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75. rokov ŠK Podbiel
Ani sme sa nenazdali a v
behu horúcich letných dní sme
sa dostali až na koniec tohoto
obdobia prázdnin a dovoleniek.
Čas neúprosne beží a tak, či
chceme, či nie, sme opäť na
začiatku školského roka, pred
začiatkom jesenných prác na
poliach a pred návratom do
kolotoča všedných pracovných
dní. Tohoročné horúce leto
spôsobilo, že príroda sa akosi
r ýchlejš i e prez li eka do
jesenného šatu. Z nedostatku
vlahy stromy skôr farbia svoje
listy a suché ich zakrátko aj
zhadzujú. Ešte nezačal školský
rok a z polí sa už šíri dym zo
spálenej zemi akovej vňat e.
Slovensko sa vždy na jeseň stáva
akousi udiarňou na európskom
dvore. Aj inde síce cítiť občas
dym zhorenísk, no väčšinou sa
jedná o požiare lesov, ktoré s
"našou" zemiakovou vňaťou
nemajú nič spoločné. Kým na
poli pri kope vňate a suchej
t rávy škrt net e z ápalkou,
spomeňte si na tieto moje riadky.
Nechajte radšej Slovens ko
"prejsť" vôňou ovocia, alebo
vyčis tených a
nanovo
vymaľovaných školských lavíc
a tried. Nech sa našim deťom
každé nové ráno lepšie kráča
do školy. Hoci sa do školy aj
trochu tešia, aby im predsa len
nebolo až tak veľmi ľúto za
konči acimi pr ázdninami na
chate, starých rodičov, pri rieke,
alebo pri mori. Nech sa tešia na
s voji ch
kamar átov
spolužiakov. Nech im vonia
jesenné ráno na ulici aj v triede
škôlky, či školy. Nech im "vonia"
škola a školské povinnosti.
Nech sa im darí!
-lj-

Okrúhle výročia vzniku Športového klubu sa vždy v Podbieli náležite oslavovali. Väčšinou sa
zorganizoval futbalový turnaj s účasťou popredných futbalových klubov. Napríklad v roku 1948 - oslavy
20 rokov, ŠK Podbiel - ŠK Bratislava B 0:8 a 1:5, v roku 1968 - oslavy 40 rokov, turnaj za účasti Slovana
Bratislava, VSS Košice, Dukly Banská Bystrica a zápas internacionálov proti Slávii Praha. Pri oslavách 50.
výročia v roku 1978 to bol turnaj za účasti Dukly B. Bystrica a Jednoty Trenčín a v roku 1988 (60. výročie)
finálový turnaj oravskej ligy internacionálov. V roku 1998 pri oslavách 70. výročia sa uskutočnil
zápas hviezd (Manfred Kaltz, bratia Kerkhofovci, Burdenski) a koncert Elánu.
Tri štvrte storočia klubu oslávili podbielanskí športovci na úrovni. Hoci sa osláv nezúčastnilo žiadne
hviezdne mužstvo, o to vyššia bolo spoločenská úroveň osláv. Už v sobotu večer 26. júla 2003 sa v kultúrnošportovej hale konala slávnostná akadémia pri
príležit osti 75. výročia vzniku ŠK Podbiel. Jej
ústredným bodom bolo udelenie ocenení zaslúžilým
činovníkom Športového klubu. Súčasný prezident ŠK
Podbiel Ing. Ján Sitek rozdelil okolo 80 vkusných
plakiet športovcom, ktorí v ŠK Podbiel účinkovali
v dávnej minulosti, ale i v prítomnosti. Asi 30 ocenení
bolo udelených in memoriam. Viacerí zo zúčastnených
využili príležitosť verejne pospomínať na udalosti
z histórie podbielanského športu. Podľa očakávania
najdlhš í prí spevok m al pán Ondrej Krafský.
Podbielanov pozdravil aj zástupca Stredoslovenského
futbalového zväzu. Potom už spomínaniu pomáhali
hlavne archívne videonahrávky premietané na dvoch
obrazovkách, ktoré poskytol generálny sponzor ŠK
Podbiel firma OVP Orava s.r.o. Videokazety zo zbierok Ondrej Krafský pri svojom šťavnatom príhovore
Ing. Jána Siteka a Ondreja Krafského vytvorili dva na slávnostnej akadémii ŠK Podbiel.
zhluky zvedavcov. Ba veru vznikli aj spory o tom či
sledovať obrázky zachytávajúce slávny zápas so Spartakom Trnava, alebo oslavy 50. výročia, alebo
úspechy volejbalistiek, alebo novšie udalosti, napríklad oslavy v roku 1998. Jediné šťastie, že v malej sále
kultúrno-športovej haly bola pripravená recepcia, kde sa mohli športovci ponúknuť z pripravených dobrôt
a spokojne sa pozhovárať.
Po sobotňajšej slávnostnej akadémii pokračovali oslavy v nedeľu 27. júla 2003 športovou časťou.
Ráno však nechýbala svätá omša obetovaná za športovcov, ktorú slúžil podbielanský farár HeLic. Donát
Čarnogurský. Potom sa už rozbehol 36. ročník Memoriálu padlých oravských športovcov. Futbalového
turnaja sa zúčastnili mužstvá ŠK
Podbiel, obhaj ca prvenst va
z minulého roku TJ Krivá a dvaja
štvrtoligoví zástupcovia MŠK
Námestovo a ŠK Tvrdošín.
Výsledky prinášame osobitne. Po
ročnej prestávke si pohár odnáša
domáci ŠK Podbiel, ktorý sa
predst avi l v dobrej forme.
V zápase s Krivou mal problémy
s pevnou obranou hos tí, ale
nakoni ec sa presadil . Dosť
pom ohol prvoligista Eduard
Mydliar, ktorý na niekoľko minút
nastúpil za ŠK Podbiel. Tvrdošín
s trat il veľa sí l v s úboj i
s Námestovom, ktorý sa rozhodol
Druhý ročník podbielanskej jedenástky pútal veľkú pozornosť.
(pokračovanie na 7. strane)
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K organizácii nového školského roka
Pred niekoľkými dňami sa
s konči li t ohor očné letné
prázdniny a začal nový školský
rok. Na jeho začiatku sme oslovili
riaditeľku Základnej školy Mgr.
Blanku Kontrovú a poprosili ju o
niekoľko základných informácií
o organizácii nového školského
roka:

