Občasník Obecného úradu v Podbieli
Číslo 3. ročník V. vyšlo 15. augusta 2002

Čas beží ako
vo da v k ory te
rieky. Keď píšem
ti eto
ri adk y,
myslím skutočne
iba v koryte rieky a nie tak, ako v
posledných dňoch beží voda na
strednom Slovensku, v Čechách,
či mnohých krajinách západnej
Európy. „ Voda sa vyliala, brehy
zamúľala,“ spieva sa v jednej z
ľu dov ých pi esn í Zub erc a. Tá
pieseň je žartovná, no tam, kde sa
v týchto dňoch vyliala voda, nie
je nikomu do smiechu. Voda ničí
majetky a dokonca berie si aj daň
najväčšiu - ľudské životy. Sú to
hr ozn é poh ľad y n a vod ou
zaplavené obydlia, zničenú úrodu,
cestn é komuniká cie a zúfalých
ľudí. H oci som pôvodn e chcel
začať o inom, asociácia behu času
v spojení s vodou mi nevdojak
núti prsty písať i tých niekoľko
slov o ľ udských tragéd iách. V
kú ti ku du še vš ak ve rím, že
vš et kým t ým tr ápe ni am bu de
zakrátko koniec a moje myšlienky
sa u pok oj a a ko tá vo da v
roz vodne ných r iekac h a b udú
plynúť pokojne, ako tomu bolo
doposiaľ.
Na za čia tku so m chc el
up ria miť
po zo rno sť
na
napredovanie času v súvislosti s
množstvom iných udalostí, ktoré
sa usku točn ili, či už n a pô de
sa mot ného P o dbi ela , al ebo v
blízkom, či vzdialenejšom okolí.
P ráveto bolo pôvodným zámerom,
informovať čitateľa o veselších a
príjemnejších situáciách,hoci, ako
sa hovorí: „ ...Nie je každý deň
nedeľa!“ Tejto skutočnosti som
si veľmi dobre vedomý, ale práve
preto, že viem, že život prináša
rôzne situácie, chcel by som, aby
tých zlých bolo čo najmenej , aby
sme vždy mohli prinášať iba dobré
sp rá vy. Ve ď v s úča sn om
uponáhľ anom živote má každý
do sť sv oj ich s kús en ost í so
stresovými situáciami a iste mu
dobre padne,keď si vezme do rúk
naše „ novinky“ a hoci nebudú
práve plné aktualít a noviniek,
budú prinášať každému iba pokoj
a pohodu.
-lj-
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Veselo bolo na Bobrovej rali

Na scéne je práve folklórny súbor Oravan z Nižnej ...

... a takto sa zaplnila Bobrova raľa.
Už po jedenástykrát sa ulice
P odbiela apriestory pamiatkovej
rezervácie ľudovej architektúry
Bobrova raľa, ktorá jezaradená do
zoznamu európskeho kultúrneho
dedičstva,zaplnili návštevníkmi,
kt orí s a z išl i p ri pr íle ži tos ti
podbielanského sviatku folklóru.
Te rmí n
P odb ie lan ský ch
folklórnych slávností, ktoré sa už
ni ek oľk o rok ov sp ája jú s
odpustovou slávnosťou je síce v
prvú júlovú nedeľu, no v tomto

roku bol z technic kých pr íčin
pr el ože ný o týž de ň s kô r.
Samozrejme, tak, ako pri prvých
zmenách po úvodných ročníkoch,
kedy sa presúvali slávnosti od
druhého septembrového týždňa
bl ižš ie k l etn ým dň om, bo lo
najväčšímotáznikompri príprave
sl ávn ost í
p oč asi e.
Po
pr ed chá dza jú com
si ln om
ochladení a prudkých dažďoch v
piatok a sobotu sa organizátori
pripravovali i na alternatívu zlého

po ča sia a ča sť výz do by
pripravovali do športovej haly.
P r eds tav a r ozmoč ene j l úky a
šmykľavého javiska bola desivá.
V nedeľné ráno sa však ukazovala
mo drá o blo ha a p os led né
rozhodnutie padlo asi o siedmej
hodine - slávnostná odpustová
omša i folklórne slávnosti budú
vonku! Tí, ktorí ste boli,viete! Tí,
čo steneboli, nuž vedzte, podarilo
a oplatilo sa!
( pokračovanie na 3. strane)
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Slovo raditeľky ...
V uplynulom školskom roku
2001/2002 navštevovalo Základnú
školu v našej obci 75 žiakov. Vo
vš etk ých št yro ch tri eda ch sa
vyučovalo jazykovým variantom.
Okrem základného učiva mohli
ži ac i a bs olv ov ať ne pov in né
predmety: náboženská výchova,
umele cká či nno sť li ter árn odramatic ká a umelecká činnosť
spevácka. Vo voľnomčase mnohí
pracovali v zá ujmovom krúžku
ekologickom a rozhlasovom. P o
vyuč ovaní mali ži aci mož nosť
tráviť čas v školskom klube.
Škola je už druhý rok zapojená do
siete škôl podporujúcich zdravie,
preto boli v priebehu celého roka
organizované rôzne akcie, ktoré
podporujú zdravý životný štýl,
hu man iz áci u med ziľ uds ký ch
vzťahov a starostlivosťo životné
prostredie. Boli to: Týždeň boja
pr oti d rog ám, D eň čis to ty
šport ovísk, Deň narcisov, Dni
šp ort u, bes edy, lit erá rne a
vý tva rn é s úťa že na té mu
„ Zdravie“ . Aj v priebehu prázdnin
môžu deti tráviť svoj voľný čas
na akciá ch ško ly po d náz vom
"P rázdninové školské dvory".
Žiaci našej školy sauž dlhoročne
ús peš ne z apá jaj ú d o rô zny ch
súťaží organizovaných školou,
aleb o inými organi záciami . Aj
tento rok sa nám darilo najmä v
literárno-dramatických súťažiach,
na ktoré žiakov pripravuje Mgr.
Strážnická. Pod jej vedenímzískala
L. M esz ár ošo vá 1. mies to v
okresnomkole Hviezdoslavovho
Kubína a 2. miesto v okresnom
ko le v pre dne se po ves tí
"Š ali an sky Ma ťk o". Ve ľk ým
úspechom bolo získanie hlavnej
ce ny v pr ehl ia dke d ets ký ch
di va del ný ch sú bor ov "O e rb
mesta Dolný Kubín". Z ďalších
úspechov spomeniem 2.miesto G.
Domiňákovej v speváckej súťaži
"Ma tičn ý sl ávik ", n a kt orú ju
pripravovala Mgr. Malatinková a
po stu p výt var ný ch prá c L.
Lukáč eka do ce losloven ského
kola. Kvalitné výsledky dosiahli aj
mnohí ďalší žiaci. Chcemsa preto
poďakovať nielen im, ale i všetkým
ostatným, ktorí sa snažili podľa
svojich možností dosiahnuť čo
najlepšie výsledky. Nepodarilo by
sa im to však bez práce učiteľov,
ktor í im po máhali, často a j vo
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svojom voľnomčase.
Oce niť ch cem a j spo luprác u s
Ob ecn ým úr ado m, kt orý n ám
po moh ol or gan iz ova ť mno hé
akcie. Okrempomoci pri údržbe a
op rav ách
b udo vy
spolufinancoval plavecký výcvik
ži ak ov, š por to vý de ň d et í,
do pra vu ži ako v na súť až e,
fašiangový karneval a záverečné
vy hod no ten ie
štu di jný ch
výsledkov našich žiakov.
P oďa kovať chcem a j Mies tnej
org anizác ii P SN S na čele s p.
Já nom C haj dia kom, kto rá
financovala koncoročný výlet do
Demänovskej jaskyne a rodičom a
ro dič ov ske j
r ade ,
kto rá
spolupra covala pri mat eriálnotechnickom zabezpečení školy a
organizovaní športového dňa detí.
Na záver moje poďakovanie patrí
rodičom, ktorí pomáhali svojim
de ťo m z vl áda ť k až dod en né
po vi nno st i s p oro zu men ím a
trpezlivosťou.
riaditeľka školy
Mgr. Blanka Kontrová

