Občasník Obecného úradu v Podbieli
Číslo 4. ročník VII. vyšlo 23. decembra 2004

Ani sme sa iste nenazdali a
opä ť sa rok s ro kom stre tá.
Každý si povzdychne, ako len
ten čas letí a kdesi v podvedomí
zhodnocuje, bilancuje a dáva si
nové sľuby a z áväzky. Každý
zm äk ne v rod inn om kr uh u,
pripomenie si tých, s ktorými sa
v tomto svete musel rozlúčiť a
teší sa zo sviatočnej pohody. V
tom teple a pohode pookrieva
na te le i na du ši. Mno hí si
konečne nájdu chvíľku i na to,
aby sa mohli v enovať svojim
záľubám - veď počas roka im
času na zvyš ich prác a nedopraje. Nie, na prácu zabúdať
nemožno, len ju treba aspoň na
tú s viatočn ú chví ľku odl ožiť
kdesi do kútika. Povenovať sa
rodine, priateľom a pripraviť sa
na če rpa ní m n ový ch sí l do
ďalšieho maratónu.
Abysa Vám to podarilo,aby ste
skutočne pookriali a v novom
rok u 20 05 b oli na “ svoj ich
tratiach” úspešní,vinšujem Vám
tak trochu starosvetsky:
Vinšujem Vám
v tieto slávne sviatky,
aby Vám dal Pán Boh šťastie,
hojné božské požehnanie!
Na poli úrodu,
v dome príplodu,
na statočku rozmnoženie,
na dietočkách potešenie
a Vám všetkým
dobrého zdravia!
Vinšujem smele
všetkým vesele,
sedliakom vrece
plné na plece,
pastierom kaše
a kravám paše.
Vinšujem Vám nový rok,
aby Vám odpadol z pece bok
a z kozuba polovička,
aby sa Vám otelila kravička,
oprasila svinčička.
A Pán Boh daj
všetkým dobré zdravie!
-lj-
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Už sviatky lásky, pokoja zavítajú skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome Vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.

Starosta obce Podbiel v závere roka 2004 ďakuje všetkým občanom,
organizáciám a podnikateľom
za spoluprácu a pomoc pri organizovaní verejného a spoločenského života v obci.
Zároveň želá všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov
a veľa úspechov v novom roku 2005.

Október je mesiac, kedy trochu viac ako inokedy venujeme
pozornosť svojim starším spoluobčanom. Stretnutie so staršími sp oloč ensk é po sede nie s ku ltúrnym programom pripravuje v
to mto m esi aci u ž t rad ič ne
so ciá ln a k omi si a O bec né ho
úradu. Aj v tomto roku sa takéto
stretnutie uskutočnilo v piatok 22.
októbra. To tohoročné bolo však
obohatené o úča sť delegácie z
družobnej obce Neverice.
Po vlaňajšej návšteve podbielanov v Nevericiach bolo načim
návštevu opätov ať a tak úloha
hostiteľa pripadla tento rok na
P odbiel. P o menších peripetiách s
pokazeným autobusom vystúpili
v to pia tko vé po lud nie pr ed
ob ecn ým úr ado m v P odb ie li
starosta Neveríc Eduard Kajaba
spoločne so svojimi zamestnankyňami, zástupcami neverického
poslaneckého zboru a takmer tromi desia tkami neverick ých dô-

P o s e de n i e s dô c h o d c a mi

Pohľad do radov podbielanských dôchodcov.
chodcov. Na podbielanskej pôde
ich privítal Ing. Ján Sitek.Ich kroky
smero vali najpr v do vest ibulu
kultúrno-športovej haly, kde ich
čakal pripravený obed. Po krátkom
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oddy chu sa o dele gáciu n everi čan ov po sta ra la Mgr . Jul ka
Tu rčá kov á, kto rá je j č len om
pr ibl íži la his tó riu ob ce a j ej
( dokončenie na 3. strane)
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Čím žije obec

DE Ň S T A ROS T U

Aj napriek tomu, že v hale bojovali tí najmenší, nasadenie bolo
obrovské.

“...tri, dva, jedna, štart! ” a prví pretekári sú už na trati. Všetci ostatní
netrpezlivo čakali na svoju šancu.

Na svoje si prišli aj korčuliari.

Ten deň bol pre nás trochu iný
než tie ostatné. Bol to piatok 15.
októbra, kedy sa uskutočnil Deň
starostu. P re našich školákov to
zn ame na lo dop ol udn ie pl né
súťaží, hier a radosti.Obecný úrad
v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ
pripravil súťaže, v ktorých si mohli
zmer ať si ly v pre te koc h na
ko lob ež kác h a ko lie sk ový ch
ko rč uli ac h. Tí na jl epš í sa
samo zrejme dostali na "st upne
víť azov" (korču liari radšej po
sediačky),no ani ostatní neobišli
naprázdno. Každý dostal sladkú
od men u, za čo p atr í v ďa ka
organizátorom - Obecnému úradu
a starostovi našej obce.
Na ši naj men ší ka mar áti z
Materskej školy spolu so svojou
pani učiteľkou súťažili usilovne v
šp ort ove j h ale . P re zre li si aj
vý st avk u ovo ci a a z ele ni ny
pripravenú pred obecným úradom
a poc hu til i n a nap eče ný ch
dobrotách. Že sa aj imto piatkové
dopoludnie páčilo, svedčili ich
us mia te tvá rič ky a spo koj ný
džavot. text: Mgr.J. Turčáková
foto: PAD

Medzi vystaven ými expo nátmi
ovocia a zeleniny nechýbali aj
nej aké tie iné zauj ímav osti z
príro dných pro duktov - šúpolienka, alebo gaštankovia.

