenskou speváckou zložkou
Oravan SENIOR.
Hlavným hosťom slávností bol
fol klórny súbor Li Tchéna z
belgi ckého mest a Liége. Li
Tchéna, čo v preklade z francúzskeho jazyka znamená "košík",
vznikla v roku 1978 odčlenením
skupiny tanečníkov od iného
súboru, ktorý sa venoval výhradne pôvodnému, valónskemu
folklóru. Táto skupina od svojho
vzniku funguje ako nezisková
organizácia. Napriek tomu, že nik z
pôvodných členov nemal, žiadne
väzby na Slovensko, začala sa
skupina venovať folklóru slovenskému, ktorý učaroval im a najmä
ich vedúcemu, pánovi Michelovi
Davagle. Ten je so svojou manželkou Annie, synom a dvomi dcérami od začiatku dušou súboru.

Oravan SENIOR s mnohým dobre známym a obľúbeným tancom “Hej,
goralecki jadom”.
Pravidelne sa zúčastňuje stretnutí
choreografov súborov zahraničných Slovákov a pozýva choreografov slovenských súborov do
Belgicka, aby pre Li Tchénu
postavili nové tanečné čísla. Hoci
on sám má už takmer šesťdesiat
rokov a v súbore, ktorý má iba
tanečnú zložku má ešte niekoľko
ďalších v jemu blízkom veku, stále
aktívne tancuje. Všetci spoločne
dokazujú, že slovenský ľudový
tanec im chutí a ide im to veľmi
dobre. Li Tchéna reprezentovala
slovenský folklór okrem mnohých
vystúpeniach na Slovensku a
takmer každoročnej účasti na
slávnos tiach vo Východnej a
Detve aj v Strážnici a na festivaloch
v Maďarsku, Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii. V Podbieli
sa vosvojom prvom programovom
bloku súbor predstavil tancami z
Liptova.
Malé odklonenie od pôvodného
slovenského folklóru, či od folklóru vôbec, predstavovalo vystúpenie druhého zahraničného hosťa slávností, ktorým bol francúzsky šansoniér Joel Bary so svojou
manželkou a speváčkou Janou
Topee. Mnohí z prítomných v ňom
nakoniec spoznali v Podbieli častého hosťa a nakoniec aj držiteľa
čestného občianstva Podbiela,
bývalého lektora francúzskeho
jazyka na trstenskom gymnáziu,
Joela Brosa.
Posledná časť programu, ktorá
mala trvanie ešte takmer dve
hodiny patrila spoločnému bloku
súborov OR AVAN, Oravan
SENIOR a LiTchéna. V jednej časti
naozaj spoločnému, lebo súboru
Li Tchéna tesne pred odchodom

na Slovensko vypadla zo zostavy
jedna tanečnica a tak za ňu v dvoch
tancoch zaskočila tanečnica z
Oravanu, Mirka Jarolínová. Na
scéne sa striedali tance z Oravy s

Predtým takmer všetkým známy
lektor francúzštiny Joel Bros sa
predstavil ako šansoni ér Joel
Bary.
tancami zo Spiša, Šarišai Zemplína,
Detvy i Telgártu a program ukončil
Oravan temperamentným cigánskym tancom.
Po skončení hlavného programu
sa na javisko nasťahovala domáca
skupina Biele skaly, ktorá ešte asi
do deviatej hodiny večer vyhrávala niekoľkým tancachtivým
divákom, no potom už tma a v
televízii prebi ehajúce fi nále
Majstrovstiev Európy vo futbale
trinásty ročník Podbielanských
folklórnych slávností definitívne
ukončili.
text Ľubomír Jarolín
fotografie Pavol A. Dubovský
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september 2004
(dokončenie z 1. strany)
už koncertujúci "Solares" ostali na
moment bez ozvučenia. Po spojení
káblov už program bežal so striedajúcimi sa súťažnými disciplínami
bez prestávok. Hádzanie podkovou na začiatok a hádzanie metrovice chvíľu čakalo na svojich
súťažiacich. S tanečnými ukážkami
sa predstavili skupiny Sun a Daisy
zo ZUŠ v Trstenej a Dostavníček
zo ZŠ v Chlebniciach. Za mikrofónom sa vystri edali Danka
Števánková z Tvrdošína a Ľuboš
Dulka z Prahy. Ten na úvod svojho
koncertného vstupu najprv nacvičil s divákmi potlesk, vraj aby
oň náhodou neprišiel, keby znova

štvrtý ročník TAVBY

Detská tanečná skupina Dostavníček zo ZŠ v Chlebniciach pod
vedením pani Andrey Mužilovej.

