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Vážení občania Podbiela,
P ri h ov á ra m s Vá m t o ut o
písom nou form ou, pretože sa m i
zdá trvácnejšia a kultúrnejšia
a ko ok a m ž i té v yh l ás e ni e
v obecnom rozhlase. C hcem
poďakovať všetkým voličom ,
ktorí mi prejavili dôveru, ocenili
m oju doterajšiu prácu a dali m i
m a ndá t vy kon áva ť fu nkc iu
starostu na ďalšie 4 roky. Na
tom to m ieste chcem poďakovať
a j do te ra jš ím p os la nc om ,
kom isiám a všetkým tým , ktorí
sa aktívne zapájali do obecného
života. Ďakujem všetkým , ktorí
sa vo lieb vo veľkom p očte
zúčastnili. Podbiel tak dosiahol
n aj v y šš i u v o le b n ú ú č as ť
v okrese.
V š et k ý ch v y zý v a m n a
spoluprácu. Aj tých, ktorí m a
nevolili. C hcem byť starostom
v še t k ýc h
po d b ie l a no v.
S poločným i silam i dosiahnem e
v ia c , a k o k e ď b u d em e
roztrieštení a nebudem e ťahať
za spoločný povraz. V histórii
sm e s a o tom už veľ akr át
presvedčili.
S om človek pr iam y a svoje
názory hovorím otvorene. R ád
diskutujem s ľuďm i ale ťažko sa
spolupracuje s ľuďm i, ktorí
nejdú na vec priam o, kritizujú
v krčme, ohovárajú a intrigujú.
M ôj v o le b ný p r og r am s i
nekladie ľahké úlohy. Nie je ale
ani postavený na vode. Všetko
je m ožné spln iť. Hlavným
cieľom je vybudovať z P odbiela
centr um turist ického r uchu,
v ktorom väčšina obyvateľov
nájde svoje uplatnenie. Podbiel
m á n a t o pr e d po k l ad y,
p ot r e bu j e m v š ak Vaš u
s po l up rá c u. Te š ím s a n a
spoluprácu s novým obecným
zastupiteľstvom .
K nadchádzajúcim vianočným
sviatk om Vám praje m veľa
radosti a B ožieho požehnania
a do nového roku veľa zdravia,
osobných úspechov a duševnej
pohody.
Ing. Ján Sitek

Vianočný príhovor
Príbeh hovorí , ako Pán Boh
s tvoril zem . Keď vš ak
porozdeľoval
územ i a
národom,
zabudol
na
Slovákov. Čo teraz? Všetko je
už rozdel ené a nechcel ni č
a ni kom u ukroj iť. P ret o sa
rozhodol, že Slovákom dá kus
raja. A naozaj Slovens ko je
akoby raj – vo svojej kráse.
M áme hory, pol i a, vodu,
prí rodu. Do akej situácie sa
však dostáva? Vážime si to?
Alebo to chceme a dovolíme
všetko zni čiť a rozpredať?
Les y sú nem ilos rdne ničené
a nadm erne vyrubované.
Drevo
sa
vyváža do
nekonečna. Naozaj
do
nekonečna? Čo ostane našim
deťom ? P o nás pot opa?
Nerozumiem tomu. V Egypte,
kde ľudia zápasia o kus pôdy,
kde voda je zl atom – vidieť
chudobných
ľudí
ako

s ovečkou hľadajú pastvu – nie
trávnatú (prší tam dva krát po
10 minút do roka), ale kus
zožltnutej, vyschnutej byl e.
U nás l ežia nevykosené lány,
zaras tené. S trati l s a vzťah
k pôde.
Ľudi a
budú
š pekulovať, že chovať s a
neoplatí. Ja, ako váš farár, vám
prí zvukujem – opl atí ! Už
druhý rok som choval po
dvoch barančekoch. Netreba
im šrotu. Prežijú a narastú na
t ráve a s ene. M ám z nich
kval it né mäso, ktoré ak sa
pri praví je veľm i chutné
a zdravé. Ľudi a s a boj a
zvýšených cien plynu. Prečo si
nepostavíte teplovzdušný krb,
kde drevom vykúrite celý dom?
Alebo je lepšie sedieť v krčme,
nadávať a kliať, čakať koho
zvolia a ten to za nás vyrieši?
V novi nách P ravda počas
býval ého reži m u bol o na

tit ulnej strane každého čí sla
hes l o „ P rol et ári vš et kých
krajín, spojte sa!“ Môžem to
t rochu upravi ť a povedať
„Podbieľani všetkých kútov,
spojte sa!“ Nielen teraz, počas
sviatkov príchodu B ožieho
Slova na svet, ktoré prichádza
pre t my, al e ži aľ t m y ho
neprijali. „Ale tým, ktorí ho
prijali, tým dalo moc stať sa
B oží m i deťmi “ – hovorí
Písmo.
To prajem Vám všetkým.
Váš Donát.
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Oficiálne zvesti Obecného úradu