Na stupňoch víťazov zľava - Dominika Mrazovská,Simona Kudynová, Lenka Vilčinská.

Stojaci zľava: Matúš Domiňák,
Denis Kubánik,Ľuboš Dreveniak.

...a ďalší víťazi: Nikola Franková,
Be ata T urč áko vá, D ani el
Luká čik.

Zaujala aj výstavka dopestovaného ovocia a zeleniny.
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( dokončenie z 1. strany)
zaujímavosti a previedla ich ku
budovebývalej cirkevnej školy, v
súčasnosti malého etnografického
múzea, kde ich už čakal správca
po dbi ela nsk ej fa rno sti . Ten
pokračoval vo výklade o histórii a
zaujímavostiach aj v priestoroch
sa mo tné ho mú ze a, v pod bi ela ns kom s vät ost án ku a na
Bob rovej rali. P red šesnás tou
hodinou sa užneveričania , ale aj
zás tupy domácic h dô chod cov
sťahovali do kultúrno-športovej
ha ly, kd e s a k on alo sa mot né
spoločen ské stretnutie . V jeho
úv ode p riv íta l prí tomný ch
podbielanský starosta a krátkym
príhovorompredsedníčka sociálne j komis ie Mgr . Hed vi ga
Mi nt álo vá . Tá pop ri sv oj ej
pr iví tac ej re či obd rža la pr ed
všetkými prítomnými z rúk Ing.
Já na Sit eka ky ti cu kve tov a
blahoželanie k svojmu životnému
jubileu. Nasledujúcahodina patrila
pripravenému kultúrnemu progra mu. V ňo m sa s b ásni čkami,
piesňami a tančekmi predstavili od
najmenších detí Materskej školy
a Zák la dne j š ko ly aj st arš ie
di evč atá na všt ev ujú ce dru hý
stu peň ZŠ v suse dnej Nižn ej.

Čím žije obec
Posede nie s dôchodcami

Neverice, 9. nov. 2004
Váženýpán starosta!

Teší nás, že neveričanom sa v Podbieli páčilo.
šéfkuchára Jozefa P isoňa a jeho
pomocníka Daniela Bebeja. Medzičasom sa už na pripravenom
pódiu rozložili členovia dychovky
Or avan ka z Trste nej . S voji mi
rez kými polk ami rozta ncov ali
prítomných domácich i neverický ch dô cho dco v a o sta ný ch
prítomných. Pri kávičke, poháriku
vínka, v družných rozhovoroch a
pri Oravanke sa sedelo a zabávalo
príjemne. Až bolo ťažko uveriť,
keďsa prítomní neveričania začali
dví hať zo s voji ch s toli čiek a

Pri piesni“Goralu” sa mnohým
domácim, ale i hosťom z Neveríc
zaleskli v kútiku oka slzičky.

Úvod kultúrneho programu patril
malým recitátorom a spevákom.
Tí hrdo predniesli všetko, čo si
pre svojich starkých pripravili.
Okremnich svoje tanečné umenie
pre dstav ili a j ži aci t anečn ého
od bor u zo ZUŠ v Ni žne j zo
skupiny Matelko a malá tanečná
sk up ina folk ló rne ho sú bo ru
Ora van z Nižnej . Zas pieval a i
ženská speváckaskupina Senková
a v závere programu si spoločne s
pánom farárom Donátom Čarnogurským pieseň Goralu zaspievala
aj pl ná sál a. P oč as pro gra mu
prítomným veru aj vytrávilo a tak
dobre padlo posilnenie chutným
gul ášom posl anec kej p osil y -
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Mgr. Julka Turčáková so svojimi
staršími tanečnicami.
poberať k východu, že je užaj čosi
po devia tej večer. Ešte aj pred
autobusom sa bolo ťažko lúčiť a
podaktorým sa veru ani nastúpiť
doň príli š nech celo. Všetci sa
navzájom lúčili ako s najlepšou
rodinou a sľubovali si, že sa iste
eštetakto stretnú.
O tom, že sa tohoročné stretnutie
vy da ril o sve dč í s po koj no sť
vš et kýc h prí to mný ch a li st
starostu Neveríc, ktorý prinášame