Danka Števánková ...

rúbaní napílených klátov. V týchto
"si lových" dis ciplí nach bolo
vidieť, že súťažiaci sa veru museli
aj poriadne zapotiť, aby pokorili
pripravené kláty. Hoci pôvodne
avizovanú s úťaž v pretláčaní
rukou sa nepodarilo realizovať,
diváci sa pobavili pri ďalšej
disciplíne, ktorou bolo pitie piva
slamkou. Súťažné disciplíny a
vstupy muzikantov odštartovali na

pískala ako nespokojní fanúšikovi a na futbalovom zápase.
Napokon sa aj tento problém
podarilo akosi poriešiť a Jazdci
mohli svoj koncert dokončiť. Po
nich sa predstavili hostia z Poľska
- skupina country tancov z mes-
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tečka Krempachy. Tí pokračovali
v tanečných kreáciách spoločne s
divákmi, ktorí sa naplno roztancovali, keď sa nástrojov chopili
muzikanti z Kredencu. Neuveriteľne príjemná a teplá noc dopriala
všetkým vyšantiť sa pri muzike, či
podebat ovať so znám ymi pri
pivečku, ktoré sa čapovalo nepretržite. Asi o pol tretej sa však s
muzikovaním končilo. Na tanečnom parkete sa ešte v doznievajúcom tanečnom kole z CDéčka
vlnilo pár vytrvalcov. O dve hodiny
už bolo pri Františkovej hute ticho
a tma. Svietila a tíško pukala len
piecka, pri ktorej sa zohrievali
chlapi z organizátorskej "nočnej
šichty". Keď sa dvihla hmla a
slnko zasvietilo na hámor a lúku
okolo neho, nebol už na zemi ani
jeden papier, či plastový pohár,
ktoré bývajú napriek dostatku
pripravených odpadkových košov
sprievodným znakom takýchto
podujatí. Skončila Tavba 2004.
Stretneme sa o rok?
text: Ľubomír Jarolín
fotografie: Ivan Opát

Finále v pílení metrovice.

... a Ľuboš Dulka, ktorý sa vtipne
prezentuje ako najlepší folkový
spevák medzi lekármi a najlepší
lekár medzi folkovými spevákmi.
vypadla elektrická energia. Súťažiaci v prvom kole i neskoršom
finálovom súboji v pílení metrovicesa postaral i o vzrušenie i
pobavenie divákov. Z víťazstva v
tejto asi najťažšej disciplíne sa
napokon tešil aj vlaňajší víťaz
Michal Kubinec z Podbiela. Ešte
za denného svetla si zasúťažili
odvážlivci z radov divákov aj vo
vyrovnávaní a zatĺkaní klincov a v

potešenie najmä mužského osadenst va ranou z histori ckého
kanóna strelci pod velením
strelmajstra Ladislava Krúpu.
Ozvučenie haprovalo ešte chvíľku
pri začiatku koncertu skupiny
Jazdci. Zvukár Kredencu - Jožo
Ronec si trhal vlasy od zlosti.
Všetci sa obzerali, čo robí, keď mu
to stále píska. Nakoniec sa ukázalo,
že problémy s ozvučením vlastne
spôsobujú občerstvovacie stánky.
Zvýšeným odberom výčapných
pultov, chladiacich zariadení,
varičov a frit ovacích hrncov
pripravených na vš akovaké
dobroty zapríčiňovali pokles
napätia v sieti. Svetlo pohasínalo
a ozvučovacia aparatúra sa tak
stávala podchvíľou nestabilná a

Slovenská country “klasika” v podaní Jazdcov z Banskej Bystrice...

... a finále TAVBY 2004 v podaní skupiny Kredenc
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SP OL OČE NSKÁ
KRONIKA
. .. od v y da nia pos ledn ý ch obe cný ch novín došlo v sta voch o by vate ľov obc e k tý mto zme nám:
na rod ili s a:

9. 6. 2004 Gregor Budz
10. 6. 2004 Jakub Bulla
18. 6. 2004 Daniela
Vrábliková
22. 6. 2004 Miriam
Mačňáková
18. 6. 2004 Samuel Pavelek
1. 8. 2004 Filip Špulier
5. 8. 2004 Patrik Samardák
Vitajte medzi nami !
Opustili naše rady:

12. 6. 2004 Gabriela Gráčová
vo veku 60 rokov
14. 7. 2004 Ján Garaj - 70 r.
27. 7. 2004 Júlia
Mikulášiková
vo veku 81 rokov
29. 7. 2004 Alojz
Bielopotocký
vo veku 51 rokov
9. 8. 2004 Anna Vlčáková
vo veku 58 rokov
12. 8. 2004 František Boroven
vo veku 75 rokov
Nech odpočívajú v pokoji!
Do stavu manželského vstúpili
a sviatosť manželstva prijali:

- MUDr. Janka Slamková a
Peter Kubiš - Dáša Pazúriková
a František Chorvát - Monika
Cibuláková a Erik Tesarovič René De-Riz a Lucia Orčová Martin Brunčák a Lucia
Šeryová - Jozef Mikulovský a
Darina Chabadová Nech Vás šťastie, láska a vzájomné porozumenie sprevádzajú
na spoločnej ceste životom !