- V utorok 2. septembra začína
nový školský rok, v ktorom do
školských lavíc v Základnej škole
v Podbieli zasadne 72 žiakov. V
prvom ročníku, kde je triedna pani
učiteľka Mgr. Strážnická bude 18
žiakov, v druhom pri triednej
učiteľke Mgr. Turčákovej 17
žiakov. O niečo silnejšie obsadený
máme tretí ročník triednej pani
učiteľky Malatinkovej, kde bude
21 žiakov a štvrtákov, ktorým je
triedna pani učiteľka Leginusová,
je šestnásť.
Vyučovanie bude prebiehať
podľa platných učebných osnov.
Okrem základných predmetov
vyučujeme v 3. a 4. ročníku dve
hodiny týždenne jazyk anglický.
V čase mimo vyučovania môžu
žiaci navšt evovať nepovi nné
predmety a záujmové krúžky ako:
náboženská výchova, literárno dramatická umelecká činnosť,
spevácka um elecká činnos ť,
ekologický krúžok a tanečný
krúžok. V priebehu roka sa budú
organizovať rôzne poznávacie,
kultúrne a športové akcie. V
prevádzke je taktiež školský klub
v čase od 11:15 do 15:30. Poplatok
za pobyt žiaka v školskom klube je
30.- Sk mesačne.

Podbiel
Stražanovci v Podbieli

Okrem týchto základných
informácií by som rada pridala i
niekoľko ďalších. V škole sa
nezaháľalo ani cez prázdniny.
Budova školy sa konečne po

presune kompetencií zo štátnej
správy na obce dočkal a t ak
potrebných opráv. Niekoľko rokov
bol o v havarij nom s t ave
kanalizačné potrubie. Situácia sa
vyhroti la niekoľko dní pred
začiatkom školského roka a tak sa
obecný úrad postaral o vyriešenie
tohoto stavu jeho výmenou a
zároveň i napojením na obecnú
kanalizáciu. Teší nás, že zároveň
boli namontované i nové sociálne
zariadenia, umývadlá a urobené
boli i nové obklady, Tak došlo ku
pot rebném u s kul túrneni u
priestorov. V triedach sa opravili
podl ahy a boli vymenené
poškodené svietidlá.
Vďaka dobrej spolupráci s
Obecným úradom v Podbieli sa tak
môže začať vyučovací proces v
krajšom, lepšom a bezpečnejšom
prostredí.
-za informácie poďakoval -lj-

Pred koncom školského roka sa Obecnému úradu naskytla príležitosť
na pozvanie bábkového divadla Stražanovcov z Bratislavy s bábkovým
predstavením „Gašparko a Janko v pekle“. Toto milé predstavenie
svetoznámych bábkohercov, manželov Stražanovcov, bolo pre deti
materskej i základnej školy pekným záverom školského roka. Veselé
príhody hlavných postáv, ktoré nahovorili herci zvučných mien ako
zaslúžilí umelci Jozef Króner, Karol Machata, Viera Strnisková,Július
Pántik, alebo Michal Dočolomanský sledovali deti takmer bez dychu.
Na záver ešte Stražanovci pridali niekoľko voľných ukážok tanečných
kreácií svojich bábok, na ktorých sa deti pobavili a nakoniec si niektorí
mohli aj vyskúšať, ako sa také bábky ovládajú.
-r-

Poďakovanie
Dňa 17. júla 2003 členovia Základnej organizácie Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých v Podbieli prežili pekný deň. Stalo sa
tak pod prekrásnou, slnkom zaliatou oblohou v Oraviciach, kde v
bazénoch termálneho kúpaliska zregenerovali v 37 °C teplej liečivej
vode svoje zdravie. Po vykúpaní v lone krásnej oravskej prírody zotrvali
v dobrej nálade pri opekaní slaninky do večerných hodín. Za
spoločného spevu v autobuse si pri návrate všetci spoločne želali,
aby mali možnosť organizovať si takéto milé stretnutia častejšie.
Dovoľte mi, aby som aj touto cestou poďakovala starostovi obce
Podbiel, Ing. Jánovi Sitekovi za bezplatné poskytnutie autobusu na
tento hodnotný a zdraviu prospešný výlet.
Marta Bakošová, tajomníčka OR - SZZP

... a ešte raz

Naša ilustračná fotografia je z
ocenenia naj lepš ích ži akov
starostom obce a riaditeľkou
š koly v záver e uplynul ého
školského roka.