... a ešte čosi.
V posledný deň končiaceho školského roka navštívil Základnú
školu v Podbieli starosta obce, aby odmenil tých najlepších. Za
dosi ahnutie výborných výsledkov vo výchovno-vzdelávacom
procese školského roku 2001/2002 dos tali knihu a pochvalné
uznanie Obecného úradu Daniel LUKÁČIK, Klaudia LOFAJOVÁ,
Franti šek ADAMEC, Šimon CHAJDIAK, Janka SITEKOVÁ,
Patrícia DREVENIAKOVÁ a Tomáš MENSÁR. Podobne boli za
úspešnú reprezentáciu školy ocenení aj Lukáš LUKÁČEK a Lucia
MESZÁROŠOVÁ a za dosiahnut ie výborných výsledkov vo
výchovno-vzdelávacom procese tohoto školského roku a úspešnú
reprezentáciu školy Adri ana MESZÁROŠOVÁ, Lucia
DREVENIAKOVÁ a Dávi d PACURA. Okrem žiakov však za
dlhoročnú kvalitnú prácu v pedagogickomzbore a úspešnú prípravu
žiakov na recitačné a literárnodramatické súťaže dostala z rúk
starostu ocenenie i pani učit eľka Mgr. Viera STRÁŽNICKÁ. K
starostovi sa pridala aj riaditeľka školy Mgr. Blanka KONTROVÁ
a odovzdala diplomy a vrecúška so sladkosťami najlepšímzberačom
papi era a pomarančovej kôry. V zberoch najaktívnej ší tri edny
kolektív pani učiteľky Malatinkovejdostal od vedenia školy veľkú
čokoládovú tortu. Potom sa už všetci žiaci rozišli do svojich tried,
aby od svojich triednych učiteliek prevzali očakávané vysvedčenia
a ukončili tak tento školský rok.
- lj -

Zvesili sme z nástenky

Za p ekn éh o p oč asi a sa vš ak
najlepšie športuje vonku. Hurá,
ide sa na štadión Pod Pálenicou.

... hral sa futbal ....

Po rozdelení jednotlivých bojísk
jedenotlivci súťažili v hádzaní
šípiek na terč ...

... a po ťažkých bojoch všetkým
poriadne vytrávilo.

Jeden zo školsk ých športových
dní začal v telocvični. Súťažné
disciplíny boli rôzne, napríklad
aj be h s lo pt ičk ou na
badmintonovej rakete. Váľali a
triafali sa kolky ...

... a di evč atá s a u pro str ed
hádzanárskej bránky snažili o
zodp ovedné zdoku mentov anie
všetkých športových zápolení na
svojich kresbách.

... z mi eša né dr užs tvá z ase v
preťahovaním lanom ....

Posedenie v chládku pri ohníku
bolo fajn a nakoniec aj pri jedení
bolo veselo.

august 2002
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Veselo bolo na Bobrovej rali

( pokračovanie z 1. strany)
Obecný úrad a organizačný
štáb slávností sa stále snažia o
ich zatraktívnenie. Tento rok bola
okrem úč asti vystavova teľov -

Vš etke j t ej nádh ere a dobr ej
nálade predchádza mnoho práce
s pr ípr av ou.Ok rem i néh o aj
stavba pódia.
ľudo vých v ýrobcov, súča sťou
slávností i výstava rezbárskych
prác mladého domáceho majstra
- Roberta Veselého v priestoroch
Ve de ck o - k ult úr ne ho ce nt ra
Or av y, v b ud ov e bý va le j
cirkevnej školy. Hoci súbežne s
programom slávností prebiehalo
fin ále Majs trov stie v sv eta vo
futbale, na podbielanskej pôde,
na štadióne TJ ŠK P odbiel P od
P álenico u, sa stretlo niekoľko
futbalovo naladených divákov i
športovcov pri piatom ročníku
futbalového turnaja exministrov.
Začiatok programu slávností
pat ril po o fici álno m ot vore ní
starostomobce privítanke ženskej
speváckej skupiny S en ková a
súrodencov Mu rinovcov. Ďalej
bola zaradená populárna, takmer
doslova„ ľudová“ -teda ako si aj

sami hovoria - folklórno - folková
sk upi na D RI Š Ľ AK . P a rt ia
veselých muzikantov zo Zemplína
na slávnosti do P odbiela trochu
me ška la a t ak sa sk oro ce lú
hodinu čakalo. Ženy zo Senkovej
sú z náme s vo jou ta kmer
be zhr ani čno u e ne rgi ou a t ak
skoro celý ten čas spievali vedľa
pó di a. P o pr íc hod e sku pi ny
Drišľak,ktorá prilákalaasi najviac
divákov, sa programrozbehol a v
ná dhe rn om let nom p oča sí
úspešne dobehol až do konca.
Dri šľaci to s práv ne ro ztoči li.
P omedzi lavice v hľadisku si s nimi
zapochodoval i starosta a bývalý
exmin ist er v j ed nej os obe a
hľad isko po čas ic h progr amu,
ak ože i nak , v ybu ch ova lo
smie cho m. P o Dr iš ľak u sa
pr eds tav ila P od r oh á č sk a
f olklórn a sku p in a zo Zu b erca,
ktorá jemedzi folkloristami známa
sv ojs ký m
s pra co van ím
pôvodných ľudových zvykov zo
svojej obce. V ďalšom programe
sa vy str ied al ta kme r d omá ci
folklórny súbor Oravan z Nižnej a
spevácka skupina S ln ečn ica zo
sr dca Žitn ého o str ova - z
Dunajskej Stredy. Tento kolektív,
ktorý vznikol iba vo februári 2001,
sa
k
úč ink ov ani u
na
P o dbi el ans kýc h folk ló rny ch
sl áv nos tia ch
do st al
pr ost re dní ctv om me tod ič ky
Žitno ostrovské ho osvet ového
strediska, podbielanskej rodáčky,
pani Žofie Hran čovej, kto rá je
majiteľkou jednej z dreveníc na
Bo bro ve j r ali . Spe vác i zo
Slnečnice ďakovali zapozvanie na
slávnosti. Ďakovali za možnosť

