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Číslo 2. ročník VII. vyšlo 11. júna 2004

V posl edných obecných
novinách sme namiesto úvodníka priniesli list významnej
osobnosti slovenskej literatúry,
krasopisca a majstra písaného
slova, rodáka zo susednej obce
Krivá, Antona Habovš ti aka. Vo
svojom liste
ďakoval starostovi Podbiela za mor ál nu podporu i finančnú pomoc obce
Podbiel pri vydaní jeho knihy
"Za poznaním". Kniha bola
slávnostne uvedená na knižný
trh a "krstená" za prítomnosti
mnohých ďalších význačných
osobností slovenskej kultúrnej
i poli tickej s cény v prvých
aprílových dňoch tohoto roka.
V spomínanom liste starostovi
Anton Habovštiak napísal: "V
týchto dňoch sa mi dostáva do
rúk čerstvé vydanie mojej knihy
Za poznaním (MS, Mar tin
2003). Viem, že máte dôležitú
účasť na jej vydaní spojenú
nielen s prispením finančnej
pomoci obce Podbieľ, ale aj s
účinnou morálnou podporou.
Nevysloviť Vám za všetko čo
najúprimnejšiu vďaku aj z mojej
strany, bol by nevyplatený účet
svedomia." V závere svojho listu
pokračuje: "Napokon ešte raz
vr úcna vďaka za všet ko a
dovoľte mi pripojiť úprimný
pozdrav Vám, Vašej rodine a
všetkým milým Podbieľankám a
Podbieľanom. Nech žijú dve
jedinečné susedné obce oravskej
dol iny s nezabudnuteľnými
spomienkami!
Váš Anton Habovštiak"
Akoby cítil potrebu vyrovnať si
svoje účty, pokonať sa a rozlúčiť.
Srdce oravského rodáka, jazykovedca, esejistu, autora mnohých odborných jazykovedných
diel i autora viac ako tridsiatich
zbierok rozprávok a povestí
dotĺklo 14. apríl a 2004 v
Bratislave. Česť jeho pamiatke!
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Oznámenie
o čase, mieste konania a spôsobe voľby
do

Európskeho parlamentu
Podľa §20 zákona č. 331 / 2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu sa voľby uskutočnia

v nedeľu 13. júna 2004 od 7:00 do 22:00 hod.
Miestom konania volieb je

kultúrno - športová hala v Podbieli
ktorá sa nachádza vo volebnom okrsku č. 1.

Je to tak, už pozajtra, presne
v nedeľu 13. júna sa otvoria opäť
volebné miestnosti, čím sa začnú
naš e
prvé
voľ by
do
parlamentných lavíc Európskej
únie. Volebné miestnosti sú
ot vor ené od 7:00 do 22:00
hodiny. Pre oprávnených voličov
prinášame informácie o čase,
mieste a spôsobe vykonania
týchto volieb.
- Podľa zákona sa majú právo
zúčastniť volieb občania, ktorí v
deň uskutočnenia volieb dovŕšili
18 rokov.
- Volič je po príchode do volebnej
miestnosti povinný preukázať
svoj u totožnosť predložením
osobného dokladu. Voliča, ktorý
sa dostavil do volebnej miestnosti
s voličským preukazom, dopíše
okrsková volebná komisia do
zoznamu voličov. Voličský preukaz
okrsková volebná komisia tomuto
voličovi odoberie a pripojí k
zoznamu voličov.

- Volič obdrží od členov okrskovej
komis ie hlas ovacie lís tky a
prázdnu obálku, opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce
a s uchou pečaťou okrskovej
volebnej komisie.
- Každý volič sa povinne odoberie
do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. V prípade, že
volič sa odmietne odobrať do
určeného pries toru, volebná
komisia mu neumožní hlasovanie.
- V priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok. Na
tomto lístku môže zakrúžkovaním
poradového čí sl a naj vi ac u
jedného z kandidátov vyznačiť,
ktorém u kandi dát ovi dáva
prednosť. Inak označený volebný
lístok sa považuje za neplatný!
- Po opustení priestoru pre úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič
obálku do volebnej schránky.
- Volič, ktorý nemôže pre zdravotné
postihnutie sám upraviť hlasovací
lístok, má právo vziať so sebou do

priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov iného voliča,
aby t en podľa jeho pokynov
hlasovací lístok upravil a vložil do
obálky. Čl enovia okrs kovej
komisie zdravotne postihnutým
vol ičom hl as ovaci e l ís tky
upravovať nesmú!
- Za voliča, ktorému zdravotné
postihnutie nedovoľuje samému
vloži ť obál ku do vol ebnej
schránky, môže tento úkon na jeho
požiadanie a v jeho prítomnosti
vykonať iný volič, nie však člen
okrskovej komisie.
- Volič, ktorý sa pre zdravotné
postihnutie nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti, má právo
požiadať okrskovú komisiu o
vykonani e hl as ovani a do
prenosnej volebnej schránky. V
takom prípade okrsková komisia
vyšle k voličovi aspoň dvoch
svoji ch členov s prenosnou
volebnou schránkou a hlasovacím
lístkom. Volič hlasuje tak, aby sa
dodržala tajnosť hlasovania.
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Pozorovanie Venuše
P rechod Venuš e popred
s lnečný di sk je j edi nečný
astronomický úkaz, ktorý mohli
astronómovia naposledy pozorovať v roku 1882. Tento úkaz je
výnimočný nielen svojou zriedkavosťou, ale aj tým, že jeho
sledovanie a meranie pomohlo
astronómom určiť základnú vzdialenosť vo vesmíre, takzvaný vesmírny meter, čo je vzdialenosť
Zem-Slnko.
Od vynájdenia ďalekohľadu
bolo pozorovaných len šesť týchto úkazov. Zákonitosti dráhy Venuše a Zeme v priestore spôsobujú, že prechod Venuše nastáva
len dvakrát za približne 125 rokov.
Vždy ide o dvojicu úkazov vzdialených od seba 8 rokov. Potom
nastáva vyše storočná prestávka.
Tento rok nastal úkaz 8. júna.
Nastane aj o osem rokov 6. júna
2012. Ten ale nebude pozorovateľný z územia Slovenska. Posledný pozorovaný prechod bol v
roku 1882. Znamená to, že nik z
dnes žijúcich ľudí ešte prechod
Venuše popred s lnečný disk
nevidel.
Technika, ktorou sa v modernej
dobe (od vynájdenia ďalekohľadu)
šesť viditeľných úkazov sledovalo, bola na dnešné pomery veľmi
primitívna. Napriek tomu sa vďaka
dômyselnému prístupu a kvalitnému spracovaniu podarilo našim
predchodcom dosiahnuť pozoruhodné výsledky. Tu treba vyzdvihnúť zásluhy Slováka Maximiliána Hella, ktorý pozoroval
prechody v roku 1761 a 1769.
Hlavne to druhé pozorovanie bolo
úspešné. Hell vtedy usporiadal
expedíciu na nórsky ostrov Vardö.
V čase úkazu bola totiž v strednej
Európe noc. Za polárnym kruhom
v Nórsku však Slnko nezapadalo.
Hoci veľkosť astronomického
metra dnes už poznáme veľmi
presne, je i tak sledovanie tohto
úkazu jedinečnou príležitosťou
vyskúšať si na vlastnej koži to, čo
prežívali generácie astronómov
pred nami. Navyše, názornosť a
ľahká prí stupnosť úkazu je
unikátnou možnosťou na priblíženie vedeckého poznania širokej
verejnosti. Aj v Podbieli boli k
dispozícii prístroje pozorovateľne
(dokončenie na strane 6)

Aktuality
OS LAVY
DŇA MATIEK
Hoci o týždeň neskôr (zmenu
term ínu s pôs obilo prvé s v.
prijímanie v Podbieli) uskutočnili
sa 16. mája v kultúrno-športovej
hale oslavy Dňa matiek. Zmena
rozmi est nenia st olov (ktorú
inicioval starosta) a tým vlastne
celého hľadiska a jeho postavenia
voči scéne bola osviežením a
únikom zo stereotypu. Praktikáble
- mal é pódi á, kt oré sa dali
vyhotoviť na festival Tavba a pre
iné podobné príležitosti sa použili
na stavbu priestoru malého pódia.
Paravány z predchádzajúcich
volieb zase na jeho zadnú stenu,
ktorá bola vyzdobená kresbami
detí. Jeho umiestnenie prekvapilo
aj príchodzie mamičky a staré
mamy v úlohe divákov, no všetci
svorne nakoniec uznali, že to bol
s kvel ý nápad. Na takt o
pripravenom pódiu sa v to nedeľné
odpoludnie vystriedali so svojím
programom recitujúci, spievajúci i

MÁME S VOJHO
KANDIDÁTA
O kreslo europoslanca v nadchádzajúcich
nedeľných voľbách do Eur ópskeho
parlamentu sa uchádza na kandidátnej
listine koalície SNS a PSNS aj všetkým
podbielanom známa osobnosť úspešného
rodáka, podnikateľa a generálneho riaditeľa OVP, Ing. Jozefa Siteka.

tancujúci škôlkári i školáci. Svojím
výkonom príjemne prekvapili
reprezentanti školy - recitátorka
Ivanka Krížová a speváci Monika
Hricová, Daniel Lukáčik a Lucka
Kanderková (o ich úspechoch
píšeme na inom mieste novín). Pri
zákusku, poháriku vínka, či kávy
tak strávilo pri družnej debate
niekoľko príjemných chvíľ takmer
dvesto žien. Potešili sa výkonom
svojich detí i vnúčat a každé číslo
odmenil i potleskom. Záver
krátkeho program u pat ri l
speváčkam zo Senkovej, ktoré si
veru nedajú "rukáv odtrhnúť" a
nôtili hodnú chvíľu ešte aj po
programe pri stole.
-lj-

Najmenší oslavovali Deň matiek už niekoľko dní skôr - v škôlke sa
predstavili svojim mamičkám programom, ktorý s nimi trpezlivo cvičili
ich pani učiteľky.

