
Rozvoj obce za posledné 4 roky v číslach
Investičné akcie hradené zo štátnych fondov:

Investičné akcie  a ich súčasti hradené z vlastných zdrojov:

V druhom polroku 2002 získala obec 2 172 000,- z Fondu národného majetku – z tejto sumy sa podľa
rozhodnutia obecného zastupiteľstva financujú nasledujúce práce:
• Práce na novom a starom cintoríne – výstavba chodníkov, oplotenie, výsadba zelene, úprava
parkoviska, Projekt a realizácia osvetlenia.
• MMDS systém – zakúpenie a výstavba stožiara a zakúpenie technológie na bezdrôtové vysielanie

televízneho signálu.
• Výstavba športovísk
a oddychovej zóny za kultúrno-
športovou halou.
• Výstavba ubytovne pod
tribúnov ŠK Podbiel (30 lôžok)
Do rozvoja obce prispel obecný
úrad aj  vytváraním nových
pracovných mies t.  Pri tom
nevyužíval l en príspevok
Národného úradu práce na VPP,
al e mzdy bol i dotované aj
z obecného rozpočtu.
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Občasník Obecného úradu v Podbieli
Číslo 5.     ročník V.   vyšlo 4. decembra 2002

Vážení občania,
Aj keď sme v obecných novinách
p rav i d el n e  i n form o val i
o prebiehajúcich investičných
a neinvestičných akciách v obci,
rozhodli sme sa pri príležitosti
ukončenia funkčného obdobia
s t aro s tu  a  ob ecnéh o
zastupiteľstva, urobiť celkový
prehľad rozvojových aktivít za
posledné 4 roky. Ľudská pamäť
je nespoľahlivá a tak nás stálo
d os ť  ús i l ia ,  ký m  sm e
s pracovníkmi obecného úradu
zostavili materiál, ktorý si môže
nárokovať na označenie úplný.
Celé toto číslo obecných novín sa
nesie v  znamení hod notenia
uplynulých štyroch rokov. Pýtali
sme sa podnikateľov, o priestor
požiadala riaditeľka Základnej
školy, predstavitelia niektorých
sp oločens kých  org ani záci í.
Vyjadril sa aj starosta obce aj keď
vzhľad om n a to , že  zno vu
kandiduje, nechcel využívať
obecné noviny na predvolebnú
kampaň. Na otázku o kladných
a záporných stránkach svojho
funkčného obdobia odpovedal
takto:
Na  t o čo sa v obc i zmeni lo
k lepš iemu a ak o ho dnot ia
moj u prá cu sa  treb a opý tať
občanov Podbiela. Tiež by som
o dp or účal  p ýt ať  s a
návšt evníkov ob ce. Tí si  ešte
lepš ie  všimnú z meny, k to ré
na st al i od  i ch  p os ledného
pobytu v Podbieli.
Z tej negatívnej stránky musím
spomenúť ohováranie, intrigy,
neobj ek tívne po sud zovanie
za vá dz aj úce info rmácie .
Na jvia c ma za rmucuj e, k eď
ľudia kritizujú, ale nevyužijú
možnosť po vedať to pri amo
poslancovi, ktorý ich zastupuje.
K týmto slovám sa pridávame aj
my z redakcie obecných novín.
Viac krát sa stalo, že občan sa
k niečomu kriticky vyjadroval,
ale keď sme mu ponúkli možnosť
vyjadriť svoj názor v obecných
nov inách , tak  tút o pon uku
nevyužil. Pokračovanie na strane3.

ThLic. Donát Čarnogurský o samospráve
Spolupráca správcu farnosti so starostom je vždy veľmi dôležitá.
Aj keď je rozdiel medzi nositeľom duchovnej a svetskej moci. Uplynulé
4 roky pôsobenia starostu pána Ing. Jána S iteka osobne hodnotím
pozitívne pretože:
1. Hlási sa ku kresťanstvu a navštevuje Bohoslužby
2. Vždy je ochotný (mnohokrát aj z vlastnej iniciatívy) pomôcť a
podporiť farnosť Podbiel praktickou i finančnou pomocou
3. Mám s ním dobrý vzťah. Osobne som nepocítil nejaké väčšie
negatíva z jeho strany.
Ako kňaz aj starosta má ľudské chyby a žiadna funkcia nie je splnená
dokonale, ani funkcia pápeža. Nech si ľudia spočítajú plusy a mínusy
a držia sa toho čo preváži. Ďakujem pánovi starostovi za jeho doterajšiu
činnosť,  ktorú nemal ľahkú, pretože zastával aj funkciu poslanca NR
SR. Ďakujem za to čo vykonal pre Podbiel a farnosť.

ThLic. Donát Čarnogurský - správca farnosti

Akcia Náklady
Výstavba novej plynovej kotolne pre MŠ, OcÚ, Poštu.
Tým sa výrazne znížili prevádzkové náklady a obec ušetrila finančné prostriedky.....1 300 000,-
Dokončenie starej ČOV. Technológia v ČOV bola len pre 200 domácností,
musela sa dobudovať technologická časť.......................................................... 1 541 000,-
Výstavba novej ČOV v lokalite Zámostie. Tým sa vyriešil problém prepojenia so
starou čističkou popod Oravu, čo by bolo niekoľkonásobne drahšie riešenie..... 3 000 000,-
Kultúrne aktivity v obci boli dotované zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia......... 100 000,-
Vzhľadom na to, že obec splnila zmluvné podmienky, dodatočne
Štátny fond životného prostredia uhradil doplatok na plynofikáciu obce......... 160 000,-
Sp olu: 6 101 000,-