Ženská spevácka skupina Senková lákala okoloidúcich návštevníkov
do areálu amfiteátra Na Bobrovej rali

Dievčatá a mládenci zo Zuberca a charakteristický „žabäcí“.
ukázať,že napriek tomu, žežijú na
ju hu Slo ven ska , v ob las ti s
pre vaho u ob čano v ma ďars kej
národ nosti, sú všetko Sl ováci
„ ako repa“ .O tom, ako sa snažili
to vš etk ým dok áz ať sve dčí i
nasledujúca udalosť. Krátko po
začiatku programu museli jedného
zo svoji ch členov odvi ezť pre
ne vo ľno sť do ne mo cni ce v
Trs tenej . St arší pán p odľa hol
únave z cesty a slnka a st ratil
ve do mie . V n emocn ic i s a po
vyšetrení hneď žiadal dopraviť
spä ť do P od biela , ab y mo hol
spievať. A veru i odspieval.
Št vor hod ino vý ma rat ón
ľudo vej hud by, sp evu a t anca
zavŕšil samostatným hodinovým
pr ogr amom fol kl órn y s úb or
Armád y Slovens kej repu bliky
Ján ošík zo Zvolena, ktorý je už

na P odbielanských folklórnych
slávnostiach tiež skoro ako doma.
Mi nul oro čné j ubi lej né
slávnosti na Bobrovej rali upršalo.
Je den ást y r očn ík bo l n aop ak
úmorný horúčavou, ktorá nastala.
Svedčí o tom i hľadisko, ktoré z
počia točných t akmer sed emsto
di vák ov, po stu pn e r edl o a v
posledných minútach vystúpenia
súboru Jánošík bolo v hľadisku iba
pá r vy trva lcov. Na prie k to mu
všetci účinkujúci, oslovení diváci,
hostia i organizátori vyjadrili s
priebehomslávností spokojnosť.
Vz hľa do m n a n ie koľ kor oč né
skúsenos ti všetci vedia , že pri
to mt o p od uja tí je z ákl ad om
úspechu počasie. To dostalo tento
ro k na Bo bro ve j r al i v eľ kú
jednotku.
-lj-

Malí veľkí reprezentanti
Vyhodnotenie už šiesteho
ro ční ka p red met ový ch s úťa ží
„ NAJ...2002“ Materských škôl
okresu Tvrdošín sa uskutočnilo
19. júna 2002 v sále kina MIER v
Trstenej. Aj MŠ v Podbieli mala
na v yho dno te ní
svo ji ch
ús pešn ých repr ezen tant ov. Za
tretie miesto v speváckej súťaži
detí MŠ - „Oravský speváčik“ v
pr vej k ate gór ii tr oj
až
štvorročných detí to bola Ivanka
KRÚP OVÁ. Za druhé miesto v
šiestom ročníku okresnej súťaže
detí MŠ „ Hviezdička“ v prednese
pr ózy M aťk o M ARA S. Ví ťaz mi o kre sne j súť aže zr uč nos ti
„ P redškolácky trojboj“ v kategóriách telesná zdatnosť, rozumová
vyspelosť a výtvarná zručnosť boli Nikolka FRANKOVÁ, Beatka
TURČÁKOVÁ aFilipko KOZÁČIK.
- text a foto E. Eckertová -
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Podbiel

... rezonuje v obci

Spoločenská kronika
.. . od

vy da n ia po sle dn ý c h
obe cný c h no vín došlo v stav och
o by va te ľo v
o bc e
k tý mto
zmenám:
nar odili sa:

21. 4. 2002 Natália Kocoňová
12. 5. 2002 JaroslavPazdúr
13. 5. 2002 Miroslav Turčák
15. 5. 2002 Nina Tmáková
27. 6. 2002 Michal Kudzbel
27. 6. 2002 Natália Čaprndová
Vitajte medzi nami !

Opustili naše rady:

2. 6. 2002 AlbínKudzbeľ
vo veku 65 rokov
4. 6. 2002 Tomáš Mintál
vo veku 81 rokov
17. 6. 2002 Štefania
Nábočíková
vo veku 60 rokov
Nech odpočívajú v pokoji !

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

Juraj Brunčák
a PaeDr. Valéria Libantová
Michaela Moresová
a Radovan Lavko
Marcela Matúšová
a Juraj Kostelanský
Ne ch Vá s š ťas tie , lás ka
a vz ájo mné p oro zum en ie
sprevádzajú na spoločnej ceste
životom !

začiatok o 16:00 - zábavné športové disciplíny - koncertovaniedo noci:
dievčenská country skupina KAMIENOK z Hladovky,folkový spevák
Luboš DULKA z P rahy (ČR), country skupina FUNT EXP ERIMENT z
Veverských Knínicu Brna(ČR), country skupina KREDENCz Nižnej.

Pltníci v Podbieli nezaháľajú
Nieje to tak dávno, čo savo dvore
pl ukov ník a La disl ava Kru pu
zač alo st avať monštr um, kt oré
malo ambíciu obnoviť pltnícku
tr ad íci u na rie ke Or av a.
P ochybovačov bolo ako obyčajne
neúrekom. Lenže plť funguje, má
os ved če nie o
tec hn ick ej
sp ôs obi los ti a po vol eni e na
skúšobnú prevádzku. Od začiatku
júla prakti cky den ne spla vuje
turistov v úseku Nižná- P odbiel.
P l uko vn ík sa už ne chá va
oslovovať kapitán a niektorí ho
dok onca tit uluj ú ad mirá l. P ri
všetkej úctek týmto hodnostiam,
tr eb a s po men úť , ž e aut or om
samotnej myšlienky postavenia
plte je Pavol Tmák, ktorý dnes plní
funkciu kapitán ovho asistenta,
alebo po pltnícky, zadníka.
P lánované štarty sú každý deň tri.
O 10:00,13:00 a16:00. Účastníkov
zabezpečuje cestovná kancelária
CS Tou rs s.r.o. Tvrdošín. Tí sa
zh ro maž di a p ri ký vaj úc om
Já noš ík ovi a nas ad nú do
minibusu, ktorý ich spolu s plťou
odveziek nižnianskej plavárni, kde
sa naloďuje. Súčasťou nalodenia
je a j a ký si sy mb oli ck ý k rs t,
oc hut nan ie
ta kzv ané ho
Už ni ek oľk o r ok ov sa
dožadovali dojičky z našej obce
pr acu jú ce na ho spo dár sk om
dvo re P P D N ižná v P odbi eli
osvetlenia cesty II. triedy č.584 od
do mu p. P a zdú ra smero m do
P á le nky pr ed ovš etk ým z
be zpe čn ost nýc h
d ôv odo v.
Žiadna iniciatíva v tomto smere
však neprichádzala. Ani zo strany
bývalého strarostu p. Krupu ani
zo st rany firie m pôsobiac ich v
tejto časti obce ato i napriek tomu,