Obecný

úrad

informuje

Z ro ko v a n ia Ob e c né h o za s t u p i t e ľ s t v a
V stredu 22. septembra 2004 o
15:30 sa uskutočnilo v zasadačke
obecného úradu verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Poslanci za prítomnosti niekoľkých občanov dostali informácie
o čerpaní obecného rozpočtu za
mesiace január až august, o výmene člena rady školy z dôvodu
menovania p. Silvie Lukáčikovej
do funkcie zástupcu riaditeľa ZŠ
pre MŠ, o výsledkoch kontrolnej
previerky dodržania zákonnosti na
úseku drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a
stavebných konaní stavebným
úradom v Tvrdošíne. Poslancom
bola predložená aj informácia o
platení poplatkov v obci Podbiel nedoplatky v súčasnosti dosahujú
hodnotu 130.815,-Sk. Vzhľadom
na zvyšujúce sa náklady a ich
nedostatočné krytie zo zdrojov
Ministerstva školstva odhlasovali
poslanci v záujm e udržania
prevádzkyschopnosti zvýšenie
rodičovského príspevku v MŠ
oproti súčasným 100,-Sk ešte o
ďalších 100,-Sk čiže na 200,-Sk
mesačne a v školskej družine z 50,Sk ešte o 90,-Sk, teda na 140,-Sk
mesačne.
Ďalej sa poslanci dotkli v
prerokovávanom programe napríkl ad aj problém u opravy
železničného priecestia a železničnej vlečky na Zámostí. Na
spoločnom stret nutí zainteresovaných strán (Správy železničných tratí a stavieb Žilina,
Spolumajiteľstva bývalých urbarialistov obce Podbiel, Lesov SR,
Odštep. závodu v Námestove a
Obce Podbi el) sa zúčast nené
s trany dohodl i, že maji teľ
železničnej vlečky vykoná v dĺžke
asi 50 metrov výškovú úpravu jej zodvihnutie o 20 cm na úroveň
železničnej trate, Správa železničných tratí a stavieb Žilina podľa
požiadavky obce zabezpečí výdrevu, alebo montáž prídržných
koľajníc v prípade, že prejazd bude
vyasfalt ovaný, Obec Podbiel
zabezpečí vyasfaltovanie nábehov
hlavnej a vlečkovej koľaje a v
prípade potreby vyasfaltuje v tejto
časti aj priestor koľaj iska a
prejazdu. Účastníci rokovania sa
zhodli, že úpravy je potrebné

urobiť ešte pred zimným obdobím
s termínom do 30. 10. 2004.
Ďalším problémom riešeným
na uplynulom zastupiteľstve bola
nekvalita televízneho si gnálu
MMDS. V snahe zamedziť "čiernemu" príjmu TV signálu plánuje
Obec Nižná ako pevádzkovateľ a
vlastník licencie pristúpiť k jeho
kódovaniu, čo pre záujemcov o
odber signálu znamená zakúpenie
dekódovacieho zariadenia. V
takom prípade je však prevádzkovat eľ (Obec Nižná) povi nný
zabezpečiť štandardnú kvalitu
signálu a uzavrieť s jednotlivými
odberateľm i (dom ácnosťami)
zmluvy. Obec Podbiel poverila p.
Jozefa Lofaja, ako svojho zástupcu
v uvedenej problematike, aby na
rokovaní s firmou VVZ zastúpenou
Ing. Jánom Žuffom prehodnotili
šírenie tohoto signálu a ukončili
celkové preberanie zariadenia
prenosu TV signálu MMDS.