Vý sle dky ko muná lnyc h volie b
Rok 2002, označovaný
vzhľadom na svoje „magické
číselné označenie“ od samého
počiatku ako rok výnimočný, bol
okrem toho i rokom volebným.
Dvojnásobný volebný maratón bol
v celoštátnom meradle poznačený
(najmä v druhých, komunálnych
voľbách) pom erne ní zkou
účasťou voličov. Práve tieto voľby
sa však akosi bližšie dotýkali

voličov, konkrétne v tom to
prípade obyvateľov obcí a miest.
Veď v týchto voľbách šlo o posty
starostov, primátorov a poslancov
obecných
a m est ských
zastupiteľstiev. V týchto voľbách
mali voliči možnosť skutočne
ovpl yvniť di anie vo svoj ej
bezprostrednej blízkosti. O tom,
ako túto možnosť využili voliči v

Výsledná listina

Ing. Ján Site k
Narodi l s a 19. 6. 1956 v
T rs t enej ,
š t udoval
na
priem ysel nej
š kol e
elektrotechnickej v Tvrdošíne
a je absolventom Vysokej školy
dopravy a spojov v Žiline.
J e ženat ý s m anželkou
Vierkou, má 4 dcéry.
V roku 1990 s a st al
zakladajúcim členom SNS na
Orave a v súčas nos t i j e
podpredsedom Pravej SNS a
preds edom okres nej rady
Pravej SNS v Tvrdošíne.
Od roku 1984 až dot eraz
vykonáva funkciu prezidenta
ŠK Podbiel.
V hráčskej kariére sa presadil
v druhej lige. V rokoch 1980/
81 hral za ZŤS Martin.
V rokoch 1994 až 1998 bol
mi nis trom obrany SR . P od
jeho vedení m mala armáda
najvyššiu dôveru obyvateľov
SR - 75%.
Od roku 1998 do 2002 bol
poslancom Národnej rady SR,
člen výboru pre obranu a
bezpečnosť a člen výborov na
kont rol u SIS a vojens kých
spravodajských služieb.
V tom istom období vykonával
funkciu starostu obce.
Ing. Ján Si tek j e nositeľom
vi acerých
vyznam enaní .
Uvádzam e
ti e
najvýznamnej šie:
Najvyššie vojenské mexické
vyznam enanie
Najvyššie vojenské brazílske
vyznam enanie
Vysoké civilné vyznamenanie
udelené Mexickou
univerzitou.

Podbieli, svedčí oproti celoštátne
nízkemu percentu účasti, 770
voličov z celkového počtu 908
oprávnených, čo predstavuje
84,8%-nú účasť. A ako voľby
dopadli z pohľadu čísel ného
vyj adreni a pre jednotlivých
kandidátov, hovoria nasledujúce
tabuľky.
-r -

pre voľby starostu obce Podbiel
06. a 07. decembra 2002
Volebný obvod číslo 1
1.
2.
3.
4.

Ján Sitek, Ing.
Jozef Domiňák, JUDr.
Jozef Krupa
Ján Murina

46 r.
49 r.
45 r.
56 r.

technik
štátny zamestnanec
štátny zamestnanec
technik

P SNS
nezávislý poslanec
SNS
KDH

počet hlasov: 314
počet hlasov: 232
počet hlasov: 181
počet hlasov: 40

Výsledná listina
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Podbieli
06. a 07. decembra 2002
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volilo 7 poslancov
1. Pavol Lofaj
2. Pavol Kudzbel
3. Jozef Domiňák
4. Jozef Pisoň
5. Daniel Bebej
6. Hedviga Mintálová
7. Peter Kontra
8. Ján Sitek
9. Jozef Mačňák
10. Ján Poštek
11. Vladimír Krížo
12. Jozefa Krúpová
13. Marián Žuffa
14. Slavomír Bachynec, JUDr.
15. Ľuboslava Hubená
16. Blažej Hric
17. Miloš Beňušík
18. Ľubomír Mores
19. Branislav Vráblik
20. Miroslav Lukačík
21. Ján Matlák
22. Ivan Franko
23. Ľudovít Cibulák
24. Zdena Kudzbelová
25. Ľubomír Kudzbel
26. Ján Karisný
27. Blanka Krkošková
28. Silvia Matúšová

