Občasník Obecného úradu v Podbieli
Číslo 2. ročník V. vyšlo 27. mája 2002

„ A p redsa je
magický...“ , mohli
by sme z vol ať
sp ol oč ne
s
pôvo dným
auto rom ter az mod ifikova ného
výkri ku. V prv om tohor očnom
čí sle sme p ísa li o magi cký ch
dátumoch, v znamení ktorých sa
nesie rok 2002. Na potvrdenie
pr av div os ti
to ho to
mod ifiko vanéh o výr oku môžu
poslúžiť nové skutočnosti. Ako
píšeme na inom mieste, k oniec
apríla aprvá polovica mesiaca máj
bo l obd ob ím, k edy b oli o či
vš etk ýc h o bdi vo vat eľo v a
pozorovateľov nebeských výšin
up ret é k v eče rn ej obl oh e.
Zos kupeni e naj väčší ch pla nét
slnečnej sústavy Merkúr, Venuša,
Mars, Jupiter a Saturn, ktoré sú
viditeľné i voľnýmokom, v jednej
priamke (anakoniec i s Mesiacom),
je p odľ a slo v o db orn ík ov
skutočne dosť vzácnym úkazom.
Človek potrebuje trochu šťastia a
možno i to vzá cne zosku penie
hv ie zd dop omohl o n aš im
hokej istom k zí skaniu zl atých
medailí na svetovom šampionáte
vo Švé dsk u. P o vš etk om t om
veštení o magických dátumoch a
ich magických vplyvoch sa udiali
ďalšie s kutočnosti, kto ré tieto
teórie takmer potvrdzujú. Blýska
sa na časy rozvoju turistického
ru chu v obc i. Sv edč ia o t om
úpravy okolia objektov v blízkosti
vst upu d o obc e pod P red ným
vŕškom i križovatky v smere do
Studenej doliny. Svedčia o tom
aktivity „ podbielanských pltníkov
tret ieho tis ícročia “ roširu júce
ponuku zaujímavostí obce. Možno
sa ten magický vplyv podpísal i
pod úsp echy pod biel ansk ých
futbalistov,ktorí na radosť svojich
fanúšikov, prec hádzajú jarnými
kolami svojich súťaží od víťazstva
k víťazstvu, čo im dokonca dáva
do budúcnosti nádej napostup do
vyšších súťaží. Ostáva nám už si
len zaželať,aby ten magický vplyv
zotrval vo svojom pôsobení i v
na sl edu jú cic h mes ia coc h (i
ro ko ch) po
a bso lvo va ní
to hor očn ých
v ole bný ch
maratónov.
-lj-
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P lt ní c i a j v P odbi e l i

Hoci Podbiel sa nemôže hrdiť tradíciou pltníctva a zázemímpltníkov tak, ako susediaca Nižná,
môžeme v súčasnej dobe tento fakt trochu opomenúť. Využiť historickú prítomnosť pltníctva v obciach
( pokračovanie na 3. strane)

Stretnutie starostov

Pr ítom ní sta rost ovi a, zást upc ovi a ob cí a h osti a o bdi vova li
zrekonštruované priestory bývalého skladu obilnín a kŕmnych zmesí.

V zrekonštruovaných, na
nepoznanie zmenených a
príjemne
zari adených
pries toroch penziónu Starý
pivovar u pána Jozefa Hucíka sa
v utorok 09.04.2002 konalo
informat ívne
zasadnut ie
preds taviteľov
s amospráv
okres u Tvrdošín, členov
Združenia miest a obcí Hornej
Oravy – ZMOHO.
Okrem
jednotl ivých
zástupcov obcí pozvanie prijali i
hostia - pán Mušák z Oravského
futbal ového zväzu a zástupca

As oci áci e t el ovýchovných
jednôt a klubov pán Fábry, ktorí
prezentovali spoluprácu medzi
športovými klubmi v obciach a
obecnými úradmi. V ďalšej časti
stretnutia predstavil pán Vicen z
turis ti cko-cestopis ného
a
zemepisného magazínu Globus
tento časopi s a ponúkol
prít omným spoluprácu a
možnosť prezent ácie. Zás tupca
prednostu Okresného úradu v
Tvrdošíne p. Dekanovs ký
informoval
o
prechode
kompetenci í
odboru

regionálneho rozvoja na obce a
Ing.
Jeleník,
riadit eľ
Technických
s lužieb
v
Ružomberku, i nformoval o
prebi ehajúcom separovanom
zbere. V bode programu
venovanom
organizačnej
príprave XII. Snemu ZMOS-u
preds eda
ZMOHO
Ing.
Dedinský oboznámil prítomných
s termí nom a programom
blížiaceho sa Snemu ZMOS-u v
Bratislave.
V prestávke sa prítomným
predst avil a časťou zo svoj ho
repertoáru ženská s pevácka
skupina Senková v sprievode s
harmonikárom
Frant iškom
Matúšom. Predstavitelia Obce
Podbi el pripravili účast níkom
st ret nutia aj malý výlet „ do
terénu“ , aby objasnili a priamo
na mieste vysvetlili úmysel Obce
Podbiel zmeniť trasu preložky
št átnej cesty I/ 59 - obchvatu
obce Podbiel Poza Bielu skalu.
Na záver všetci prítomní
obdržali propagačné materiály,
ktorými sa prezentovali firmy
pôsobiace na území našej obce.
Mgr. Patrícia Korčušková
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S t r e t n u t i e n a v e č e r n e j o b l o h e - v ý n i m o č n é z o s k u pe n i e p l a n é t
Zači atk om máj a sa na
ve če rne j obl oh e o do hrá va lo
vzácne predstavenie. Krátko po
záp ade Sl nka, p o pol devia tej
ve če r, bo lo nad z ápa dn ým
ob zo rom v idi eť pä ť jas ný ch
pla nét: M erkúr, Venu ša, Ma rs,
Ju pi ter a Sa tu rn . To zna me ná
vš etk y od sta ro vek u z ná me
pl an éty sl ne čne j sús tav y. V
polovci mája sa k nimpridal ešte aj
úzky kosáčik Mesiaca. Nestáva sa
čas to, ab y sme mohli v jed nej
chvíli vidieť všetkých päť planét
slnečnej sústavy viditeľných bez
ďa le koh ľa du. Tent or az ta ká
vzácna príležitosť nastala. Tieto
telesá sa zhromaždili na relatívne
ma lo m
k úsk u
obl oh y.
Najvýraznejšia bola Venuša, ktorá
je po Mesiaci tým najjasnejším
ob jek tom na o blo he. V
blízk ostiVenuše bolo vid ieť o
nie čo sl abší Satu rn a zrete lne
červenší Mars. Celkom dolu bol
Merkúr, ktorý sa od Slnka uhlovo