Dlhší čas sa hovorí aj o
celoštátne pripravovaných pozemkových úpravách. Jedná sa o
celkové doriešenie vlastníckych
práv v extraviláne obce, scelenie a
nové prerozdelenie pozemkov.
Občanom boli do domácností
doručené poučenia o pozemkových úpravách a prehlásenia, na
ktorých majú vlastníci svojim
podpisom potvrdiť svoj záväzný
súhlas s pozemkovými úpravami.
Na začatie pozemkových úprav je

však potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Aj
vzhľadom na skut očnosť, že
vykonanie pozemkových úprav
finančne zabezpečuje štát, vyplynula poslancom úloha, aby vo
svoj ich volebných obvodoch
vysvetľovali potrebu vykonania
týchto pozemkových úprav.
Obecné zastupiteľstvo ďalej
prerokovalo úpravu VZN obce o
nakladaní s komunálnym odpadom a VZN o platení miestnych
poplatkov. V uvedenom VZN o
nakladaní s komunálnym odpadom sa jedná o to, že kanalizačná
prípojka ako drobná stavba môže
byť zrealizovaná v súlade so
zákonomč. 50/1976 Zb. oúzemnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) až po vydaní
stanoviska príslušného stavebného úradu, v konkrétnom prípade
Obce Podbiel. Napojenie kanalizačnej prípojky na hlavný zberač
vykoná na zákl ade žiados ti
prevádzkovateľ kanalizácie a ČOV
Podbiel. Podľa VZN platného od
7. júla 2004 na základe novelizácie
uvedeného stavebného zákona
platnej od 1. 7. 2004 vzniká majiteľom nehnuteľností povinnosť
napojiť nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu do 6 mesiacov od
s prevádzkovani a hl avného
zberača.
Druhé prejednávané VZN
dotýkajúce sa platenia miestnych
poplatkov hovorí, že poplatok za
stočné pre fyzické osoby na rok
2004 je 9,- Sk/m3. Za I. a II. tretinu
roka 2004 (január - august) musia
fyzické osoby stočné uhradiť do
31. 10. 2004. Za III. tretinu roka
2004 m aj ú fyzi cké os oby
povinnosť uhradiť stočné do 31.
1. 2005.
-r-

Oznamujeme občanom,
že úradné hodiny na vybavovanie stránok
na Obecnom úrade v Podbieli
s ú v pracovné dni pondelok až piatok
v čas e od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00 hod.

september 2004

Čím

žije

Podbiel

strana5

II. Golfácky gu láš

Expedícia KOLONICA 2004

POZVÁ NKY

v Podbieli

Už po štvrtý krát sa oravskí hvezdári vydali na observatórium v
Kolonickom sedle. Observatórium patrí Vihorlatskej hvezdárni
v Humennom (s účastníkmi na fotografii) a je známe tým, že sa tu
nachádza najväčší ďalekohľad na Slovensku s priemerom zrkadla jeden
meter.
Tento rok expedíciu organizovali VKC na Orave a Oravské osvetové
stredisko s finančnou podporou programu Nadácie pre deti Slovenska
„Hodina deťom“ . Konala sa v dňoch 23. až 29. augusta 2004. Podbiel
bol v dvadsaťčlennom tíme zastúpený vedúcim expedície Pavlom A.
Dubovským a proviantným náčelníkom Ľubošom Turčákom. K tomu
môžeme prirátať aj 6 členov miestnej organizácie Slovenského zväzu
astronómov amatérov v Podbieli, ktorí pôsobili ako pozorovatelia.
Program expedície bol ako vždy zameraný na dve oblasti:
· V noci - pozorovanie premenných hviezd. V tomto smere nám
tentoraz neprialo počasie. Vydarila sa iba úvodná noc. Nadviazali sme
na pozorovania expedície Variable, ktorá sa na observatóriu konala
pred tou našou a jej účastníkmi boli členovia miestnych organizácií
Slovenského zväzu astronómov amatérov v Snine a v Humennom
· Cez deň - šport a turistika. Tento rok sme sa špeciálne zamerali
na návštevy drevených kostolíkov v okolí. Viacej uvidíme na výstave,
ktorá bude o niekoľko týždňov otvorená v Podbielanskom múzeu.

Už niekoľko rokov organizuje
v prvú okt óbrovú nedeľu
Obecný úrad v Podbieli voľné a
nezáväzné spoločenské stretnutie, pri ktorom možno ochutnať
čo-to z pripravených všakovakých domácich dobrôt, poobzerať vystavené exponáty ovocia
a zeleniny, ktoré sú dôkazom
pest ovateľs kých ús pechov
domácich pest ovateľov, či
podebatovať o všeličom s prítomnými návštevníkmi i samotným starostom obce. Nakoniec
si dokonca možno i zaspievať, či
zatancovať pri muzike a trochu
tak s pestriť jedno jesenné
nedeľné odpoludnie. A tak vás