Akcia Náklady
Kanalizácia a plynofikácia v ľavej časti Uličky................................................... 1 050 000,-
Vykopanie ryhy v lokalite horeČerveným. Tým sa vyriešili dlhoročné problémy
s vytápaním pivníc a záhradok v časti Zámostie.......................................................    30 000,-
Výstavba chodníka na cintorín. Vzhľadom na ťaživú dopravnú situáciu na
Závozku, pristúpili sme k výstavbe chodníka, ktorý výrazne zvýšil bezpečnosť
návštevníkov cintorína.............................................................................................  220 000,-
Začatie inžinierských sietí voda, plyn a cesta v lokalite Krivý kút............................. 450 000,-
Vypracovanie nového geometricého plánu na individuálnu bytovú výstavbu
v lokalite Krivý kút. Bolo to potrebné vzhľadom na to, že
starý geometrický plán nedal predchádzajúci starosta zaregistrovať..........................  45 000,-
Úhrada za nedodržanie zmluvy so štátnym fondom životného prostredia.
Zmluva bola porušená tým, že bývalý starosta neurobil kolaudáciu kanalizácie........ 150 000,-
Rekonštrukcia podlahy a presklenej steny v kultúrno športovej hale......................... 200 000,-
Sp olu:      2 145 000
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Ako prvého sme oslovili pána
Jozefa Franka,  maji t eľa
stavebnej firmy KNARF:
+ Páči sa mi množstvo kvalitne
zorganizovaných kul túrno-
spoločenských a športových
podujatí. To je pre tohto starostu
charakteristické. Ale mnoho sa
urobilo aj čo sa týka čistoty
v obci,  pri es transtvá sú
upravené,  robi a sa terénne
úpravy,  urobila sa napríklad
autobusová zastávka a iné veci.
Tiež sa mi páči ako obecný úrad
vychádza v ús t rety
podnikateľom.
- Neviem o nej akých
závažných nedostatkoch. Len sa
čudujem,  že obecný úrad
neosloví aj moju stavebnú firmu,
keď sa robia nejaké s tavebné
práce.  Rád dám sponzorský
príspevok keď treba, ale vedel by
som pomôcť aj  konkrétnou
prácou.
Do budúcna mám v Podbieli
veľké plány. Momentálne mám
v obci len jednu prevádzku
v prenajatých priestoroch. Rád
by som firmu presťahoval do
vlastných priestorov v Podbieli.
Chcem tu postaviť aj rodinný
dom na rodičovských
pozemkoch. Nerobil by som to,
keby som nevidel pri aznivé
prostredie v tejto obci. Dúfam, že
to tak bude aj v budúcnosti.

Nemohli sme samozrejme obísť
ani  najúspešnej š i eho
z podbielanských podnikateľov.
Generálny riaditeľ OVP Orava

s.r.o. Ing. Jozef Sitek zhodnotil
dianie v obci takto:
Ak majú v obecnom
zastupiteľstve priestor rozumné
názory, tak potom sa rovnaká
odozva dá čakať aj od
podnikat eľov.  Vo väčš ine
prípadov sa potom nájde
spoločná reč a podnikatelia obec
podporia. Za uplynulé štyri roky
sa toho urobilo pre rozvoj obce
dosť. Hlavne na poli propagácie
a zviditeľnenia Podbiela. A to je
dnes veľmi dôležit é.  Toto
„zviditeľňovanie“  vlastne začalo
už nástupom súčasného starostu
do mini s t erského kres la.
Odvtedy už veľa podnikateľov
vie kde Podbiel je a čo sa tu dá
urobiť.  Teší  ma,  že s tarosta
podporuj e t uri s ti ku
a podnikanie. Škoda, že vinou
predchádzajúceho s tarostu
nesídli v Podbieli firma OVP.

Odvádzame tak vyše milióna
korún ročne do rozpočtu mesta
Trstená.
Na tomto mieste som si dovolil
pr ipomenúť  p lány zvýš i ť
zamestnanosť v obci otvorením
prevádzky OVP v Podbiel i.
Prečo s tak nestalo?
Na vine je rýchly vývoj modernej
elektroniky. Aby sme sa udržali
v konkurencii musíme tieto
moderné automat ické
technológie využívať. Tým nám
odpadá množs tvo di elčích
úkonov, ktoré sa predtým mohli
robiť v malých prevádzkach.
Dnes je celá výroba televízorov
automat i zovaná a mus í  sa
odohrať na jednom mieste. Ale
snažíme sa obci pomáhať ináč.
Napríklad zakúpením
reprografického zariadenia. Tu

po zaškolení môže nájsť prácu
niekoľko podbielčanov.

Najmladší spomedzi prítomných
bol  maj iteľ stolárskej fi rmy
Miroslav Turčák. Nebol veľmi
zhovorčivý. Zjavne sa lepšie cíti
vo svojej  di elni ako na
slávnostnej večeri. Dozvedeli
sme sa aspoň že:
P odnikám v pri es toroch
prenajatých od Farského úradu.
Neprichádzam veľmi do styku
s  ost atným dianím v obci .
Nemám veľké zisky al e
Základnú školu som podporil.
Každá investícia do vzdelania sa
nám mnohonásobne vráti

Júl ius Pazúr ik spolumajit eľ
firmy P-Parket:
Za tie š tyri roky som sa so
s tarostom aj  pohádal . Ale
rešpektujem názor druhého

a mám právo si ponechať môj
vlastný.  Jednoducho sme sa
nedohodli. Ale na druhej strane
vidím, že sa toho v obci veľa
robí. Keď sa pozriem dozadu,
tak mus ím konš tatovať, že
ži aden st arosta neurobil pre
Podbiel toľko, ako Ján Sitek.
A to včítane obdobia,  kedy
pôsobil na minis terstve. Je
množstvo ľudí, ktorí závidia, ale
nevidia za tým robotu. Ja to
vidím zreteľne: keby sa v obci
neurobi l  plyn, ktorý eš t e
z ministerského postu vybavil
terajší starosta, tak nepodnikám.
Náklady by boli neúnosné.

Máme medzi podnikateľmi aj
ženy. Zakončíme teda túto malú
anketu u pani  Ľuby
Bednaričovej. Tá síce v Podbieli
nepodniká, má penzión pod
Kubínskou hoľou, ale o to viac
sa angažuje pr i  podpore
obecných zálež it os tí . Z jej
pohľadu sú plusy a mínusy
posledného volebného obdobia
takéto:
+ Úroveň zviditeľnenia obce je
veľmi dobrá.
+ Myslím,  že každý občan
musí  kvi tovať kul túrne
a športové aktivity.
+ Páči sa mi, že starosta sa
snaží o organizovanie podujatí
spoločenského charakteru ako sú
plesy al ebo aj  t oto dnešné
stretnutie.
- Nepáči sa mi, že mnohí ľudia
hádžu st arostovi polená pod
nohy. To bude tou príslovečnou
slovenskou závisťou.
- V komunikácii s ľuďmi by
starosta  nemal byť taký striktný,
ale viac diplomatický. Ja osobne
som sa s t ým nest ret la,  ale
počula som, že niektorí občania
odiš l i  z obecného úradu
nevypočutí.
Mám aj predstavy o budúcnosti.
Mal by tu začať vzdel ávací
a sociálny program. Prečo by sa
napríkl ad v škole nemohl i
organizovať jazykové kurzy.
Jazykové znalosti našich ľudí sú
biedne. To potom chýba keď idú
do sveta a rovnako aj keď sem
prídu zahraniční turisti. Čo sa
týka soci álneho programu,
mohli by sa organizovať zbierky
a aukci e namierené na
konkrétnu sociálnu skupinu.