Máme s voju tlačiareň
Už koncomuplynulého roka
za čal i prí pra vn é p rác e na
ro zší ren ie ak tiv ít pre r ozv oj
pracovných miest v obci. Obecný
úrad odkúpil do dražby zaradené
tlačiarenské stroje z OTFv Nižnej
s p erspek tívou ich o živeni a a
zr iad eni a mal ej tla čia rn e p re
miestnevyužitie. P otomsa chvíľu
uvažovalo arozhodovalo kam by
bolo toto z ariadeni e najle pšie
umiestniť.Jednou zalternatív boli
su te rén ne pr ie sto ry bu do vy

Takto vyzeralo zoskupenie planét nad západným obzorom večer 14.
máj a 20 02 pr i kon ci o bčian skeh o súm raku o 20 :56 h od. Pre
pozorovateľa vcentre Podbiela bude vtejto chvíli Merkúr už zapadal
za obzor tvorený pohorím Oravská Magura.
vzďaľoval najviac na 27 stupňov.
Naopak vysoko na oblohe žiaril
výrazný Jupiter.
P la nét y sa na ob lo he
po hy buj ú, ta kže a ni to to
zo sk upe nie n ebo lo st ati ck é.

Celkom iste najpôsobivejšia bola
zostav a, do ktor ej sa zost avili
me dz i p on del ko m 1 2. má ja a
štvrtkom 16. mája. Ak ste sa teda
veče r po zá pade Sl nka poz reli
smerom na západo-severo-západ

sklad ové priest ory, praco vníci
ob ecn ého
úr ad u
n ajp rv
vy sťa ho val i u ž nep otr eb ný
ma te riá l a p ot om za čal i so
stavebnými úpravami.

pripravené elektrické rozvody a
pozháňal sa materiál potrebný na
vyhotovenie prvých pokusných
výtlačkov. Krátko po Veľkej noci
sa
us kut očn il a
s kúš ka
ži vo tas ch opn os ti st roj ov v
nových priestoroch. P odľa slov
odborníka, bývalého pracovníka
rozmnožovne OTFP etra Kočalku,
kt or ý i ch ke dy si na sv oj om
pô vo dno m
p ra cov is ku
obsluhoval, stroje boli schopné
opäť tlačiť.Tak sa naplnili želania
vš etk ých za int er eso van ých a
ofsetovátlačiareň v P odbieli bola
pripravená na s pustenie svojej
prevádzky.

P o nieko ľkých týždň och
prá c na stav ebný ch úp ravá ch,

Základnej školy, uvažovalo sa i o
upravení priestorov v „ koridore“
– spojovacej chodbemedzi školou
a športovou halou, no konečné
rozhodnutie padlo na priestory
bývalých družstevných kancelárií
a
ub yt ovn e
sez ón ny ch
pracovníkov v budove za starým
kinom. Nakoľko tieto priestory v
poslednomobdobí fungovali ako

po sil nen í ele ktr oin šta lá cie a
úp ra ve soc iá lny ch za ria de ní
dostali priestory konečný vzhľad.
Nasťahovali sa stroje, napojili na

Váž en í č it at eli a,vyd an ie
obecných novín, ktorépráve držíte
v ruk ách , bol o v ytl ače né na
st roj och z do mác ej tla či arn e,
tlačiarne v P odbieli.
–lj-

mohli ste vidieťniečo také ako na
ob ráz ku.
P r av daž e
p re
pozorovateľov z P odbiela si treba
ešte domyslieť chrbát Oravskej
Ma gur y. Te n d osť ob me dzu je
viditeľnosť Merkúra. Naten treba
striehnuť naozaj hneď po západe
Sl nka . Naj rýc hl ejš ie sa z
me nov an ých te lie s p oh ybu je
Mesiac. Na obrázku je jeho poloha
večer14. mája,kedy bol v blízkosti
Venuše. V predchádzajúci večer 13.
mája bolo jeho tenučký kosáčik
vidieťv blízkosti Merkúra. P otom
po maly dor asta l a smer oval k
Jupiteru, okolo ktorého prešiel 16.
mája.
Takéto zoskupenie planét
nie je veľmi vý nimočné, ale na
dru hej stra ne an i pr íliš čas té.
Na po sle dy sa t akt o pla né ty
zoradili v máji roku 2000.Vtedy sa
však uprostred nich ocitlo Slnko,
takže sme toho veľa nevideli.
Pri takýchto príležitostiach
sa
p rav ide ln e
o bja vu jú
predpovede rôznych pavedcov o
ze me tra se nia ch , z áp lav ác h,
vojnách a podobne. Väčšinou im
to aj vyjde, veď o takéto nešťastia
nie je na zemi núdza. P ripisovať
ich planetárnymvplyvom je však
nesprávne a v prípade vojen aj
ne be zpe čn é, pr eto že sa t ým
zakrýva skutočný vinník, ktorým
je nepochybne sám človek. Keby
si niekto v tejto veci nebol istý,
ponúkame názorný model, ktorý
umožňuje predstaviť si pomery v
slnečnej sústave. Predstavme si
ju zmen šenú . Sln ko b ude mať
veľkosť pomaranča,Zem by v tom
prípade vyzerala ako zrnko maku
vo vzdia lenosti 15 met rov. P ri
pohľade z tohoto "zrnka maku"
by sme vid eli na ľa vo od
pomaranča ďalšie zrnká - Merkúr,
Ve nuš u a M ars p ost upn e vo
vzdialenostiach 7, 14 a 25 metrov.
Jupiter by už mal veľkosť čerešne
ale až vo vzdialenosti 60 metrov. O
nie čo men ší Sa turn by bol vo
vzdialenosti 100 metrov.Takto by
ted a vy zeral a v našom mod eli
situáciazo 14.mája 2002.Aký silný
je vzájomný vplyv zrnkiek maku
takto ďaleko od seba vzdialených,
už ne ch áva me na po súd en ie
čitateľa.
Ro zu mný čl ov ek te da
vy chu tná es tet ick ý z áži tok z
ta kéh ot o ú kaz u a n eve rí
predpovediamrôznych šarlatánov.
-Pavol A. Dubovský-
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( pokračovanie z 1. strany)

