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Vážení spoluobčania,
• Jozef Záhora , starosta obce •
jedným z účinných prostriedkov na poskytnutie informácií v súčastnej dobe sú noviny. Preto chcem po štyroch
rokoch, keď noviny v našej obci nevychádzali, obnoviť ich
vydávanie. Je to aj splnenie prísľubu o poskytnutie Vám čo
najširšieho okruhu informácií z každej oblasti života v obci.
Po obnovenej registrácii a úprave názvu máte pred
sebou prvé číslo. Zvesti spod Hradu budú vychádzať 6
krát ročne. Noviny sa môžu stať aj priestorom na vyjadrenie vašich názorov preto Vás aj touto cestou pozývam
na spoluprácu pri ich tvorbe. V našej obci máme mnoho

šikovných spoluobčanov z rôznych oblastí života, máme
spoluobčanov starších, ktorí poznajú históriu, mnohí
mladí nazbierali nové poznatky štúdiom alebo prácou v zahraničí. Prípravu novín má na starosti p. Zuzana Jurisová,
ktorej môžete doručiť Vaše príspevky.
Tvorcom novín prajem veľa dobrých nápadov pri ich
vydávaní a nám Všetkým, aby aj táto forma komunikácie
medzi obecným úradom a občanmi priniesla úžitok.
———
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...na úvod
• Zuzana Jurisová •
„Zvesti spod Hradu“ je prvé číslo
obecných novín, ktoré plánujeme
pravidelne každé dva mesiace vydávať.
Veríme, že aj noviny prispejú k informovanosti obyvateľov o dianí v obci.
Mnohí sa ma pýtali, či je o čom písať,
myslím, že áno.
Obec Oravský Podzámok má svoju
históriu, veľa známych osobností
navštívilo našu obec a veľa zaujímavých vecí sa deje aj v súčasnej dobe a to
nielen v športovej oblasti - futbalisti,
hokejisti, ping-pongový oddiel, ale
máme aj hasičský oddiel, klub dôchod-

Blahoželania
K okrúhlym narodeninám
blahoželáme a prajeme ešte veľa zdravia,
šťastia a lásky :
80- te narodeniny oslávili :
- Jozef Murín
- Cecília Kratoňová
70 – te narodeniny oslávili :
- Ján Holubčík
- Helena Kováčová
- Margita Pšenáková
- Pavol Murín
- Emília Vítková
- Žoﬁa Janáková
60 – te narodeniny oslávili:
- Eva Urbanová
- Mária Poláková
- Jozef Babik
- Mária Bírová
50 – te narodeniny oslávili .
Ľubomír Forgáč
- Ján Kytaš
- Mária Ustaníková
- Miroslav Kriváň
- Ján Maslo
Medzi nami s radosťou sme uvítali
nových človiečikov z Oravského
Podzámku :
A to Mareka Želonku, Filipka Záhoru,
Janka Holubčíka, Adamka Tittela a
Lukáška Hvolku.

cov, miestny zväz telesne postihnutých,
občianske združenia a myslím, že všetci
veľmi radi budú informovať ľudí o svojej činnosti prostredníctvom novín. A
nielen oni, ale aj vy ostatní, pokiaľ máte
chuť písať , veľmi radi uvítame Vaše
príspevky.
Dnešné číslo vzniklo už dávnejšie,
ale nakoľko sme čakali na registráciu
novín, vychádza s dvojmesačným
oneskorením. Verím, že Vás zaujme
a postupne ho budeme vylepšovať a
zdokonaľovať.
Ďalšie číslo pripravujeme na septem-

ber a tí, čo máte radi vtipy sa môžete
tešiť na rubriku „Vždy s úsmevom“, do
ktorej bude prispievať vtipmi Šimon
Martvoň ml.
Taktiež pripravujeme rubriku : „Čo
vy na to pán starosta?“, do ktorej
čakáme Vaše otázky pre starostu Jozefa
Záhoru.
Akékoľvek podnety, nápady a postrehy čakáme na mailovej adrese
jurisova@orava.sk, a tí, čo nepoužívate
internet, píšte svoje príspevky a doručte ich na obecný úrad alebo priamo
mne do Večierky pri železničnej stanici.