Týmto svojím krátkym príspevkom chcem poukázať na ľudí, ktorí
si aj v tejto hektickej a uponáhľanej dobe nájdu čas na urobenie vecí,
ktoré slúžia nám všetkým.
Chcem touto formou verejne poďakovať obyvateľom našej obce,
menovite pánom - Jozefovi Kanderkovi, Ľudovítovi Pilárovi,
Jaroslavovi Lofajovi, Pavlovi Vilčinskému, Pavlovi Tmákovi a Dušanovi
Turčákovi, ktorí svojpomocne v rámci troch dní položili betónové rigoly
okolo cesty ulice Pleso. Tie budú slúžiť na odvedenie dažďovej vody
a zároveň sa tým skrášlilo prostredie tejto ulice. Ďakujem zároveň
Obecnému úradu, ktorý poskytol materiál!
Pavol Kudzbel, poslanec Obecného zastupiteľstva

august 2003
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XII. Podbielanské folklórne slávnosti pod strechou
XII. Podbielanské folklórne
slávnosti boli napriek nepriazni
počasi a ďal š ím ús peš ným
pokračovaním tejto peknej tradície.
Niekoľko dní trvali od začiatku
dvadsiateho siedmeho týždňa
prípravy javiskových priestorov a
hľadis ka na Bobrovej ral i.
M nožs t vo pl agátov l ákal o
dom áci ch i cezpoľných
návštevníkov na toto tradičné
stretnutie s folklórom. Spočiatku
to vyzeralo všetko dobre, no v to
nedeľné ráno sa zobudila obloha
nad Podbielom uplakaná a tak sa
hneď organi zátori rozhodl i
neriskovať a premiestniť dianie
slávností do kultúrno - športovej
haly.
Otvorenie programov slávností
patril o tradi čne dom ácim privítaniu a príhovoru starostu
obce a ženskej speváckej skupine
Senková. Hneď v začiatku narobili
organizátorom trochu starostí dve
hudobné t el es á, ktoré bol i
zaradené do program u, no
nakoniec vôbec neprišli. Naproti
tomu, milým prekvapením bol
novovzniknutý detský folklórny
súbor Vi enok zo Št efanova.
Zaujímavosťou tohoto detského
súboru je, že jeho vedúca, pani
Či erna pri šla s myš li enkou
uľahčenia integrácie do života v
spoločnosti dvom autistickým
deťom práve formou ich zapojenia
do kolektívu detí v súbore. Na
scéne všetky deti bez rozdielu
podávali skutočne plnohodnotný
výkon - dievčatá sa predbiehali v
speve, chlapci zasa v cifrovaní s
valaškami a v divákoch zanechali
samé dobré dojmy. Pokračovanie
programu patril o dets kému
folklórnemu súboru Dolina z
Terchovej, ktorý je zásobárňou
talentov pre hosťa, ktorému patril
záver programu - folklórny súbor
Pupov z Terchovej. Príchuť
zahraničného folklóru priniesli so
sebou najprv staršie dievčatá zo
Základnej umeleckej školy v
Trstenej. Predstavili sa krátkou
ukážkou
v
súčas nost i
obľúbených írskych tancov,
ktorým popularitu získal najmä
excelentný americký t anečník
írskeho pôvodu Michael Flately vo

Senková patrí už neodmysliteľne takmer ku všetkému, čo sa v Podbieli
deje a o tom, že to ženám ide, svedčí ich postup na krajskú prehliadku
do Liptovského Mikuláša.

Na scéne je Polana Makowska z Makowa Podhalanskiego. Tanečníci
z Polany siahali až na dno síl, za čo zožali zaslúžený potlesk.

Divácka kulisa XII. ročníka Podbielanských folklórnych slávností.
Duchovný otec obce už tradične v goralskom kroji.

s voj ich t anečných š ou Riverdance a Lord ofthe dance.
Už skutočne zahraničným
súborom bol poľský Zes pol
regionalny Polana Makowska z
neďal ekého
Makowa
Podhalanskiego. Polana sa napriek
tomu, že jej muzikanti nevedeli
zahrať pre domáceho speváka He.
Lic. Donáta Čarnogurského pieseň
Goralu, ukázala v dobrom svetle.
Ukázali sa s tancami beskydských
a žywieckich goralov a zúčastnení
diváci obdivovali najmä nasadenie
chlapcov pri sólových vstupov s
palicami pri pastierskom tanci.
Medzi jednotlivými súbormi sa
predstavil s krátkymi ukážkami hry
na píšťalky, fujaru a gaj dy i
rozprávaním o týchto nástrojoch
sólista inštrumentalista Ľubomír
Párička z Martina. Záver programu
patril už spomínanému hosťovi z
Kys úc - folkl órnem u súboru
Pupov z Terchovej. Terchovci
urobili za programami XII. ročníka
P odbi elans kých s lávnost í
skutočne parádnu bodku. Po
temperamentnom tancovaní v
podaní m al ých Terchovcov
nas túpili na scénu i ch starší
kolegovia a tí to roztočili poriadne.
Rezké terchovs ké melódie na
husliach i píšťalkách v podaní
terchovskej muzičky a tanečné
výkony chl apcov a dievčat
rozihrali v divákoch všetky žilky.
Napriek tomu, že chýbali originálne
goralské kroje - na tie zatiaľ
Pupovu chýba trocha peniažkov,
aj goralský "krzesany a košicek"
mali úspech a diváci si vyžiadali
opakovačku.
Pre tých, ktorým tanečné ukážky
účinkujúcich zahriali organizmus
na s právnu pracovnú teplotu
vyhrávala po malej technickej
prestávke vo svojom premiérovom
vystúpení nová podbiel anská
kapela, ktorá s odstupom času
prijala názov Biele skaly. O tom, že
sa im premiéra celkom vydarila,
svedčilo asi tridsať tanečných
párov na parkete pod pódiom,
ktoré si žiadali niekoľkonásobné
prídavky až do chvíle, kedy ich
museli muzikanti trochu schladiť
(pokračovanie na 4. strane)
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Spoloče nská kronika
. . . od

vy da n ia po sle dn ý c h
ob ecný ch n ovín do šlo v s tavo ch
o by va te ľo v
o bc e
k tý mto
zmen ám:
na rodili s a:

7. 6. 2003 Sára Kurťáková
11. 6. 2003 Adrian a
K ovalčíková

24. 7. 2003 Tim ea M alatin ková
27. 7. 2003 Marek Kašák
Vitaj medzi nami !