V uplynulom roku pribudlo do
Podbiela opäť jedno zaujímavé
podujatie. V priestore medzi školou
a kultúrno-športovou halou sa
rozložilo malé pódium a na ňom
známa a obľúbená skupina GOLF.
Tradičný Golfácky guláš v Nižnej
mal po niekoľko rokov medzi
priaznivcami t ejto skupiny s
pomenovaním kráľovskej hry
dobrý zvuk a preto, keď "golfáci"
oslovili podbielanského starostu
s ponukou usporiadať toto
podujatie v Podbieli, neváhal. Hoci
niektorí obyvatelia, najmä starší a
tí bližšie bývajúci, sa aj posťažovali
na hluk v neskorých nočných
hodinách, väčšina bola k tejto
ojedinelej akcii tolerantná, ba prišla
sa aj pozrieť a nakoniec si aj
pochvaľovali. Tento rok sa tak po
vl aňaj šom úspešnom prvom
pokuse uskutočnil 19. júna v
Podbieli už druhý Golfácky guláš,
na ktorom sa premlelo takmer
štyristo domácich i cezpoľných
návštevníkov.
-r-

Obsad enie fun kcií
v ZŠ s MŠ
Na základe výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej
školy s materskou školou v
Podbieli a zástucu riaditeľa pre
Mat erskú školu ZŠ s M Š v
Podbieli, ktoré sa uskutočnilo v
budove ZŠ s MŠ začiatkom júna,
sa riaditeľkou ZŠ s MŠ v Podbieli
stala Mgr. Blanka Kont rová,
zástupkyňou riaditeľa pre MŠ p.
Silvia Lukáčiková. Výberové
konanie na obsadenie týchto
funkcií sa uskutočnilo v zmysle
znenia zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve, zákona NR
SR č. 552/2003Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme a usmernenia
MŠ SR zo 14. apríla 2004 ku
príprave a realizácii výberových
konaní na obsadenie funkcií
riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení.
-r-

Spoznajme sa cez hviezdy
Za pozornosť stojí ešte to, že družba medzi hvezdármi zo žilinského
a prešovského kraja pokračuje v rámci projektu „Spoznajme sa cez
hvi ezdy“ , ktorý bol podporený cez fond m alých projektov
cezhraničnej spolupráce PHARE. Jeho obsahom sú okrem iného
výmenné 5 dňové pobyty 15 členných skupín mládeže. Práve pred
týždňom sa vrátili naši zástupcovia z pobytu na východe, kde okrem
iného strávili aj večer na observatóriu v Kolonickom sedle spolu
s domácimi mladými hvezdármi. Navštívili však aj skanzen v
Humennom, Galériu MIRO v Snine, drevený kostolík v Kalnej Roztoke,
vodnú nádrž Starina aj múzeum Andy Warholu v Medzilaborciach.
Z poľskej strany sú účastníkmi projektu Zespól szkol nr. 2 zo Sanoku
a Kolo milósnikow astronomii zo Sopotnii Wielkej. Najbližšie sa naši
reprezentanti chystajú 22. októbra do Sanoku.
-PAD-

v nedeľu 10. októbra
popoludní od 14:00
pozývame do
kultúrno-športovej haly
v Podbieli
na tohoročný

Deň starostu.
Zároveň prosíme domácich, ale i
cezpoľných pestovat eľov a
záhradkárov o zapožičanie
unikátnych plodín (ovocia a
zeleniny), ktoré sa podarilo
vypestovať počas tohoročnej
pestovateľskej sezóny. V prípade, že sa vám podarilo dopestovať extrémne veľké, alebo
tvarovo zaujímavé kusy ovocia
a zeleniny, prineste ich na
Obecný úrad najneskôr do piatku
8. októbra do 15-tej hodiny. Po
skončení výstavy sa exponáty
vrátia majiteľom.
-r-