ležiacich na brehu rieky Oravy a
oživi ť t oto dávne remes lo
oravských chlapov od vody sa
rozhodol pán Ladislav Krupa.
Prvým impulzom k t omuto
kroku bol j eho rozhovor s
Pavlom Tmákom, ktorý sa
vyjadril, že to bol jeho životný
sen-voziť turistov na pltiach po
Orave. A tak sa vyslúžilý vojak
poduj al tento sen naplni ť.
Vyhotovil originálne plavidlo z
pi ati ch úzkych pramíc, ktoré
uložené vedľa seba a zmontované
tvori a š esť metrov dlhé a
dvest odvads ať centimetrov
široké plavidlo, do kt orého sa
bezpečne zmestí dvanásť osôb,
vrátane dvojčl ennej posádky.
Prvá pokus ná pl avba sa
uskutočnila v posledný aprílový
piatok. Najprv trochu meškala
doprava. Bolo treba vyviezť plť
a posádku proti prúdu rieky, pod
vyrovnávaciu
nádrž
v
Tvrdoší ne,
odki aľ
sa
podbi elanskí
pri ekopní ci
novodobého pltní ctva vydali
dolu prúdomnaasi dvojhodinovú
pl avbu.
Po
úspešnom

absolvovaní pokusnej plavby si
ni ekt orí odvážli vci z radov
obyvateľov Podbiela prezerali
brehy a okolie rieky Oravy z
paluby plte na druhej plavbe v
nedeľu odpoludnia. Možno si
myslí te, že sa môže začať s
ponukou i pre turistov. Aby sa
vš ak naplnila l itera zákona,
súbežne s prípravami na túto
plavbu sa uskutočnilo oficiálne
zaevidovanie tohoto plavidla na
Št átnej pl avebnej s práve v
Brati slave. Tým boli splnené
základné
podmienky
sprevádzkovania tejto, verme, že
at raktí vnej
služby
pre
individuálnych turistovi klientov
mi es tnych
turis tických
kancelárií. Samozrejme, že to
al e nie je vš etko. Aby plť
bezpečne absolvovala plavebnú
dráhu, je potrebný určitý stav
vodnej hladiny. Túto podmienku
bude potrebné prejednať so
správou vodných tokov a
dispečingom vodných elektrární
a dohodnúť spôsob regulácie
vodnej hladiny tak, aby sa
nenaruši l
harmonogram

zavodňovani a koryta rieky
Oravy a výroby elektrickej
energie. Tieto musia byť totiž
koordinované s ohľadom na
požiadavky vodných diel Vážskej
kaskády. Ďalšou dôležit ou
podmienkouna sprevádzkovanie
pl avby pltí ako turist ickej
atrakcie je úspešné absolvovanie
skúšok odbornej spôsobilosti pre
členov posádky. Ich potvrdením
v zmysle zákona je zís kanie
lodníckych knižiek a l icencií
členov i vodcu posádky malého
vodného plavidla. S ohľadomna
to, že s a jedná o prevoz ľudí,
musia byť členovia posádky
zodpovední a spoľahliví, aby za
žiadnych okolností nedošlo k
ohrozeniu životov pasažierov.
Človek by si v prvom momente
snáď ani nedokázal predstaviť čo
vš et ko je potrebné pre
rozbehnutie takejto činnosti. No
keď s i uvedomí do akých
všetkých oblastímôže zasiahnuť,
iste uzná, že tieto peripetie nie
sú samoúčelné. Ostáva len veriť,
že sa všetko podarí dotiahnuť do
úspešného konca a plte na Orave
budú opäť skutočnosťou. -l j-

Starý zaľúbenec z Hornej Lehoty
(Obzretie sa na stretnutie s Táliou)
V marci, období pôstu, podľa starších kresťanských zvykov od popolcovej stredy hudobné nástroje
a s nimi i ostatné múzy odpočívajú. Jedna však nie.Je toTália – ochrankyňa divadla. Vposlednýchrokoch sa
Tálii na Orave začína opäť dariť. Rozmnožili sa rady amatérskych hercov v regióne a odborná porota, ktorá
hodnotila jednotlivé predstavenia divadelných súborov na divadelnej prehliadke v piatok 8. av sobotu 9.
marcav kineJavor v Krásnej Hôrke
bola touto skutočnosťou taktiež
milo prekvapená. Skutočnosť, že
obdobie pôstu patrí už tradične i
do kalendára di vadel ných
prehliadok sme využili opäť aj v
Podbieli.
Na „dosky,ktoré znamenajú
svet“ v kultúrno– športovej hale
vys túpil i v nedeľu 10. marca,
podobne ako vlani,amatérski herci
divadelnéhosúboru Široň z Hornej
Lehoty. Omladený a premenovaný
kolektív s novýmrežiséromJarom
Kňazúrom, mimochodom i
predstaviteľom hlavnej úl ohy,
pred takmer dvestopäťdesiatimi
divákmi uviedol komédiu Jána
Chalúpku, Starý zaľúbenec. Lehoťania neostali nič dlžní povesti o dobrom hereckom zázemí v ich obci.
Podobne akovlani itento roksi svojímvýkonomvKrásnej Hôrkevybojovali postup na krajskú prehliadku do
Námestova ao nič neukrátili ani divákov vPodbieli. Pozorní, oproti vlaňajškui trochukultivovanejší diváci,
živo reagovalina jednotlivé scénky a výkony hercovodmenili nazáver patričnou dávkou potlesku. - lj -

... a konečne
s rozumom.
Na zákl ade rokovania s
generálnym riaditeľom sekcie
cest nej
infrašt ruktúry
Mi nis terstva dopravy, pôšt a
telekomunikáci í SR zvol al
st arosta obce zást upcov
všetkých zainteresovaných strán
na st ret nut ie týkajúce sa
preložky cesty I/59 – obchvat
obce Podbiel.
Bol š tvrtok 28. februára
2002. V ten deň bolo
predchádzajúce číslo obecných
novín práve v tlači. Na pôde OcÚ
v Podbieli sa o desiatej hodine
zišli zástupcovia Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií
a Minist ers tva životného
prostredia SR, odboru dopravy
a cestného hos podárstva KÚ v
Žiline, Slovenskej správy ciest –
investorského útvaru v Žiline,
Odboru životného prostredia KÚ
v Žiline i Okres ného úradu v
Tvrdošíne, poslanci VÚC Žilina
a Obecného zas tupit eľs tva a
zás tupcovia podnikat eľských
subjekt ov v obci i redaktori
regionálnej tlače.Úvod rokovania
patril oboznámeniu s rozpornými
variantami riešenia a výpočtu
všetkých „za a proti“. Potom sa
účastníci vybrali na obhliadku
pri amo do t erénu. Tu st aros ta
obce vehementne a neúnavne
vysvetľoval, ukazoval a
argumentoval. Záver rokovania
patril
zos umari zovaniu
poznatkov a „vynes eniu
rozsudku“ . Nič nie je definitívne
rozhodnuté, no konečne nastal
st av, kedy sú všet ci správne
informovaní . Konečne nast al
st av, kedy si tí , ktorí o t om
vl ast ne rozhoduj ú, prestanú
myslieť, že v Podbieli obchvat
nechcú. V záuj me s vojom, ale
najmä v záujme budúcnosti obce
však chcú aby i m nešiel rovno
„pod oknami do spálne“ .
- lj -
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21.2. 2002 Jakub Štirbl
Vitaj medzi nami !