Do stavu manželského vstúpili
a sviatosť manželstva v kostole
Navštívenia Panny Márie
prijali:

S končiacim sa letom sa
nezadržateľne priblížil aj termín
akcie, ktorá si získala nielen v
Podbieli, ale aj v širšom okolí
svojich priaznivcov. Posledná
augus t ová s obota patril a
tretiemu ročníku folk a country
festivalu TAVBA na Františkovej
hut e. Po t akm er dvoch
mesi acoch až krutého t epla
vyplašil v piatok odpoludnia a
podvečer organizátorov, ktorí
podujatie pripravovali (a iste nie
len ich), hustý dážď. Zamračené
s obot né
ráno
takt iež
j ednoznačne nes ľuboval o
pekný nadchádzaj úci deň.
Drobné mrholenie robilo štábu
ochotníkov na hute vrásky na
čelách. Postupom času sa však
predsa l en m raky začal i
rozchádzať a slnko sa nesmelo
predieralo na svoje miesto na
oblohe. Aj táto neistota tak
trochu spôsobila (asi už tiež
tradičné) omeškanie začiatku
festivalu, na ktorom sa uzbieralo
asi št yri st o di vákov. S
hodinovým oneskorením, ale

preds a, zaznel a rana z
his torického
kanóna
obsluhovaného strelmajstrom
plk. Ladislavom Krupom. Tak sa
konečne rozbehol takmer
dvanás ťhodinový m arat ón
zábavy. Na tanečnom parkete sa
postupne vystriedali tanečné
skupiny Izabela z Habovky,
Daisy a staršie tanečnice zo ZUŠ
v Trstenej, Chrobáci a Hop-cup
zo ZUŠ v Nižnej a Blue train z
Martina. Na upravenej ploche
kamiónového návesu, ktorý
poslúžil ako muzikantské pódium
zas a Gabo Gazdí k a Danka
Števánková z Tvrdošína, Tučná
Anča z Valaskej pri Brezne,
Ploštín punk z Ploštína pri
Liptovskom Mikuláši a Kredenc
z Nižnej. Medzi jednotlivými
muzikantskými vs tupmi a
tanečnými ukážkam i s a tí
odvážnejší z radov divákov

zapojili do súťažných disciplín v
hádzaní podkovou a metrovicou,
v pílení a kálaní metrovice,
vyrovnávaní a zatĺkaní klincov a
nakoniec v armwrest lingu pretláčaní rukou. Medzičasom sa
naplnila piecka dreveným uhlím
a železnou rudou a v zápale boja
na tanečnom parkete si mnohí ani
nevšimli, že padlo aj niekoľko
kvapiek, ktoré opäť pôsobili
určit é obavy v radoch
organizátorov. Všetko však
nakoniec dopadlo dobre a na
svoje si prišli aj tí, ktorí si chceli
as poň na posl ednú chví ľu
pozrieť ako vyzerá Mars cez
hvezdárs ky ďal ekohľad.
Niekoľko ilustračných fotografií
z úspešného tretieho ročníka
Tavby, na ktorom sa zúčastnilo
okolo os ems to di vákov,
prinesieme v nas ledujúcom
vydaní obecných novín. A ak ste
si chceli a nesti hli zakúpiť
pamätnú plaketu, môžete si ju
ešte zakúpiť na Obecnom úrade,
alebo v cestovnej kancelárii SK
Tour v Podbieli za 50.- Sk. -lj-

...slávnosti pod strechou
Mária Betuštiaková
a Ing. Karol Gábriš
Jozef Mačňák
a Mgr. Jana Theinerová

(dokončenie z 3. strany)
slovami: "Nebláznite, veď my ešte
nemáme nacvičený taký veľký
repertoár!" Tancujúci si však

napriek tomu vyžiadali aspoň
opakovanie niektorých pesničiek.
Nakoniec sa poslední návštevníci
XII. ročníka P odbielanských

Sól is ta i nšt rumentali st a a
výr obca niektorých ľudových
hudobných nástrojov v jednej
os obe - ľubomír Pár ička z
Martina

Premiéra sa novej podbielanskej kapele, ktorá medzičasom prijala
meno Biele skaly vydarila nad očakávanie. Nadšení diváci sa dali do
tanca a nechceli z tanečného parketu skoro vôbec odísť. Biele skaly
sa s odstupom času predstavili už aj na oslavách 75. výročia založenia
ŠK Podbiel

folklórnych slávností rozchádzali
s pokoj ní pred kult úrno š port ovou hal ou čosi pred
desiatou hodinou večer.
-lj-

Ing. Zuzana Kovalčíková
a Ing. Rastislav Repanský
Monika Domiňáková
a Ján Samardák
Lucia Sroková
a Jozef Komfala
Štefánia Kršková
a Andrej Lofaj
Erika Franková
a Rastislav Hrnčár
Vladimír Vlčák
a Simona Šurinová
N ech Vás šť ast i e, l áska
a vzáj omné por oz umeni e
sprevádzajú na spoločnej ceste
životom !