Zhováral sa P. A. Dubovský

Obecný úrad a podnikatelia
Súčasný starosta obce Ing. Ján Sitek je známy tým, že podporuje
podnikateľské aktivity. Tí podnikatelia zase na oplátku radi
podporujú kultúrne, sociálne a športové aktivity Obecného úradu.
Ale nielen o tom sa hovorilo na slávnostnom stretnutí v penzióne
Starý pivovar, ktoré sa konalo v piatok 29. novembra 2003. Starosta
obce na stretnutie pozval všetkých tých podnikateľov, ktorí za
uplynulé š tyri  roky jeho funkčného obdobia, pomáhali
verejnoprospešným aktivitám či už finančnými alebo materiálnymi
darmi. Môže nás tešiť, že zoznam pozvaných bol bohatý. Ako to
už medzi podnikateľmi býva, niektorí prišli neskôr, niektorí museli
skôr odísť, ale to na dobrej nálade neubralo. Pre istotu tu ešte bola
skupina Senková, takže spevu a tanca bolo dosť.
Čitat eľov obecných novín však skôr budú zaujímať názory
a postrehy zúčastnených. Keďže sa hodnotilo štvorročné funkčné
obdobie starostu, spýtali sme sa niektorých z podnikateľov ako tieto
štyri roky v obci hodnotia. V čom sú plusy a v čom mínusy a ako
by si prípadne predstavovali vývoj do budúcnosti.



Významn á položka v rozpočte bolo splácanie úveru PKB
z investičných akcií realizovaných pred rokom 1998 v celkovej
sume 2 400 000,-

Projektové dokumentácie hradené z  vlastných
zdrojov:

Najvýznamnejšie neinvestičné akcie  hradené
z rozpočtu obce:

• Zakúpenie nákladného auta LIAZ a generálna oprava Poclainu
• Nákup modernej počítačovej jednotky včítane programového
vybavenia
• Oprava hasičskej cisterny CAS
• Označenie obce tabuľami s erbom  (3 kusy)
• Rekonštrukcia autobusových zastávok
• Rekonštrukcia a rozšírenie obecného verejného osvetlenia a
obecného rozhlasu
• Dotovanie odvážania smetí, kompletná dotácie separovaného
zberu a likvidácia nepovolených skládok tuhého komunálneho
odpadu
• Úhrada urbáru za stavebné pozemky na bytovú výstavbu
• Nákup kosačiek
• Výroba hasičskej zástavy
• Podpora hasičského zboru
• Práce na knihe o Podbieli
• Pripojenie OcÚ na internet a zhotovenie internetovej prezentácie
• Rekonš trukcia práčovne a napojeni e materskej  školy na
kanalizáciu
Všetko spolu:  ........................................................... 1 019 000,-

• Podpora stavebných prác v bývalej cirkevnej škole, na fare,
v kostole, úprava okolia kostola ..............................   250 000,-
• Podpora kultúrnych, športových a spoločenských organizácií
 ...................................................................................   550 000,-

Sponzorstvo
V príjmovej  oblast i obce sa objavil aj významný príspevok
podbielanských a iných firiem. Celkove obec z podnikateľského
sektora dostala financie vo výške  205 000,- Sk a značnú pomoc vo
forme materiálu a vykonanej práce.
Samotný starosta obce viaceré aktivity sám financoval, alebo iným
spôsobom pomohol pri ich realizácii. Nasleduje aspoň stručný
prehľad:
• Uniformy pre hasičský zbor - 15 000,-
• Kancelársky papier - 20 000,-
• Novoročný ohňostroj - 4 x 40 000,-
• Zájazd do Francúzska, ktorého sa zúčastnili folklórne telesá
Senková, Podbieľan a Murínovci – 100 000,-
• Zájazdy do Bratislavy s návštevou Národnej rady SR pre žiakov
školy a pre občanov Podbiela

• Zájazd do Rajeckej Lesnej
• Zapožičanie počítača a tlačiarní , dlhodobé zapožičanie kosačky.
• Poskytnutie nákladného auta pre dovoz materiálu na cintorín a
rozvoz dreva sociálne slabším občanom.
• Vybavenie dotácie 100 000,-z NBS na opravu kostola.
• Vybavenie dotácie viac ako jedného milióna Sk pre PD Nižná-
hosp. dvor Podbiel na rekonštrukciu farmy v Podbieli.

Jedna otázka pre ekonómku
Financie sú citlivá oblasť. Spýtali sme sa preto pracovníčky obecného
úradu pani Júlie Dvorskej ako je kontrolovaný tok financií na
obecnom úrade.
Príjmy a výdavky sú schvaľované obecným zastupi teľs tvom
v rámci rozpočtu na nasledujúci rok. Rozpočet sa počas roku podľa
potreby upravuje, znovu na základe schválenia obecným
zastupiteľstvom. Na konci  kalendárneho roku sa robí účtovná
závierka, ktorá podlieha kontrole daňového úradu ako správneho
orgánu. Okrem toho ročnú závierku a vôbec celkové hospodárenie
za rok kontroluje audítor. Ten predkladá správu obecnému
zastupiteľstvu.
V hospodárení obce sme predsa len našl i nezrovnalosť.
Predchádzajúci starosta doteraz neodovzdal materiál z inventáru
obecného úradu a preto ani nie je podpísaný ani odovzdávajúci
protokol o prebraní úradu.

Perlička
Pri pátraní na obecnom úrade sme narazili aj na takúto perličku:
Predchádzajúci staros ta p. Krupa sa 4  roky súdil so svojim
predchodcom p. Murinom o preplatenie mzdy. Nakoniec spor ukončil
terajší starosta p. Sitek mimosúdnou cestou po zaplatení približne
polovičnej sumy. Paradox je v tom, že nakoniec aj p. Krupa si dal
preplatiť dovolenku vo výške 58 345,-.

Zhrnutie
Ešte pred štyrmi rokmi sme stále počúvali, že v obci chýbajú peniaze.
Z toho čo sme v tomto článku uviedli vyplýva, že obecný úrad
preinvestoval za 4 roky spolu 13 302 000,- Sk. Čiže vyše trinásť
miliónov korún. V tom ale nie sú zahrnuté náklady na bežnú
prevádzku úradu, a ďalšie pravidelné činnosti ako je údržba ciest,
čistoty na uliciach, ošetrovanie zelene, údržba verejného osvetlenia
a pod. Pritom príjmy boli členené nasledovne:
Zo štátnych fondov .......................................... 8 273 000,-
Z vlastných zdrojov ......................................... 4 824 000,-
Finančné príspevky sponzorov ........................... 205 000,-
Takže druhé pozitívne zistenie je, že z tých 13 miliónov vložených
do rozvoja obce len niečo viac ako tretinu tvoril samotný rozpočet
obce. Dá sa na to pozrieť aj z toho pohľadu, že 5 milónov je ročný
rozpočet obce. Z prehľadu je jasné, že vlastne celý jeden rozpočet sa
preinvestoval a neminul sa na spotrebu. Pozoruhodná je aj úspešnosť
obce pri žiadaní podpory zo štátnych fondov. Všetkým žiadostiam
bolo vyhovené.