vo vedľajšomstĺpci v plnom znení.
V závere dovoľte poďakovať
aj ďalš ím, ktorí sa prič inil i o
úspešný priebeh tohoto podujatia
a ktorých mená sa v našom článku
neobjavili: Zamestnancom Obecného podniku pod vedením M.
Kontru, ďalším členom sociálnej
komisie - riaditeľkeZŠ s MŠ Mgr.
B. Kontrovej, zamestnankyniam
OcÚ Podbiel Mgr. P. Korčuškovej,
A. Mi šun ove j a J. D vor ske j,
kuchárkam školskej kuchyne B.
Kl imek ovej a V. Ba rtoš ovej a
po moc ní čka m p ri pr ípr av e,
obsl uhe a v kuchyn i - L. a H.
Magerčákovým aP. Nábočíkovej.
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Čas ply nie so svojou precízno sťo u, rov nak ým a s tál ym
tempom. Určitýčas už prešiel aj
od našej návštevy vobci Podbiel.
Družobná návš teva bola pre
našich dôchodcov príjemným
pozastavením vo víre všedných
dní. Vo Vašej obci sme prežili
príjemné popoludnie a v spomi en kac h sme si o dni es li
nezabudnuteľné zážitky.
Z úprimného srdca Ti preto touto
cestou ďakujeme za pozvanie,
sr dečn é pr ijat ie, vytv oren ie
príjemnej atmosféry a bohatú
pohostinnosť.
Poďakovanie patrí aj pánovi
fa rár ov i
D oná to vi
Čarnogurské-mu za to, že nám
venoval svoj drahocenný čas a
pr evi edo l
n ás
pamätihodnosťami Podbiela.
Vš etk ým úč ink uj úci m p at rí
vďaka za kyticu veršov, piesní a
tancov. Hovorí sa, že hudbba,
tanec a pieseň je most, ktorý
spája ľudí. Je nám cťou, že sa
môžeme aspoň týmito hrejivými
slovami poďa-kovať v šetkým,
ktorí sa o vytv o-renie tohoto
mosta pričinili. Veď učinkujúci
svojím programom rozprúdili
žilky nejednému seniorovi, ktorý
sa vzáp ätí prida l k spev u a
zábave.
Zá rov eň ďak uje me vše tký m,
kto rí s a po stara li o boh até
občerstve-nie a náš príjemný
pobyt vo Vašej obci.
Ťažk o sa n ám odc hádzal o z
miesta, kde si nás takto uctili.
Naše zážitky a spomienky sme
odovzdali ostatným občanom
obce Neverice na našom slávnostnom posedení dôchodcov.
Pre spomienku Vám zasielame
pár fotografií, ktoré aj po čase
pripomenú tieto pekné chvíle
prežité v Podbieli.
V záv ere e šte ži ad a p án
starosta z Neveríc o odovzdanie
pozdravov od účastníkov zájazdu
ok re m b lí zky ch ro din ný ch
príslušníkov aj pre pána farára,
ko lek tív za mes tn anc ov obc e,
poslancov a všetkých dôchodcov
obce Podbiel.
-lj-
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Čím žije Podbiel

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
... od v y da nia pos ledn ý ch obe cný ch novín d ošlo v stavoch oby vateľov obce k tý mto zmenám:
nar odili sa:

12. 10.2004 Andrej Brunčák
15. 10.2004 Sára Sabová
Vitajte medzi nami !

Opustili naše rady:

8. 10. 2004 Antónia
Dolníková
vo veku 67 rokov
22. 10. 2004 Mária Pazdúrová
vo veku 80 rokov
25. 10. 2004 Mária Olbertová
vo veku 82 rokov
26. 10. 2004 JozefČuchor
vo veku 81 rokov
15. 11. 2004 Róbert Butko
vo veku 30 rokov
27. 11.2004 Rozália
Jagelková
vo veku 81 rokov
Nech odpočívajú v pokoji!

Do stavu manželského vstúpili
a sviatosťmanželstva prijali:

- Katarína Kudzbelová
a Štefan Salát
- Mária Gondová
a Ján Murcin
Nech Vás šťastie, láska a vzájomné porozumenie sprevádzajú
na spoločnej cesteživotom !

Školská jedáleň
ponúka

STRETNUTIE S PODNIKATEĽMI
Už trad ične ku koncu roka
organizuje starostaobce stretnutie
po dn ika te ľov s o z ás tup ca mi
samosprá vy. tento rok sa t oto
stretnutie uskutočnilo v penzióne
Rozmarín,kde majiteľ pripravil pre
zúčastnených chutnú večeru aj s
občerstvením. Cieľom stretnutia
bolo spoločnezhodnotiť vzájomnú spoluprácu medzi samosprávou a podnikateľmi a zo strany
obce informovať podnikateľov o
pr ipra vov anom VZN o dani z
nehnuteľnostíza priestory slúžiace
na po dni kan ie. Takt iež bo li
podnikateľompredstavené ďalšie
rozvojové programy v obci, tak,
ak o ich s chv áli lo ob ec né
zastu piteľstvo. Starosta poďakoval podnikateľomza materiálnu
i finančnú podporu pri rôznych
kultúrnych, športových a iných
sp ol oče ns kýc h pod uj ati ac h.
Diskusia saniesla vo vecnej rovine
až do neskorého večera. Na toto
stretnutie boli prostredníctvom
obecného rozhlasu pozvaní všetci
podnikatelia pôsobiaci v obci. S
ohľadomnaich účasť sa aj v tomto
prípade potvrdilo, že tí, ktorí sa
aktívne zúčastňujú diania v obci a
napomáhajú pri jeho organizovaní,
ma jú aj záu jem d isk uto vať o

problémoch súvi siacich s podnikaním, alebo navrhovať zástupco m ob ce rie šeni a a ta kých to
stretnutí sa aktívne zúčastňujú. Tí,
ktorí sa nezaujímajú o dianie v obci
aktívne ani nemajú záujem (alebo
odvahu) diskutovať na takomto
oficiálnom, verejnoma objektívnom fóre a používajú iné formy,
ktoré skôr napomáhajú dezinformovať občanov rôznymi “ zaručenými správami”.
-r-

Zaria denie ško lskéh o st ravo van ia dá va či tat eľo m do
pozornosti nasledujúcu informáciu: - ponúka obedy aj pre
žiako v 2. stup ňa zákla dných
škôl, ktoré sa budú podávať v
dňoch školského vyučovania v
školskej jedálni do 14:00 hod.
Zároveň ponúka záujemcom o
organizovanie spoločenských
akcií aposedení v obci možnosť
prípravy pohosteniaa stravy za
podmienok podľa dohody. -r-

P O Ď A KO V A N IE
Materská škola v P odbieli chcetouto cestou poďakovať podnikateľom
a sponzorom, ktorí prispeli na zakúpenie hračiek pre deti do MŠ pri
príležitosti blížiacich savianočných sviatkov:
Drevovýroba, Turčák Miroslav
Reštaurácia Rozmarín, Žuffa Marián
Reštaurácia P odbiel, P irigyi Jozef
Kaderníctvo Daiana, Pakosová Henrieta
Hoper, s. r. o., Kamody Ľubomír
Butik,Franková Regina
P otraviny, Meszároš Peter
Menovaným firmám a sponzoromešte raz ďakujeme a želáme šťastné
prežitie vianočných sviatkov!
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ
S. Lukačíková
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Zvesti obecného úradu
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O