regio nálneho ná poja, aby boli
účastníci smelší.Čo sadeje počas
samotnej plavby by nám najlepšie
priblížil rozhovor s jej priamymi
účastníkmi. Isté však je, že zatiaľ
sa nikto počas plavby na palube
plte nenudil. A to nezávisle na
prietoku vody v Orave. Keď je
vody veľa,je plavbazaujímavá ako
taká.Keď jeprietok nízky, je viac
času na kapitánovevylomeniny a
viac, či menej vymyslené historky.
P l ť pri stá va v P o dbi eli p od
mo sto m. Od tia ľ j e to do
východzieho bodu len okolo 500
metrov. Niektorí ich prejdú pešo,
ni ek tor í s a nec ha jú odv ie zť
minibusomaj s plťou,ktorá potom
pri Jánošíkovi čaká na ďalších
zákazníkov.
Význam pre cestovný ruch je už
teraz jasný. P odbiel má atrakciu,
kt or á j e por ovn at eľn á so
samotnými drevenicami. Účastníci
splavov nevynechajú návštevu
malého podbiel anského múzea,
vh od im pad ne mo žno sť
na ob edo va ť s a v reš ta urá ci i,
niektorí stihnú aj jazdu na koňoch,
ni ek tor í sko nč ia pr i krb e na
štadióne a sú už aj prípady, ktoré
sa v P odbieli ubytovali aj keď to

Poďakovanie
že ich vý zna m v obc i n aras tá
súč asne s počt om ob yvate ľov
ob ce za me stn an ých v tý ch to
fi rmách . No ti e, kt oré s me
spomenuli v úvode článku a ktoré
tento problém trápil najdlhšie sa
ko neč ne do čka li . N iek oľ ko
pr aco vný ch
st ret nut í,
iniciovaných terajším starostom
obce P odbiel Ing. Jánom Sitekom

pôvodne vôbec nemali v pláne.
Sa mozr ejme a j na opa k, všet ci
hostia podbielanskej cestovnej
ka nce lár ie SK
To ur sú
"povinnými" účastníkmi plavby.
Upl atňu jú sa aj podbi elan skí
do prav covi a pá ni Kova lčík a
Mo res . Tí zá rov eň prop agu jú
atrakciu na svojich autobusoch.
Ta kt o a ko si by ma l vyz er ať
ro zumný pr íst up k roz vo ju
ce sto vné ho ruc hu. Zd á s a, že
starostova konc epcia sa začína
čoraz zreteľnejšie presadzovať. A
to treba poznamenať, že vo veci
pl tní ctv a sa zat iaľ ne ur obi la
žiadna rozsiahlejšia propagačná
ka mpaň . E šte sa len ch ysta jú
plavby pre novinárov a zástupcov
cestovných kancelárií. Zatiaľ čo
tú to se zón u cho di a n a s pl av
väčšinou ľudia, ktorí sa o tejto
možnosti dozvedeli až po svojom
príchode na Oravu, budúci rok by
už mali na Oravu prichádzať hostia
pr áve k vôl i p lt níc tvu . Je
po ch opi teľ ne
pr edč as né
odhadovať ich podiel. V každom
prípade by podľa slov súčasných
podbielanských pltníkov mali po
Oraveplávať aspoň tri plte.
-PADna
o bec no m
úra de
s
pr eds ta vit eľmi
Slo ven sk ej
en er get ik y a .s . a p ro blé m sa
nak oniec úspešn e por iešil. Za
ochotu vypočuť si o probléme,
ktorý trápil zamestnankyneP PD už
dlhé roky a za jeho definitívne
odstránenie zabudovaním dvoch
st ĺp ov s lampa mi ve rej né ho
osvetlenia sa kolektív dojičiek a
ďalších zamestnancov P PD chce i
to ut o formou
po ďak ov ať
starostovi obce.

D o ži l i s a o k rú h l eh o j u b i l ea
23. 4. p. Cecília Pazdúrová - 70 rokov , 26. 5. p. Mária Olbertová - 80 rokov, 19. 6. p. Jozefína K rížová - 75 rokov, 8. 7. p. Ľ udovítDreveňák - 70 rokov,
13. 7. p. Mária Ďu bjaková -80 rokov, 24. 7. p . Emília Siteková - 70 rokov a 3. 8. p. Ľud mila Min tálová - 70 rokov.
Všetkým srdečn e blahoželáme!

august 2002
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Súboje s červeným kohútom, ... najprv cvičný ...
vô bec n ájd u č as na ta kú
ušľachtilú aktivitu ako je práca v
Dobrovoľnom hasičskom zbore.
P o ďak ov ani e z a d ôs toj nú
repre zentáciu o bce patrí týmto
členoma členkám:

V sobotu 29. júna 2002 sa
v Suchej Hore konalo Okresné
ko lo p rev ier ky p rip rav enos ti
Do bro vo ľný ch
has ič ský ch
zb or ov. Sú ťa žil o sa v t ro ch
disciplínach: štafeta, teoretické
otázky a požiarny útok. Súťažili
dr už stv á mla dš íc h a s tar ší ch
žiakov a žiačok , dorastencov a
do ra ste ni ek. P o db iel b ol
zastúpený v kategórii dorastu a to
aj dievčatá aj chlapci.
Vý sl edk y pre vi erk y sú
je dn ozn ač né. Vo v šet ký ch
kategóriách obsadili prvé miesto
družstvá domáce j Suchej Hory.
P e kný
ús pec h
dos iah li
podbielanskédievčatá. Umiestnili
sa hneď za Suchohorčankami na
dr uh om mi est e pri š ies ti ch
zúčastnených dr užstvách. Je to
pekná odmenaza poctivý prístup
k nác viko m. Die vča tá majú o
has ičsk ú prá cu v eľký záuj em,
cv ič ia s chu ťo u a t eš ia sa z
úspechov. Ako referent pre prácu
s mládežou hodnotímspoluprácu
s die vč ata mi le pši e a ko s
chl apcami . Tí p rejav ujú me nší
zá uj em,
na
súť až i
sú
ne dis ci pli nov aní a to mu
zodpovedajú aj výsledky. Tentoraz
obsadili v konkurencii trinástich
mu žs tie v sie dmu p ri ečk u. V
každom p rípade je dobr é, že si