41 r.
32 r.
39 r.
48 r.
42 r.
58 r.
29 r.
52 r.
52 r.
47 r.
43 r.
49 r.
40 r.
28 r.
45 r.
49 r.
37 r.
30 r.
25 r.
32 r.
41 r.
38 r.
62 r.
50 r.
32 r.
47 r.
40 r.
49 r.

technik
P SNS
počet hlasov: 405
technik
nezávislý poslanec
350
vodič
P SNS
317
štátny úradník
P SNS
290
podnikateľ
KDH
288
učiteľka
P SNS
276
stavebný technik
SNS
268
zámočník
KDH
231
technik
KDH
213
robotník
SDĽ
204
podnikateľ
P SNS
183
rehabilitačná pracovníčkaHZDS
157
podnikateľ
SNS
154
advokátsky koncipient HZD
135
robotníčka
P SNS
133
technik
SNS
120
robotník
ANO
104
mechanik
SNS
92
robotník
SNJ
89
robotník
SMER
86
robotník
HZDS
81
robotník
P SNS
79
dôchodca
HZDS
72
sanitárka
HZDS
66
mechanik
SNS
63
úradník
HZD
62
učiteľka MŠ
HZDS
52
úradníčka
HZDS
48

Publicistika

Vianoce 2002

Cesta Egyptom

Podbielanský farár v Káhire
Pre tých, ktorí neprišli na prednášku spojenú s premietaní m diapozitívov prinášam písomnou
formou spracovanú prehliadku krajiny starovekých kultúr, veľkolepej moci faraónov – Egypta,
ktorý som pred nedávnom navštívil.
Egypt je kraj i na s veľkou
rozlohou, al e 95% územi a
tvorí púš ť a skalnaté, pus té
vrchy. R ozprest i era s a na
dvoch
kont i nent och.
Východná – väčši a časť j e
v Afrike a Sinajský polostrov,
kt orý opäť patrí Egyptu po
vyhratej vojne s Izraelom, je
v Ázii. Je to z hľadiska viery
biblická krajina. Spomeňme si
na Mojžiša a horu Sinaj, Na
prechod Izraelitov cez Červené
more, pobyt J akubovho syna
Jozefa na faraónovom dvore
a neskorší asi 400 ročný pobyt
Izrael it ov v t ejt o kraj ine.
Napokon je tu útek nazaretskej

rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa
pred Herodes om . Dnes j e
v Egypte 90% obyvateľst va
m osl i m skej vi ery a 10%
kresťanov, ktorí tu tvoria tzv.
Koptskú cirkev. Navštívili sme
koptskú štvrť v Káhire. Je tam
miesto, kde asi 6 rokov žila
Svätá rodina.
Naša cesta však bola zameraná
na spoznávanie starej kultúry,
vyspelej a tajomnej civilizácie
spred 5 000 rokov. Šli sme
z Hurghady do Káhiry,
Alexandri e, Gízy a okol ia,
potom nasledovala cesta na juh
vlakom do Asuánu a plavba
loďou po Níle. Prešli sme tak