S TA VEB N ÝCH
V

L O K A L ITE

P O Z EM K O C H
KR IV Ý

K ÚT
mietam akékoľvek špekulácie a
za vád zaj úce "za ruč ené " i nfo rmácie o spôsob e vykupo vania
pozemkov a o tom, že je už dávno
vo pre d r ozh odn ut é, kto rý zo
žiadateľov dostane aký pozemok.
Mgr. Korčušková
ilustračné foto: -r-

ÚZEMNÝ PLÁN
OB CE
PODB IEL
Obec P odbiel sa rozrastá a stým
súv isí aj n eutí chaj úci záuj em
množstva žiadateľov o pridelenie
stavebného pozemku na výstavbu
nových rodinných domov.
Z tohoto dôvodu sa v pondelok 29. novembra 2004 uskuto čni lo pra cov né st ret nut ie
starostu obce astavebnej komisie
so žiadateľmi o stavebné pozemky
(ich žiadosti sadatujú od roku 1996
až do d neš néh o dňa ). To to
str etnuti e bolo dlho dobo p ripr avo va né a p re bie hal o po
je dno tli výc h s ku pin ách , k de
jednotliví žiadatelia boli podrobne
informovaní o možnosti odkúpenia
st ave bný ch poze mko v a ž p äť
hodín. Taktiež boli informovaní o
kritériách, ktoréschválila stavebná
komisia. Na základe týchto kritérií
boli žiadatelia vyrozumení o počte
pridelených bodov a taktiež boli
in for mo van í, že na sv oj om
ja nuá ro vom za sa dnu tí bu de
obecné zastupiteľstvo dotknuté
pozemky predávať.
Obec tie to p oze mky vysp ori ada va už nie ko ľko ro kov a
vzhľadomna vzťah ľudí k pôde je
to veľmi komplikované. Tým, že
Obec zvolilapostup vykupovania
po zemko v n ajp rv do sv oj ho
vl astn íctv a a poto m od pred aj
žiadateľomstavebných pozemkov
uš et ril a žia da teľ om ne ma lé
fin ančné pro strie dky a dra hocenný čas. Túto skutočnosť veľmi
ocenili aj samotní žiadatelia, pretože
Obec je oslobodená od poplatku
za overeniepodpisov (čo predsta-

vuje ušetrenú sumu asi desať tisíc
Sk) a od poplatku za n ávrh na
vklad do katastra nehnuteľností
(čo pri asi päťdesiatich kúpnych
zmluvách predstavuje čiastku 100
ti síc Sk ) a pôv odn í maji tel ia
pozemkov sú roztrúsení po celom
Slovensku a bolo ich potrebné
všetkých osobne kontaktovať a
navštívi ť, niektorých dokonca
viackrát. Okrem toho je na tomto
mieste potrebné zverejniť aj tú
skuto čnosť, že väčšinu t ýchto
ciest vykonal starosta na svojom
súkromnom vozidle, čím nedošlo
k čerpaniu nákladov na dopravu z
obecných financií.
S kut oč ný sú čas ný st av s
vysporiadanímpozemkov je taký,
že pozemky sú vysporiadané asi
na 70 %. Jedn ot liv é p ar cel y,
ktorých je obec stopercentným
vlastníkom budú odpredané. U
os tat nýc h, u k tor ých je ob ec
väčšinovým, alebo menšinovým
vlastníkombudú znova oslovení
spoluvlastníci parciel a bude im
ponúknuté odkúpenieich podielu
na parcele v cene podľa súdnoznaleckého posudku, nakoľko v
zmysle ustanovení Občianskeho
zá kon ník a má s po luv las tní k,
ktorým je v tomto prípade Obec
P odbiel,predkupné právo.
Ta kýto je sk utočný sú časný
stav vo vykupovaní a prideľovaní
st aveb nýc h po zemk ov v ob ci
P odb iel. V tomto procese som
za int ere sov aná o d z ači atk u,
na ko ľko j e t o súč as ť moj ej
pr acov nej ná plne a pre to o d-