PAD a lj
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Rozvoj obce za posledné 4 roky v číslach
Dokončenie zo strany 1.

Poďakovania MŠ a ZŠ
V mene detí Materskej školy i
Základnej školy v Podbieli  i v
mene ich učiteliek sa chceme
poďakovať starostovi obce, ktorý
sponzorsky zabezpečil vstupenky
na pred stav enie  báb kového
divadla manželov S tražanovcov -
Gašparko a drak. Naša vďaka patrí
i pánovi Milanovi Kovalčíkovi za
sponzorské poskytnutie dopravy
na uvedené predstavenie, ktoré sa
konalo v piatok 15. novembra v
p ri es to ro ch  M es t s kéh o
kultúrneho strediska v Tvrdošíne.

V mene vedenia Základnej školy
v Podbieli chceme poďakovať
starostovi obce i za sponzorskú
pomoc pri úhrade faktúry za
dopravu našich detí tretieho a
štvrtého ročníka na plavecký
výcvik, ktorý absolvovali v
priebehu mesiaca októbra tohoto
rok u. S t arost a ob ce k nám
priviedol aj podnikateľa Mariána
Grígeľa z Námestova, ktorý nám
pomohol  poskytnutím tonera do
rozmnožovacieho stroja a taktiež
sumou 5000.- Sk.

riaditeľka MŠ
riaditeľka ZŠ

Akcia Náklady
Inžinierske siete Zámostia a ČOV.............. 440 000,-
Chodník na cintorín...................................   30 000,-
Štúdia rekonštrukcie budov OcÚ, MŠ, pošta,
školská jedáleň, statické zameranie a príprava
na stavebné konanie................................... 100 000,-
Rozšírenie kanalizácie Ulička 2. etapa,
celá Bobrova raľa a časť za kostolom............... 290 000,-
Sp olu: 860 000,-
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Spoločenská kronika

. .. od vydania posledných obecných
novín došlo v stavoch obyvateľov
obce k tým to zmenám:
narodili sa:

   20. 9. 2002
           Kvetoslava Schellingová
   1. 10. 2002   Tobias Lofaj
  14. 10. 2002
          Karolína Murinová
   14. 10. 2002
          Miriam Loffajová
                  Vitajte medzi nami !

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

Branislav Korčuška
  a Eva Mišaneková

N ech Vás  šťast i e,  l áska
a vzájomné porozumenie
sprevádzajú na spoločnej ceste
životom !

Už o niekoľko hodín, presne v
piatok 6. decembra o 14. hodine
sa na celom území Slovenskej
republ iky otvori a vol ebné
mies tnos t i,  čím  sa začnú
dvojdňové voľby na pos ty
st aros tov obcí  a primátorov
mies t  a do Obecných
zas tupi t eľs t i ev.  Volebné
miestnosti sú otvorené v piatok
6. decembra od 14:00 do 22:00
hodiny a v sobotu 7. decembra
od 7:00 do 14:00 hodiny. Podľa
zákona majú právo vol iť
občania, ktorí v deň voli eb
dovŕšili 18 rokov a počas ich
konania sa zdržiavajú na území
SR.
Zopakujme si základné

pravidlá:
• Volič j e po príchode do
volebnej miestnos ti povinný
preukázať svoju t otožnosť
predložením osobného
dokladu.
• Vol ič obdrží  od členov
volebnej  komisi e dva
hlasovacie lís tky a prázdnu
obálku, opatrenú odt lačkom
úradnej pečiatky obce a suchou
pečaťou okrskovej vol ebnej

komisie. Jeden hlasovací lístok
je pre voľby s taros tu obce,
druhý hlasovací  l ís tok pre
voľby pos lancov obecného
zastupiteľs tva.
•  Každý volič sa povinne
odoberie do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov.
V prípade, že volič odmietne
odobrať sa do určeného
priestoru, volebná komisia mu
neumožní hlasovanie.
• V priestore určenom na
úpravu hlasovací ch l ís tkov
môže volič upraviť hlasovací
lís tok vybraných kandidátov
zakrúžkovaním poradového
čísla. Na hlasovacom lístku pre
voľby s t aros tu volič
zakrúžkuje poradové čí sl o
j edného kandidát a. Na
hlasovacom lístku pre voľby
pos l ancov do obecného
zas tupi t eľs tva v Podbiel i
zakrúžkuje vol ič poradové
čís l a najvi ac u s iedmich
kandidátov.
• Takto upravené hlasovacie
lístky vloží volič do obálky.
• Po opus tení priestoru pre

úpravu hlasovací ch l ís tkov
vloží volič obálku do volebnej
schránky.
• Volič, k torý nemôže pre
zdravotné pos tihnut i e sám
upraviť hlasovací  lístok, má
právo vzi ať so  sebou do
priestoru určeného na úpravu
hlasovacích l í s tkov iného
voliča, aby t en podľa jeho
pokynov hlasovací  l í s tok
upravil  a vloži l do obálky.
Členovia okrskovej volebnej
komis ie zdravotne
post ihnutým vol ičom
hlasovacie lís tky upravovať
nesmú!
• Za vol iča,  ktorému
zdravotné pos tihnut i e
nedovoľuje samému vložiť
obálku do volebnej schránky,
môže t ento úkon na jeho
požiadanie a v  jeho
prítomnosti vykonať iný volič,
nie však člen volebnej komisie.
• Volič,  k torý sa pre
zdravotné postihnutie nemôže
dos t aviť do volebnej
miestnosti, má právo požiadať
okrskovú volebnú komisiu o
vykonanie hl asovania do
prenosnej volebnej schránky.