Chefrenova pyramída v Gíze

obývané územi e v bl ízkos ti
St redozem ného a Červeného
mora a údolie Nílu. Spolu 16
pam ät ihodnost í . Napríklad
obrovský Pom pej s ký s tĺ p
v Al exandrii , S l nečná loď
Cheopsa pri jeho pyramí de,
Káhi rs ké m úzeum, kde j e
okolo 150 000 exponát ov,
chrám vo F i le, Džos erova
stupňová pyramída v Sakkare,
Komombo – chrám, chrám
Edfu, R am ses ov chrám ,
Údol ie kráľov – kráľovs ké
hrobky, chrám M em phi s
v Luxore, chrám v Karnaku,
Alabastrová mešita atď.
V Egypte žije asi 70 miliónov
ľudí. Níl je schopný ich uživiť.
Je tam vysoká nezamestnanosť
a väčšina ľudí žije neobyčajne
skromne. Napriek tomu sa tam
narodí každý rok as i mil ión
detí. Moslimovia sú nábožní,
muži navštevujú denne mešitu,
alebo dodržujú 5 krát denne
modlit bu na m iest e, kde sa
nachádzajú. Na ul ici vi dí te
m os l i mov,
ako
i dú
v jednoduchom odeve a v ruke
drži a počas chôdze svoj
typický ruženec. Náboženstvo
ovpl yvňuj e verej ný ži vot .
Nest áva sa, že by egypťan
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Základné informácie :
Celý názov: Egyptská
arabská republika =
Gumhúríjat Misr al-Arabíja
Rozloha: 1 001 449 km2
Počet obyvateľov: 69,5
miliónov
Hlavné mesto: Káhira
Obyvatelia: Berberi,
Beduíni, Núbijci
Úradný jazyk: Arabčina
Mena : 1 Egyptská libra
Čas : SEČ + 1 h
Administratívne
usporiadanie : 26 gubernií
(muhafazat)
Náboženstvo: 94% islam,
6% kresťanstvo
Zriadenie: republika
Prezident: Mohammed
Husni Mubarak
Hrubý domáci produkt na
obyvateľa: US$ 3600
Inflácia: 3%
Nezamestnanosť : 12%
Priemysel: ropa a plyn,
turistika, poľnohospodárstvo
(bavlna) a príjmy zo
Suezského prieplavu
Orná pôda: 2%

t uris tu okradol, podviedol
alebo oklamal. Verejné domy
sú zakázané. Samozrejme aj
oni si chcú niečo zarobiť, preto
sú obratnými obchodníkm i.
Idú za zákazníkom a ponúkajú
t ovar.
Sú
pohos t i nní .
Priemerná mzda je 200 až 250
libier. 1 egyptská libra je 9,50
Sk. Mäso jedávajú len málo.
Možno preto, že si nezaťažujú
tráviaci systém, sú takí veselí.
Na ceste Egyptom som veľa
videl a spoznal. Som rád, že sa
môžem aj tým to spôsobom
podel i ť s nadobudnutým i
skúsenosťami s podbielanmi.
Text a foto:
ThLic Donát Čarnogurský

Egypťan s kobrami
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Udalosti roku 20 02
Ťažko je objektí vne vybrať to najdôl ežitejši e čo s a počas
„symetrického“ roku 2002 udialo v Podbieli a malo rozhodujúci
vplyv na ži vot jeho obyvateľov. Patrí sa vš ak na konci roka
zrekapitulovať, čo priniesol. Nasleduje teda stručný a viac – či
menej subjektívny prehľad toho čím ži l Podbiel v roku 2002.

Voľby
V tomto roku sme volili hneď dva razy. Najprv to boli parlamentné
voľby. Nedopadli najlepšie. P o štyroch rokoch nemá Podbiel
v Národnej rade SR zastúpenie. Podbielanskí voliči za to nemôžu,
ale očakávala sa vyššia podpora kandidátke, na ktorej bol starosta
Ing. Ján Sitek.
Komunálne voľby máme ešte v živej pamäti a o ich výsledkoch
píšeme na inom mieste.

Akcie
Spoločenské, kultúrne a športové podujatia majú v Podbieli svoj
pevný kalendár a ten bol do bodky splnený. Nikdy nie je na škodu si
tento kalendár pripomenúť:
Druhá januárová sobota - reprezentačný ples Pravej SNS
Posledná januárová sobota – obecný ples
Prvá f ebruárová s obota - T uri s t icko-l yži arsky prechod
Podbielanskou Magurou
Nedeľa po dni detí - Športový deň pre deti
Prvájúlová nedeľa, tento rok už posledný júnový deň - Podbielanské
folklórne slávnosti a odpustová slávnosť
Sobota pred dňom zvrchovanosti (17.7.) - Vatra zvrchovanosti
Prvá augustová nedeľa - Memoriál padlých oravských športovcov
a Beh SNP Roháče – Podbiel
Posledná augustová sobota – Country festival „Tavba“
Druhá septembrová sobota - Turnaj firiem v malom futbale o pohár
generálneho riaditeľa OVP Orava s.r.o.
Prvá októbrová nedeľa – Deň starostu
Vianoce – betlehemské hry
Nový rok – oslavy slovenskej štátnosti.
V rámci hodnotenia môžeme povedať, že stúpa obľúbenosť obecného
plesu (dokonca prichádzajú návštevníci z mimo Podbiela), rozrastá
sa akcia Tavba, po dlhom čase stúpol počet účastníkov cestného
behu Roháče – Podbiel a svoju formu našiel aj deň starostu.