“Nič to za to” , že sa občas
pomýlili. Veď mýliť sa je ľudské a
tréma dokáže vyviesť z miery aj
“onakvejších” umelcov. Nič nie
je st ratené. Raz “odkukala”
Lenka od Nikolky, potom zase
Beatka od Miš ky a všetko
nakoniec dopadlo dobre .

Jeden zo speváckych talenov Monika Hricová.

Vznikol Spolok majiteľov dreveníc Bobrova raľa
Z iniciatívy obce sa v piatok 26.
m arca 2004 konalo v P odbieli
ustanovujúce zhromaždenie Spolku
m ajiteľov dreveníc Bobrova raľa.
Zúčastnilo sa 40 m ajiteľov, ktorí si
schválili Stanovy a zvolili prípravný
výbor v zložení Ján S itek, Daniel
Líška, Jozef Mačňák. Č lenovia
prípravného výboru potom požiadali v zmysle znenia patričných

zákonov o registráciu združenie na
M inisterstve vnútra S R . P o
obdržaní potrebných dokumentov
sa tak 21. m ája konalo valné
zhrom aždenie S polku. Na ňom
členovia obdržali členské preukazy,
určili výšku členského príspevku a
za predsedu zvolili JUDr. Daniela
Líšku. V pláne činnosti sa členovia
spolku zam erali na vypracovanie

vzorového projektu ku žiadostiam
o finančný príspevok na obnovu
kultúrnych pam iatok a projektu na
prezentáciu dreveníc na B obrovej
rali. O serióznom záujm e členov
spolku svedčí i snaha o zvolanie
seminára o záchrane dreveníc za
účasti zodpovedných pracovníkov
Ministerstva kutúry S R. -PAD-

Aktuality

jún 2004

strana3

V Y D A R E N Ý D E Ň D ET Í

Iste si každý z dospelých
spomenie, ako sa tešil na každý
deň, kedy "odpadlo" vyučovanie
v škole a na chvíľku bolo od
škols kých povi nností voľno.
Medzi takét o dni pat ri l od
nepamäti sviatok všetkých detí M edzi národný deň detí .
Podbielanskí školáci i škôlkári si
tohoročné MDD užili do sýta. Keď
slniečko poskočilo trochu vyššie
na oblohu a trochu prehrialo
chladný ranný vzduch, začalo sa
sťahovanie detí zo školy i škôlky
do areálu TJ ŠK Podbiel Pod
Pál enicou. Na hracej ploche
futbal ového ihris ka s a hneď
rozbehli rôzne súťaže a pohybové
hry, ktoré im pripravili ich pani
učiteľky. Všetci si pochvaľovali,
že prít omnos ť pána farára
Čarnogurského zabezpečila pekné
počasie. Deti mali možnosť jazdiť
na koňoch, či sa plaviť na plti po

Za spokoj né deti chcem
poďakovať všet kým, kt orí
pomáhali pri spoluorganizovaní
t ej to akci e a samozrejm e
sponzorom, ktorí veľkou mierou
prispeli k vydareným oslavám.
Naša vďaka patrí organizáciám a
firmám: Obecný úrad v Podbieli,
PSNS, Potraviny Mirka, Potraviny
Meszároš, T J ŠK Podbiel,
spoločnosť SK-RAFT, MUDr.
Brečka a spolumajitel ia koní
Agrocentrum Orava v Podbieli. Že
sa šéfkuchárovi Jozefovi Pisoňovi
vydaril guláš a M. Kontrovi
grilované rebierko a kurčatá - na
tom má zásluhu firma Výroba a
predaj mäsa Peter Jendrášek z
Brezovice, ktorý na túto príležitosť
potrebné množstvo mäsa venoval
sponzorsky. Osobitne chcem pri
tejto príležitosti poďakovať aj p.
Mari anovi Grígeľovi a firme
Stavebniny Grígeľ, ktorá k sviatku
detí prispela našej škole finančným
i materiálnym darom a nezištne
pomáha aj v priebehu školského
roka.
-riaditeľka ZŠ s MŠ v Podbieli-

Deti sa veľmi potešili možnosti previezť sa na koníkoch. Niektorých
však odvaha opustila, len čo sa priblížili k týmto ušľachtilým zvieratám,
no iní by zase neváhali na konskom chrbte sedieť aj do obeda

Po absolvovaní náročných športových disciplín na horúcom slnku
všetkým chutilo. Najprv bolo treba uhasiť smäd a potom sa vrhnúť na
výborný guláš.

“Veľké finále” tradičnej športovej súťaže v preťahovaní lanom.
Orave. Po zaujímavom dopoludní
každému chutil pripravený guláš.
Na záver všetky deti čakalo
prekvapenie. Z rúk starostu obce
si preberali pekné darčeky pastelky, voskovky a vodové
farbičky, ktoré venovala PSNS.
Ďalšie balíčky so sladkosťami a
všakovakými dobrotami pripravili
rodičia a ďalší sponzori. Krátko
popoludní tak odchádzali všetky
deti zo športového areálu domov
vyšantené a spokojné.