Opustili naše rady:

Podbiel

Informácie z Obecného úradu
Najstarším občanom v Podbieli ...
Na tomto mieste
mal byť pôvo dne
člá nok v enov aný
najstaršej občianke
ob ce
P od bie l,
kt orou bol a pa ni
MáriaSolčanská. V
apríli tohoto roku sa
do žil a k rá sne ho
vek u 93 rokov. Z
to hot o d ôvo du
najstaršiu občianku
obc e na vští vili s
blahoželanímčlenky sociálnej komisie pri Obecnom úrade.Medzi rečou
o starostiach i radostiach bežného života sapani Solčanská priznala, že
si veľmi rada popočúvala rádio Lumen pri ktoromsi rada aj zaspievala.
Napriek želaniu aby sa dožila ešteveľa spokojných rokov, aby ju zdravie
a chuť do spevu nikdy neopúšťali, nestalo sa tak a tretieho mája pani
Solča nská odi šla spome dzi našic h radov. Na posle dnej ces te ju
vyprevádzali s jej obľúbenými Mariánskymi piesňami členky speváckej
skupiny Senková.
text a foto: A. Mišunová

Obecný úrad
poskytuje
novú službu
O bec ný úrad v Pod bie li
oznamuje občanom i náhodným
čitateľom obecných novín, že v
rámci rozšírenia ponuky služieb
poskytuje záujemcom dopravu
nákladným autom Škoda 706.
V prípa de záujmu o v yužitie
te jt o s lu žby i nfo rm ujt e sa
( pokiaľ možno s dostatočným
časovým predstihom) osobne na
Obe cnom úra de v Pod biel i,
alebo na čísle telefónu 043/
5381 031.

8. 3. 2002 EugenIhring
vo veku 63 rokov

Odpady a dopady
3. 5. 2002 Mária Solčanská
vo veku 93 rokov
Do stavu manželského vstúpili
a sviatosť manželstva v kostole
Navštívenia Panny Márie
prijali:

V predchádzajúcich obecných novinách sme uverejnili výber
zo Všeobecne záväzného nariadenia obce, týkajúceho sa odvozu
domového odpadu a separovaného zberu na rok 2002 v súlade
so znením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Nakoľko táto
téma j e všeobecne pertraktovaná a je mnohokrát dôvodom ku
rôznym sporom o výške poplatkov, urobili sme malý prieskum.
Jeho výsledky si pozorne prezrite a potom súďte sami.
ročná výška poplatku za počet osôb v domácnosti (alebo inak)

Ján Sitarík
a Mária Chudjáková
Mgr. Ľudmila Pazúriková
a Mgr. Pavol Lorinc

Ne ch Vá s š ťas tie , lás ka
a vz ájo mné p oro zum en ie
sprevádzajú na spoločnej ceste
životom !

Okrúhle jubileá:
20. 4. 2002 pani Margita
Stroková - 70 rokov

obec
(mes to)
Podbiel
Nižná
Or. B. Potok
Tvrdošín
Trstená
Námes tovo
Rabča
Habovka

jedna
dve
tri
štyri
päť
šesť
sed em
150.300.450.600.750.800.800.za jednu kukanádobu 910.- Sk za rok pri odvoze raz za dva týždne
( 455.- Sk pri mesačnom odvoze )
150.300.450.600.750.900.900.250.-,
max. 600.- na byt a 800.- na rodinný dom
(zľavy pre deti do 6 rokov, dôchodcov a ZŤP)
250.-, (zľavy pre študentov na intern., vojakov a dôchodcov nad 70 r.)
390.780.1170.1560.1950.- 2340.2340.350.600.750.1000.1250.- 1500.1750.odvoz na žetóny, 35.- Sk za jeden odvoz kukanádoby

Výzva majiteľom psov
Obecný úr ad upoz or ňuj e vš et kých
majiteľov psov, že vz hľadom na množiace sa
pr ípady voľného pohybu psov v obci a j ej
blízkom okolí bude každý voľne a bez dozoru sa
pohybuj úci pes odchyt ený zaš kol enými
pr acovníkmi Mests kej polí cie v Trstenej. V
prípade, že sa odchyt nepodarí, bude uvedenými
pracovníkmi pes utratený. Majiteľ takéhoto psa
bude pokutovaný a bude znášať i vš et ky
finančné náklady za odchyt, alebo likvidáciu
zvieraťa.

máj 2002
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Informácie z Obecného úradu

Poz orna jarné požiare!

Kultúrne pamiatky a ich ochrana
Zákon o ochrane kultúrnych pamiatok sa vzťahuje na
každého obyvateľa Slovenska!

Jarné mesiace sú obdobím
nevídaného
rozmachu
slovenského národného športu –
vypaľovania suchých trávnatých
porastov a spaľovania odpadovej
drevnej hmoty, vznikaj úcej pri
čis tení záhrad. Upozorňuj eme
preto občanov na nebezpečie
vznikua rozširovaniapožiarov pri
týcht o činnost iach. Podľa
zákona č. 126/1985 Zb. o
požiarnej ochrane v znení
neskorší ch predpis ov je
spaľovanie biologického odpadu
zákonom zakázané. Výnimku
môže udeliť iba príslušný úrad
požiarnej ochrany. Za porušenie
zákona s a ukladá pokuta
fyzi ckým osobám do výšky až
10 ti sí c korún, právnickým
osobám až 250 ti síc. (Zákony
dotýkajúce sa ochrany životného
prost redia
doporučujú
biologický odpad spracovávať
formou kompostovania.)
Okremrizika finančného postihu
za spaľovanie bi ologi ckého
odpadu vzniká i riziko ohrozenia
zdravia, žiaľ často hraničiace i s
ohrozením života. Tragické
následky malo vypaľovanie
suchých trávnatých porastov v
druhom marcovom týždni
tohot o roku v Slovenských
Kľačanoch, kde prišiel o život 86
ročný muž.
Ďalším negatívom vzniku
veľkých požiarov je okrem
pri amych mat eriálnych škôd i
úhyn veľkého množstva hmyzu,
obojživelníkov,plazov, drobného
vt áct va a cicavcov. V
neposlednom rade dochádza i k
naruš eni u rovnováhy
v
at mos fére. S ohľadom na
uvedené skutočnosti je potrebné
aj pri výletoch do prírody mať
na vedomí, že oheň možno
zakladať iba na určitých
miestach kde nevznikáriziko jeho
nekontrolovateľnéhorozšírenia a
jeho uhaseniu treba venovať
zvýšenú pozornosť.
-lj-