Návšte vy
Podbiel sa stáva centrum turistického ruchu. Navštevujú ho však
nielen dovolenkári ale prichádza sem aj množstvo osobností. Za
všetky treba spomenúť, že 9. apríla sa v penzióne Starý pivovar
konalo zasadnutie Združenia miest a obcí hornej Oravy, kde sa
hovorilo hlavne o úmysel Obce Podbiel zmeniť trasu preložky štátnej
cesty I/59 - obchvatu obce Podbiel poza Bielu skalu. 8. októbra nás
navštívilo nebývalé množstvo novinárov a zástupcov cestovných a
informačných kancelárií, ktorí sa zaujímali o novú atrakciu – splav
Oravy na plti. 4. augusta sa cestou na 11. medzinárodnú pešiu púť
Varšava – Czenstochová zastavila v Podbieli skupina tridsiatich
slovenských vojakov. Svätú omšu slávil spolu s našim duchovným
otcom ThLic. Donátom Čarnogurským aj plk. Ignác Juruš – riaditeľ
Úradu vojenských duchovných Ministerstva obrany SR. Samozrejme
na svätej omši nemohol chýbať Ing Ján Sitek, ktorý sa ešte ako

minister obrany zaslúžil o zriadenie duchovnej služby v našej armáde.

Zájaz dy
Hneď zači at kom roka zorganizoval obecný úrad záj azd
k slovenskému Betlehemu do Rajeckej Lesnej. Putovalo spolu 120
podbielanov. Okrem toho ešte starosta obce zorganizoval zájazd do
Bratislavy s návštevou Národnej rady SR pre žiakov školy a pre
občanov Podbiela. Zájazd bol spestrený ochutnávkou pezinského
vína.
Najväčším podbielanským cestovateľom v súčasnosti je nepochybne
správca farnosti. Ceste Donáta Čarnogurského do Egypta je venovaný
jeho vlastný „cestopis“ v tomto čísle.

Stavby
Investičným akciám sme sa podrobne venovali v minulom čísle.
Takže len zhrnutie: Úprava cintorína vrátane nového chodníka,
čis tička odpadových vôd pre zámostie, infraš truktúrne práce
v Krivom kúte, telefónna búdka, televízny systém MMDS (v týchto
dňoch sa spustila skúšobná prevádzka). Dokončilo sa zaizolovanie
kostola.

Služ by
Počas roka pribudli nové služby pre verejnosť. Máme kaderníctvo,
kvetinárstvo a naposledy aj malú predajňu železiarskeho tovaru.

Cestovný ruch
Udalosťou leta bolo spustenie novej atrakcie – splavovania rieky
Orava na plti. Počas skúšobnej prevádzky sa na jednej plti odviezlo
vyš e 500 pasažierov. Tento počet by mal v budúcej sezóne
niekoľkonásobne narásť.

Šport
V sezóne 2001/2002 dosiahli pekný úspech futbalisti ŠK Podbiel.
Skončili na treťom mieste v piatej lige. Či je to najväčší úspech
v histórii podbielskeho futbalu je sporné. V každom prípade máme
dobré mužstvo. V jesennej časti ďalšieho súťažného ročníka sa mu
už tak nedarilo, ale v poslednom čase máme vždy lepšiu jarnú časť.
Výborne sa držia dorastenci aj
žiaci.
Zimnú prestávku opäť vypĺňa
s úťaž
neregi s t rovaných
v sálovom futbale v športovej
hal e. Tentoraz s a organizuje
formou turnajov. Odohrali sa už
dva t urnaje, oba vyhral i
Medvede.
Volej bal ist kám sa podrobne
venujeme na športovej strane.
P odbi elani a s a t eda na
nedos tat ok vzruchu určit e
nemôžu sťažovať. Len by to
chcelo aby ubudlo pasívnych
pri j í mat eľov a krit i kov a
pribudlo
akt í vnych
prispievateľov.
Spracoval: Pavol A. Dubovský

Toto je stroj, na ktorom sa
t lači a obecné noviny.
Pochádza z bývalej nižnianskej
Tesly a do Podbiela sa dostal
zásluhou OVP Orava s.r.o.,
ktorá ho v tomto roku kúpila.