Turzovské slávnosti
• zj •
V dňoch 5.-6.mája 2007 sa na Oravskom hrade opäť konali Turzovské
slávnosti. Pre návštevníkov hradu bol
pripravený bohatý program a mali sa
naozaj na čo tešiť.
Na nádvorí sa konal Tuzov remeselnícky jarmok, zároveň ste mohli vidieť
šermiarov, hudobníkov ale aj zbojnícku
skupinu.

V slávnostnom sprievode prišiel
palatín Juraj Turzo s rodinou, ktorého
ste počas celého dňa mohli stretnúť na
hrade, poprípade sa s ním odfotiť.
V nedeľu okrem jarmoku na
návštevníkov hradu čakali šermiari a divadelníci a taktiež predvádzanie krojov a
ľudových zvykov.
———
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Aj deti z Oravského Podzámku bavili Dolný Kubín
Medzinárodný deň detí v Dolnom
Kubíne bol veľmi pestrý.
Hladný vlk (rýchle občerstvenie)
požiadalo OZ Podzámoček o
zabezpečenie kultúrneho programu pre
deti počas dvoch dní 1.-2.júna 2007.
A naozaj sme sa snažili...
V piatok sme zabezpečili koncert Roba
Miklu o 19:30, ktorý sa naozaj vydaril.
Robo Mikla má aj nové piesne a keďže sa
už párkrát zastavil v Oravskom Podzámku a vždy sa stretol s nami, naposledy
nám nechal dve nové piesne, ktoré sme
mali možnosť si s ním zaspievať.
A počas soboty, keď vystupovali deti
z Kukučky(detský folklórny súbor z

Jasenovej), dievčatá zo ZUŠ Jánoš, deti
zo špeciálnej školy pre telesne postihnutých v Dolnom Kubíne, my sme pre
deti mali pripravené počas celého dňa
rôzne súťaže a nielen to, ale pomocou karaoke sme si mohli opäť zaspievať známe
pesničky.

• Evka a Janka Smiešna, Paťka a
Simonka Hacongová, Erik Vrábel,
Táňa Petruláková, Majka Žitniaková,
Majka Ľubeková, Juraj Maslo, Barborka Kňazúrová, Adelka a Zuzka
a Zuzana Jurisová •

Pribišská dolina a miesto, ktoré sa volá Pod
Zeleným mlynom . Síce stále sa tam ešte
pracuje a upravuje terén, no i napriek tomu
si tam už teraz môžete oddýchnuť. Pristaviť
sa pri malom mlyne alebo opiecť si špekačky.
Na malý výlet počas soboty sa vybrali aj
deti z OZ Podzámoček . Niektoré na bicykloch, iné na kolieskových korčuliach a my

ostatní peši. Užili sme si veľa vody, smiechu
a hlavne pohody Pod zeleným mlynom.
Samozrejme, že sme boli hladní, takže sa aj
opekalo a na všetky výlety zvykneme nosiť
aj loptu a keďže na blízkej lúke sa dal hrať
volejbal, spojili sme relax so športom a určite
to bol zmysluplne využitý čas v prírode.
———

Výlet do prírody
• Deti z OZ Podzámoček •
S pribúdajúci slnečnými lúčmi nás to
ťahá čoraz viac so prírody. Či už na kolieskových korčuliach, bicykloch alebo len tak
peši. V okolí Oravského Podzámku je veľa
prekrásnych miest, kde sa naozaj dá príjemne
oddýchnuť, relaxovať a nabrať veľa nových síl.
A k jedným z takých miest určite patrí

Robo Mikla
• zj •
Deti z občianskeho združenia
Podzámoček majú svojho kamaráta,
ktorý keď prechádza cez Oravský Podzámok vždy sa zastaví na kus reči. S deťmi
zaspieva, porozpráva sa a porozdáva
podpiskarty. O koho ide ? O Roba Miklu.
O tom ako nám s ním je svedčia fotky.
———
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Po historických stopách Oravského
Podzámku
• (P.Čaplovič – Archeologické výskumy na Orave) •
Oravský Podzámok určite patrí k obciam nielen na Orave ale
aj na celom Slovensku s bohatou históriou. Tak skúsme ísť od
začiatku :