Obe c Po dbiel je v svo jej
na js tar še j č as ti za sta va ná
pôvodnou zásta vbou dreveníc,
ktorésú Ministerstvom kultúry SR
vyhlásené za národné kultúrne
pamiatky, sú súčasťou Chránenej
pamiatkovej zóny Bobrova raľa
a zá rov eň sú za ra den é do
zoznamu európskeho kultúrneho
dedičstva. Okrem toho sú niektoré
lo kal ity v oko lí ob ce zná me
vý sk yto m
arc heo lo gic ký ch
ná le zov. Vzh ľa dom n a t ie to
skutočnosti je potrebnéupozorniť
obyvateľov obce, návštevníkov a
vše tkýc h maj iteľov uv eden ých
ne hnu te ľno stí na
z nen ie
niektorých paragrafov zákona č.
49 / 2002 Z. z. z 19. decembra
2001 o ochrane p amiatkového
fondu, ktorý nadobudol platnosť
uverejnením v Zbierke zákonov
dňa 2. februára 2002.
-Podľa § 23, odst. 1 má
št át pr edk upn é p rá vo na
odkúpenie kultú rnej pamiatky.
To znamená, že v prípade záujmu
o predaj kultúrnej pamiatky má
je j v la stn ík
po vi nno sť
predn ostne ju ponúknuť štátu
za stú pe ném u m ini ste rs tvo m.
Ponuka sa vykonáva pís omne,
ohlásením všetkých podmienok.
-Podľa § 24, ods. 1 až 3
mo žno
hn ute ľn ú,
ale bo
nehnuteľnú kultúrnu pamiatku
pr emi es tni ť l en n a z ák la de
ro zho dnu tia
k raj ské ho
pamiatkového úradu.
-§ 25, ods 1 až 7 hovorí
o mo žno st i v ývo zu ku ltú rn ej
pamia tky z územi a Sloven skej
republiky. Táto možnosť vzniká
le n na zá kla de po vol en ia
Ministerstva kultúry a je časovo
obmedzená na trvanie maximálne
troch rokov.
-V š tvr te j čas ti –
ochrana pamiatkového fondu,
hovorí § 28 o tom, aké sú práva a
povinnosti vlastníka k ultúrnej
pamiatky. Podľa ods. 1, písmeno
a) vlastník má právo v zá ujme
oc hr any k ult úr nej p ami at ky
po žiad ať k rajs ký pami atko vý

úra d o be zplat né po skytnu tie
odbornej a metodickej pomoci vo
ve cia ch oc hra ny ku ltú rn ej
pamiatky. V ods. 1, b) sa hovorí,
že vlastník má právo požiadať
obec a Minister stvo kult úry o
fi nan čný
pr ís pev ok
na
zacho vanie hod noty kult úrnej
pamia tky a po dľa ods. 1 , c) o
pr ime ra nú
náh ra du
preukázateľnej ujmy, ktorá mu
vz nik la ap lik ác iou to ho to
zá kon a, al ebo r ozh odn ut ím
po dľa t oh oto z áko na . Ď al ej
po dľa od s. 2 a 3 u ve de né ho
paragrafu je vlastník kultúrnej
pa mia tky po vi nn ý n a sv oj e
nákla dy vyk onáv ať z ákla dnú
ochranu kultúrnej pamiatky, v
pr ípa de pre vod u vla stn íct va
oznámiť zmluvnej strane, že na
pa mi atk u sa vz ťah uj e r ež im
ochrany, sprístupniť oprávneným
os obá m
po
pre dlo že ní
služobného preukazu priestory
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky a
v prípade potreby zabezpečiť jej
os obit nú och ranu . Takt iež je
povinný bezodk ladne ozná miť
obci a krajskému pamiatkovému
úradu každé ohroze nie, ka ždú
za mý šľa nú zmenu vyu ži ti a a
najneskôr do 30 dní uskutočnenú
zmenu vlastníctva.

-P odľa § 3 0, o ds . 3
umiestniť reklamu, oznam, alebo
akékoľvek technické zariadenie
na n ehn ut eľn ej ku ltú rn ej
pamiatke možno len na základe
po vo len ia
kr ajs ké ho
pamiatkového úradu.
-P odľa § 32 a 3 3
ak ák oľv ek op rav a, ob nov a,
alebo rešt aurovanie kult úrnej
pamiatky je možná len na základe
schválenej žiadosti predloženej
na krajskom pamiatkovom úrade.
Takéto povolenie je potrebné i v
prípade, že sa nejedná o kultúrnu

pa mi atk u,
al e d otk nu tá
neh nute ľnos ť sa nac hádz a v
chránenej pamiatkovej zóne!
§ 34, o ds. 1 ho vorí o
pom oci obce, ale bo št átu pri
obnove a reštaurovaní kultúrnej
pamiatky. Vlastník môže žiadať
o finanč ný príspevok, na jeho
poskytnutie však nie je právny
nárok.
-Na základe znenia § 35
až 3 8 o p am iat ko vý ch a
archeologických prieskumoch a
§ 39, od s. 6 s ú oso bám b ez
zv láš tne ho
op ráv nen ia
vy dá ven éh o M ini st ers tv om
kul túry akék oľve k nep ovol ené
vý sku my , v ýko py, z ber a
vy hľa dá van ie
po moc ou
detekčnýchzariadení zakázané.
-Nález j e po dľa § 40
tohoto zákona vecou pamiatkovej
hodnoty. Nálezca je povinnýnález
oh lási ť
kr aj sk ém u
pamia tkovému úradu pr iamo,
al ebo pro str edn íct vom obc e,
najneskôr na druhý pracovný deň
po j eho ná jd ení a mu sí ho
po ne cha ť b ez zmen y a ž do
obhliadky poverenou, odborne
spôsobilou osobou.
-Porušenie ustanovení
tohoto zákona fyzicko u, alebo
právnickou osobou môže podľa
§ 42 a 43 trestať
k r a j s k ý
p am i at k ov ý
úrad pokutou až
do v ýš ky 5 00
tisíc Sk. Pokutu
možno uložiť až
do troch rokov
odo dňa, kedy sa
fy zi cká , a le bo
pr áv ni ck á
osoba dopustila
pro tipr ávne ho
konania.
Vá žen í
čit ate li a,
obyvatelia obce i jej návštevníci!
To to je le n s tr učn ý v ýb er
na jdô lež ite jší ch us tan ove ní
zá kona č. 4 9 / 2 00 2 Z. z. o
ochra ne pamiat kového f ondu,
ktoré sa môžu priamo dotýkať
kohokoľvek. Majte, prosím túto
skutočnosť na vedomí, pretože,
ži aľ,
ne zn alo sť
zá ko na
neospravedlňuje!
text a ilustračnéfoto -lj-
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Stalo sa ...
Nový domov pre boci ana bieleho