Vianoce 2002

Spravodajstvo
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... v obrazoch

Žiadne spoločenské podujatie v Podbieli sa nezaobíde bez ženskej
speváckej skupiny Senková. Starosta obce súbor všestranne
podporuje a na stretnutí s podnikateľmi 29. novembra 2002 im
odovzdal zborník ľudových pesničiek. V popredí vedúca súboru
Hedviga Mintálová.

Zasadnutie ZMOHO v Penzióne Starý pivovar. Po kvalitnom
občerstvení sa účastníci presunuli do terénu, kde sa na vlastné oči
presvedčili o oprávnenosti stanoviska obce Podbiel k plánovanej
rýchlostnej komunikácii.

Tento rok sa Podbielanských folklórnych slávností po dlhom čase
zúčastnila aj absolútna oravská špička - Folklórny súbor ORAVAN
z Nižnej. Jeho vystúpenie patrilo k vrcholom slávností.
O rok by sme na tomto mieste chceli ukázať fotografiu mužstva,
ktoré prekonalo 3. miesto tohoto výberu. Zatiaľ tomu vývoj súťaže
nenasvedčuje. Možno, že t u budú mať mi esto žiaci al ebo
dorastenci...

V takýchto nehostinných podmienkach sa pred rokom začali práce
na podpilovaní kostola. Dnes sú múry zaizolované.

Táto fotografie plte nie je z archívu redakcie. Zhotovil ju neznámy
autor a na svoju internetovú stránku ju vyvesili samotní zobrazení
pasažieri - rodina Vávrovcov z Prahy, ktorí trávili letnú dovolenku
v Podbieli.
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Meteorický dážď v
Podbieli
Poslednú príležitosť vidieť meteorický dážď Leoníd využili členovia
astronomického krúžku pri Vedecko-kultúrnom centre na Orave
veľkolepým spôsobom. Na vrchol Petrovky (940 metrov na morom)
išla expedícia v zložení:
· DUBPA - Pavol A. Dubovský ako vedúci expedície
· SVEVL - Vladimír Svetlošák ako vedúci pozorovateľskej sekcie
· BALRI - Richard Ballek ako asistent vedúceho pozorovateľskej
sekcie
· LABJA - Jakub Labaj ako člen pozorovateľskej sekcie
· BALHI - Hieroným Balko ako vedúci tylového zabezpečenia
· Tomáš Zanovit ako dôstojník pre oheň
· Juraj Spišiak ako asistent dôstojníka pre oheň
· Ľudmila Balková ako žena
Okrem t oho sa o bezpečnosť
pozorovateľov starali členovia
poľovní ckeho združeni a v
P odbi el i , kt orí cel ú noc
prečesávali pohorie Oravs kej
Magury.
Expedí ci a bol a ús pešná.
Výsledky s ú znázornené na
grafe. Tie skratky sú pridelené
medzinárodnou meteorickou
organi záci ou, t akže i ch
použí vam e,
akokoľvek
nezmyselne vyzerajú. V súlade
s predpoveďou nas tal o
m axim um okolo 4 hodiny
s vetového čas u a dos iahl o
zenitovú hodinovú frekvenciu
okolo 1500 meteorov. V okolí 4
hodiny sme pozorovali niekoľko
krátkych píkov, kedy bolo naraz
vidieť aj 5 meteorov.
Estetický zážitok bol obrovský.
Ešte dobre, že svietil Mesiac a
bola oblačnosť. Ináč by sme
nestihli všetky meteory porátať. Otázkou zostáva, či budeme mať
chuť venovať sa ešte meteorickým rojom v budúcnosti. Veď takéto
predstavenie už v dohľadnej budúcnosti neuvidíme.
PAD

Tento obrázok bol urobený už za svitania. Vidieť prečo zdola žiaden
dážď meteorov nepozorovali. Doliny boli prikryté nepreniknuteľnou
vrstvou hmly. Malý ostrovček v strede „mora“ mrakov je vrchol
Ostražice.
Foto: Jakub Labaj