... potom ostrý!
V stredu 31. júla2002 vzbudil
pozornosť obyvateľov obce stĺp
čierneho dymu, dvíhajúci sa nad
mi est ami, kde s a n ach ád za
hospodársky dvor P P D Nižná.
Vzápätí sa obcou prhnalo auto z
P ohotovostnej hasičskej jednotky
z Tvrdošína a kto mohol sadal na
bicykel, alebo utekal tým smerom
„ n a d iv áky “ . Na šťa sti e sa
neprihodilo nič vážnejšie (ako
nasledujúci deň v Nižnej, kde sa v
ran ných hodi nách pri zvár aní
chytila izolácia strešnej krytiny na
firme Aldan a jeden z pracovníkov
pr iš iel p ri pá de k vá žne jš ím
zraneniam), len sa pri rozpaľovaní
st aréh o že lezn ičné ho v agón a,
určen ého defini tívne do š rotu,
ch yti li za ní m usk lad ne né
pneumatiky, určené na prikrytie
silážnych jám.
Ži aľ, po dbi elan skí ha sič i p ri
likvidácii tohoto požiaru asistovali
iba sporadicky, pretože hasičská

Di ev čat á - M art a Min tál ov á,
An dre a Ant alc ová , Iva na
P a zdú rov á, Anna P a zdú rov á,
An dr ea Ka nde rko vá , Xén ia
Sc hel li ngo vá,
Mi ro sla va
Juriňáková, Ver onika Grúňová,
Veronika Hricová.

Družstvo dievčat pred samotnou súťažou.

Ch lapc i - Mich al D olní k, Ján
P azúrik, Rastislav Mintál, Róbert
Šurina, Rastislav Kudyn, P avol
Lukačík, P avol Gonda, Miroslav
Tomaga, Michal Sroka, Branislav
Vráblik.
Ok re m r efer ent a mlá de že
zabezpečovali prípravu aúčasť na
súťaži veliteľ DHZ v P odbieli Jozef
Lukáček a samozrejme predseda
Viktor Ondrek.

Predseda podbielanského Dobrovoľného hasičského zboru Viktor
Ondrek si mädlí ruky. Po čom asi viac? Po dobrom výsledku družstva
dievčat, alebo po dobrom guláši?
cisterna i Avia sú momentálne v
oprave. Celú záchrannú akciu však
sledoval a koordinoval starosta

ob ce . Zás ah po ho din ov om
sn až ení ha si čov z Tv rdo ší na
skončil úspešne. Natomto mieste

Naj bli žši e sa naš i h asi či
pr eds tav ia na súť aži o poh ár
st ar ost u obc e Šte fa nov 1 8.
au gust a. (Dú fajme, že nebu de
dôvo d na zá sah pr i ozajs tnom
pož iari). Tu n astúpi naše "A"
mužstvo -dospelí hasiči,ktorí budú
súťažiť v požiarnom útoku.
text a foto: Ján Domiňák
prinášame krátku fotoreportáž z
priebehu tejto akcie.
text a foto: -lj-
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Podbiel

Podbiel žije športom
Memoriál padlých oravských športovcov

P od bi ela ns kí šp ort ov ci
oslavujú každý rok výročie vzniku
sv oj ho kl ubu
fut bal ov ým
tu rn ajo m, kt or ý s a kon á na
pamiatku oravských športovcov,
ktorí padli v druhej svetovej vojne.
Obyčajne býva súčasťou osláv aj
ces tný beh R oháč e - P odbi el.
Zatiaľ čo beh sa tento rok koná v
pr av ide ln om te rmí ne - pr vú
au gus tovú ne deľ u, futb alo vý
tu rn aj sa z dô vod u sko ré ho
za či atk u
maj str ovs ký ch
fut balový ch sú ťaží posunu l o

tý žde ň skô r. Zd á s a, že tá to
výnimka sa v budúcnosti stane
pravidlom.
35. r očník Memoriálu pa dlých
orav ských š portov cov sa teda
konal v nedeľu 28. júla 2002 na
štadióne P od P álenicou a turnaja
sazúčastnili mužstváŠK Podbiel,
ŠK Tvrd oš ín, TJ K ri vá a KS
Turbacz Mszana Dolna z P oľska.
Zrodil saprekvapujúci výsledok.
Víťazomsa stala Krivá, účastník I.
tri edy, ktorý sa p resad il pr oti
mužstvá m hrajúcim vo vyšších

súťažiac h. A treba pov edať, že
úpln e zaslú žene. K rivá na jprv
po raz ila do mác i ŠK P od bie l.
P odbielania ako keby čakali, že
góly začnú padať do súperovej
siete samé od seba. Nestalo sa, a
tak sa musel minuloročný víťaz
uspokojiť s bojom o tretie miesto.
Tu sa už P odbiel ukázal v lepšom
sv etl e. Mo žno a j z ásl uh ou
odovzdaného výkonu poľských
futbalistov, ale určite aj v dôsledku
prítomnosti tvorcu hry - Milana
Ku báš ka.
Fi ná le
med zi