Post scriptum -
TAVBA

Dostal som niekoľko pripomienok
ku číslovaniu podujatia TAVBA
2002, ktoré bolo označené ako II.
ročník folk a country festivalu a
pripomienky smerovali k tomu, že
predsa tavba už bola i niekoľko
rokov pred tým. Nenamietam,
tavba železnej rudy pôvodnou
technológiou sa tu uskutočnila už
niekoľkokrát predtým v rámci
v ted a jš í ch ak ti v í t N T S -
Národného trustu S lovenska. Zišlo
sa  asi  t ri ds ať  ( to  j e po dľ a
i n fo rm áci í  ú čas tn í k ov  a
pamätníkov asi maximum) ľudí,
ktorí sa prišli pozrieť na piecku,
podchvíľou sa chopili dúchadla a
aby im nebolo otupno, priniesli
sebou gitaru a spoločne sa zabavili
a si zaspievali.  Poslednýkrát sa
takto stretli v roku 2000. To si už
pozvali z Nižnej s gitarami i
muzikantov z country skupiny

Kredenc. Spoločne si zahrali pri
oh ni pod  „m aš ou“ (maša je
odborné pomenovanie typu pece na
Františkovej hute), kam ich zahnal
dážď.  Za krátky čas po tomto
stretnutí začal záujem NT S o
Františkovu hutu ochabovať. NT S
dokonca zrušil i svoje Informačné
centrum, ktoré sídlilo do tejto doby
v drevenici č. 101 na Bobrovej rali.
Zhruba v tom čase som nastúpil
(najprv v rámci VPP) na miesto
kultúrneho pracovníka na Obecný
úrad v Podbieli.  V roku 2001 sa s
blížiacim augustom, ktorý bol
tradi čn ým termí nom  tý ch to
s tre t nu t í ,  n i k z  NT S  an i
dovtedajších aktivistov nijako
nean gažo val.  S po menu tý ch
predchád zajúcich stret nutí pri
tavbe sa ako činovník VKCO
zúčastňoval aj P. A. Dubovský
(väčšine podbielanov známy skôr
ak o A m ig o ) . N ech cem s i
pripisovať nejaké zásluhy, no z
mojich rozhovorov s ním vtedy
vyplynulo, že už asi žiadna tavba

nebude, lebo o jej organizáciu a
prípravu nejaví nikto záujem.
Nakoniec sme sa dohodli,  že sa
spoločne do prípravy akcie predsa
len pustíme, ale pokúsime sa jej
dať trochu iný rozmer. Doteraz to
bola tavba a trochu muziky a my
to spravíme naopak. Prizvali sme
n iek d aj š i eh o  zam est n anca
Informačného centra NT S Jula
Cibuláka a s pomocou Ing. Milana
Krúpu, ktorý sa o „hutu“  zaujímal
už dávno pred NT S, dali dokopy
materiály o histórii Františkovej
huty. Zosumarizovaný materiál o
jej histórii vytlačila firma HIEROS
- Hieroným Balko na náklady Ing.
Jána  S itek a na veľkú tabuľu
(medzičasom ju už nejakí gauneri
stihli zlikvidovať).  Prizvalo sa
zopár ďalších ochotníkov i hlavný
tavič, pán Jozef Brunčák, oslovili
sa pre začiatok folková skupina
Úsvit s Robom Hulejom a country
skupina Kredenc z Nižnej, urobila
sa propagácia a tak sa začala 25.
au gus ta 2 001  pí sať  his tór ia

nového podujatia v Podbieli.  Nie
iba  tav by železn ej rudy pod
hlavičkou NT S, ale začínajúceho
„Folk a country festivalu TAVBA“
s rôznymi sprievodnými aktivitami
(medziiným i tavbou železnej rudy
pôvod nou tech nológiou ) pod
hlavičkou OcÚ a VKCO. Hoci
„náš“  druhý ročník má ešte veľa
„múch“  a nedostatkov, veríme, že
s a nám  p o dari l o p ri pravi ť
zaujímavé podujatie, ktoré sa
časom podarí i vylepšiť a bude obci
Podbiel robiť iba dobré meno. Po
vlaňajšej i tohoročnej návštevnosti
(vlani asi päťsto, tento rok asi
sedemsto divákov) je vidno, že
„Tavba“ , hoci len v plienkach, má
u ž s v oj i ch p r iazn iv co v a
obdivovateľov. A tak, nikomu
neuberajúc jeho zásluhy ani názor
a pokiaľ nám to zdravie a ďalšie
okolnosti dovolia, sa budeme
spoločne s „Amigom“  a ďalšími
zanietencami do roka pripravovať
na „Tavbu“  s poradovým číslom
tri.           -Ľubomír Jarolín-

Komunálne voľby 2002
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Práce na cintoríne
V posledný októbrový deň sa na obecnom cintoríne uskutočnila brigáda
za účelom úprav chodníkov a skultúrnenia okolia domu smútku pred
blížiacimi sa sviatkami. Brigáda bola pokračovaním úprav chodníkov,
ktoré započali pracovníci Obecného úradu zamestnaní na VPP a
pokračovaním prác na sprístupnení cintorína vybudovaním chodníka
nad hlavnou cestou. Na uvedenej brigáde sa zúčastnilo asi dvadsať
ďalších ochotných obyvateľov obce, ktorí neváhali a priložili ruku k
dielu i na priestoroch spoločných a nie len v okolí hrobov svojich
najbližších. Obecný úrad na čele so starostom všetkým účastníkom
tejto brigády ďakuje za ich aktívny prístup k skultúrneniu miest
posledného odpočinku našich najbližších.
V náväznosti na tieto práce sa pripavuje prestavba domu smútku.
projekt vypracoval Ing. arch. Kasanický a štúdiu vidíme na obrázku v
dolu.

ČOV Zámostie
Súčasťou volebného programu
starostu obce na práve sa končiace
v o leb n é o b do b i e b o lo  i
vybudovanie čističky odpadových
v ôd .  Vzh ľ ad o m n a  u rč it é
nedostatky, ktoré sa prejavili u
č is t ičk y v yb ud o van ej  po d
cinto rínom, ro zhodlo o becné
zastupiteľstvo pre časť Zámostie
o vybudovaní novej ČOV. Jej
výstavba úspešne pokračuje a čo
nevidieť bude čistička spustená do
prevádzky. Je to ďalší zelený bod
do ochrany životného prostredia v
obci a jej blízkom okolí.

Príspevok z  FNM SR
Množstvo stavebných prác, ktoré sa rozbehli v poslednom čase si
niektorí spájajú s komunálnymi voľbami. V tom zmysle, že starosta
chce takto získať podporu pre svoju kandidatúru. Skutočnosť je
ale omnoho prozaickejšia. Je tak trochu aj na škodu veci, že s týmito
investičnými akciami sa nemohlo začať trochu skôr. Ich realizácia
bola totiž podmienená finančným zabezpečením, ktoré bolo viazané
na prísun prostriedkov Fondu národného majetku SR v zmysle
uznesenia vlády SR zo dňa 26. júna 2002. O prísune týchto
prostriedkov, určených v zmysle platnej zmluvy na kapitálové
výdavky a na realizáciu rozvojových programov miest a obcí, bol
obecný úrad informovaný prostredníctvom PKB 26. septembra
2002. Ide o sumu 2 172 000,- Sk, ktorá sa používa podľa
rozhodnuti a obecného zastupi teľs tva tak, ako pí šeme v
prehľadovom článku na 1. strane.