I. časť
Oravský Podzámok (parcely 22/1,budova OÚ) – púchovské sídlo.
Roku 1955 sa na parcele 22/1 odkryla sonda cca 3 x 3 m do
hĺbky 60-70 cm. Prišlo sa na vrstvu kameňov uložených na
spôsob dlažby, ktorá zodpovedá skôr nivelovanému terénu sídliska. Na nej sa našiel fragment kamenného klina a nevýrazné
púchovské črepy. V nasledujúcom roku sa počas renovačných
prác na Oravskom zámku budoval vodovod do hradu a kanalizácia. Vo vyhĺbenej ryhe sa dalo sledovať podložie historického objektu. Už pri hĺbení pre čistiacu stanicu sa narazilo na
vrstvu s púchovským črepovým materiálom. Vo vyhĺbenej ryhe
sa vyskytovali nálezy a najmä na hlavnom nádvorí sa koncentrovali črepy z mladšej doby rímskej a slovanské.
Ďalšie nálezy sa vyskytli pri hĺbení základov budovy OÚ
roku 1970. Na viacerých miestach sa prišlo na črepy púchovskej keramiky, ale i stredoveké železné strely a iné.
Koncentrácia črepov sa zistila aj mimo základov tejto stavby,
a to z vnútornej i vonkajšej strany základov. Odtiaľ pochádza
príklop kahanca, väčšia zásobnica bez okraja a ďalšie črepy.
Revízny výskum lužického pohrebiska v priestore parcely
17 sa uskutočnil roku 1978. Odkrývka nadviazala na miesto
nálezov B. Rosického v roku 1934. Podarilo sa odkryť popolnice, a tak identiﬁkovať miesto i charakter Rosického nálezov.
Preskúmalo sa päť hrobov s poplnicami, z ktorých okrem
hrncovitých nádob sa osobitne vynímajú malé šálky s

odsadeným okrúhlym dnom.
Obdobné nálezy sa objavili aj počas výskumu roku 1980, keď
sa odkrývka rozšírila západným smerom. Aj tu sa vyskytli šálky
s plytkými jamkami nad vydutím, doplnené zväzkami rýh, iné
zasa s kosoštvorcovým vydutím a okrúhlou nôžkou.
———

Spomienky na osobnosti Oravského Podzámku
• Zo Zborníka Oravského múzea, 2001 •

Viete kto bol Igor Fábry?
Blíži sa leto, a samozrejme, že s letom sa spája aj
hubárčenie. Väčšina z nás sa už teraz teší na huby, kvôli
ktorým vstávame aj o štvrtej ráno, kvôli ktorým k nám na
Oravu cestujú ľudia až z Bratislavy. Bez ktorých si nevieme
predstaviť ani vianočnú kapustnicu.
A práve Igor Fábry prispel k tomu aby sa mykológia na
Slovensku rozvíjala, aby sme sa učili nielen huby zbierať, ale
najmä chrániť ich a Orava bola jeho srdcovo záležitosťou, kde
na huby vždy rád chodieval.
Narodil sa 6.marca 1900 v Trenčíne, ale detstvo prežil v
malebnom prostredí Dolného Kubína.
K hubám sa dostal až v roku 1949, keď sa zoznámil s Dr.
Jánom Šedivým, ktorý bol tiež naladený na tú istú strunu. V
roku 1959 založil svoj vlastný mykologický herbár, v ktorom
zhromaždil vyše tritisíc položiek.
Od roku 1962 viedol v Bratislave pravidelnú bezplatnú
hubársku poradňu pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre
racionálnu výživu.
Miloval Oravu, kde v Dolnom Kubíne prežil najkrajšie
roky detstva. Tam chodil do základnej školy a do gymnázia,

v ktorom roku 1917 maturoval. Aj v
pokročilom veku, i predtým po dlhé roky,
Oravu navštevoval. Dlhšie dovolenkové
pobyty mu dovoľovali podrobnejšie
preskúmať mykoﬂóru dolnej Oravy,
najmä okolia Dolného Kubína a
Oravského Podzámku. Vravieval, že i keď
počet húb na Orave je o niečo menší ako
v iných oblastiach Slovenska, potešia
bohatstvom a rozmanitosťou i toho
najnáročnejšieho hubára.
Skoro závidel Oravcom tie množstvá rýdzika pravého,
ktoré tam rastú a sú hádam najkrajšie na celom svete. Mrzelo
ho, že pre neznalosť, nedôveru ale i tradícii zberu, vyjde na
Orave nazmar veľa dobrých jedlých húb. Nemal rád nedisciplinovaných tzv. sviatočných hubárov, či chválenkárov,
ktorí svojím konaním narobia v lese viac škody ako osohu.
Bolo vždy jeho želaním, aby hubári boli nielen zberačmi ale
predovšetkým ochrancami húb. Veril, že les je tou jedinou
oázou ticha a pokoja, zdrojom fyzických a duševných síl, že
huby v ňom zohrávajú nikým a ničím nezastupiteľnú úlohu.
———
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Uznesenie č.1/06