Jubilejný 15. ročník behu SNP Roháče - Podbiel
Ako vždy v prvú augustovú nedeľu, aj tento rok sa 4. augusta zišli vyznavači bežeckého športu v
P odbieli.Zdá sa, že tento rok bol zlomový. P o postupnom úpadku účasti až na 13, sa tentorazregistrovalo 22
bežcov. S radosťou to konštatoval aj hlavný rozhodca preteku pán František Tomčík. Sámsa už vo veku 76
rokov chcel rozlúčiť s rozhodovanímtohoto preteku,ale nakoniec ho usporiadateliaprehovorili atak nevynechal
ani 15. ročník.
P očasie bežcom tentoraz neprialo. Hlavne v druhej polovici trate za Zubercom bolo príliš teplo. O to
obdivuhodnejší je výkon P avla Faška, ktorý zaostal len o 19 sekúnd za svojim minuloročným traťovým
rekordom. Stávasa už tradíciou, že beh Roháče- Podbiel má medzinárodný charakter. Tentorazprišiel ukrajinský
bežec Konstantin Železov a predviedol sa výborne- skončil na treťommieste v kategórii A,čiže bežcov do 39
rokov. Za zmienku stojí aj výkon jediného účastníka kategórieD - šesťdesiatsedemročného Daniela P ašku z
Važca. Bohatšie bola zastúpená aj kategória žien. P ri celkovomzvýšení počtu účastníkov však nedošlo k
poklesu kvality.Skôr naopak.Vari prvý krát v histórii sastalo, ževšetci účastníci dobehli v čase pod 2 hodiny.
V cieli čakalo pretekárov občerstvenie, hodnotné ceny a samozrejme družnérozhovory o práve absolvovanom
preteku ako aj o plánoch do budúcnosti.Osobitný hlúčik tvorili piati oravskí bežci.Dušou kolektívu je Viktor
Fonfer z Tvrdošína. Ako námpovedal, chcel by zorganizovať účasť oravských bežcov na veľkých bežeckých
podujatiach na Slovensku. Už teraz 10. augusta sa beží Rajecký maratón a vrcholom sezóny je samozrejme
košický Medzinárodný maratón mieru. P rajeme teda oravcomúspechy. A nech sa ich rady rozrastajú!
-PADVýsled ková listina Behu SNP Roháče -Pod biel
štartové
meno priezvisko
klub
kategória
číslo
26
Pavol Faško
ŽP Šport, P odbrezová
A
27
Miroslav Haninec ŽP Šport, P odbrezová
A
28
Konstantín Železov AK Žilina
A
22
Rastislav Najdek
P K Stará Bystrica
A
10
Viktor Fonfer
ŠK Tvrdošín
A
100
Pavol A. Dubovský TJ P odbiel
A
23
Ján Smolka
TJDolný Kubín
A
29
Milan Blaško
Šport Rysy, P oprad
B
12
Vladimír Balošák
ŠKP Čadca
B
4
Peter Bačík
KTK Liptovský Mikuláš
B
9
Pavol Ďurdík
P D Gader, Blatnica
B
21
Stanislav Sviták
AK Žilina
C
25
Peter Kypta
ŠK P odbiel
C
16
Ján Demeter
ŠK Lutiše
C
8
Pavol Hýross
SBSLokomotíva, Vrútky
C
18
Pavol Kincer
ŠK Belá
C
24
Štefan Charvát
UNILAK, Banská Bystrica C
20
Stanislav Loffaj
TJ Krivá
C
11
Daniel Paško
P MJEDKO, Važec
D
13
Anna Balošáková ŠK P olícia, Čadca
Z
33
Danica Božová
Sl. bežecký klub, LM
Z
30
Dáša Adamiková Michalová
Z

výsledný poradie
čas v kategórii
1:11:26
1
1:13:07
2
1:14:43
3
1:15:13
4
1:24:02
5
1:28:49
6
1:41:22
7
1:17:04
1
1:19:26
2
1:30:47
3
1:41:55
4
1:23:39
1
1:23:46
2
1:26:36
3
1:32:01
4
1:32:10
5
1:34:59
6
1:39:14
7
1:45:29
1
1:27:13
1
1:43:36
2
1:50:20
3

celkové
poradie
1
2
3
4
9
12
18
5
6
13
19
7
8
10
14
15
16
17
21
11
20
22

Tv rdoš íno m a Kriv ou nema lo
vysokú úroveň. Hráči Tvrdošína
pôs obil i un aven ým d ojmo m a
Krivania väčšinou len bránili a v
zá ve re vy slo ve ne ča kal i na
jedenástkový rozstrel. Toho sa aj
dočkali a bol pre nich úspešný.
Za skv el sa bra nk ár Mir osl av
Šte lina, ktorý znešk odnil dve
strely Tvrdošancov. Hráči Krivej
premenili všetky svoje príležitosti.
Ak o j e v P odb ie li zvy ko m,
zúčastnené mužstvá si odniesli
kr ás ne po hár e a d ipl omy.
Vy hod not ený bo l aj naj lep ší
strelec turnaja. Stal sa nímmladý
hráčP odbiela P atrik Marton, ktorý
nastrieľal štyri góly.
Novinkou na tomto turnaji bola
súťaž "P odbielanská jedenástka".
Ko na la sa v pr est áv ke pr ed
fin álov ým z ápaso m a divá kov
zaujala viac ako samotné futbalové
zápasy. Do súťaže sa prihlásilo 25
futbalistov i ne futbalistov, aby
kopa li zo značky pokuto vého
ko pu do pr eno sne j brá ny
umiestenej priamo pod hlavnou
tri búnou . V b ráne sa s tried ali
brankár Tvrdošína Ladislav Kazík,
domáci Anton Novák a brankár
podb ielans kých ži akov P avol
Dv ors ký. P r avi dl á s úťa že sú
jednoduché.Kto nedá- vypadáva.
Týmto systémom sa cez osemkôl
be z z avá han ia pr ehr ýzo l l en
Miroslav Kaplánek hráč domáceho
ŠK P odbiel a stal sa tak prvým
víťazomP odbielanskej jedenástky.
Fakty z turnaja:
P odbiel - Krivá1 : 3 (0 : 1)57´Zrnčík
- 24´Sakmár,55´ Zaťko, 64´Zaťko
Tvrdošín - Mszana Dolna 3 : 2 (2 :
1) 10´ P afčo 11m, 11´ P afčo, 50´
No vák - 4´ Mal ec , 5 5´ P io tr
Sz ynal ik; vylú čen ý Gr zego rz
Dziadoń.
O tretie miesto:
P odbiel -Mszana Dolna 7 : 1 (5:1)
13´ 20´ 55´ 65´ Marton, 4´ 11´ 35´
Kubášek -19´ Malec
Finále: Krivá- Tvrdošín 0 : 0, 4 : 1
v rozstrele ; vylúčený P azúrik(K)
Zápasy rozhodovali Ľubomír
Gr ego rec , F ran ti šek Št rbá ň,
Miroslav Capko a Roman Reguly.
P o sl edn í dva ja me no van í sú
ro zh odc ami z a ŠK P o dbi el a
re pre zen tuj ú n aoz aj dob re. V
ro čn íku 20 02 /20 03 bu de
rozhodovať zápasy III. ligy.
-PAD-

august 2002

Začala jese nná časť nového ročníka futbalových súťaží
P o rôznych letných turnajoch a
prípravných zápasoch, v ktorých
sa oťukávali nové posily a niekde
i noví t réneri, sa prv ým kolom
roz behla jesen ná ča sť nov ého
ročníka futbalových súťaží. Záver
uplynulého ročníka sa niesol z
pohľadu umiestnenia jednotlivých
mu žs tie v, re pr eze nt ujú ci ch
podbielanský futbal, vo vzácnej
zhode. Všetky tri celky skončili vo
svoj ich kat egóriác h na tr eťom
mieste.O tom, pre ktoré z mužstiev
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Z futbalového života

je toto umiestnenieúspechom, by
sa da li me dzi fanú šik mi i
fu nkc io nár mi
vie sť
dl hé
roz hovory. Bez ohľa du na ich
zá ver y, zaž ela jme v šeo bec ne
po dbi el ans kému fut bal u do
nasledujúceho r očníka úspech.
Dobrú atmosféru v jednotlivých
celkoch, pretože tá je jedným z
predpokladov na dobré výsledky,
št edr ých sp onzo rov a mno ho
pr iaz ni vo nak lon en ých a
kultivovaných divákov.
-r-

termíny zápasov - jeseň 2002 - I. tried a žiaci, skup in a „A“
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

termín
18.8. 2002
25.8. 2002
1.9. 2002
8.9. 2002
15.9. 2002
22.9. 2002

domáci
Podb iel
Krivá
Podb iel
Zázrivá
Podb iel
Hruštín

:
:
:
:
:
:
:

hostia
začiatok
Chlebnice
11:30
Podb iel
11:30
Malatiná
11:00
Podb iel
11:00
Sedl. Dubová 11:00
Podb iel
10:30

7.
8.