Obec P odbiel začala v mesiaci
júl 2004 s obst arávaním Územné ho pl án u O bce P odb ie l.
Dôvodom jeho o bstarávania je
po tre ba zís kan ia zá kla dné ho
zd roj a úze mné ho ro zvo ja a
starostlivosti o životné prostredia,
so zameraním na rozvoj funkcie
bývania, občianskej vybavenosti,
rekreácie a výroby v katastrálnom
území obce. Návrhovým obdobím
územného plánu je obdobie do
roku 2020. Obecné zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí dňa 7. júla
2004 prerokovalo informáciu Ing.
arch. Jána Buriana o spracovávaní
územného plánu obce P odbiel.
Ing. arch. Burian osobne poslancov podrobne oboznámil o ďalšom
postupe a jednotlivých krokoch
pri príprave územného plánu. Na
základe jeho informácií a pokynov
bolo v zmysle znenia stavebného
zákona a súvisi acich právnych
predpisov naverejne prístupných
mi est ac h ( výs ves ka Oc Ú,
in fo rma čn á t ab uľa S K Tou r,
infor mačná tabu ľa rímsko katolíckeho úradu P odbiel, obchodné
a reštauračné zariadenia v obci, ...)
OZNÁMEN IE O ZA ČATÍ
OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO
P LÁNU OBCE PODBIEL. Toto
oz ná men ie bo lo do ru čen é aj
päťdesiatim tromorgánom štátnej
správy, samosprávy a právnickým
os obá m. Na zá kl ade to ho to
oznámen ia mohol ktok oľvek v
zákonomstanovenej lehote30 dní
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doručiť na obecný úrad v P odbieli
námety, požiadavky a podklady
týkajúce sa riešeného územia. P o
spra covaní doruče ných pr ipomienok a vykonaní prieskumov a
ro zbo ro v b ude v ypr aco va né
Zadanie pre územný plán. S jeho
ob sah om bu dú obo zn áme ní
zv yč ajn ou fo rmo u (ob ec né
no vin y, výv esk y, hl áse nie v
ob ecn om ro zhl ase , ...) v šet ci
občania. Násled ne bude zvolaných niekoľko verejných hovorov,
na kt orých bud ú mať prí tomní
mo žn osť s lob od ne sa k zv ere jne nému z ada ni u v yja dri ť.
Vz hľa do m n a p re dpo kla da né
množstvo pripomienok sa tieto
verejné hovory budú u skutočňovať v časovom horizonte asi
šiestich mesiacov aby mohli byť
pr ero ko van é a z apr aco va né
všetky vecné pripomienky.
Na základe už z ačatého Obstaráv ania úze mného plá nu o bce
P o dbie l bo la p rer okov aná na
za sad nut í o bec né ho zas tup iteľstva dňa 30. nov. 2004 jeho
samotná realizácia zhotoviteľom
Ing.arch. P avlomKropitzom, ktorý
po je ho spr aco va ní pre dlo ží
definitívnu predstavu Územného
plánu obce P odbiel do roku 2020
na schválenie o becnému zastupiteľstvu.
-r-

VÝZVA
NEPLATIČOM

O be c ný ú ra d vy z ý va
všetkých občanov, ktorí si
doposiaľ nesplnili povinnosťzaplatenia miestnych
poplatkov a daní z ne hnuteľností za roky 2003 a
2004, aby tak urobili do
konca mesiaca dece mber
2004. V prípade nesplne nia te jto povinnosti budú
vše tci ne platiči v zmysle
VZN obce Podbie l pokutovaní!
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Príspevky čitateľov

ĎALŠÍ ÚS PECH SENKOVEJ
Ž ensk á sp evác ka s kupi na
Senková sa môže popýšiť ďalším
ús pe cho m - p re d n ie koľký mi
dňami absolvov ala svoj ďalší
zahraničný zájazd. O tom ako to
vzniklo a o samotnom zájazde
píše vo svojom príspevku Mgr. H.
Mintálová.
N a j edn ej z ok tób rový ch
skúšok ženskej speváckej skupiny
Senk ová pre kvapil členky ich
harmonikár Fero Matúš slovami:
"Ženy, i deme s pie vať do Sl ovinska!" A tak to celé začalo.
P otešili sme sa, ale verili sme
až vted y, ke ď na obec ný ú rad
prišlo oficiálne pozvanie od Ing.
Ol dři ch a K ett ne ra, ri ad ite ľa
podniku VIPAP Videm Krško v
Slovinsku (pán Kettner je rodák z
Moravy - s vrodeným citom pre
ľudovú pieseň. Manželku má z Or.
P odzámku a v Zázrivej, v susedst ve ro dič ovs ké ho domu F.
Matúš a, má chat u. Tak vz nikol
kontakt i pozvanie pre Senkovú na
oslavu desiateho výročia pôsobe nia p . K ett ne ra vo fu nkc ii
riad iteľa a 65. výr očia trv ania
výroby celulózy a papiera v meste
Krško.)
P o trampotách s urýchleným
vybavovaním pasov vyrazil vo
štvrtok 11. októbra mikrobus s
je den ást imi sp ev áčk ami (d ve
musel i ostať do ma pre ne moc),
harmonikárom F. Matúšom, starosto m obce a jeho manž elkou
Vi er kou , kto rí ma li os ob né

Senková pod logom firmy VIPAP.

poz vani e p. Kett nera a dv omi
vo dič mi na ces tu . C est a c ez
Rakúsko bola v pohode. No keď
sa začalo stmievať, jej záver na
úzkych cestách pred Krškombol
predsa len trochu komplikovanejší.
Na kon ie c s me po se demst opäťdesiatich ki lometroch cesty
šť ast li vo zas ta li na ná dvo rí
celulózky, kde nás privítal pán
Ke ttn er s ma nže lko u os obn e.
Hneď sa nás ujal aj ná š mladý
"patrón" a sprievodca - sympatický Matias, ktorý sa o nás staral
po celý čas pobytu.
P o chutnej a výdatnej večeri a
ubytovaní sme sa hneď prezliekali
do krojov a strojili na slávnostný
večerk výročiu firmy, naktorý boli
pozvaní aj slovenský veľvyslanec
v S lovi nsku p. P aldan , če ský
mi nist er p riemyslu , ob chod ní
partneri firmy z Českej republiky,
Slovenskaa Poľska,župan občiny
Krško (niečo ako u nás predseda
VÚC) a mnoho ďalších. Keď sme
videli to množstvo ľudí, roztriasli
sanám kolená.Nášmu vystúpenie
však predchádzalo svätenie vína,
ktoré bolo súčasťou osláv. V deň
nášho príchodu - 11. októbra je
vlastne aj u nás sv. Martina, ktorý
je v Slovinsku patrónom vinárov.
Videli sme tak celú vysviacku s
poďakovaním p. Bohu za dobrú
úrodu. Zaujali nás vtipne ladené
lit ánie v inohra dníko v: "Bo že,
nedopusť, aby naše hrdlá zostali
suché..." a podobne. P o vysviac-