Kukoloritu obcePodbiel už
niekoľko desaťročí patrí takmer
neodmysliteľne hniezdo bociana
bieleho. Bociany si miestečko pre
svoj domov našli v centre obce,
na jednom z hlavných
el ektrických pri vádzačov, pri
budove, ktorá j e v s účasnosti
sí dlom firi em SDS, HOPER,
kveti nárst va
MAJKA
a
kaderníckeho sal ónu DIANA,
známej kedys i ako „Kozí
hrádok“ . Hniezdo púta pravidelne
v let ných mesi acoch zraky
návšt evníkov i domáci ch
obyvateľov. Stredoslovens ké
energetické závody avi zovali
potrebu výmeny nosného stĺpu
uvedeného privádzača elektrickej
energie. Obrátil i s a preto na
Obecný úrad s o žiados ťou o
skoordinovanie činnost í pri
výmene uvedeného st ĺpu a
súčas nú záchranu domova
tohot o sezónneho obyvateľa
obce.
Za
prít omnos ti
pracovníkov Odboru životného
pros tredia Okresného úradu v
Tvrdošíne sa prvé kroky urobili
v prvý marcový týždeň. Vymenil
sa pôvodný stĺ p a o niekoľko
metrov ďalej bol osadený nový,
určený špeciálne pre bocianie
hni ezdo. Na ňom pri pevnená
kovová konštrukcia tvorí základ
nového domova bocianov. Žiaľ,
akcia sa nedotiahla do úspešného
konca, čoho potvrdením je to,
že hoci bociany prileteli, hniezdo
je stále prázdne. Tot iž hneď v
prvý deň po návrate si unavený
cestovat eľ nemal ani kam
sadnúť. Konštrukcia pre hniezdo
síce pripravená bola i s konármi
a výstielkou, no nezodpovední
pracovní ci
energeti ckých
závodov konáre a výst iel ku
pomocou ploši ny hore i ba
vyviezl i, no neupravi li do
pat ričnej podoby. Tak ako ich
totiž hore vyviezli, tak ich rovno
hodili napripravenú konštrukciu.
Konáre trčiace na všetky strany
nedovolili unavenému bocianovi
po jeho prílete do hniezda ani len
sadnúť. Tak chudák v studenom
vetre celý deň iba smutne stál a
obzeral sa na všetky strany. Na
druhý deň po prílete boci anej

panej celý deň spoločne krúžili
nad podbielanským chotárom a
hľadali na poslednú chvíľu nové
mi est o na hni ezdeni e. Na
poslednú chvíľu asi preto, lebo
ich susedia hniezdiaci v Trstenej
a Tvrdošíne, ktorí prileteli o pár
dní skôr, už mali v tento deň vo
svoji ch hniezdach vaj cia s
budúcim potoms tvom. Kto vie,
kde boli prinútení spočinúť, kde
sa im podarilo nájs ť vhodné
hniezdis ko. Kto vie, či sa ešte

niekedy na „podbielanský rínok“
vrátia. Vyzerá t o t eraz tak, že
napriek snahe Obecného úradu
o vybavenie vys okozdvižnej
plošiny na opravu hniezda a jeho
dodat očnej odbornej úprave
znalcom a obdivovateľom
prírody pánom Mačňákom,
os tane
vďaka
ni ekoho
neci tlivému prístupu boci anie
hniezdo pri „Kozom hrádku“ v
Podbieli neobývané.
- lj -

Na bociany s fotoobjektívom

Ta kt o t o zač alo . Pôv od né
bocianie hniezdo energetici pred
výmenou stĺpu rozobrali ...

...a o nie koľko me tro v ďal ej
postavili nový stĺp s pripravenou
kovovou konštrukciou pre nové
hniezdo.

Bocian si síce po prílete našiel
miesto „na pristátie“, no konáre
tr čia ce na vše tk y s tra ny mu
neposkytovali miesto na oddych,
pr iví tan ie boc ia nej pa nej a
založenienového potomstva.

Po p ríc ho de vy sok oz dvi žn ej
plo šiny z Techn ickýc h služ ieb
mesta Trstená sa úprave hniezda
boc iana bie leho veno val pán
Mačňák takmer tri hodiny. Žiaľ,
pr e b oci ano v t o už bol o a si
ne sko ro . D úfa jm e v šak , že
boci any vy novený m hnie zdom
nepohrdnú a v budúcnosti sa na
svoje staré pôsobisko vrátia.

Podbiel
Prispejte aj vy

do redakčnej pošty
... už zasa máva.
Aj ďalšia z podbielanských
atrakcií - drevený Jánošík, dielo
st ále aktívneho a nápadmi
hýriaceho pánaLadislava Krupu,
je už opäť na mieste a s valaškou
v ruke máva na okoloidúcich. Po
jesennom úraze, pri kt orom mu
banda podgurážených vandalov
ulomila ruku a rozbila klobúk,
mu pán Krupa ruku i klobúk
zreparoval.
Za
pomoci
ni ekoľkých dobrovoľníkov
figurínu osadili, upravili náhon,
čo bolo treba dotiahli a
„pomasti li“ a Jánošík už opäť
zdraví a víta a upútava na seba
pozornos ť. Je zauj ímavé
pozorovať
turist ov
vystupujúcich z áut a autobusov
ako sa predbiehajú pri pózovaní
a fotografovaní s Jánošíkom. Aj
Jánošíkova „kolegyňa“ hrabáčka
už stojí na svojom mi este, pri
potoku na ulici do Studenej
doliny a čaká na oživeni e.
Potvrdením vitality pána Krupu
je i jeho ďalší nápad, snaha o
oživenie pltníckych tradícií. O
tejto jeho novej aktivite píšeme
na inommieste našich novín.

Au tor
„p odb ie lan ské ho
Jánošíka“ pri jarnom oživovaní
svojho diela.
text a foto: -lj-
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A k o s a d r ž i a p o d bi e l a n s k é

f u t b a l o vé

kolo
termín
domáci : hostia
18.
31. marec 2002
Podb iel : Hruštín
19.
7.apríl 2002 Zákamenné : Pod b iel
20.
14.apríl 2002
Podb iel : Mutné
21.
21.apríl 2002
Podbiel : voľno
22.
28.apríl 2002
Breza
: Podbiel
31. (pred.) 1. máj 2002
Podb iel : Klin
23.
5. máj 2002
Podb iel : Zubrohlava
32.(pred.) 8. máj 2002 Or. P olhora: Pod b iel
24.
12.máj 2002
Bobrov : Podbiel
25.
19.máj 2002
Podb iel : Vavrečka
26.
26.máj 2002
Ťapešovo: Podb iel
33. (pred.) 31.máj 2002
Podb iel : Tvrdošín
27.
2. jún 2002
Podb iel : voľno
28.
9. jún 2002
Or. Lesná : Podb iel
34. (pred.) 14. jún 2002
Habovka : Pod b iel
29.
16.jún 2002
Podb iel : Novoť
30.
23.jún 2002
Lokca : Podbiel

kolo
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

termín
domáci : hostia
14.apríl 2002
Podb iel : voľný los
21. apríl 2002 Or. P odzámok: Podbiel
28.apríl 2002
Podb iel : Krivá
5. máj 2002
Podb iel : Hruštín
12.máj 2002
Žaškov : Podb iel
19.máj 2002
Podb iel : Dolný Kubín B
26. máj 2002 Or. Jasenica : Podb iel
2. jún 2002
Podb iel : Medzibrodie
9. jún 2002
Zázrivá : Podb iel