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Oravskom Podzámku zo dňa 17.01.2007
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Oravskom Podzámku zo dňa 29.12.2006
Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku A.berie na vedomie:
1. termín najbližšieho zasadnutia obecného
berie na vedomie
zastupiteľstva,
1.výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
ktoré sa bude konať dňa 21.02.2007 so
2.vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Jozefa
začiatkom o 15.00 hodine
Záhoru a nastúpenie na uvoľnené miesto
2. informáciu starostu obce o možnostiach
náhradníka - Mgr. Katarínu Macekovú
získania stavebných projektov obce z archívu z
3.vystúpenie novozvoleného starostu obce,
Dolného Kubína
4.termín 2. riadneho zasadnutia obecného
3. informáciu manželov Pukáčovcov a inforzastupiteľstva – dňa 18 .1.2007 o 15.00 hod.
máciu
JUDR. Slamku o problematickej situácii
konštatuje, že
na pozemku p.Viery Zemkovej v lokalite
1.novozvolený starosta obce Jozef Záhora
Oravský Podzámok – Široká
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
4. informáciu Ing. Baju a p. Kohouta ohľadom
2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
potravín a miestneho pohostinstva v OravsIvan Babinský, Ing. Helena Buknová, Štefan
kom Podzámku, m.č. Dolná Lehota
Ďaďo, Ľubomír Forgáč, Ing. Ján Holubčík,
5. žiadosť Oravského múzea o poskytnutí
Mgr. Marta Jurigová, Mgr. Katarína
ﬁnančného príspevku vo výške 10 000,- Sk na
Maceková, Ľudmila Maceková, Ing. Juraj
výstavu do Poľska. OZ žiadosť prerokuje na
Majkút, zložili zákonom predpísaný sľub
ďalšom zasadnutí OZ a touto cestou pozýva
zriaďuje
riaditeľku Oravského múzea na OZ
1. v zmysle Štatútu obce nasledujúce komisie:
6. informáciu Ing. Blšákovej o projekte INmajetku a ﬁnancií obce
TERREG III. A – Poľsko Slovenská spolupráca
výstavby a techniky
7. žiadosť o preplatenie faktúry pre Rímskopodnikania a cestovného ruchu
katolícku cirkev na opravu kúrenia v budove
verejného poriadku
farského úradu. Táto žiadosť bude prerokovaná
telovýchovy a športu
na ďalšom OZ
sociálnych vecí
8. žiadosť o odkúpenie pozemkov pre p.
osvety, kultúry a cirkvi
Žitniaka a pre p. Tomášovho a taktiež berie
životného prostredia
na vedomie žiadosť o súhlas s používaním
školstva
prístupovej cesty k parcelám C-KN č. 350/15
2. poslanecké obvody - podľa prílohy tohoto
– vlastník. P. Žitniak Anton, parc. č. 350/13uznesenia
vlastník Hajdúch Ján a parc. č. 350/12
volí
– vlastník Tomášov Peter. Tieto žiadosti budú
1.zástupcu starostu
prerokované po miestnom zisťovaní
schvaľuje
9. prehľad čerpania ﬁn. prostriedkov za roky
3.program rokovania OZ
2003-2006 pre Materskú školu a tiež berie
4.a) mandátovú komisiu v zložení: Ing. Ján
na vedomie analýzu čerpania ﬁn. rozpočtu
Holubčík, Mgr. Katarína Maceková
b) volebnú komisiu v zložení: Ľubomír Forgáč na rok 2007 pre Materskú školu v Oravskom
Podzámku
a Ing. Helena Buknová
10. žiadosť p. Renáty Mastrákovej, bytom
c) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Juraj MaOravský Podzámok 34, na prijatie do zamestjkút a p. Ivan Babinský
nania
5.plat starostu v zmysle zákonných
11. informáciu starostu obce ohľadom
predpisov,odmenu poslancom vo výške 500,Sk/za jedno zasadnutie OZ, odmenu zástupco- káblovej televízie
12. informáciu starostu obce o činnosti
vi starostu obce vo výške 3000,- Sk/mesiac
ZMODO
6.odmenu predsedovi a členom komisií pri
zasadnutí a riešení podnetov vo výške 100,- Sk 13. úpravu stránkových dní obecného úradu
a to:
za každú začatú hodinu
streda 7,30-12,00 13,00-17,00
7.návrh uznesenia OZ č. 1/06
14. žiadosť ﬁrmy MEX +, s.r.o. – Lekáreň
8.sobášiacich: Jozef Záhora a Ing. Ján
pod hradom o zníženie poplatku za teplo za
Holubčík; sobášne dni štvrtok a sobota
rok 2006. OZ spätne nemôže znížiť zmluvný
F. osvedčuje, že
poplatok za teplo, nájomná zmluva s vyššie
1.novozvolený starosta obce a novozvolení
uvedenou ﬁrmou bude upravená na ďalšom
poslanci obecného zastupiteľstva prevzali
zasadnutí OZ
osvedčenie o zvolení
15. rozpočet stolnotenisového oddielu na rok
2.nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s výko2007
nom ich funkcie
B.schvaľuje:
Zapísal: Mgr. Marek Čulen
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
Overili: Ivan Babinský
č. 02/2007, overovateľov uznesenia Obecného
Ing. Helena Buknová
zastupiteľstva p. Štefana Ďaďu a p. Ľubomíra
Jozef Záhora
Forgáča, zapisovateľa Mgr. Mareka Čulena
starosta obce
2. návrh Územného plánu obce Oravský
Uznesenie č.2/07
Podzámok (autor Ing. arch. Ján Kubina a Ing.