Obecné zastupiteľst vo a
sociálna komisia pri OcÚ v
Podbieli pozýva pri príležitosti
mesiaca úcty k starším všetkých
dôchodcov v piatok 22. októbra
2004 o 16:00 do kultúrno-športovej haly v Podbieli na
stretnutie s dôchodcami.
S krátkym programom sa predstavia deti Materskej školy a žiaci
Základnej školy, deti z tanečného odboru ZUŠ v Nižnej, tanečná zložka FS Oravan a k dobrej
nálade, na počúvanie i do tanca,
bude hrať trstenská dychovka
Oravanka.
-r-
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5. ročník
Turnaja firiem o putovný pohár
generálneho riaditeľa
OVP Orava s.r.o.
Putovný pohár do Rumunska
Netradične už v prvú septembrovú sobotu sa uskutočnil piaty
ročník turnaja firiem o putovný pohár generálneho riaditeľa OVP Orava
s.r.o. Turnaja v malom futbale sa zúčastnilo 6 firiem. Nováčikom bol
Phillips z Námestova. O zahraničnú účasť sa opätovne postaral
obchodný partner organizátora firma Quasar z Rumunska. Tento raz
boli Rumuni úspešní. Možno aj vďaka slabšej zostave tímu OVP turnaj
suverénne vyhrali. Víťaz posledných dvoch ročníkov OVP ako aj
víťaz druhého ročníka Sonus, vypadli už v skupine. Najkrajšie chvíle
pripravil divákom bezpochyby najlepší hráč turnaja Corneliu Catanas.
Nohejbalového turnaja sa zúčastnilo 5 firiem, ktoré hrali systémom
každý s každým. Aj tu vcelku suverénne si počínala dvojica Milan
Sirota, Pavol Cabada reprezentujúca firmu LUX.
Na záver popoludnia sa tiež už tradične kopali jedenástky vyraďovacím
spôsobom o fľašku generálneho riaditeľa OVP. V desiatom kole zvíťazil
domáci Pavol Chajdiak a odniesol si 15 rokov starú Starú Mysliveckú.
Turnaj sa niesol v pokojnej športovej atmosfére. Na prvý pohľad sa
môže zdať, že oproti minulým rokom bola nižšia účasť. Ale v skutočnosti
sa opäť zúčastnilo 9 firiem, ibaže tri z nich štartovali len v nohejbalovom
turnaji. Či že nastáva istá separácia turnajov. Ukazuje sa dosť
nevýhodné ak firma nastupuje s tými istými hráčmi vo futbale aj v
nohejbale.
Na obrázku záber z nohejbalového zápasu ví ťaza turnaja a družstva
Drevodomu. Smečuje Milan Sirota, na sieti bráni Ing. Ján Sitek.

VKCO
Vý sled ky 5. ro čn íka

Skupina A
1. S.C.Quasar sport A (Rumunsko)
2. Colnica Trstená
3. Sonus Cosmos Dolný Kubín
Sonus - Quasar 0:2 Catanas 2x
Colnica - Sonus 0:0
Quasar - Colnica 1:0 Cucuian

3:0
0:1
0:2

6
1
1

Skupina B
1. VOP Trenčín
7:4
3
2. L.G. Phillips Displays Námestovo
5:6
3
3. OVP Trstená
3:5
3
OVP - Phillips
3:1 M. Turčák 2x, Matlák - Murín
Phillips - VOP
4:3 J. Mintál 2x, Špitál 2x – Cintula 2x, Ježík
VOP - OVP
4:0 Cintula 2x, Ježík, Mikušinec
Semifinále:
Quasar – Phillips 0:0 v rozstrele 3:2
Colnica – VOP
0:1 Cintula
O 3. miesto
Colnica – Phillips 5:3

Bednár 2x, Blana 2x, Šurina – Špitál 2x,
Murín

Finále
Quasar – VOP 2:0 (1:0) Besleaga 2x

Noh ejbal
Celkové poradie:
1. LUX
2. VDI Nitra
3. VOP Trenčín A
4. Drevodom Podbiel
5. VOP Trenčín B

september 2004
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Beh Úst av y 1. septemb ra 2004
Športový klub Podbiel potom ako zorganizoval 17 ročníkov cestného
behu SNP Roháče – Podbiel, rozhodol sa vyhovieť aj vyznavačom
cezpoľného behu a pripravil zaujímavú, ale náročnú trať v prostredí
Skorušinských vrchov.
Trať má dĺžku 21,5 km a prechádza striedavo lúčnym a lesným
prostredím. Sú tu strmé stúpania i klesania aj oddychová časť v doline
Krivského potoka.
Bežci prejavili nadšenie nad pripraveným okruhom. Takýto pretek na
Slovensku chýbal. Budúci rok môžeme očakávať vyššiu účasť.
Po skončení preteku podujatie pokračovalo hudobnou produkciou v
priestore štartu a cieľa, teda priamo medzi drevenicami na Bobrovej
rali. Do tanca hrali Biele skaly a Golf.