Víťazi medzi prvákmi (zľava)
Marika Pacurová, Ľuboš Dreveniak, Peter Betuštiak, Dominika
Kašáková, Klaudia Vnenčáková

Skrátka neobišiel ani jeden - všetkým sa ušli darčeky venované
sponzormi a rodičmi. Deti sa i zasmiali, keď im starosta obce s úsmevom
pripomínal, že farbičky a pastelky nie sú na maľovanie po stenách.
foto -lj- a -PAD-, text ku fotografiám -lj-

Čím žije Podbiel
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SPOLOČENSKÁ
KRO NIKA

Obecný úrad v Podbieli pozýva v nedeľu 4. júla 2004 na

. .. od v y da nia pos ledn ý ch obe cný ch novín došlo v sta voch o by vate ľov obc e k tý mto zme nám:
na rodili s a:

30. 3. 2004 Dávid Vysloužil
3. 5. 2004 Jakub Matúch
20. 5. 2004 Ľubica Pazúriková
21. 5. 2004 Andrej Kubica
23. 5. 2004 MatúšKonfala
Vitajte medzi nami !
Opustili naše rady:

18. 5. 2004 Juraj Turčák
vo veku 52 rokov
26. 5. 2004 Robert Beňušík
vo veku 34 rokov

XIII. ročník
Podbielanských folklórnych slávností
v amfiteátri na Bobrovej rali
Program:
10:00 Slávnostná odpustová svätá omša
13:30 Pozývanie po dedine
14:00 Hlavný program slávností, v ktorom účinkujú:
- Ženská spevácka skupina SENKOVÁ z Podbiela - Folklórny súbor ORAVAN
z Nižnej - Folklórny súbor Li Tchéna (Košík) z Liége (Belgicko) a hostia Po skončení hlavného programu slávností na počúvanie i do tanca hrajú Biele Skaly.
Sprievodná výstava: Malé etnografické múzeum - budova bývalej cirkevnej školy
Ukážky tradičných remesiel – areál amfiteátra

Nech odpočívajú v pokoji!
Do stavu manželského vstúpili
a sviatosť manželstva prijali:

V prípade nepriaznivého počasia sa programy slávností uskutočnia
v športovo – kultúrnej hale

Kň a z

r o bo t n í k

- Alena Lepáčková
a Juraj Cibulák
- Veronika Hricová
a Martin Škumát
- Soňa Urbanová
a Radoslav Poldauf
- Ing. Jana Dominová
a Róbert Galovič

Nech Vás šťastie, láska a vzájomné porozumenie sprevádzajú
na spoločnej ceste životom !

Správca farnosti HeLic Donát
Čarnogurský pracoval vo výrobe
a ani počas pastorácie sa manuálnej práci nevyhýba. Posledným
výrobkom je stojan na bicykle,
ktorý vlastnoručne pozváral v
garáži farskej budovy. Fotografia
zachytáva záverečnú fázu obrusovanie ostrých hrán ...
text a foto: -PAD-

... a to, že okrem ľudí a železa to vie i s drevom dokázal pri príprave
kaplnky, ktorá v týchto dňoch už stojí pri kostole a čoskoro sa dočká
aj poslednej fázy - osadenia súsošia a vysviacky v rámci odpustových
slávností a XIII. ročníka Podbielanských folklórnych slávností.
text a foto: -lj-

Čím žije škola v Podbieli
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AMBICIÓZNY PROJEKT PRES TAVBY ZÁKLADNEJ Š KOLY
Samotná prestavba budovy
Základnej školy, hoci správnejšie
by bolo hovoriť nadst avba,
nakoľko s a j edná vi ac o
nads tavbu existujúcich častí,
súvisí so snahou o prechod školy
na školu plnoorganizovanú, čím by
sa pri predpoklade udržania rastu
obce a s tým spojeného rastu
demografickej krivky dosiahol
stav, kedy by deti z Podbiela
nemuseli za základným vzdelaním
dochádzať do susednej Nižnej.
Naopak, vznikla by možnosť

ponuky pre abs olvovani e
všetkých ročníkov základného
vzdelania a vlastne celej povinnej

školskej dochádzky napríklad aj
pre deti z Krivej a Oravského
Bieleho Potoka.
-lj-