Cesta v Krivom kúte
Na obrázku dolu je zasa zachytená
výstavba cesty v lokalite Krivý
kút, kde sa rozbieha výstavba
rodinných domov. Postup prác je
rý ch l y, t akže  s ní m k a u ž
nezachytáva súčasný stav.

Vianočný darček

Na Mlynisku sa stavia podbielanská veža. Na rozdiel od tej
babylonskej by mala slúžiť na šírenie televízneho signálu. Do
Vianoc budú mať podbielanské domácnosti vybavené náležitou
anténou, možnosť prijímať 16 televíznych programov.
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V  s ob o tu  5 .  o k tó bra  s a v
priestoroch kultúrno-športovej
hal y usk utočni lo jedno z  už
tradičných podujatí v Podbieli -
D eň  s ta ro st u.  P o pr iv ít an í
pr ít om ný ch  rezký mi  t ón mi
muziky súrodencov Murinovcov,
domácimi koláčikmi a prehliadke
vystavených exponátov, ktoré sa
p o dar i lo  v y pes t ov ať
pestovateľom z radov občanov
Podbiela očakával návštevníkov
za stolom sediaci starosta. Ten na
pam iatku  odov zdal  každ ému

Muzikantské chodníčky
V druhú novembrovú nedeľu sa
uskutočnil v prednej sále kultúrno-
športovej haly tradičný, už siedmy
ročník stretnutia muzikantov a
spevákov podbielanských rodov a
rodín. Okrem muziky a spevu
zazneli aj spomienky niektorých
p am ätn í k ov  na  zač i at k y a
p ok račo v an i e amat érs k eh o
divadelníctva v obci i na začiatky
fungovania folklórneho súboru
Podbielan, ktorý v súčasnosti,  žiaľ
podobne ako divadelný spolok
V če l a,  tro ch u  s t ag n uj e . Z
muzi kantsk ých vý konov iste
zauj a l a ro di n n á m u zi k a
sú rod en cov  Bebejov cov  (na
obrázku).

Deň  starostu

V rámci realizácie projektu „Rozvoj pltníctva na Orave“ , ktorý bol
podporený z Pilotnej grantovej schémy pre podporu cestovného
ruchu, zorganizovalo Vedecko-kul túrne cent rum na Orave
prezentačnú akciu. Pozvaní boli zástupcovia médií a cestovných
kancelárií aby sa oboznámili s novou podbielanskou atrakciou. Zišlo
sa ich utešené množstvo. Z tých známejších spomenieme fotografa
Jána Kuchtu z Pravdy, Pavla Ďurču a Tibora Šuľu z TASR a tiež
nechýbala moderátorka rozhlasového magazínu o cestovnom ruchu
Kompas - pani Eva Faksová. 8. októbra sa na Orave nedá čakať
veľmi teplé počasie. Nemusela však byť až taká nepríjemná zima.
Na plavbu plťou sa odvážil i len tí najväčší  odvážlivci.  Od
podchladenia ich zachránilo  len porušenie najzákladnejši eho
predpisu o zákaze konzumácie istého druhu nápojov na plavidle.
Účastníci sa však zachovali ako praví profesionáli. Cestovkári sa
dohodli na syst éme obsadzovania plavieb, novinári nazbierali
materiál, ktorý sa už postupne objavil v príslušných novinách, či na
rozhlasových staniciach.
Celkovo projekt prebieha podľa plánu a v lete sa môžeme tešiť na
nával splavovaniachtivých turistov.

Janka Cabadová

Pristávací manéver. Prvá pasažierka sprava je Eva Faksová zo
Slovenského rozhlasu.

účastníkovi pamätnú kartu a pri
ved ľajš om s tole  ho ponú kli
"Starostovičkou". Po vstupe do
priestorov veľkej sály už každého
očakávala rozbehnutá trstenská
dychovka Oravanka, ktorú pre
spestrenie podujatia zorganizoval
sám starosta. Pri rezkých tónoch
d ycho v ej  h ud b y to  mn oh í
n ev y d rža l i a  z p así v n ych
poslucháčov sa  razom stávali
šikovní tanečníci. V dobrej nálade
sa nieslo toto podujatie až do
podvečerných hodín. lj

Stretnutie  s dôchodcami
Už t radičné s tretnut i e s
dôchodcami usporiadal obecný
úrad v spolupráci  a členovia
sociálnej komisie vo veľkej sále
ŠKH v pi atok 18. októbra.
Keďže t rs t enská dychovka
Oravanka mala na
predchádzajúcom dni starostu
veľký úspech, dôchodcovia sa
zaujímali, či by nemohla prísť
aj inokedy. Starosta neváhal a
zaplatil aj ďal šie vystúpenie
dychovky.  As i s todvadsať
prít omných st arší ch
spoluobčanov si podebatovalo a
pobavi lo  sa s  podporou
t rs tenskej dychovky až do
neskorých nočných hodín.
P resnejš i e i ch veku až
neprimeraných ranných hodín.

lj

Havárie
Že zákrutu na prednom vŕšku nehodno podceňovať a obmedzenie
rýchlosti  pred ňou hodno rešpektovať sa presvedčil vodič
maďarského kamióna. Jeho do polovice naplnená cisterna skončila
našťastie iba na krajnici a nezosunula sa dolu. Dokedy ešte budú
vodiči najmä ťažkej nákladnej dopravy ohrozovať životy svoje i
životy náhodných okoloidúcich v tomto úseku štátnej cesty I/59?

Ďalšia nehoda je na snímke. Vodič Fiata Ritmo z Chlebníc
prehliadol vo štvrtok 21. novembra v ranných hodinách odbočovací
manéver Slavomíra Korčušku a na prechode pre chodcov pred
Jednotou narazil zozadu do jeho odbočujúceho vozidla Lada 2107.
Ladu náraz odhodil do stredu protibežného cestného pruhu, Fiat
ostal stáť pred prechodom. Našťastie v tej chvíli nešlo oproti žiadne
vozidlo a tak sa táto havária v centre obce obišla bez zranení a

veľkých materiálnych
škôd.  P o
z d ok u m en t o va n í
nehody príslušníkmi
polí ci e sa o opravu
poškodených vozidiel
pos t aral  mies tny
autoservis.

lj

Novinári na plti
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Turnaje sa hrajú vo vynovenej
športovej  hale,  na novej
palubovke a ako vidieť tešia sa
záujmu publika

Sálový futbal neregistrovaných

Po niekoľkých ročníkoch zimnej ligy v halovom futbale, pristúpil Obecný úrad v Podbieli k zreformovaniu súťaže. V športovej hale sa
ťažko hľadali termíny nakoľko je hala v zimnej sezóne hojne využívaná. Takže namiesto ligy, ktorá sa konala každú nedeľu, bude v túto
zimu séria turnajov, každý mesiac jeden. O to vyššia je spoločenská a kultúrna úroveň turnaja. Zúčastniť sa môžu výhradne len neregistrovaní
futbalisti. Víťaz každého turnaja obdrží pohár starostu obce a sadu dresy podľa vlastného návrhu. Hrá sa bude podľa pravidiel sálového
futbalu s počtom hráčov 3 + 1 brankár. Súčasťou turnaja bude aj vedomostná súťaž, guláš, spoločenské posedenie...
1. turnaj sa konal v nedeľu 17. novembra 2002. Zúčastnilo sa 5 mužstiev a tak sa hralo systémom každý s každým. Oživením turnaja bolo
exhibičné vystúpenie hráčov A mužstva ŠK Podbiel, ktorí si zahrali medzi sebou zápas podbielčania proti nepodbielčanom.