Vý sledky
Meno Priezvisko
Kategória muži:
Milan BLAŠKO
Roman BALÁŽ
Richard POUŠ
Pavol DUBOVSKÝ
Peter ZANOVIT
ViktorFONFER
Albert ADAMEC
Ján ŠTEKAUER
Stano LOFFAJ
JozefJAGELKA
Ján SMOLKA
Ján POŠTEK ml.
Miroslav KADLEC
Kategória ženy:
Beáta JURINOVÁ

Klub

Čas

Šport Rysy
Ostrava
Vrútky
ŠK Podbiel
Or. Jasenica
ŠK Tvrdošín
NAC Ružomberok
BBS Bratislava
Krivá
Zubrohlava
Dolný Kubín
ŠK Podbiel
Belá

1:32:45
1:43:58
1:51:42
1:55:57
1:55:57
2:00:08
2:00:59
2:01:53
2:02:57
2:07:52
2:15:45
2:55:32
nekv.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Zuberec

2:20:42

1

Poradie

a
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Beh SNP Roháče - Podbiel
1. augusta 2004
17. ročník sa vyznačoval zvýšenou účasťou, výborným
počasím a traťovým rekordom poľského
reprezentant a z klubu Mszana Dolna Jana Wydru.
Meno Priezvisko

Klub

Čas

Poradie
v kategórii

Kategória A muži do 39 rokov
Ján Wydra
Mszana Dolna
Milan Blažko
Šport Rysy
Ján Jurčík
KKM Čadca
Juraj Hudák
VÚ 1117 Trenčín
Viktor Fonfer
ŠK Tvrdošín
Pavol Dubovský
ŠK Podbiel
Branislav Novák
Bratislava
JozefJagelka
Zubrohlava
Ján Poštek
ŠK Podbiel

1:10:22
1:13:25
1:18:07
1:22:59
1:25:13
1:25:22
1:28:06
1:48:27
2:03:32

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kategóri B muži do 49 rokov
Pavol Faško
ŽPŠ Podbrezová
Miroslav Kadlec
Belá
Miroslav Haninec
ŽPŠ Podbrezová
Róbert Berky
AMK-N.Zámky
ladimír Balošák
ŠK Čadca
Peter Zanovit
Or. Jasenica
JozefVráblik
ŽPŠ Podbrezová
Albert Adamec
NAC-Ružomberok
Štefan Charvát
UNILAK-B.Bystrica

1:13:25
1:16:17
1:17:19
1:19:05
1:19:15
1:22:40
1:22:54
1:27:49
1:36:49

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kategŕia C muži do 59 rokov
Zygmund Lyznicky Mszana Dolna
Ján Meszároš
AGS Prievidza
Peter Kypta
UNILAK-B.Bystrica
Peter Bačík
KTK L. Mikuláš
Pavol Kincel
Belá Dulice
JozefVrták
BS-Prievidza
Stanislav Lofaj
ŠK Krivá
Dušan Greguš
HAZZ-Ružomberok
Ján Jurina
Roháče Zuberec

1:14:24
1:19:24
1:22:30
1:25:31
1:31:15
1:31:55
1:34:36
1:43:39
1:52:02

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kategŕia D muži nad 60 rokov
Ján Demeter
SBS Zvolen
Jozef Bašovský
Cígeľ Prievidza
Stanislav Bobák
ŽPŠ Podbrezová
Viliam Novák
Bratislava
Vladimír Kotrík
Štrbské Pleso
Vincent Varga
Košice-Barca

1:25:36
1:31:14
1:36:21
1:38:12
1:38:32
1:52:37

1
2
3
4
5
6

Kategŕia Z ženy bez rozdielu veku
Eva Neznáma
Dolný Kubín
1:23:35
1
Anna Balošáková
ŠK Čadca
1:25:55
2
Sabina Smoleň
Mszana Dolna
1:27:49
3
Diana Grexová
Horná Lehota
1:36:48
4
Beata Jurinová
Roháče Zuberec
2:00:24
5
Magda Holigová
Vrútky
2:43:00
6
Dvojstranu pripravil vrátane fotografií
Víťaz tohtoročného behu Roháče Podbi el a držiteľ t raťového
rekordu Jan Wydra z Mszanej Dolnej

Pavol A. Dubovský
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F ut bal

Z f u t b a l o vé h o ž i v o t a
Káder „A“ mužstva ŠK
Podbiel v jesennej časti
sezóny 2004/2005
Do nového súťažného ročníka
vstúpilo A mužstvo futbalistov
ŠK Podbiel posilnené a ešte aj v
priebehu súťaže sa pos ilnilo.
Mnohí ozančovali tento káder za
najsilnejší v histórii klubu. Výsledky tomu však zatiaľ nenasvedčujú. Mužstvo stále nevie
nájsť svoju tvár. Tréner skúša
rôzne rozostavenia, ale stále sa
opakuje to isté: chyby v obrane
a nedôrazné zakončenie. V každom prípade hráme dlhodobú
súťaž a je tu ešte šanca dostať
sa na vyššie priečky tabuľky.
Dorastenci účinkujú stále v I.
triede OFZ. Momentálne sú na
na 4. mieste so 14 bodmi a päťbodovou strat ou za vedúcou
Oravskou Jasenicou.
Žiaci zostúpili do II. triedy a sú
na 7. mieste s 10 bodmi.
V tejto sezóne sa súťaží zúčastňuje už aj prípravka Podbiela. Je
to súčasť mládežníckej politiky
klubu. Prípravku vedú podobne
ako žiakov bratia Frankovci.
Súťaž sa tu hrá formou turnajov.
P o predchádzaj úci ch t roch
turnajoch a teda odohratých
deviatich zápasoch je poradie:
Dlhá 22 bodov, Bziny 19, Podbiel
12, Chlebnice 0.