Zomreli a opustili naše rady:
16. 4. 2003 Mária Gondová vo veku 52 rokov,
29. 5. 2003 Ján Drnďák vo veku 92 rokov,

23. 5. 2003 Emília Vrláková vo veku 72 rokov,
9. 8. 2003 Terézia Pisoňová vo veku 70 rokov.
Odpočívajte v pokoji!
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AJ TAKÍ SÚ MEDZI NAMI
V dnešnej zložitej dobe, keď
všetko dražie a od nového roku
musí me počítať s ďalš ím
zvyšovaní m ci en energií a
nájomného, majú obce veľké
problémy s o zabezpečením
činností, ktoré im zo zákona
vyplývajú. Niektoré obce ako
keby vymierali, lebo nemajú
finančné prostriedky ani na
verej né os vet l enie a keď
prechádzate v noci cez tieto
obce, máte dojem ako keby tam
nik nebýval. Prechodom ďalších
kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu predovšetkým v
obl as ti škol s tva sa ti et o
problémy len zväčšili. Niektoré
obce už zatvárajú školy, lebo
nemajú prostriedky na i ch
prevádzku.
Obec Podbiel vzhľadom na
danú situáciu hľadá rôzne formy
a možnosti, ako túto nepriaznivú
situáciu riešiť. Preto sme využili
požiadavku Povodia Váhu na
údržbu vodných t okov a
odstránenie nánosov pieskov a
štrkov. Na základe dohody s
Povodím Váhu sme potom tieto
nánosy vyťažili. Následne sme
tento materiál použili pre vlastnú
potrebu a vzhľadom na záujem
firiem a súkromných osôb sme
časť predali. Za tento materiál
sme zaplatili 28800.- Sk. Tento
materiál smeuž v minulosti okrem
iného využili na zásyp pri novej
čističke, na podklad cesty v
Krivom kúte a na cintoríne,
podklad pre ihriská za športovou
halou a na rekonštrukciu potoka.
Za predaj súkromníkom (aj
občanom Podbiela) a firmám za
obojstrannej spokojnosti sme v
Základnej škole vymenili všetky
rozvody kanal izáci e a
zrekonš truovali už št yridsať
rokov s taré a nevyhovujúce
sociálne zariadenia. Urobili sme
ďalšie opravy v Materskej škole,
do školskejkuchyne sme zakúpili
novú chl adničku. Ti et o
prostriedky nám taktiež pomohli
pri vyplatení materiálu, ktorý sa
použil na úpravy okolia kostola
v čias tke 21815. - S k a
predovšetkým
sm e

zrekonštruovali potok. Chcem
zvýrazniť, že všetky tieto práce
zabezpečovali svojpomocne
občania Podbiela cez Obecný
podnik, kde dostali takýmto
spôsobom možnosť zarobiť si
nejakú korunku.
Vzhľadom k tomu, že záujem
firiem a súkromní kov o
odkúpenie štrku trval i naďalej,
požiadali sme Povodie Váhu o
ďalšiu dohodu. Aké bolo naše
prekvapenie, keď vedúci
pracovníci P ovodia Váhu
povedali, že k ďalšej dohode už
nemôžu pristúpiť, nakoľko sa p.

JozefKrúpa z Podbiela sťažoval
na ústredí Povodia v Piešťanoch,
že obec ťaží štrk.
Neviem, čo tým sledoval pán
Krúpa, ale svojím konaním
zas tavil
ďalš i e práce.
Predpokladali sme dokončenie
rekonštrukcie potoka, výmenu
okien na Základnej š kol e,
nakoľko súčasné sú taktiež v
dezolátnom stave (v zimnom
období dochádzalo k tak veľkým
t epel ným st rat ám vďaka
netesnosti okien, že deti sedávali
na vyučovaní vo vetrovkách) i
sľúbené dokončeni e úprav
okolia kostola. Tento čin p.
Krúpu je prekvapujúci o to viac,
že je bývalým starostom a dobre
vie, s akými problémami sa obec
pasuje. Neviem, či nepovýšil
svoje osobné záujmy nad záujem
obce. Všade totiž hovorí, že to
robí preto, že obec mu nechcela
povol i ť ťažbu v l ome za
Pálenicou. Vzhľadom na to, že
tento lom nie je jeho súkromným
majetkom, ale je urbársky, obec
ako účastník konaní uplatňuje
svoje pripomienky v záujme
občanov.
- starosta obce -

Počnúc prvým júlom tohoto roku bol v Podbieli v zmysle ustanovenia
parag. 11, odst.4, písm. k, zákona č.612/2002 Zb. o obecnom zriadení, v
znení a ustanovení paragrafov 21,22,23, zákona č. 303/1995 Zb. o
rozpočtových pravidlách, zriadený Obecný podnik, ktorého úlohou bude
realizovať v obci bežné stavebné a rekonštrukčné práce, údržbu obecných
priestranstiev, letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, prevádzku
a údržbu verejného osvetlenia, obecného rozhlasu a lyžiarskeho vleku .
Ďalej bude spravovať miestny cintorín a dom smútku, kultúrno-športovú
halu a budovy Základnej a materskej školy. Súčasťou aktivít Obecného
podniku bude okrem iného aj prenájom priestorov a zariadení. Prinášame
prvú ponuku na prenájom:
- kolesový výsuvný rebrík 12-metrový . . . . . . . . . . . 200.- Sk na deň
- hliníkový výsuvný rebrík 10-metrový . . . . . . . . . . . 100.- Sk na deň
- maliarsky výsuvný rebrík 3-metrový . . . . . . . . . . . . 50.- Sk na deň.
Medzi prvé aktivity Obecného podniku patrila rekonštrukcia
kanalizácie Základnej školy a rekonštrukcia koryta potoka na Ulici.
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia priestorov Obecného úradu.

Potok pretekajúci prakticky celou obcou a najmä historicky cennou
časťou obce plní významnú úlohu zdroja vody pre prípad vzniku
požiaru. Vzhľadom na jeho značné poškodenie prívalovými dažďami i
hustnúcou premávkou v tomto úseku bolo na doporučenie Okresnej
správy ciest nutné prikročiť k jeho rekonštrukcii.Takto vyzeralo
pracovné „zátišie“ na hornom úseku potoka v stredu 27. augusta
ráno, pokiaľ sa pripravil prvý „miešung“.