Výsledky:
Hasiči – Medvede 0 : 9 - P. Chajdiak 4x, Betuštiak 3x, P. Sitek, Lukačík
Mládenci – Šable 0 : 8 - Z. Butko 5x, Dubovský 2x, M. Bebej ČK: V. Krížo
Pukáči – Hasiči 7 : 0 P. Veselý 3x, Matúch 2x, R. Veselý, M. Chajdiak -
Medvede – Mládenci 10 : 1 P. Chajdiak 6x, D. Franko 3x, Lukačík – V. Krížo
Šable – Pukáči 0 : 2 R. Veselý 2x
Hasiči – Mládenci 2 : 0 Schelling, I. Franko -
Medvede – Šable 5 : 1 D. Franko 3x, Lukačík, Betuštiak – Z. Butko
Pukáči – Mládenci 5 : 0 R. Veselý, P. Veselý, J. Veselý, Dvorský, Matúch -
Hasiči – Šable 0 : 2 - Dolník, Mintál M.
Medvede – Pukáči 0 : 0

Výsledná tabuľka:
Medvede 4 3 1 0 24 : 2 10
Pukáči 4 3 1 0 17 : 0 10
Šable 4 2 0 2 11 : 7 6
Hasiči 4 1 0 3 2 : 18 3
Mládenci 4 0 0 4 1 : 25 0

Víťazom prvého turnaja sa teda stali Medvede. Cenu pre najlepšieho strelca si odniesol ich hráč Pavol Chajdiak, ktorý nastrieľal 10
gólov. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený brankár Pukáčov Jozef Brunčák, ktorý v štyroch zápasoch nedostal ani jediný gól.

Dušan Galis v Podbieli
2. turnaj sa hral hneď 1. decembra 2002 za účasti tých istých mužstiev. Úroveň sa zvýšila, zápasy boli vyrovnanejšie, ale konečný výsledok
bol prakticky totožný s prvým turnajom. Len Hasiči preskočili na treťom mieste Šable. Medvede zatiaľ neokúsili trpkosť prehry. Mládenci
na druhej strane zatiaľ nebodovali. Uvidíme komu sa skôr podarí pretrhnúť sériu.
Výsledky:
Medvede – Mládenci 3 : 0 Lukačík, Chajdiak P., Betuštiak
Šable – Pukáči 0 : 2 - Matúch 2x
Hasiči – Medvede 1 : 8 Adamec – FrankoD. 3x, Betuštiak 3x, Chajdiak P. 2x
Mládenci – Šable 0 : 5 - Tomaga M., Dolník, Dubovský, Butko M., Malatinka
Pukáči – Hasiči 7 : 2 Chajdiak T. 4x, Matúch 2x, Povala – Adamec 2x
Medvede – Šable 2 : 2 Betuštiak, Franko D. – Bandík K., Butko M.
Mládenci – Pukáči 1 : 5 Mintál R. – Matúch 3x, Chajdiak T. 2x
Šable – Hasiči 2 : 4 Bandík K. 2x – Adamec 2x, Franko I., Franko Ľ.
Medvede – Pukáči 3 : 0 Chajdiak P. 2x, Betuštiak
Hasiči – Mládenci 3 : 1 Franko Ľ., Franko I., Mintál Ľ. – Mintál R.

Výsledná tabuľka:
Medvede 4 3 1 0 16 : 3 10
Pukáči 4 3 0 1 14 : 6 9
Hasiči 4 2 0 2 10 : 18 6
Šable 4 1 1 2  9 : 8 4
Mládenci 4 0 0 4  2 : 16 0

 Najlepším strelcom sa stal tentoraz Juraj Matúch, kľúčová osoba mužstva Pukáčov, ktorý nastrieľal 7 gólov.
Celkovo je cítiť, že hráči po počiatočných rozpakoch nový systém prijali. Turnaje majú výbornú atmosféru, mužstvá sú motivované
okamžitým získaním pohára. Aj hra je čistejšia, tým že sa hrá na auty. Hrá sa s kvalitným loptami pre sálový futbal. Podujatie má
spoločenskú úroveň ako sa patrí. Každé mužstvo má svoju vlastnú šatňu, svoj stôl vo vestibule, kde sa podáva občerstvenie. Novinkou na
tomto druhom turnaji bol slávnostný výkop. Vykonal ho nikto viac a nikto menej ako dolnokubínsky rodák, mnohonásobný reprezentant
Česko-Slovenska, futbalový tréner Dušan Galis. Pri tejto príležitosti odovzdal prezidentovi ŠK Podbiel Ing. Jánovi Sitekovi svoju novú
knihu „Rebel Galis“ .

Ďalší turnaj sa uskutoční v nedeľu 5. januára 2003
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Z    f u t b a l o v é h o    ž i v o t a

Volejbal súťažne i
nesúťažne.

Na jar po skončení sezóny 2001/
2002 viaceré hráčky avizovali
uko nčen ie ak tívn ej či nnos ti.
Znamenalo by to, že po piatich
rokoch účinkovania v Oravskej lige
by sa rozpadlo súťažné družstvo
ži en  d ot eraz  rep rezent uj úce
Podbiel a nemal by kto pokračovať,
pretože mladých adeptiek volejbalu
v obci akosi niet.  Počas prestávky
v súťaži hráčky zistili,  že im ten
volejbal predsa len bude chýbať a
na veľké prekvapenie začiatok
tréningového procesu absolvovalo
šestnásť hráčok. Potešiteľnou je aj
skutočnosť, že trénerského postu sa
ujala Ľuba Nábočíková. Každý
utorok sa (podľa toho, ako im to
umožňujú pracovné podmienky)
zíde v telocvični káder dvanástich
až šestnástich hráčok. Tento káder
začal nový ročník Oravskej ligy vo
volejbale úspešne. V súčasnosti je
družstvo Podbiela na čele tabuľky.
1.   VK Podbiel 12
2.   T vrdošín 12
3.   T J Novoť 9
4.   T J Vitanová 8
5.   VK Tvrdošín 7
6.   D. Kubín 6
7. Námestovo 6
8.   Or. Veselé 6