arch. Eva Zaťková)
3. návrh VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné
časti Územného plánu obce Oravský Podzámok
4. ﬁnančnú čiastku na výstavu ITF SLOVAKIA, Bratislava 2007 vo výške do 10 000,- Sk
5. ﬁnančný príspevok pri narodení dieťaťa vo
výške 5 000,- Sk občanom s trvalým pobytom
v obci. Uvedená čiastka bude preplatená na
základe preukázaných dokladov
6. stanovisko k vyjadreniu návrhu na zrušenie
pamiatkovej zóny. OZ neschvaľuje zrušenie
pamiatkovej zóny v Oravskom Podzámku
7. návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v Oravskom Podzámku
8. umiestnenie miestnej knižnice v budove
dielní v býv SOUP
9. poskytnutie miestnosti v priestoroch dielní
v bývalej SOUP pre Občianske združenie
CESTY
10. maximálny denný limit v pokladničnej
hotovosti na obecnom úrade vo výške 100
000,- Sk
11. maximálnu ﬁnančnú čiastku v sume 50
000,- Sk, s ktorou bude môcť starosta obce jednorázovo disponovať bez súhlasu OZ
12. plán hlavných úloh na rok 2007 pre p.
Bírovu – hlavnú kontrolórku obce
C.ukladá
1.hlavnej kontrolórke obce vykonať kontrolu
na uskutočnených prácach na oprave strechy
na budove Materskej školy
Termín: do budúceho zasadnutia OZ
2.p. Jurisovej Zuzane usporiadať knihy v
priestoroch dielní v býv. SOUP Termín: do
31.01.2007
3. poslancom OZ zistiť evidenciu psov,
evidenciu smetných – 110 l nádob vo svojom
volebnom obvode
Termín: do budúceho zasadnutia OZ
Zapísal: Mgr. Marek Čulen
Overovatelia: Štefan Ďaďo
Ľubomír Forgáč
Jozef Záhora
starosta obce