Pohľad o niekoľko metrov nižšie, na už zregulované koryto potoka.
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Športové leto v Podbieli
Beh SNP Roháče - Podbiel
16. ročník cestného behu SNP
Roháče – P odbiel s a konal
v pravidelnom termíne v nedeľu
3. augusta 2003. Znovu sme
zaznamenali mierny nárast počtu
účastníkov. Naozaj len mierny.
Prišl o 25 bežcov. Slovenskú
bežeckú komunitu láka príjemné
prostredie na trati i v Podbieli, ale
odrádza j u náročnosť trat e.
Náročné je hlavne prudké klesanie
v prvej časti trate. Pre niekoho sa
môže zdať paradoxné, že bežci
hovoria o náročnom klesaní.
Ťažké dopady na tvrdý asfalt
však urobia so svalstvom svoje.
Preto aj mnohí z tých, čo sa
zúčastnili, išli pomalšie ako
zvyčaj ne, aby sa š et ri li na
Rajecký maratón, ktorý sa konal
o 6 dní neskôr. Napriek tomu
vš et kému s me zaznamenali
traťový rekord. Náš beh totiž
poctil svojou účasťou bežec zo
širšej svetovej špičky. Andrej
Toptun z Ukrajiny má maratón
zabehnutý pod 2 hodiny 17
minút, bol napríklad druhý na
Bonnskom maratóne. V Podbieli
sa zachoval takticky. Traťový
rekord prekonal len o pár sekúnd
tak, aby ho poľahky mohol
prekonať aj v budúcom roku.

Č o s a týka účas ti t reba
poznam enať, že bol a as i
„ n aj m e dz i n ár od ne j š i a “
v doteraj šej his tórii. Okrem
ukrajinského bežca sme mali aj
Angličana, ktorého priviedla
Sl ovenka M art ina B alážová
žij úca v Londýne. S tout o
skupinou prišla aj česká bežkyňa
Jitka Mikolášová.
V ciel i pot om nas ledoval i
zvyčajné nekonečné rozhovory,
hodnot enia a plány. Väčši na
bežcov sa zišla o týždeň aj na
Rajeckom maratóne a stretnú sa
aj na ďalšom bežeckom podujatí
na Orave, ktoré sa chystá na 14.
septembra 2003 v Tvrdošíne.
Po organizačnej stránke bol beh
R oháče – P odbi el znovu
zvládnutý profesionálne. Treba
len poznamenať, že dlhoročný
hlavný rozhodca pán František
Tom čí k s a zo zdravotných
dôvodov nemohol tentoraz ujať
svojej funkcie. Nahradil ho Jozef
Mintál. Pán Tomčík však k nášmu
behu neodm ys l it eľne patrí
a preto ak mu bude zdravie slúžiť,
urči t e s ní m rátam e aj na
sedemnástom ročníku.
DPV

Kuriózny dobeh do cieľa vpodaní víťaza pretekov Andreja Toptuna z
Ukrajiny. Andrej pokojne kráča a kontroluje čas, aby neprekonal
traťový rekord zbytočne veľkým rozdielom.
Foto: Lýdia Vojtaššáková

Výsle dky 16. ročníka behu SNP Roháče - Podbie l

Turnaj firiem – pozvánka
Pravidelné miesto v kalendári športových podujatí v Podbieli si získal
turnaj firiem v malom futbale o putovný pohár generálneho riaditeľa
OVP Trstená. Štvrtý ročník sa bude konať v sobotu 13. septembra
2003 na štadióne pod Pálenicou v Podbieli.
Hrá sa na šírku futbalového ihriska na malé bránky. Počet hráčov je 5
+ 1 brankár. Hráči musia mať pracovno-právny vzťah ku firme, ktorú
reprezentujú. Za jedno mužstvo môžu nastúpiť najvi ac dvaja
registrovaní futbalisti. Súčasťou podujatia je aj nohejbalový turnaj.
Tu platí pravidlo, že každé mužstvo musí byť zložené minimálne z dvoch
hráčov vedenia firmy.
Prihlásiť sa dá najneskôr do 11. septembra 2003 u niektorého
z organizátorov. Za OVP Orava s.r.o. prijíma prihlášky pani Matysová
(tel.: 043/5301507, 0903/193637) a za Vedecko-kultúrne centrum na
Orave pán Dubovský (tel.: 043/5382027, 0903/535832). Štartovné je
1500,- Sk na jedno mužstvo.
DPV