14:30
17:00
14:30
14:30

Káde r muž stva dorastu ŠKPodbiel na jar 2002
priezvisko

post

narodený

góly
bydlisko

Michal
Sroka
B
18.7. 1984
Michal
Sitek
B
23.10.1984
Juraj
Korčuška
O
19.12.1983
Martin
Kuzár
O
19.6. 1984
Pavol
Slamka
O
28.7. 1985
Pe te r
Baranček
O
26.9. 1985
Michal
Dolník
S
31.10.1984
Daniel
Kanderka
S
1.2. 1985
Miloš
Ke keliak
S
7.11. 1984
Pe te r
Ve se lý
U
15.3. 1984
Rastislav Mintál
U
20.11.1983
Martin
Krška
U
19.6. 1984
Tomáš
Kanderka
U
10.7. 1986
T réneri: Jozef Domiňák a Miroslav Lukačík

jeseň jar

Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Krivá
Podbiel
Podbiel
Tvrdošín
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel

1

/
/

1
3

/

6
5
20
1

///////
//

výsledok
1: 0
2: 2
2: 1

jeseň
5: 2
0: 1
0: 1

0: 3
2: 1
4: 0
0: 1
0: 0
1: 1

0: 6
7: 0
5: 1
2: 7
2: 1
1: 2
1: 4
4: 0

Dorast - výsle dky
kolo termín
18. piatok 12.4.
19. 7. 4.
20. 14. 4.
21. 21. 4.
22. 28. 4.
31. streda1. 5.
23. 5. 5.
32. streda 8. 5.
24. 12. 5.
25. 19. 5.
26. 26. 5.
33. piatok 31.5.
27. 2. 6.
28. 9. 6.
34. piatok 14.6.
29. 16. 6.
30. 23. 6.

začiatok
15:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
17:00
14:30
14:30

domáci
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Breza
Podbiel
Podbiel
Or. Polhora
Bobrov
Podbiel
Ťapešovo
Podbiel
Podbiel
Or. Lesná
Habovka
Podbiel
Lokca

n á de j e

termín y zápasov - I. tried a žiaci, sku pina „A“

termín y záp asov - I. trieda dorast

meno
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Z futbalového života

-

hostia
Hruštín
Zákamenné
Mutné
voľno
Podbiel
Klin
Zubrohlava
Podbiel
Podbiel
Vavrečka
Podbiel
Tvrdošín
voľno
Podbiel
Podbiel
Novoť
Podbiel

0: 3
1: 3
1: 3
0: 8

začiatok
11:30
12:00
12:30
12:30
13:00
13:00
13:00
13:00

P red blížiacimsa záverom
futbalovej sezóny ročníka 2001/
2002sme požiad ali o niekoľko
hodnotiacich slov prezidenta TJ
ŠK P odbiel, Ing. Jána Siteka.
„ Možnobude niekto namietať, že
súťaž ešte neskončila, no myslím,
že s čistýmsvedomímmôžemeuž i
s tý mto č aso vý m p re dst ih om
pr ist úp iť k p red be žné mu
zhodn oteniu to hoto ročn íka u
žiakov i dorastencov.Vzhľadomna
dote rajšie výsled ky obid voch
mu žs tie v je mo žné h odn ot iť
ko nči ac i s a r oč ník vc el ku
uspokojivo. Veď popri úspechoch
mužstva dospelých i naši žiaci a
dorastenci robia v poslednej dobe
radosť svojim priaznivcom. Žiaci
do káza li p rieb ežne zle pšov ať
svoju výkonnosť a okremfavorita
súťaže, ktorým je Dolný Kubín,
dokázali zdolať svojich súperov a
vybojovať si v súčasnosti cenné
tretie miesto v tabuľke. I mužstvo
dorastencov sa svojimi výkonmi
a výsl edka mi v ypr acov alo na
nádejné postupové miesto do V.
ligy. Ostáva nám len veriť, že sa
ne zop aku je
si tuá cia
z
predchádzajúceho ročníka, kedy
nám ušiel post up v poslednom
zápase na domácej pôde s Rabčou.
P o stu p zna men á pre na ši ch
ch la pco v nov é skú se nos ti v
kvalitnejšej súťaži a samozrejme
perspektívu budovania kvalitného
kádrapre „A“ mužstvo dospelých.
P otešiteľným ukazovateľom je i
zlepšenie účasti na tréningoch a
hernej disciplíny. Veďv doterajšom
priebehu súťaže dorastencov sme
napríklad nemali vylúčeného ani
jedného hráča.Za toto všetko patrí
vďaka realizačnýmtímomv zložení:
P avol Lofaj a P eter Meszároš u
žiackeho mužstva a JozefDomiňák,
Miroslav Lukačík aKarol Vallo u
dorastu.“
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B l ý s kani e

P odbiel pr ežíva futbalovú
eufóriu. Dá sa dokonca povedať,
že možn o t ot o j e p rá ve
na jú spe šne jš ie
obd ob ie
podbielanského futbalu. Je ťažko
porovnávať s minulosťou, kedy
bola iná štruktúra súťaží. V novšej
his tórii prvýkr át po stúpil ŠK
P odbiel do vyššej súťažev ročníku
1970/1971. V I. B triede vtedy
odohral štyri sezóny a postúpil do
I. A triedy. Bola to vtedy piata
najvyššia súťaž naSlovensku, ale
slovenské kluby hrali ešte aj v
celoštátnej prvej československej
lige. ŠK P odbiel hneď v prvý rok
zo s úťa že aj vy pa dol a v
nasledujúcej sezóne 1977/1978
zostúpil dokoncaspät do II. triedy.
Na op ät ovn ý p os tup mu se li
podbielaniačakať dlhých 18 rokov.
Ažv sezóne 1995/1996 postúpili
do 1.triedy. Odohrali v tejto súťaži
len dve sezóny, lenže tentoraz s
iným koncom. Ešte máme v živej
pamäti leto roku 1998. Futbalisti
ŠK P o db iel vt ed y n iel en že
po stú pil i do pia tej li gy, a le
zorganizovali aj veľkolepé oslavy
70 . výr oč ia vzn ik u Š K. V
po sle dn om záp as e o kre sn ej
súťaže nastúpil za ŠK P odbiel ako
kapitán Ing. Ján Sitek, vtedy vo
funkcii ministra obrany SR. Táto
pi ata lig a je sk utoč ne piat ou
najvyššou súťažou na Slovensku,
ta kž e j e to o nie čo vý šš ie
postavenie ako v sedemdesiatych
rokoch. P ravda v doterajších troch
se zó nac h s me sa v las tne l en
zachraňovali v súťaži.
Tent o r ok j e s itu ácia in á.
P ostavenie futbalistov ŠK P odbiel
je v súčasnosti najlepšiev histórii
klubu. P odbiel je medzi najlepšími
v piatej lige,hoci šancena postup
už majú len Vrút ky s Dol ným
Ku bí nom. P od bi el sú ťaž í s
Turčianskou Štiavničkou o tretie
mi est o! Ok rem vý sl edk ov