Po návštevevinárskeho podniku v Kršku. V strede s viazankou je pán
Oldřich Kettner.
ke a krste vína bola jeho ochutnávka. P osmelení dobrýmvínkom
z pripra vených štyroch v tejto
oblasti dorábaných druhov sme šli
na "paškál" my. Rytmické piesne,
ktoré sme zaradili na úvod nášho
progr amu sa hne ď zapáčil i. Aj
textom ľudia rozumeli, veď naše
jazyky sú si blízke, a tak sme o
chvíľu už aj vy krúcali župana,
ministra, či riaditeľa bezrozdielu a
hra li a spie vali do ne skor ých
nočných hodín.
Druhý deň sme po raňajkách
šl i na exkur ziu do mie stne ho
vinárskeho podniku. Videli sme
desaťtisíc litrové nerezové kade na
zretie bieleho vína a štyri tisíc
litr ové dre vené sud y na zr etie
če rv ene j Fra nk ovk y. Vý kl ad
vincúra i nasledujúce priblíženie
histórie oblasti Krška v podaní
samotné ho župana nám tlmočil
osobne p án Kettner. Sa mozrejmosťou bola ďalšia ochutnávka
vína, na ktorej nás ale zaujali aj
ďalšie špeciality - paštéta z diviaka
a medvedej laby. Zaspievali sme
si spoločne s miestnou speváckou
hviezdou a na záverstretnutia nás
milo prekvapil pán župan, ktorý
pri sľúbil pre n ás po zvanie na
vinobranie na budúci rok.
Náš ďalší programnás zaviedol
na malú prehliadku okolia mesta,
kd e p atr í medz i z auj íma vos ti
kláštor z 12. storočia a múzeum
miestnej architektúry - dreveníc s
trstinovými strechami z 18. a 19.
storočia. P rehliadku sme zakončili
areálom podniku Vipap a výdatným obed om, na ktor om re zeň
doslovazakrýval celý tanier. Čakal
nás krátky odpočinok a príprava

na večernú slávnostnú akadémiu
k výročiu podniku.
Na akadémii bolo ešte viac hostí
ako predchádzajúci deň - bývalí i
súč asní z amest nanci podni ku,
pozvané celebrity amedzi nimi aj
reprezentanti sponzorovaní oslavujúcimpodnikom. Bol tamatlét kl adi vár , ú čas tn ík ned ávn ej
olympiády v Aténach, či mladá
ša chi stk a, kt orá zv íťa zi la na
medzinárodnej súťaži v Austrálii.
Úvod akadémiepatril predstaveniu
histórie firmy s videoprojekciou.
V ďalšom programe sa na javisku
predstavili tanečníci,divadelníci i
po dn iko vá dy cho vá hu db a.
Vš etk y t iet o t el esá ta kti ež
sponzoruje Vipap. Po nich sme v
troch vstupoch dostali priestor na
ja vi sku a j my. V pr vom s me
za spi ev ali pi es ne z O ra vy, v
dr uh om pi esn e o S lo ven sk u.
Sp iev al o s a n ám fa nta st ick y,
pretože celá obrovská a nabitá sála
stíchla, ľudia takmer nedýchali a
po zor ne , b ez po hyb u a b ez
akéhokoľvek šumu sledovali náš
spev aj prítomné deti (nie ako u
nás doma, kde sa všetci bavia a
rušia, či štrngajú príbormi).V tejto
nádhernej atmosfére sme doslova
prežívali v srdciach slová piesne:
"Slo vensko krásne od Tati er k
Dunaju, kde ľudí chleboma soľou
vítajú, kde rosa chladí a vánok
hladí, tam ľudia srdce na dlani
dávajú". Mali sme pocit, že všetci
týmto slovámrozumejú -sedeli ako
zhypnotizovaní a do očí sa im tisli
slzy. Boli sme hrdé,že sanámvýber
piesní podaril, že ľudia vnímajú
slovápiesne a preciťujú ich s nami.
( dokončenie na 7. strane)
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( dokončenie zo 6. strany)
Bez zveličovania - boli sme hrdé
nanaše Slovensko. A pri srdci nás
hrial pocit, že asi aj náš starosta je
v podobnomrozpoložení (i jemu
sa do kútika oka tisla slzička)a je
hrdý aj na nás. Tretie kolo sme
veno vali ri aditeľo vi podn iku,
pánovi Kettnerovi. Keď sme začali
sp iev ať pie sne z jeh o r odn ej
Mo ravy, n ezdr žal sa, vs tal zo
svojho miesta v prvej radea pridal
sa k nám. Vz ápätí so s lzami v
očiach p ristúpil k mik rofónu a
ospravedlňoval sa prítomným, že
sanezdržal, lebo to sú piesne jeho
domova. Zo srdečného aplauzu sa
dalo vycítiť, že si ho tunajší ľudia
vážia a majú ho radi.
P o oficiálnej časti akadémie
nasledovala recepcia s množstvom
vš akov akýc h do brôt , ša láto v,
rybích špecialít, rôznych druhov
mäsa, ale najmä výberu vín. So
zá uj mom s me si vy po čul i aj
nád herné viach lasy domác eho

mužsk ého spevá ckeho zb oru a
naše spievanie nemalo konca. Ku
niektorýmpiesňam o Panne Márii
sapridali i domáce ženy - Slovenky
(Slovinsko = S lovenia, odtiaľ
Slovenky). Sedemdesiat percent
oby vateľs tva j e kre sťansk ého
vierovyznania a tak hoci trochu
odlišnétexty, melódieboli rovnaké.
Okolo polnoci sme sa rozlúčili a s
dobrými pocitmi sme odchádzali
spať.
V sobotu po raňajkách sme sa
rozlúčil i s naším spri evodcom,
poď akoval i za s taros tlivos ť a
pobrali sme sa domov. P ri speve
námdesaťhodinová cesta ubehla,
ani sme nezbadali ako sme prišli
do P odbiela. Hoci unavené, so
st ŕpnu tými noh ami a za chrí pnutými hlasmi, ale šťastné, že sme
opäť doma. V mysliach s a nám
pr emiet al i u ž len p ríj emné
spomienky na pobyt v slovinskom
Kršku.
-r -