Počas osláv 75. rokov ŠKJ Podbiel s predstavili aj podbielanskí
volejbalisti a volejbalistky v exhibičnom turnaji na vedľajšom
ihrisku.
Foto: Viktor Kubala
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75. rokov ŠK Podbiel
Dokončenie zo strany 1.
až v penaltovom rozstrele. Finálový zápas bol určite vrcholom turnaja.
Napriek dvojgólovému konečnému rozdielu, dlho nebolo rozhodnuté.
Tvrdošania môžu ľutovať dva nepremenené pokutové kopy. Naopak
Podbielania môžu ďakovať Zrnčíkovi, ktorý strelil všetky tri góly. Ten
posledný 5 minút pred koncom z pokutového kopu, ktorý si sám
„vypracoval“ , rozhodol o víťazovi turnaja. Patrik Zrnčík sa tak stal
aj najlepším strelcom turnaja.
Futbalový turnaj však ani zďaleka nebol jediným programom
sviatočnej nedele pod Pálenicou. Svoj exhibičný zápas zohrali aj
internacionáli Podbiela proti Orave. Pre už neaktívnych športovcov
bolo príliš horúce počasie. Možno aj preto sa diváci gólu nedočkali
a výber Oravy vyhral až v jedenástkovom rozstrele v pomere 3:1.
Exhibíciu predviedli aj podbielanskí volejbalisti a volejbalistky.
Na tréningovom ihrisku si rozohrali medzi sebou volejbalový turnaj.
As i naj väčšiemu diváckem u záuj mu sa tešil druhý ročník
podbielanskej jedenástky. Zúčastnilo sa ho 37 súťažiacich a o víťazovi
sa rozhodlo až v trinástom kole. Po minuloročnom Miroslavovi
Kaplánkovi aj tento rok vyhral domáci futbalista Juraj Mintál.
V prestávkach športových zápasov divákom spestrovali život
leteckí modelári pod vedením podbielanského rodáka Juraja Krupu.
Svoje umenie predviedli Alexander Očkaják starší a mladší a tiež Pavol
Fukas starší a mladší. Modely divákov zaujali. Ukázalo, že leteckí
modelári môžu byť veľmi dobrým doplnkom podobných športových
podujatí.
Nuž a ako je v Podbieli zvykom, nechýbal ani zoskok parašutistov
z Dubnice.
O záverečnú tancovačku sa na štadióne postarala nová podbielska
kapela, ktorá sa nazýva Biele skaly.

Zápas internacionálov
Podbiel – Orava 0:0 v rozstrele 1:3
Za Podbiel nastúpili:

Miroslav Betuštiak ml.,Daniel Kanderka, Ján Poštek, Pavol Šimko,
Miroslav Betuštiak st., Jaroslav Ferenčík, Pavol Chajdiak, Milan
Franko, Pavol Lofaj, Ľubomír Schelling, Oto Mores, Miroslav
Lukačík, Dušan Franko, Pavol Sitek, Ján Adamec, Peter Meszároš
Výber Oravy zostavil tréner Michal Polakovič z týchto hráčov:

Výsledky 36. ročníka Memoriálu padlých oravských športovcov
1. zápas
ŠK Podbiel – TJ Krivá 2:1(0:0)
góly: 53´ Batuna, 58´ Mydliar – 56´ Tokár
ČK: 52´ František Pazúrik (Krivá)
2. zápas
MŠK Námestovo – ŠK Tvrdošín 1:1 (1:1) v rozstrele: 3:4
góly: 16´ P.Vrábel - 22´ Pavčo
o 3. miesto
Námestovo – Krivá 6:1(4:0)
góly: 4´ Godiš, 24´ Pisarčík 11m, 28´ Michaliga, 31´ Stašiniak, 56´
Ferneza, 58´ Michaliga – 45´ M. Holub 11m
Finále
ŠK Podbiel - ŠK Tvrdošín 3:1 (2:0)
góly: 14´ Zrnčík, 31´ Zrnčík, 66´ Zrnčík 11m – 44´ Sučák.
25´ Krivda nepremenil 11 m, 70´ Pavčo nepremenil 11m.
Zostavy:
ŠK Podbiel
Novák – Franko, Dančo, Batuna, Kuloštiak – R. Baláž (56´
Kanderka), Mišek, Kubášek, Kubolek (47´ Drbiak)(63´ Mintál) –
Zrnčík, Šelling.
ŠK Tvrdošín:
Kazík – Medvecký, Krivda, Kliment, Kubačka (43´ Pavelek) – Bala,
Sučák, Marton (2´ Pazúrik), Repka – Pavčo, Novák
Všetky zápasy rozhodovali: Reguly, Paňko, Gregorec a Bandík. Hralo
sa 2 x 35 minút.

Peter Štupendek (Tvrdošín), Jozef Konfala (Krivá), Milan Sirota
(Tvrdošín), Jozef Janota a Ján Leštinský (Krivá), Tibor Paňko
(Tvrdošín), Milan Palko, Ján Čupaj a Ladislav Tomáň (Sedl.
Dubová), Jozef Štelina (Krivá), Anton Varečan (Sedl. Dubová)