Podbiel
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VydávaObecný úrad Podbiel ako
nepredajnú publikáciu v náklade
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Dubovský. -Jazyková korekcia:
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mu žst vo usp oko ju je aj hro u.
Domáce víťazstvá nad Vrútkami a
Turčianskou Štiavničkou priniesli
niele n dramatic kú záplet ku do
po sled ných min út, ale aj o ku
lahodiaci futbal. Je pravdaže čo
zlepšov ať. Spomeňme, ako sme
minimálne dvakrát prišli o zápas v
na sta ve nom ča se . To b y sa
vyzretému mužstvu nemalo stávať.
Tiež by smeradi videli v mužstve
vi ac do mác ic h h rá čov. Tre ba
povedať, ženiekedy majú aj smolu.
Sľ ubn ý ná vra t Jara Kud zbe la
zastavilo zranenie, Jozef P oldauf
po rozhodujúcomgóle Turčianskej
Štiavničke tiež musel striedať pre
zranenie.
P otešenie však prichádza aj z
mládežníckych výberov. Hlavne
dorastenci sú na tom v I. triede
do bre a majú reá lnu ná dej na
postup. Súťaž jeto náročná. Hrá v
nej 16 mužstiev. P ostúpiťmôže len
ten, kto si dokáže dlhodobo udržať
výkonnosť. P odbielanom sa to
zatiaľ darí,aj keď predvedená hra
často nie je oslňujúca.
V tomto čísle obecných novín
chceme priblížiťfanúšikovi hráčov
i zák ladné info rmácie o t ýchto
našich výberoch. Zdá sa, že dobré
vý kony sa odzr kad ľujú aj na
väčších návštevách. Ne deľa sa
st áva v P o dbi eli n aoz aj
futbalovým sviatkom. Tak, ako si
to prezident klubu Ing. Ján Sitek
vždy želal. Dúfajme teda, žev tomto
trende dokončíme sezónu 2001/
2002 a v tej budúcej by sme vari
mohli pomýšľať aj na štvrtú ligu.
-PAD-

n a č as y

termín y záp asov - V. liga sku pina „B“
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

termín
31. marec 2002
7.apríl 2002
14.apríl 2002
21.apríl 2002
28.apríl 2002
5. máj 2002
12.máj 2002
19.máj 2002
26.máj 2002
2. jún 2002
9. jún 2002
16.jún 2002
23.jún 2002

domáci : hostia
Podb iel : Or. Jasenica
Sučany : Podb iel
Podb iel : Záv. P oruba
Podbiel : Dúbrava
D. Kubín : Podb iel
Podb iel : Vrútky
P alúdzka : Podb iel
Podb iel : Turč. Štiavnička
Sv. Kríž : Podb iel
Podb iel : Turany
Lokca : Podb iel
Podb iel : Lipt. Lužná
Bešeňová: Podbiel

začiatok
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Káder „A“ mužstva ŠK Podbie l na jar 2002

góly
meno
priezvisko post narodený bydlisko
jeseň jar
Anton
Novák
B 10.6.1976 Dlhá
Michal Baláž
O 26.12.1983 Krivá
Joz e f
Dančo
O 4.5.1971 Medzibrodie
2 /
Stanislav Drbiak
O 16.8.1966 Horná Lehota 1 /
Ľubomír Franko
O 22.5.1970 Podbiel
/
Martin
Kríž o
O 2.11.1974 Horná Lehota
Gabriel Líška
O 13.11.1973 Podbiel
Ladislav Schelling O 3.1.1978 Podbiel
Miroslav Tomaga O 7.11.1982 Podbiel
Jaroslav Batuna
S 29.10.1971 Kňažia
5
Mare k
Hvizdák S 18.11.1982 Horná Lehota
Miroslav Kaplánek S 26.10.1977 Vyšný Kubín 3 //
Milan
Kubáše k S 30.11.1975 Krivá
2
Jaroslav Kudzbeľ S 13.2.1971 Podbiel
1
Juraj
Mintál
S 25.8.1980 Podbiel
Pe te r
Kočalka U 14.12.1980 Podbiel
8 /
Slavomír Korčuška U 1.10.1974 Podbiel
2
Patrik
Marton
U 11.7.1984 Krivá
Jozef
Poldauf
U 28.7.1980 Podbiel
3 /
Patrik
Zrnčík
U 27.8.1973 Dolný Kubín 1 ////
T réner: Eduard Bugan, vedúci mužstva: Pavol Kudzbeľ

Výsledky futbalových z ápasov TJ ŠK Podbiel 2001/2002

kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

termín
1.5.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.
23.6.

začiatok domáci
16:30
Podbiel
15:30
Sučany
15:30
Podbiel
16:00
Podbiel
16:00
D. Kubín
16:30
Podbiel
16:30
Palúdzka
17:00
Podbiel
17:00
S. Kríž
17:00
Podbiel
17:00
Lokca
17:00
Podbiel
17:00
Bešeňová

- hostia
- Or. Jasenica
- Podbiel
- Z. P oruba
- Dúbrava
- Podbiel
- Vrútky
- Podbiel
- T.Šti avnička
- Podbiel
- Turany
- Podbiel
- L. Lužná
- Podbiel

výsledok, góly
3 : 3, Zrnčík 11m, Zrnčík, Drbiak
1 : 5, Kaplánek 2, Zrnčík 2, Kudzbel
1 : 1, Drbiak 11m
1 : 0, Dančo
6: 0
2 : 1, Zrnčík, Kočalka
0 : 1, Ľ Franko
1 : 0, Poldauf

jeseň
3: 3
1: 3
1: 3
0: 1
4: 1
1: 4
2: 3
1: 3
0: 5
1: 1
0: 6
1: 1
2: 3