Mikulášske popoludnie v športovej hale
Začiatkom decembra začína najmä pre deti obdobie očakávania.
Všetky sa tešia na blížiace sa prázdniny, na sneh, guľovačku a zimné
športy a samozrejme na darčeky. V predchádzajúcich rokoch sa deti
v Podbieli mohli tešiť na stretnutie s Mikulášom vďaka iniciatíve
miestnej organizácie SNS, ktorá však po oddelení Pravej SNS stratila
záuj em o svoje aktivity. Preto sa v minulom roku Mikuláš
neorganizoval. Tento rok prebrala Den detí P ravá S NS a
zorganizovania stretnutia s Mikulášom sa chopil obecný úrad a jeho
sociálna a kultúrna komisia, spoločne s vedením základnej školy.
Starosta obce poskytol osobné kontakty i vlastné finančné prostriedky
na zakúpenie sladkej mikulášskej nádielky nielen pre deti, ale aj
pre dôchodcov v obci. Do veľkej sály viacúčelovej haly sa na Mikuláša

prišlo pozrieť asi dvestopäťdesiat detí, samozrejme tí najmenší v
sprievode svojich rodičov, starších súrodencov, či starých mám. O
krátky program sa postarali deti ZŠ Podbiel a „Žabky“ - tanečnice
zo ZUŠ v Trstenej. Školáci z Podbiela zaspievali niekoľko kolied,
tanečnice s a preds tavili tancom „ Vianoce, vianoce“ a l etom
dýchajúcou kreáciou „Angelina“ na rovnomennú pieseň v podaní
speváka s exotickým menom Loui Bega. Mnohí si i vzhľadom na
predchádzajúce dlhšie čakanie, prevzali od Mikuláša darček a hneď
odchádzali domov. Niekoľko detí však chvíľu ostalo a povykrúcalo
sa pri muzike. Samozrejme najväčší úspech mal niekoľkokrát
opakovaný tohoročný hit Las Ketchup - Asereje.
lj
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Vianočný jarmok

Ví ť a zs t v o , k t o r é h r e j e

Stáva sa tradíciou, že v obdobií
pred vianočnými sviatkami
dotvárajú vianočnú atmosféru
j arm oky.
Na
chvál u
organizátorov, sú to väčšinou
j arm oky s
t radi čným
j arm očným
a
naj m ä
vi anočným
tovarom ,
približujúce skutočne tú pravú
atmosféru Vianoc. Drevené
hračky, vareš ky, lopáre,
medovníky, med a medovina,
vianočné ozdoby a slovenská
špecialita pre chladné počasie
- hriatô. Súčas ťou týchto
jarm okov býva produkci a
tradičných vianočných kolied
v podaní ľudových hudieb a
speváckych skupín. Aj mesto
Tvrdoší n sa pridalo k tejto
t radíci i a nám es t í čko na
sí dl is ku Medvedzie počas
celého predvianočného týždňa
zapĺ ňajú s tánky, s pev a
muzika. K tým, ktorí prispeli
s voj ou prít om nos ťou a
produkci ou k navodeni u
atmosféry Vianoc vo štvrtok
19. decembra na tomto námestí
pat ri la i žens ká s pevácka
skupina Senková, ktorú v plnej
paráde zachyt il obj ektí v
redaktora Jozefa Medveckého.

Vari všetci ľudia sa tešia na nastávajúce vianočné sviatky. Okrem vianočnej pohody sprevádza volejbalové
družstvo žien určite i spokojnosť s doterajším umiestnením v okresnej lige. Nový rok totiž privíta z prvej
priečky spomínanej súťaže.
Zaslúžili sa o to v sobotu 14.12.2002
na domácej palubovke, keď porazili
trojnásobného majstra oravskej ligy.
V prvom zápas e vyhralo naš e
družstvo zaslúžene 3 : 0. Hoci počas
prvého setu naše hráčky ťahali za
kratší koniec, zavŕšili ho tesným
víťazstvom 25:22. Ďalšie dva sety
už boli v réžii našich hráčok. Druhý
zápas sme vyhrávali na sety už 2:0.
Vtedy akoby slnečné lúče opierajúce
sa do skiel telocvične svojim teplom
prebudili súperky a ani sme sa
nenazdali a bol o vyrovnané 2 :
2.Rozhodujúci piaty set vyhrali
podbielanky tesne 15:12 a tým aj
celý zápas 3 : 2. Posledný zápas
sprevádzala zo strany súperiek značná nervozita, temer všetko im vadilo. Dokonca aj povzbudzovanie
domácich divákov. Domnievam sa, že asi preto, lebo trojnásobný majster nie je zvyknutý prehrávať.
Požehnané Vianoce a nový rok želám všetkým hráčkam, organizačným pracovníkom a podporovateľom
tohto športu.
Liba Lofajová
Tabuľka po 5. kole:
1. VK Podbiel
10
9
1
28:6
19
2. Ženy Tvrdošín
10
8
2
23:7
18
3. Novoť
10
5
5
19:24
15
4. Dolný Kubín
8
5
3
16:13
13
5. Námestovo
10
3
7
16:23
13
6. VK Tvrdošín
8
4
4
17:15
12
7. Vitanová
8
2
6
7:22
10
8. Oravské Veselé
8
0
8
5:24
8