MÁME PO ČÍTAČOVÚ
UČEBŇU
Vo februári tohoto roku dostala
naša škola ponuku zapojiť sa do
projektu "Počítače pre školy".
Tento projekt, ako napovedá už
jeho názov, je zam eraný na
vybaven ie škôl počí tačovou
technikou a m ožnosťou pripojenia na celosvetovú inform ačnú sieť - internet. Vypracovali sm e preto projektový zámer
a p ustil i sa v spol uprác i s
Obecným podnikom v P odbieli
do prípravy vhodných priestorov zabezpečených potrebnou
elektroinštaláciou. S toly, stoličky
a ďalší potrebný nábytok do
pripravovanej počítačovej učebne venoval GR firm y OVP Ing.
JozefSitek.
Dnes je v škole vďaka daru
spoločnosti Deutsche Telekom
AG, ktorá je hlavným garantom
pro gram u , nap ojen ých š esť
kvalitných počítačov, skener a
laserová tlačiareň. T ieto zariadenia sú využívané nielen počas
vyučo vania na zabezpe čenie
v ý c h o vn o - v z d e l á va c i e h o
procesu, ale aj v školskom klube
a každý utorok, štvrtok a piatok
od 16:00 do 19:00 sprístupňujeme
učebňu verejnosti, ktorá využíva
najm ä služby internetu.
V rám ci projektu "Otvorená
škola" plánujem e od septembra
otvoriť pre našich žiakov krúžok
infor m atiky a v budúc nosti
organizovať kurzy ovládania
počí tačove j techn iky aj pre
dospelých. Veríme, že aj takýmto
spôsobom pripravím e deti na
vstup do m ode rného sv eta,
ktorý sa bez znalosti práce na
počítači už nezaobíde.
-rzš-

O ambiciózny projekt prestavby základnej školy v Podbieli sa osobitne
zaujímal aj predseda Národnej rady SR JUDr. Pavol Hrušovský, ktorý
v sobotu 20. apríla zavítal do Podbiela a na pôde obecného úradu sa
stretol so starostom obce, riaditeľkou Základnej školy a miestnymi
podnikateľmi. Na fotografii spoločne so starostom obce a jedným z
majiteľov firmy Drevodom, Vl. Krížom, obdivujú v zasadačke obecného
úradu kvalitu "ortofotomapy" - leteckého záberu katastrálneho územia
obce s vyznačením všetkých parciel.
text a foto: -PAD-

REPREZENTANTI
Aj v tomto roku sa žiakom
Základnej školy darí najmä v
l it erárnych a recit ačných
súťažiach. Mimoriadne úspechy
dosiahla žiačka štvrtého ročníka
Ivana Krížová, ktorá za svoje
literárne práce dostala hlavnú
cenu v medzinárodnej súťaži
Európa v škole a bola spolu so
svojou pani učiteľkou Mgr.
Strážnickou za s voju prácu
ocenená v Primaciálnom paláci v
Bratislave. Ďalšie ocenenia
získali aj Monika Hricová a Janka
Siteková. Ivanka bola úspešná
aj v celoslovenskom kole
literárnej súťaže "Dúha" v Starej
Ľubovni. Za úspechy v týchto
súťažiach chceme poďakovať
nielen šikovným žiakom, ale aj
Mgr. Viere Strážnickej, ktorá ich
na tieto súťaže pripravuje. -rzšBIM, BAM, BOM
Letí, letí, všetko letí.
VRANA? Kdeže!
Kŕdeľ detí rozšantených
po tráve.
Letia s vetrom opreteky
sfúknuť hlávku púpave.
Letí, letí, všetko letí,
SMIECH je liekom
všetkých detí.
Užíva sa pravidelne
trikrát denne nalačno.
Účinkuje okamžite,
robí v tele ZÁZRAČNO.

Na našej malej fotomontáži predstavujeme Ivanku pri prednese v súťaži
“Európa v škole” a s diplomom za víťazstvo v II. vekovej kategórii
celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže “Dúha” v Starej Ľubovni.
Vedľa uverejňujeme jedno z jej úspešných diel.
(fotografie sú zo súkromného archívu I. K.)

Letí, letí, všetko letí,
HRA je prácou všetkých detí
bez rozdielu farby pleti.
Nedáva sa za ňu plat.
Pri nej nemusíš mať strach,
že keď zaznie BIM, BAM, BOM,
navždy musíš z kola von.

Z činnosti VKCO
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na Bobrovej rali a členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu
astronómov amatérov poskytli návštevníkom podrobný výklad. Úkaz
bolo možné sledovať aj voľným okom. Bolo však potrebné použiť
spoľahlivý filter, ktorý ochráni oko pred silným slnečným svetlom.
Relatívne dobrá improvizácia je napríklad zváračské sklo. Úkaz bol
viditeľný ako malý čierny kotúčik pomaly sa presúvajúci po veľkom
slnečnom kotúči.
Časová následnosť bola pre polohu Podbiela takáto:
T1 07:19:44 - prvý kontakt - okraj Venuše sa dotkol okraja slnečného
disku
T2 07:39:17 - celý kotúč Venuše sa dostal na slnečný disk. Maximálna
fáza je čas pri ktorom je "vnútorný" okraj Venuše najbližšie stredu
slnečného disku.
T3 13:03:30 - kotúč Venuše sa dotkol "vnútorného" okraja slnečného
disku.
T4 13:22:41 - kotúčik Venuše opustil slnečný disk.

Hvezdári účinkovali medzi drevenicami v symbióze s rezbármi a takto
spoločne prezentovali Podbiel okoloidúcim turistom.