29.9. 2002
6.10. 2002

Podb iel
Podb iel

: Chlebnice
: Žaškov

10:30
10:00

9.
10.

13.10. 2002
20.10. 2002

Medzibrodie
Podb iel

: Podb iel
: Veličná

10:00
9:30

11.

27.10. 2002

Or. Podzámok

: Podb iel

9:30

termín y zápasov - jeseň 2002 - I. trieda d orast, sku pina „A“
kolo
termín
domáci
: hostia
začiatok
1.
18.8. 2002 Habovka
: Podb iel
13:30
2.
25.8. 2002 Podb iel
: Or. Podzámok 13:30
3.
1.9. 2002 Tvrdošín
: Podb iel
13:00
4.
8.9. 2002 Podb iel
: Lokca
13:00
5.
15.9. 2002 Zubrohlava
: Podb iel
13:00
6.
22.9. 2002 Podb iel
: voľný lós
7.
29.9. 2002 Hruštín
: Podb iel
12:30
8.
6.10. 2002 Vavrečka
: Podb iel
12:00
9.
13.10. 2002 Podb iel
: Veličná
12:00
Rozpis majstrovských fu tbalových zápasov TJ ŠK Podbiel
jeseň 2002 V. liga - sku p in a „B “
kolo termín
domáci
: hostia
začiatok
1.
4.8. 2002
Podb iel
: Nižná
16:30
2.
11.8. 2002
Martin B
: Podb iel
16:30
3.
18.8. 2002
Podb iel
: P alúdzka
16:00
4.
25.8. 2002
Dúbrava
: Podb iel
16:00
5.
1.9. 2002
Podb iel
: Svätý Kríž 15:30
6.
8.9. 2002
Turč. Štiavnička : Podb iel
15:30
7.
15.9. 2002
Podb iel
: Dražkovce 15:00
8.
22.9. 2002
Bešeňová
: Podb iel
15:00
9.
10.
11.
12.

29.9. 2002
6.10. 2002
13.10. 2002
20.10. 2002

Podb iel
Podb iel
Lokca
Podb iel

:
:
:
:

Záv. P oruba
Or. Jasenica
Podb iel
Vrútky

13.

27.10. 2002

Bobrovec

: Podb iel

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

V. ročník turnaja exministrov
Ešte v časoch, keď bol náš
starosta a predseda ŠK P odbiel
Ing. Ján Sitek ministrom obrany
vznikol turnaj ministrov, v ktorom
proti sebe nastupujú 4 futbalové
mužstvá repreze ntujúce obce, z
kt or ých po ch ádz aj ú mini st ri
vt ed ajš ej vl ád y. An i jed en z
ministrov užvo funkcii nie je, ale
pekné športové podujatie zostalo
- len jemne zmenilo názov.
P rvý ročník turnaja sa hral v
P odbieli a jeho prvým víťazom
bolo domáce mužstvo. Piaty ročník
sa hral opäť v P odbieli, keďže
všetky zúčastnené mužstvá sa už
v
úl ohe
us po ria dat eľ ov
vystriedali. P redstavme si teraz
tradičných účastníkov:
Za exministra Jána Jasovského hrá
TJ Zvolenská Slatina,
exministra Jána Mráza reprezentuje
FK Slovan Veľký Folkmár,
exmi nis ter M ila na Ca gal a je
sp oje ný s muž stv om TJ
Častkovce
a exmini st er Ing Já n S it ek je
prezidentom TJŠK P odbiel
Tieto muž stvá sa zi šli na
štadióneP od P álenicou v nedeľu
30. júna, v deň, keď sa konali aj
P odbielanské folklórne slávnosti.
Divákom predviedli h odnotný
šport.Osobitne finálový zápas mal

vynikajúcu úroveň. ŠK Podbiel v
prvom zápase ak oby ešte spal,
rozbehol sa až v zápase o tretie
miesto proti Zvolenskej Slatine.
Fakty z turnaja:
Veľký Folkmár -Zvolenská Slatina
2 : 2 (2 : 2),6 : 5 v rozstrele; Góly:
P oláček,Serbin - Guľa, Matejov
Častkovce -P odbiel 3 : 0 (2 : 0) 13´
27´Kuník, 48´ Madera
O tretie miesto:
P odbiel - ZvolenskáSlatina 6 : 2
(6 :1) 10´, 26´, 3 4´ Zrnčí k, 1 5´
Ku bá šek , 23´ S che ll ing 3 0´
P oldauf, - 5´Brodiansky,61´ Biba
Finále:
Veľký Folkmár -Častkovce 3 : 2
(2 : 2) 26´Andrejco, 30´Serbin, 70´
Serbin - 13´Matulja, 55´ Madera.
P ohár pr e víťaza s i teda
odviezol exmini ster Ján Mráz z
Veľkého Folkmára. Najlepší strelci
boli s troma gólmi dvaja. Domáci
P atrik Zrnčík však gavaliersky
prenechal trofej P etrovi Serbinovi
z Veľkého Folkmára. Toto gesto len
pot vrdi lo, že s a st ále jedn á o
podujatie s vysokou športovou i
spoločenskou úrovňou.
Štyri náročnézápasy rozhodovali
Roman Reguly, Miroslav Capko a
František Štrbáň.
-PAD-

I. ročník turnaja dorastencov
„O pohárstarostu obce Podbie l“
Futbalový kalendár v P odbieli
je obohatený o novépodujatie. V
nedeľu 11. augusta 2002 sa konal
pr vý
ro ční k
tur na ja
dorasteneckých mužstiev o pohár
st aro st u o bce . Zúč ast ni li sa
vý ber y Hab ovk y, Or avs ké ho
P odzámku a domáceho ŠK Podbiel.
Výsledky:
P odbiel - Oravský P odzámok 6 : 1
(3 : 1) góly: Krška 2, D. Kanderka
2, Kekeliak, Turčák - Martôň
Oravský P odzámok - Habovka1 :
1 (0 : 1) góly: Coufalík - P ilár
P odbiel -Habovka 0 : 1 (0 : 1) gól:
Pilár
Na pri ek he rne j pre vah e sa
P o db iel an om nep od ari lo v
poslednom zápase vyrovnať, čo
by imstačilo na víťazstvo v turnaji.
Takže krásny pohár pre víťaza si