PODB IEL V POETICKOM ŠTÚDIU
Poetický večer? Nie, to už bol
určit e Štedrý v ečer, s bo hatým
po kr mom p re duš u kaž dé ho
úča stní ka t ohot o st retn utia v
Dome kultúry na bratislavských
Kr amáro ch v pon de lok 2 0.
decembra 2004. Naša rodná Orava,
ale predovšetkýmnaša obec- hoci
ma lá čo d o r oz loh y a p oč tu
obyvateľov, sa tu predstavila v
tom najlepšom svetle. Vianočný
koncert s pásmom kolied, ktorý
po d ved en ím pan i Hel en ky
Záhradníkovej predviedla ženská
spevácka skupina Senková spolu
s ďal ší mi žen ami, mla dý mi
dievčata mi, súrodencami Murinovcami a Bebejovcami a taktiež
dv omi zást upca mi podb iela nských mužov - S. Šprlákom a Ľ.
P a zúr ik om chy ti l z a s rd ce
všetkých prítomných divákov. Je
ťažké opísať atmosféru, ktorá v
ten večer na poetickej scéne DK
na Kramároch vládla.Stretli sa tu
ľudia dobrej vôle zo Slovenska, ale
aj Ra kú ska a Ne mec ka. P ri

sy mbol ick om š tedr ove čern om
stole privítal “ gazda” poetického
domu - herec Juraj Sarvaš starostu
bratislavskej mestskej čaasti Nové
Mesto Ing. Richarda Frimmela a
starostu P odbiela. P rítomní sa tak
do zve del i o vš et kýc h n aši ch
vi an očn ýc h z vy koc h. To , čo
predviedli šikovní ľudiaz P odbiela
na tomto koncerte jehodné chvály.
Človek pookrial na duši a pocítili
sme všetci, že tu prišiel JEŽIŠKO,
lebo zasiahol srdce každého. V
nejed nom oku sa zaleskli slzy
šť ast ia , p oko ja a lás ky. P ri
záverečn ej piesni Tich á noc za
hudobného sprievodu Fr. Matúša,
sú rod en cov Be bej ov cov a
Muri novcov všetci prítomní a
vsále bol prítomný a citeľný duch
pokoja, lásky a štedrosti. A jedna
z účinkujúcich v úlohe malého
kr ásn eho an jel ik a ( Ver oni ka
Šprláková) sapri odchode zo sály
lúčila sa v tomto duchu lúčila so
všetkými prítomnými.
V. S.

FL O R B AL O V Ý
V

Okrem tradičného stretnutia
s dôchodcami mali vtomto roku
v mesiaci októbri - mesiaci úcty
k starším podbielanskí dôchodcovia možnosť zúčastniť sa na
zájazde do termálneho kúpaliska vBešeňovej, ktorý pre nich
na utorok 5.októbra zabezpečil
starosta obce.
Ná všt ev a k úpa lis ka bo la
sp oj ená aj s ná kup om v
nov ootv oreno m ob chod nom
stredisku LIDL v Ružomberku.

Vďaka tomu, že vyšlo aj počasie,
prežili dôchodcovia - účastníci
tohoto zájazdu, nádherný deň.
Škoda len, že sa na tento zájazd
ne pri hlá sil i v iac erí . V šet ci
účastníci si pobyt vkúpalisku
veľmi pochvaľovali, pretože si
"zdarma" mohli vyhriať svoje
bo ľav é k ĺby . T í, kt orí bo li
neoba novali. Chcú sa poďakovať starostovi obce a už teraz
sa tešia na ďalší takýto zájazd.
- účastníci zájazdu -

TUR N AJ

P OD B IELI

M lad ý hal ový šp or t z amestnávajúci mládež i mnohých
dospelých serióznou činnosťou a
zd rav ým po hyb om za púš ťa
korene už aj v P odbieli.V susednej
Nižnej sa hrá pravidelná súťaž,
kto rej s a zúč asňu jú aj hráč i z
P odbiela. Mgr. Marián Klimčík z
MK Špor t Ni žná s a šp eciá lne
ve nuje mla dým flor bali stom z
P od biel a. Sp olu so st aros tom
P odbielavymysleli, že na podporu
propagácie flor balu v P odbieli
tr eba u spo ria da ť t urn aj ml ádežníckych družstiev. Tak sa stalo,
že podbielanská športová hala a
mladí nadšenci florbalu dostali
mikulášsky darč ek - florbalové
bránky a prvý ročník turnaja o
poh ár s taros tu o bce s a mo hol
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uskutočniť v sobotu 18. decembra
v k ultúr no - špor tovej hal e v
Podbieli.
Turn aja sa z účas tnil o os em
dru žsti ev. Štyr i z Nižn ej, dva
po dbie lans ké v ýber y a repr ezen tant i Ha bovk y a Zuber ca.
Hr áči b oli vä čš ino u ž ia ci
základných škôl, len u domácich
družstiev sa po vzájomnej dohode
tolerovali aj hráči v dorasteneckom
ve ku. H ral o s a v o dvo ch
sk upi nác h s ysté mom ka ždý s
ka ždý m. P o tom n asl edo va lo
semifinále a zápasy o umiestnenie.
Víťazom sa nakoniec po skvelom
finálovo m zápase stalo domáce
dru žstv o, k toré zví ťazi lo n ad
príjem,nýmprekvapenímturnaja zo
Zube rca.
-PAD-
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Futbal
Ak o pr e zi m ujú ...?
Za jesennou časťou futbalových súťaží sa už dávnejšie zatvorili dvere, no pre rekapituláciuý vám prinášame
prehľadné tabuľky podbielanských reprezentantov na zelených trávnikoch.