Priemet Venuše a Slnka na bielu plochu z okuláru astronomického
ďalekohľadu

Mnohí obyčajní smrteľníci boli pravdepodobne aj sklamaní a
očakávali väčšie “divadlo”. Odborníci si naopak pochvaľovali túto
jedinečnú príležitosť a prajné počasie. Veď po nás si na Slovensku
tento úkaz bude môcť pozrieť najbližšie až nejaká piata generácia.
Jedn ou z pr avideln ých akt ivít
VKCO je organi zovanie expedície premladých pozorovateľov
pr em enn ýc h h vie zd do o bser vatór ia Vihorl atske j hv ezdárne v obci Kolonica. Tento rok
VK CO pož iad alo o fin anč ný
pr ísp evo k n a t úto ak ciu aj z
program u "Hodina de ťom". V
grantovej schéme bola aj podmienk a prilože nia odbo rného
posudku nezávislej inštitúcie.
Vedecko-kultúrne centrum na
Orave je občianske združenie,
ktoré vykonáva v regióne Orava
neoceniteľnú pr ácu. V oblasti
astronóm ie citeľný fak t, že v
regióne nebola vybudovaná žiadna ľudová hvezdáreň. R egión patrí
do územnej pôsobnosti hvezdárne
v Žiline. Ako jej riaditeľ veľm i
vítam spoluprácu s VKCO. Už

NA

Prechod teda trval reatívne dlho. Našťastie počasie pozorovateľom
prialo a napriek nezvyčajne zamračenej jari sa 8. júna nad Podbielom
vyjasnilo. Pri ďalekohľade i informačných materiáloch pripevnených na
jednej z dreveníc sa vystriedalo okrem školákov z Podbiela a detí z MŠ z
Nižnej ešte takmer sto ďalších pozorovateľov aj z radov náhodných
okoloidúcich. Najbližší takto dobre pozorovateľný prechod Venuše
nastane u nás až 11.6.2247.
-PAD-

PO DP O RU V KCO

niekoľko rokov sledujeme výsledky práce VKC O v P odbieli na
výsledkoch žiakov, ktorí sa zúčastňujú súťaže Č o vieš o hviezdach. Č lenovia astronom ického
krúžku v P odbieli sa už niekoľkokrát dostali až do celoslovenského kola, v jednom prípade ich
repr ezentan t obsa dil dok onca
druhé m iesto. To je na región bez
hvezdárne až neuveriteľné. Ešte
viac oceňujem , že v P odbieli sa
venujú praktickým pozorovaniam .
Ani na m nohých štátnych hvezdárňach nemajú m ladí záujem ci
také m ožnosti na pozorovanie
oblohy ako v m alej, ale prístrojovo
výborne vybavenej pozorovateľni
v Podbieli. V Podbieli sa pozorujú
predovšetkým prem enné hviezdy.

S am otný vedúci skupiny P avol A.
Dubovský je jedným z najlepších
pozorovateľov na svete. Jeho
výsledky sú ojedinelým príkladom
pozitívnej propagácie Slovenska
vo svete. Dôležité je aj to, že
v Podbieli usilovne hľadajú také
typy pozorovaní, ktoré prinášajú
rý chle vyu žiti e v odb orný ch
prácach. P reto m á m alá pozorovateľňa v Podbieli viac odborný ch pub lik áci í a ko m no hé
profesionálne pracoviská.
Aj vzhľadom na horeuvedené
fa kty po dpo ruj em re ali zác iu
projektu Expedícia Kolonica 2004.
Z vlastných skúseností viem akým
silným zážitkom m ôže byť pre
m ladých talentovaných jedincov
týždňový pobyt v takom atraktív-

nom prostredí ako je Kolonické
sedlo (výborné pozorovacie podm ienky, najväčší ďalekohľad na
S lovensku) a s takým kvalitným
vede ním , a ko vie posky tnúť
VKC O. P rial by som si, aby sa
podobných podujatí organizovalo, čo najviac a aby sa ich mohlo
zúčastniť čo najviac detí. B olo by
určite prínosom, keby sa zásluhou
príspevku z program u Hodina
deťom podarilo znížiť účastnícky
poplatok na primeranú mieru tak,
aby sa podujatia m ohli zúčastniť
všetky oravské deti nezávisle od
sociálnej situácie, ktorá osobitne
v prí pade Orav y nie je práve
najlepšia.
27.02.2004
RNDr. M iroslav Znášik
R iaditeľ Hvezdárne v Žiline
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Zo športu a športovísk
Podbielania sa vo všeobecnosti
nemôžu sťažovať na nedostatok
športových a spol očenských
podujatí. Program jedenásteho
tohoročného víkendu bol však aj
na Podbielanské pomery bohatý.
Začalo to už v piatok. Žiacke
futbalové mužstvá zo Studenej
doliny si zahrali v Podbielanskej
športovej hale turnaj v rámci
prípravy na jarnú sezónu. Tréneri
futbalových nádejí Podbiela bratia Frankovci, turnaj príkladne
zorganizovali a za domácich
postavili hneď dva výbery Podbiel
A a B. Súpermi im boli žiaci
Habovky a Zuberca. Hralo sa

systémom každý s každým 2 x 15
mi nút . Zuberčania nakoni ec
zvíťazili aj keď len o skóre. V
poslednom zápase sa stretli s
domácim Podbiel a podarilo sa im
udržať remízu, ktorá stačila na prvé
miesto v turnaji. Samozrejme v
tomto prípade na výsledkoch až
tak nezáleží. Hlavne, že sa v
zúčas tnených kluboch venuje
mládeži taká príkladná starostlivosť. Rodiace sa talenty môžeme
vidieť napríklad v naj lepších
strelcoch turnaj a. So štyrmi
zásahmi nimi boli Podbielan
VladimírMintál a ZuberčanRoman
Jandura.