Pred blížiacim sa koncom roka
ch cem vy užiť  p rí leži to sť  a
poďakovať za vytvorenie dobrých
p o dm i eno k  hl av ne  n áš m u
obecnému úradu. Ten poskytuje
bezplatne na tréningy i zápasy
súťažného i rekreačného volejbalu
priestory haly a zakúpil i nové lopty.
Naša vďaka patrí aj firme OVP a
jej generálnemu riaditeľovi Ing.
Jozefovi S itekovi, ktorý zakúpil a
venoval družstvu žien sadu dresov.
Os obn e ch cem  po ďako vať  i
vše tkým  hráčkam  za ocho tu
posky tnúť súk romné au tá na
dopravu na jednotlivé zápasy i za
priamu finančnú podporu.
 Na záver chcem ešte podotknúť,  že
podmienky pre rekreačný volejbal
sú v našej obci vytvorené po celý
rok. I to je jeden z dôvodov, pre
ktorý pripravujeme už šiesty ročník
Obecnej ligy „O pohár starostu
obce“ . P lánujeme uskutočniť toto
p od uj a ti e v  o b do bí  medzi
vianočnými sviatkami.

-Liba Loffajová-

Futbalové A mužstvo ŠK Podbiel zaostalo za očakávaním. Pre tých, čo videli len domáce zápasy, je to
nepochopiteľné. Vonku však hrávalo ako keby iné mužstvo. Na súperových ihriskách získal Podbiel len
jediný bod aj to u poslednej Lokce. Samotný tréner Bandík si túto dvojtvárnosť nevie vysvetliť. Teraz
má na riešenie záhady celú zimnú prestávku. Podľa toho, čo sme videli napríklad v zápase s Nižnou
alebo s Oravskou Jasenicou, má mužstvo určite naviac ako len na 10 miesto. Čaká nás však jar a tú má
ŠK Podbiel tradične lepšiu. Máme ešte jeden neodohraný zápas k dobru.
Potešili výkony mládežníckych mužstiev. Hlavne žiaci si počínali suverénne. Škoda záverečného
zaváhania v Medzibrodí. Tohoto najvážnejšieho súpera v boji o postup však máme na jar doma. Takže
ak budú žiaci pokračovať v doterajšom prístupe k tréningom a zápasom, majú na postup reálnu šancu.

Tabuľka V. ligy skupiny B po jesennej časti:
1. FK Nižná 13 9 3 1 28 : 7 30
2. Bešeňová 13 7 4 2 33 : 16 25
3. ŠKF ZŤS VTJ Martin „B“ 12 7 2 3 34 : 19 23
4. Oravan Oravská Jasenica 12 7 2 3 28 : 19 23
5. FC 34 L. Mikuláš – Palúdzka 13 6 4 3 18 : 10 22
6. ŠK AgroBaník Dúbrava 13 6 2 5 18 : 18 20
7. Družstevník T. Štiavnička 12 6 1 5 17 : 20 19
8. OŠK Svätý Kríž 13 5 2 6 27 : 28 17
9. FC Lokomotíva ŽOS Vrútky 10 5 0 5 20 : 14 15
10. TJ ŠK Podbiel 12 4 2 6 23 : 24 14
11. ŠK Závažná Poruba 12 2 7 3 20 : 21 13
12. ŠK Bobrovec 13 3 2 8 12 : 36 11
13. Družstevník Dražkovce 13 2 2 9 10 : 27 8
14. SEZ Lokca 13 0 3 10 7 : 36 3

Konečná tabuľka I. triedy dorastu po jesennej časti
1. TJ Sokol Zubrohlava 8 6 2 0 25 : 7 20
2. ŠK Podbiel 8 6 0 2 28 : 8 18
3. TJ SEZ Lokca 8 5 1 2 14 : 8 16
4. OŠK Hruštín 8 3 1 4 21 : 20 10
5. TJ Družstevník Veličná 8 3 1 4 7 : 11 10
6. TJ Slovan Magura Vavrečka 8 2 2 4 8 : 14 8
7. FC TJ Oravský Podzámok 8 2 2 4 9 : 13 8
8. TJ Blatná Habovka 8 2 1 5 9 : 29 7
9. ŠK Tvrdošín 8 1 2 5 11 : 22 5

Tabuľka I. triedy žiakov po 10. kole
1. TJ Družstevník Medzibrodie 10 9 1 0 55 : 5 28
2. TJ Tatran Chlebnice 10 8 1 1 42 : 9 25
3. ŠK Podbiel 9 8 0 1 48 : 8 24
4. OŠK Hruštín 10 7 1 2 36 : 9 22
5. FC TJ Oravský Podzámok 10 6 0 4 20 : 18 18
6. TJ Slovan Babín 9 5 0 4 25 : 13 15
7. TJ Družstevník Veličná 9 4 1 4 30 : 28 13
8. TJ Cosmos Sedliacka Dubová 10 3 2 5 19 : 19 11
9. OFK Družstevník Žaškov 9 2 1 6 11 : 34 7
10. TJ Fatran Zázrivá 10 1 1 8 3 : 43 4
11. TJ Družstevník Krivá 10 0 1 9 4 : 44 1
12. TJ Poľana Malatiná 10 0 1 9 13 : 76 1

Upresnenie:
V súvislosti s tretím miestom ŠK Podbiel v ročníku 2001/2002 sme v minulých číslach písali o najväčšom
úspechu v dejinách podbielanského futbalu . Vychádzali sme z jednoduchej matematiky, že I. A  trieda,
v ktorej hral Podbiel v sezóne 1976/77, bola vtedy piatou najvyššou súťažou na Slovensku, ale slovenské
mužstvá hrali ešte aj v najvyššej československej súťaži. Takže cesta na úplný vrchol bola vtedy dlhšia
ako zo súčasnej p iatej ligy. Na celú vec sa dá ale pozerať aj ináč.  Upozornil nás na to vtedajší tréner pán
Jozef Michalec. I. A trieda v sedemdesiatych rokoch mala omnoho väčšiu  územnú pôsobnosť ako súčasná
piata liga. Hrali v nej mužstvá z oblasti podobnej dnešnému Žilinskému kraju . Tým sa teda podobala
súčasnej štvrtej lige. Samozrejme je ťažko rozhodnúť, ktorý pohľad je správnejší. Najlepšiu odpoveď
by dali samotní súčasní hráči, keby postúpili a udržali sa vo štvrtej lige. Tým by boli spory o najväčšom
úspechu podbielanského futbalu defin itívne ukončené.