Brankári
Anton
Martin
Obrancovia
Martin
Michal
Jaroslav
Vladimír
Ladislav
Dušan
Roman
Miroslav
Pavol
Záložníci
Stanislav
Miroslav
Milan
Juraj
Michal
Ján
Útočníci
Daniel
Martin
Roman
Patrik

Novák
Butko
Krížo
Mišek
Batuna
Adamec
Schelling
Petričko
Baláž
Bednár
Slamka
Drbiak
Holub
Kubášek
Mintál
Kuboš
Iglarčík
Kanderka
Sirota
Šeling
Zrnčík

Odišli: Miroslav Kaplánek, Ján
Kubolek, Branislav Žilinec
Prišli: Vladimír Adamec (Bziny),
Michal Kuboš, Ján Iglarčík,
Martin Sirota (všetci Nižná)
Staronovým trénerom je Eduard
Bugan.
-PAD-

Výsledky futbalových zápasov ŠK Podbiel jeseň 2004
kolo
1 8.8
2 15.8
3 22.8

termíndomáci
16:30 Podbiel
16:30 Veličná
16:30 Podbiel

-

4 29.8
5 5.9
6 12.9
7 19.9
8 26.9
9 3.10
10 10.10
11 17.10
12 24.10
13 31.10

16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00
14:00
14:00
14:00

-

Palúdzka
Podbiel
Svätý Kríž
Podbiel
Dražkovce
Podbiel
L.Štiavnica
Podbiel
Podbiel
Mošovce

hostia
Dúbrava
Podbiel
Belá

výsledok góly
1 : 2 Sirota
0: 0
3 : 5 Adamec, Šeling,
Sirota
Padbiel
2 : 1 Šeling
Z. Poruba 2 : 1 Adamec, Šeling
Podbiel
0 : 3 kont
Diviaky
2 : 0 Kuboš, Kubašek
Podbiel
3: 0
Bešeňová
Podbiel
L. Hrádok
Or. Jasenica
Podbiel

Tabuľka V. ligy skupiny B SsFZ po 8. kole:
1. Bešeňová
2. Belá
3. Or. Jasenica
4. Dražkovce
5. L.Štiavnica
6. Dúbrava
7. Palúdzka
8. ŠK Podbiel
9. L. Hrádok
10. Sv.Kríž
11.Z. Poruba
12. Mošovce
13.Veličná
14. Diviaky

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6

6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
0

1
0
2
0
2
2
2
1
1
0
2
0
2
1

1
2
1
3
2
2
2
4
4
5
4
6
5
7

27
22
26
19
15
14
15
12
7
5
12
3
8
4

:9
: 14
: 14
: 13
:9
:9
: 14
: 13
: 16
: 13
: 15
: 11
: 15
: 24

19
18
17
15
14
14
14
10
10
9
8
6
5
1

Vý sled ky 37. ročn íka M emo riálu p ad lý ch
oravských športovcov, nedeľa 1. augusta 2004
ŠK Podbiel - Roháče Zuberec 2:2 v rozstrele 3:4
Góly: Šeling, Bednár - Maruniak 2x
ŠK T vrdošín - T určianska Štiavnička 1:4
Góly: Ľ. Lukášik - Struhár 2x, Martiník, Kucian
o 3. miesto: ŠK Podbiel - ŠK T vrdošín 3:3 v rozstrele 5:4
Góly: Sirota 2x, Šeling - Pavčo 2x, Belák
Finále: T určianska Štiavnička - Roháče Zuberec 6:0
Góly: Tomka 4x, Kali, Kucian
III. ročník súťaže o najlepšieho strelca pokutových
kop ov " Podbielan ská jedenást ka"
1. miesto - František Novák
2. miesto - Martin Chalupka
3. miesto - Dušan Callo

Víťaz 37. ročníka Memoriálu Družstevník Turč. Štiavnička
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