TURNAJ V STOLNOM TENISE
V sobotu sa konal prvý ročník
stolnotenisového turnaja o pohár
starostu obce. Ukázalo sa, že na
založenie t akejto akcie podbielania netrpezlivo čakali. Stolný
tenis má v ŠK Podbiel bohatú
tradíciu a aj dnes je tu viacero
aktívnych hráčov, ktorý sa však
tomuto športu venujú v iných
kluboch. Turnaja sa zúčastnilo 23
hráčov, ktorí obsadili štyri
kategórie. Zo športového hľadiska malo najvyššiu úroveň
mužské finále. Bratia Mintálovci
predviedli súboj, ktorý vyvolával
medzi divákmi búrky nadšenia.
Športové akcie majú v Podbieli
vždy aj spoločenskú úroveň.
Zás luhou s t arost u obce a
generálneho sponzora ŠK Podbiel firmy OVP Orava s.r.o. bolo
vyhlásenie výsledkov slávnostnou udalosťou a účastníci si
odnášali hodnotné ceny.

Výsledky:

V. rodinný volejbalový turnaj
Vyvrcholením športového víkendu bol rodinný volejbal v nedeľu.
Pod rodinným volejbalom treba rozumieť turnaj družstiev, ktoré sú
zložené prevažne z príslušníkov jednej rodiny. Do úvahy sa berú aj
širšie rodinné vzťahy a tolerovaní sú aj niekoľkí "legionári", ktorí majú
s danou rodinou natoľko priateľské vzťahy, že sú ochotní ju
reprezentovať. Tento turnaj už má v Podbieli svoju tradíciu. Toto bol
už piaty ročník. Zúčastnilo sa 5 rodinných družstiev. Hralo sa systémom
každý s každým na dva odohrané sety. Športová hala zažila skutočný
volejbalový maratón. Hralo sa plných 8 hodín. Nakoniec vyrovnanú
súťaž tesne vyhrala rodina Kovalčíková. Rozhodol väčší počet
vyhraných lôpt.
Poradie:
1. Kovalčíková
2. Dvorská
3. Krúpová
4. Korčušková
5. Malatinková

6 vyhraných setov + 36 lôpt
6+24
4- 11
2-24
2-25

Kategória muži:
1. Dušan Mintál
2. Jozef Mintál
3. Ľubo Záň
4. Ján Kuboš
Kategória ženy:
1. Emília Kanderková
2. Ivana Magerčáková
3. Viera Adamcová
Dorastenci:
1. David Kanderka
2. Jakub Kanderka
3. Roman Domiňák
Slávnostný nástup a vyhodnotenie piateho ročníka rodinného
volejbalového turnaja.

Žiaci:
1. Jozef Domiňák
2. Ľubomír Kanderka
3. Miroslav Dolník
4. Lucia Ragulová
-PAD-

Za zelenými stolami sa zvádzali vo všetkých kategóriách urputné
boje, no “naj” kategóriou bola pochopiteľne kategória mužov. Na
obrázku je záber zo zápasu Ivana Lofaja s Jozefom Mintálom.

Víťazné družstvo Kovalčíkovcov (zhora zľava): Vilčinský Zdeno,
Kovalčíková Emília, Kovalčík Ján, Bachynec Slavomír, Kovalčíková
Daniela, Butko Zdeno
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Futbal
.. . v