odniesli chlapci z Habovky pod
vedenímtréneraHruboša, ktorého
po zn áme z je ho pô so ben ia v
P o dbi el i. Tur na j mal vš ak
pr ed ovš etk ým
pr ípr av ný
cha rakte r. Veď už 18. augu sta
za čín ajú
do ra ste nec ké
majstrovské súťaže.
Domáci ŠK P odbiel reprezentovali
títo hráči:
Ju raj Ole s, M art in K uzá r, Ján
Mat lák, P avol Slamk a, Ro man
Domiňák, Michal Dolník, Miloš
Kekeliak, David Kanderka, Daniel
Kanderka, Mare k Krška, Braňo
Ži li nec , Ľub omír Ka nde rk a,
Michal Korčuška, Ján Lukačík,
Matúš Turčák a Jakub Kanderka.
Mužst vo naďalej trénujú Jozef
Domiňák a Miro Lukačík. Vedúcim
mužstva je Karol Vallo. -PAD-
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Rozhovor
na pokračovanie
Po odchode Eduarda Bugana do
Dolného Kubína sa stal novým
trénerom ŠK Podbiel pán Karol
Bandík z Nižnej. Zaujímalo nás
ako on vidí vyh liadky mužstva
pr ed sezó nou . N a t réni ngu v
utorok pred úvodným zápasom
sezóny bol dobre naladený, lebo
sa konečne zlepšila dochádzka
na tréningy,a sám sa rozhovoril:
- P odbiel skončil minulý ročník na
treťom mieste. To znamená, že v
tomto mužstve niečo musí byť. V
minulej sezóne somvidel len dva
zápasy P odbiela, takže mužstvo
sp ozn áva m v las tn e a ž t era z.
Zisťujem ako sa hráči správajú na
jednotlivých postoch.Usilujemsa
hráčom vysvetliť, že aj keď sme
amatérsky klub, ak chceme mať v
V. lige dobré výsledky musíme sa
sp ráv ať as poň
n a 8 0%
pr ofe si oná lne .
P rv ým
pr ed pok la dom je ú čas ť na
tr éni ngo ch. Tá b ola do ter az
žalostná. Ale ako to už býva, s
blížiacim sa začiatkom súťaže sa
zlepšuje.
Pán tréner, mali st e vo sv ojej
trénersk ej praxi vyše dva roky
pr está vku. Pre dpo klad ám, že
máte do práce v Podbieli veľkú
chuť.
- P ravdaže. V P odbieli sú dobré
po dmi en ky, po nuk u som s
radosťou prijal . Chuť do práce
rýchlo odíde, keď vám na tréning
príde 5 hráčov. Ale ako som už
povedal, situácia sa zl epšuje a
budeveľmi dôležitéako dopadne
pr vý záp as. Ak s ú v ýsl edk y,
všetko v klube odrazu funguje
lepšie. Som rád, že káder zostal
pohr omade. Len ak by odi šiel
najlepší strelec Kočalka, bude nám
chýbať jeden kvalitný útočník. To
je ale už vecvedenia klubu.S tým
čo dostanemk dispozícii, budem
robiť najlepšie ako viem.

Toto je mužstvo, ktoré sa zaslúžilo o doteraz najväčší úspech v histórii podbielanského futbalu.Dolný rad
zľava: Peter Kočalka, Patrik Zrnčík, Martin Križo, Milan Kubášek, Jozef Dančo, Miroslav Kaplánek,
Patrik Marton, Ľubomír Franko, Jozef Poldauf. Hornýrad zľava: prezident klubu Ing. Ján Sitek, Jaroslav
Batuna. Ladislav Schelling,Anton Novák, Stanislav Drbiak, Marek Hvizdák,Michal Baláž, tréner Eduard
Bugan, Gabriel Líška,vedúci mužstva Pavol Kudzbeľ.
Nižná prichádza do Podbiela na
úvodn ý zápas s úťaže s v eľkým
se bav ed omí m. Ak o s a n a to
poz eráte vy, ktor ý niž nian sky
futbal veľmi dobre poznáte?
- Vžd y hovorím, že nech príde
hocikto, chcem vyhrať. Futbal je
šport a keby proti mne nastúpil aj
Real Madrid, idem hrať a chcem
vyhrať. Ináčby to nemalo zmysel.
V Nižnej majú teraz veľké oči. Ak
bud ú na ihr isku lep ší, tak im
víťazstvo doprajem.My sa na vec
pozeráme reálne. P odbiel má tiež
do br é muž stv o a má s vo je
skúsenosti v V. lige. A navyše na
začiatku je 0 : 0.

už dôležitý nasledujúci zápas a
nie to čo bolo, ale nakoniec sa
obaja rozhovorili.
Takže pán tréner, kto bol lepší?
- Aj kolegovi nanižnianskej lavičke
som hneď po zápase povedal, že
le pš í p re hra l. On s ám vš ak
odpovedal, že vyhráva ten, kto dá
gól.Jednoducho, zvládli sme zápas
po taktickej stránke. Išli sme do
zá pas u s r ešp ek tom, h rá či až
priveľmi uprednostňovali plnenie
defenzívnych ú loh. Výsledkom
bolo, že aj keď sme sa dostali do
brejku, útočníci zostali vpredu
osamotení. Ale to bolo presne to,
čo som chlapcom pred zápasom
hovor il: Netlač me sa dop redu,
hrajme na 0 : 0 , možno s a nám
podarí streliť gól a ten už ubránime.
A tak sa aj stalo. Lenžegól padol
už v prvom polčase a Nižná mala
na vyrovnanie dostatok času. Ku
kon cu zá pasu b olo n a str ane
Podbiela aj šťastie.

Ke ďž e u zá vie rka n oví n sa
po su nul a, ro zho vo r m oh ol
po kra čo vať aj p o v íťa zn om
zápase s Nižnou. Spočiatku síce
pá n Ban dí k a j s a si ste nt om
Kudzbeľom oponovali, žeteraz je

- Šťastie patrí k športu. Ja som sa
bál hlavne štandartných situácií.
Z hry si Nižná prakticky žiadnu
šancu nevytvorila. Zato my sme
aj pri defenzívnompojatí strelili gól
z hry.

Ako ste teda spo kojní s h rou
mu žst va , k tor é p os tup ne
spoznávate?
-P o hernej stránke sme boli naozaj
o 30% slabší. Individuálne výkony
vi ace rý ch hrá čo v z aos ta li za
Ni žňa nc ami . M ôže t o b yť
spôsobené aj slabšou kondičnou
pripravenosťou.Hráč by aj vedel,
čo treba urobiť, ale keďže nemá
dostatok síl, radšej len odkopne
lo ptu kamk oľve k. Čo s a tý ka
taktickej stránky, predviedli sme
výborný výkon. Vidno,že mužstvo
má skúsenosti. Teraz sa s hráčmi
aj le pši e p rac uj e. Úča sť na
tréningoch sa zlepšila,takže verím,
že sa budeme zlepšovať.
Zhováral sa Pavol A. Dubovský
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