Zos t ava P odbi el a pred
opis ovaným zápasom proti
Ženám Tvrdošín.
Horný rad zľava:
Lofajová
Dvorská
Kovalčí ková E.
Krupová
Kamodyová
Nábočíková
Korčušková.
Dolný rad zľava:
Kozáčiková
Pazúriková
Mes zároš ová
Kovalčíková D.
Kanderková
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Zábava

Podbiel

K r í ž o v k a

Vodorovne:
A - vydrž v pokľaku, - zaznačil kreslením (po terchovsky), - jedovatá
rastlina
B - familiárne oslovenie Imricha, - piata časť tajničky, - pivo
španielsky
C - skratka medzinárodnej organizácie pre spoluprácu a rozvoj (bez
Cooperation), - spätné prevíjani e (angli cky), - viacnásobné
dovolávanie sa niečoho (podst. m., mn. č.), - skratka medzinárodnej
basketbalovej asociácie (angl.)
D - krátka reklamná upútavka, - zvratné zámeno, - skratka jednej z
politických strán na Slovensku, - energetické vitamínové tablety
E - napájať kojením, - ťažko vybojovaný úspech (zried.), - skratka
Konárikovho firemného impéria, - vajce latinsky
F - prútený kôš na chrbát, - zamestnanec, príslušník nemeckej firmy
na výrobu žiaroviek (familiárne), maďarské pomenovanie Oravy bez
dĺžňa na začiatku
G - tretia časť tajničky, - prvá časť tajničky, - štvrtá časť tajničky
H - upratovanie, česky, - nadpojí viazaním, - ohraničenie (odzadu)
I - pochúťka medzi mäsovými výrobkami, - navráť sa k životu!, americké krstné meno (odzadu), - kruhový objazd
J - teba, - španielsky básnik Frederico ... Lorca, - medzinárodná
mládežnícka organizácia

Podbiel
Obecné noviny.
Vydáva Obecný úrad Podbiel ako nepredajnú publikáciu v náklade
500 kusov. Šéf redaktor: Ľubomír Jarolín. Redaktor: Pavol A.
Dubovský. Jazyková korekcia: Mgr. Patrícia Korčušková.
Neoznačené fotograf iesú zarchívu redakcie.
Tlač: Tlačiareň Podbiel.

Zvisl e:
1 - pouličný stánok, - Sahara
2 - skratka ľudových milícií, - slovenská marihuana (odzadu), MPZ Ukrajiny
3 - značka kuchynskej techniky, - býv. čs. futbalista, - skratka
národnej galérie
4 - spoločníci Mikuláša, - štátna obchodná inšpekcia (hovorovo)
5 - správa, - gruzínsky spisovateľ Arkadij ... (bez prvého písmena)
6 - japonská značková technika, - parazit vo vlasoch, - opak dňa
7 - priatelia človeka, - spôsobí ťažkosti
8 - skratka rady študentských novín, - druhá časť tajničky
9 - talianska zákl. číslovka (odzadu), - titul doktor, - snáď
10 - koncovka familiárneho pomenovania Hurvínka (odzadu), indiánske bubny, ktoré nie sú tam, ale „sem“
11 - spájaná lepením, - dedina pri Komárne, - latinská číslovka
1000
12 - holandské mesto v provincii Drenthe (bez jedného „m“ ), - otázka
na akosť (odzadu), - označenie klávesy na klávesnici počítača
13 - ľuľok (česky), - jedna z družíc pre prenos TV signálov
14 - vodný živočích (od chvosta), - cicavec „Talpa europaea“ (množ.
č.), - chemická značka kyslíka
15 - krstné meno bubeníka The
Beatles, - šiesta, posledná časť
tajničky, - chem. značka dusíka
16 - vianočné požehnanie pápeža
„Urbi et ...“ , - platný (angl.)
17 - ŠP Z Náchoda v bývalej
ČSFR, - tretia osoba jedn. čísla
(z angl.), - druh afrického slona