z á ve r e

súťaží

f u t bal o v ý c h

Žiaci I. trieda Oravského futbalového zväzu, jar 2003/2004

Súťažný ročník 2003/2004 sa
žiakom i dospelým nezadržateľne
chýli ku koncu, dorastenci majú
dobojované
Žiaci v zápase v poslednú
májovú nedeľu vzkriesili nádeje
na záchranu prvým víťazstvom v
súťaži. Do konca súťaže zostávajú
ešte dva zápasy - jeden vonku a
jeden doma s vedúcim Lieskom. V
prípade aspoň jedného víťazstva
sa dotiahneme na predposlednú
Brezu a keďže vzájomné zápasy
sú vyr ovnané, o por adí by
rozhodovalo skóre.
Dorastenci skončili na druhom
miest e za Tvrdošínom, ktorý
nakoniec po baráži s Oravskou
Polhorou postúpil do V. ligy.
Po posledných zápasoch sa
si tuácia v tabuľke ešt e vi ac
zauzlila. Už je prakticky isté, že z
V. ligy bude vypadávať päť
mužstiev. Množia sa "podozrivé"
víťazstvá ohrozených. Podbiel sa
bude ur čite spoliehať len na
čes tný boj. Pred zápasom s
Dúbravou sme výnimočne nemali
potrestaných hráčov. K dispozícii
však už nie sú Kulošťák a Rasťo
Mintál, ktorí odišli pracovať do
zahraničia. Dúbrava je kvalitné
mužstvo, zaslúžene na druhom
mieste tabuľky. Pre nás mohlo byť
výhodné, že už nemá o čo hrať.
Náskok Turčianskej Štiavničky je
nedos t iž ný. N a j es eň sme
napríklad v Dúbrave odohrali
výborný zápas. Domáci boli lepší
len v zakončovaní a preto vyhrali
2:0. Žiaľ, ani v poslednom zápase
sa nám však mužstvo Dúbravy
nepodari lo napri ek výhode
domáceho prostredia poraziť. V
predchádzajúcich sezónach sme
však doma nad Dúbravou víťazili.
V sezóne 2001/2002 doma 1:0,
vonku 0:1. V sezóne 2002/2003
doma dokonca 3:0, vonku 1:2.
Škoda, že sme nedokázali v tomto
trende pokračovať. Podľa názoru
trénera Polakoviča je v posledných zápas och j ednoznačne
najdôležitejšie vyvarovať sa chýb
v obrane, ktoré nás dosť dlho
sprevádzali.
-PAD-

kolo

ter mín

do máci

14

7.5

15

4.4

11:30

16

hostia

výsled ok

góly

jes eň

Medzibrodie -

Po dbiel

8:1

J. Domiňák

2: 0

Po dbiel

-

voľno

11.4 11:30

Zuberec

-

Po dbiel

5:0

6: 1

17

18.4 12:00

Po dbiel

-

Or. Jasenica 0:1

0: 4

18

25.4 12:00

Veli čná

-

Po dbiel

3:0

2: 0

19

2.5

12:30

Po dbiel

-

Or. Lesná

0:3

20

9.5

12:30

Or. Polhora

-

Po dbiel

3:1

21

16.5 13:00

Po dbiel

-

Hruštín

0:6

22

23.5 13:00

D. Kubín „B“

-

Po dbiel

15:0

23

30.5 13:00

Po dbiel

-

Breza

2:1

24

6.6

Zákamenné

-

Po dbiel

2:1

25

13.6 13:00

Habovka

-

Po dbiel

7: 0

26

20.6 13:00

Po dbiel

-

Liesek

0: 9

15:00

-

0: 2

2: 6
Žuffa

6: 0
0: 8
3: 0

Pilár, V. Mintál

1: 2
2: 0

Dorast I. trieda skupina „A“ Oravského futbalového zväzu, jar 2003/2004
kolo ter mín

do máci

-

hostia

10

5.5

12:30

Po dbiel

-

voľný lós

výsled ok

góly

jes eň

11

4.4

13:00

Veli čná

-

12

11.4 13:00

Po dbiel

-

Po dbiel

0:2

M. Turčák 2x

0: 2

Krivá

3:0

J. Kanderka, Matlák, Dvorský 3 : 0

13

18.4 13:30

Párnica

14

25.4 13:30

Podbiel

-

Po dbiel

3:2

M. Turčák, Michalic

1: 3

-

O. Podzámok

1:0

J.Kanderka

15

2.5

14:00

3: 0

Hruštín

-

Po dbiel

1:3

M. Turčák 2x, Dvorský

0: 3

16

9.5

14:00

17

16.5 14:30

Po dbiel

-

Tvrdošín

0:0

Lok ca

-

Po dbiel

1:1

Dvorský

0: 4

18

23.5 14:30

Po dbiel

-

Habovka

1:1

M. Turčák

2: 5

0: 0

Dospelí V. liga skupina “B” SsFZ, jar 2003/2004
kolo

domáci

-

hostia

výsledok góly

jeseň

14

5.5

termín
17:00

Turany

-

Po dbiel

2:2

0: 2

15

4.4

15:30

Po dbiel

-

Martin B

0:0

16

11.4

15:30

Palúdzka

-

Po dbiel

1:1

Kubol ek

1: 2

17

18.4

16:00

Po dbiel

-

Černová

2:1

Batuna, Zrnčík 11m

1: 2

18

25.4

16:00

Zuberec

-

Po dbiel

2:0

19

2.5

16:30

Po dbiel

-

Vrútky

2:1

Kaplánek , Šeling

2: 2

20

9.5

16:30

Dražkovce

-

Po dbiel

2:3

Holub 2x, Kaplánek

0: 2

21

16.5

17:00

Po dbiel

-

Jamník

2:1

Kubolek 11m, Kubolek

1: 2

22

23.5

17:00

Svätý Kríž

-

Po dbiel

4:2

Batuna, R. Mintál

3: 1

23

30.5

17:00

Or. Jasenica

-

Po dbiel

3:0

1: 4

24

6.6

17:00

Po dbiel

-

Dúbrava

0:1

0: 2

25

13.6

17:00

T. Štiavnička

-

Po dbiel

5: 1

26

20.6

17:00

Po dbiel

-

Z. Poruba

2: 3

Petričko, Šeling

2: 3

1: 4

Podbiel
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