Dorast I. trieda skupina „A“ Oravského f utbalového zväzu,
ročník 2004/2005
domáci - hostia
výsledok góly
Podbiel - Krivá
4: 0
J. Kanderka 3x, Matúš
Bziny - Podbiel
0: 4
J. Kanderka,R. Domiňák, Turčák,
Mintáľ
Podbiel - O.Jasenica 1 : 1
Korčuška
Hruštín - Podbiel
1: 7
J. Kanderka 3x, Turčák 3x, Matlák
Podbiel - P árnica
2: 0
Turčák 2x
Dlhá
- Podbiel
3: 3
J. Kanderka, Mintáľ, vlastný
Podbiel - Habovka
4: 1
Hric, Mintál, Michalic, D. Kanderka
Podbiel - Vavrečka
2: 3
Dvorský, M.Korčuška
Lokca - Podbiel
1: 8
Dvorský 3x, Domiňál 2x, J.
Kanderka, M. Turčák, Michalic
Podbiel - O.P odzámok 3 : 2
Dvorský 2x, J.Kanderka
Veličná - Podbiel
1: 2
D. Kande
rka,J. Kanderka
Tabuľka I. triedy dorastu po skončení jesennej časti súťaže
1. Or. Jasenica 11
9 1 1
52 : 13
28
2. ŠK Podbiel 11
8 2 1
40 : 13
26
3. Vavrečka
11
7 1 3
38 : 14
22
4. P árnica
11
7 1 3
39 : 24
22
5. Bziny
11
6 1 4
20 : 17
19
6. Dlhá
11
5 2 4
38 : 21
17
7. Or. P odzámok 11
5 2 4
34 : 25
17
8. Krivá
11
4 1 6
22 : 36
13
9. Veličná
11
3 2 6
31 : 27
11
10. Habovka
11
2 1 8
11 : 54
7
11. Hruštín
11
1 1 9
16 : 62
4
12. Lok
ca
11
0 3 8
8 : 43
3

Výsledky futbalových z ápasov ŠK Podbie l jese ň 2004
kolo termín
1
8.8 16:30
2 15.8 16:30
3 22.8 16:30

domáci
Podbiel
Veličná
Podbiel

-

hostia
Dúbrava
Podbiel
Belá

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

P alúdzka
Podbiel
Svätý Kríž
Podbiel
Dražkovce
Podbiel
L.Štiavnica
Podbiel
Podbiel
Mošo vce

-

Padbiel
Z. P oruba
Podbiel
Diviaky
Podbiel
Beše ňová
Podbiel
L. Hrádok
O.Jasenica
Podbiel

29.8 16:00
5.9 15:30
12.9 15:30
19.9 15:00
26.9 15:00
3.10 14:30
10.10 14:00
17.10 14:00
24.10 14:00
31.10 14:00

výsledok góly
1 : 2 Sirota
0:0
3 : 5 Adamec, Šeling,
Sirota
2 : 1 Šeling
2 : 1 Adamec, Šeling
0 : 3 kont
2 : 0 Kuboš, Kubašek
3:0
1 : 0 Kuboš
3 : 1 Kubašek
1 : 0 Kuboš
2 : 2 P etričko,Kuboš
2 : 1 Mišek

Tabuľka V. ligy skupiny B SsFZ po 8. kole :

Žiaci II. trieda skupina „A“ Oravského f utbalového zväzu, ročník
2004/2005
domáci - hostia
výsledok góly
Podbiel - Vasiľov
6: 1
P ilár 2x, M.Dolník, Skuban,
Joštiak, Kovalčík
Klin
- Podbiel
1: 0
Podbiel - Malatiná 4 : 1
Joštiak 2x,P ilár, Kovalčík
Beňadovo- Podbiel
5: 0
Novoť - Podbiel
4: 0
Krivá
- Podbiel
3: 4
Kovalčík 2x,P ilár, Mikulášik
Podbiel - Zázrivá
1: 1
M. Dolník
Breza
- Podbiel
7: 1
Joštiak
Podbiel - S. Dubová 3 : 0
Noll,Kovalčík, Joštiak
Istebné - Podbiel
1: 0
Podbiel - Vavrečka 1 : 7
Noll
Žiaci skončili po jeseni v strede tabuľky na8. mieste.

Tabuľka V. ligy skupiny B SsFZ po jesennej časti:
1. Belá - Dulice
2. P alúdzka
3. Dúbrava
4. Bešsňová
5. Or. Jasenica
6. L. Štiavnica
7. Dražkovce
8. Veličná
9. ŠK Podbiel
10. L. Hrádok
11. Mošovce
12. Z. P oruba
13. Sv. Kríž
14. Diviaky

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

9
8
8
8
6
7
6
5
5
4
4
3
3
1

1
3
2
1
5
2
2
3
2
2
0
2
2
1

3
2
3
4
2
4
5
5
6
7
9
8
8
11

31 : 17
24 : 16
28 : 15
33 :16
34 : 22
27 : 19
29 : 21
27 : 20
18 : 20
10 : 22
9 : 22
20 : 30
10 : 30
6 : 36

28
27
26
25
23
23
20
18
17
14
12
11
11
4

Podbiel
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