Výsledky II. ročníka Podbielanskej jedenástky.
1. miesto: Juraj Mintál
2. miesto: František Novák
3. miesto: Ladislav Schelling
Mládežnícky futbal v sobotu:
žiaci: Podbiel – Trstená 0:9;
dorastenci: Podbiel – Tvrdošín 2:4
Spracoval: Pavol A. Dubovský
Fotografie: Viktor Kubala
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Z f u t b a lo v é h o živ o t a
M ám e tu novú futbalovú
s ez ó nu , no v é p lá n y, n ov é
očakávania. Š K P odbiel vstupuje
už do šiestej sezóny v piatej lige.
P restávka bola krátka. Zohrali
sm e len tri prípravné zápasy.
M u žs t v o s a v š a k v ý r az n e
posilnilo. P riš iel nový tréner
Michal Polakovič, noví hráči Ján
Ku bolek, Roman Š elin g a Anton
K u loštiak (ten môže nastúpiť až
od 1. septembra) všetci z Nižnej.
P osily prichádzajú aj z dorastu.
Na jvä čši e š anc e pre sad iť sa
v A m už s t ve m á D a n i e l
K an d e rka. Ved enie m už stva
pracuje aj na ďalších prestupoch.
T ie sa však ukážu až v priebehu
sezóny. P osledná dobrá správa
je, že sa p ostupn e uzdra vuje
L aco S ch ellin g. Z m užstva cez
letnú prestávku odišiel jediný
hráč M artin Križo.
Z d l ho d o bé h o hľ a d is k a
najvýznam nejšou zm enou nie sú
prestupy, ale koncepčný prístup
k p r í pr a v e m l ád e ž ní c k yc h
m u žst ie v. T ré ner P o la kov ič
nebude viesť len „ A“ m užstvo,
a le b ud e aj m et o d ic k y
usm e rňovať prípra vu dor astu
a ži ak ov. T r én er m i d or as tu
z os tá v aj ú J oze f D o m iň á k
a Miroslav L u kačík. Ži akov
budú od tejto sezóny trénovať
bratia Dušan a Ľ ub o Frankovci.
M ôž em e sa t eda náde jať, že
v budúcnosti uvidím e v „ A“
m už st v e v äč ši e z a st úp e ni e
dom ácich hráčov.
Vedenie futbalového klubu ešte
neupresnilo ciele na nastávajúcu
sezónu. P odľa slov prezidenta
ŠK P odbiel In g. Jána S iteka treba
posúdiť m ožnosti m užstva po
prvých štyroch – piatich kolách.
M ám e nového trénera. Mich al
Pol akovi č pa trí do „ zl ate j“
generácie nižnianskeho futbalu.
Začal tu hrať za „ A“ m užstvo
v sezóne 1967/68 v I. B triede.
P oč a s š t y ro c h r o k ov t ot o
m už s t vo tr i kr á t p o st ú p il o
a skončilo až v divízii. P o zranení
a operácii kolena začal trénerskú
kariéru. Je držiteľom trénerskej II.
triedy. Začal v sezóne 1974/75
v T r st en ej a hn eď do si ah ol
pos tup. Od sezó ny 1 975/ 76
pôsobil nasledujúcich 14 rokov

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

Vylosovanie futbalových zápasov TJ ŠK Podbie l je seň 2003
termín
domáci
hostia
výsledok
góly
3. 8. 16:30
Podbiel
Turany
2:0
Šeling 2x
10. 8. 16:30
Martin B
Podbiel
3:2
Kanderka, Šeling
17. 8. 16:00
Podbiel
Palúdzka
2:1
Zrnčík-11m,R. Baláž
24. 8. 16:00
Černová
Podbiel
2:1
Zrnčík-11m
30. 8. 16:00
Podbiel
Zuberec
4:1
R. Baláž, Zrnčík11m,
7. 9. 15:30
Vrútky
Podbiel
Šeling, Kubolek
14. 9. 15:30
Podbiel
Dražkovce
21. 9. 15:00
Jamník
Podbiel
28. 9. 15:00
Podbiel
Svätý Kríž
5.10. 14:30
Podbiel
Or. Jasenica
12.10. 14:30
Dúbrava
Podbiel
19.10. 14:00
Podbiel
T. Štriavnička
26.10. 14:00
Z. Poruba
Podbiel

Dorast I. trieda skupina „A“ O ravského futbalového zväzu, ročník 2003/2004
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

termín
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
28. 9.

14:00
14:00
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00
12:30
12:30

domáci
Podbiel
Podbiel
Krivá
Podbiel
O.PodzámokPodbiel
Tvrdošín
Podbiel
Habovka
-

hostia
voľný lós
Veličná
Podbiel
Párnica
Podbiel
Hruštín
Podbiel
Lokca
Podbiel

výsledok

góly

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

D. Kanderka, R. Mintál
Slamka 2x, R. Hric
M. Turčák 2x, D. Kanderka
Korčuška, J. Kanderka, Žilinec

Žiaci I. trieda skupina „A“ Oravské ho futbalového z väzu, ročník 2003/2004
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

termín
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
28. 9.
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.

14:30
12:30
13:30
12:00
12:00
11:30
11:30
11:00
11:00
10:30
10:30
10:00
10:00

domáci
Podbiel
Bobrov
Podbiel
Or. Jasenica
Podbiel
Or. Lesná
Podbiel
Hruštín
Podbiel
Breza
Podbiel
Podbiel
Liesek

v Nižnej. Teraz po jedenásťročnej
p r es t á vk e pr i j a l p o nu k u
P odbi ela. Hneď sa pust il do
zavádzania nových poriadkov. Na
prvý pohľad vidno, že tréningy
sú pestrejšie, ale aj tvrdšie. Účasť
na tréningoch je podstatne lepšia
ako v m inulej sezóne. T réner
priniesol so s ebou aj nových
hrá čov z Ni žnej. O d opĺň aní
m užstva hovorí: „Nepotrebujem
v m u žstve hviezdy, ktor é po
každom zápase natŕčajú dlaň.

-

hostia
Medzibrodie
Podbiel
Zuberec
Podbiel
Veličná
Podbiel
Or.Polhora
Podbiel
D. Kubín „B“
Podbiel
Zákamenné
Habovka
Podbiel

výsledok
0:0
2:0
1:6
4:0
0:2

R ad š e j m á m p o ct i v ýc h
futbalistov, ktorí chcú na sebe
pracovať.“
Č o sa týka m ládežníckych
družstiev, cieľ dorastu je jasný.
P o dvoch tesných neúspechoch
sa očakáva postup.
Žiaci hrajú v novovytvorenej
súťaž i. B udú t u m ať ťa žších
súperov. Nebudú sa rodiť vysoké
víťazstvá ako v m inulých rokoch,
ale kvalita hráčov m ôže ísť hore.
-DPV-

góly
JozefDomiňák

Podbiel
Obecné noviny.
Nep reda jná publ ikác ia O cú
P odb iel - Náklad 400 k s Š éfredaktor: Ľubom ír Jarolín R edaktor: P avol A. Dubovský
- Neprešlo jazykovou úpravou
- N eo zn ač en é m a te ri ál y a
fotografie sú z archívu redakcie.
- T lač: T lačiareň P odbiel.