Uznesenie č.3/07
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Oravskom Podzámku zo dňa 21.02.2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
D.berie na vedomie:
1. termín najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa
21.03.2007 so začiatkom o 15.00 hodine
2. informácie p. Malíkovej zo spoločného obecného úradu o opatrovateľskej službe v obci
3. informáciu I. Záhoru o vysporiadaní cesty v
lokalite horná Roveň v Dolnej Lehote
4. a neschvaľuje žiadosť manželov Tomášovcov
o odkúpenie časti pozemku C-KN parc. č.
350/1, k.ú. Oravský Podzámok
5. žiadosť o výstavbu garáže na časti pozemku
C-KN parc. č. 350/1, k.ú. Oravský Podzámok,
ktorá by bola na hranici pozemku, ktorého vlastníkom je obec. Táto žiadosť bude prejednávaná
po vyjadrení spoločného stavebného úradu
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6. žiadosť Spoločenstva 34 o odkúpenie nebytového priestoru č.3 na prízemí
7. informáciu Ing. Pilátika z ﬁrmy TES Slovakia a doporučuje vypracovať zmluvu o prevádzkovaní KDS medzi obcou a TES Slovakia
8. informáciu starostu obce o zápise z jednania z 07.02.2007 o čistení kanalizácie a
informáciu z jednania z 19.02.2007 vo ﬁrme
AMICO DREVO o čistení odpadových vôd
9. a neschvaľuje odpredaj časti pozemku C-KN
parcela č. 350/1, k.ú. Oravský Podzámok pre
p. Antona Žitniaka, bytom Oravský Podzámok
268
10. informáciu starostu obce o TJ Oravský
Podzámok
11. informáciu starostu obce o vykonaných
prácach v býv. SOUP od začiatku kalendárneho roka
12. informáciu starostu obce ohľadom bytu
Murínovcov, dohodu na zaplatenie nedoplatku za užívanie priestorov od 01.09.2005
– 31.12.2006, prípravu nájomnej zmluvy
13. štatistiku zápisu do 1. ročníka ZŠ
14. informáciu ﬁrmy PANDA, s.r.o.
15. informáciu o činnsoti a výsledku kontrol za
rok 2006 prevedených hlavným kontrolórom
obce Oravský Podzámok
16. odpredaj pozemku parcela č. 451/7
pre MVDr. Petra Čulena a manželku a časť
pozemku parc. č. 451/8 pre p. P. Ľubeka a
manželku. Táto žiadosť bude prejednávaná na
ďalšom zasadnutí OZ
E.schvaľuje:
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
č. 03/2007, overovateľov uznesenia Obecného
zastupiteľstva Ing. Ján Holubčíka a Mgr. Martu
Jurigovú, zapisovateľa Mgr. Mareka Čulena
2. ﬁn. príspevok pre Oravské múzeum
P.O.Hviezdoslava vo výške 10 000,- Sk na
výstavu v Krakowe
3. VZN-prevádzkový poriadok pohrebiska
4. zriadenie vecného bremena na prístupovú
cestu k pozemkom č. 350/12, vlastníkom
sú manž. Tomášovci, k pozemku č. 350/13,
vlastníkom sú manž. Hajdúchovci a k pozemku
č. 350/14, vlastníkom sú manž. Žitniakovci.
Obec tiež zriaďujé iné vecné práva
5. aktiváciu hlavného rozvodu KDS na IBV
Stodolisko
6. otvorenie knižnice v budove dielní v býv.
SOUP a to v Po, Str,Pia v čase od 13,00-16,00,
vybraný uchádzač na funkciu knihovníka bude
mať mzdu 2500,- Sk v hrubom
7. zástupcov z radov poslancov do rady ZŠ: p.
Forgáč, p. Maceková, p. Babinský a zástupcu z
radov poslancov do rady MŠ: p. Jurigovú
8. hovor s občanmi dňa 01.03.2007 o 16,30
hod. v Dolnej Lehote v býv. MŠ a v Oravskom Podzámku v sále kult. strediska v stredu
07.03.2007 o 15,30 hod.
9. ﬁnančný príspevok vo výške 3 000,- Sk pre
SČK na základné vybavenie brašieň prvej pomoci, doplnenie lekárničiek a zakúpenie tlakomeru
10. otváracie hodiny pre prevádzku Lacný
textil – p. Flajsová, v objekte súp. č. 18 v
Oravskom Podzámku a to v Po-Pia v čase od
8,00 – 15,00

11. kúpnu zmluvu č. 1/3620/2007 medzi
obcou Oravský Podzámok a Národnou
diaľničnou spoločnosťou
12. Územný plán obce
13. ﬁnančný príspevok pre ZUŠ P.M.Bohúňa
vo výške 3 000,- Sk na reprezentáciu na
Svetovej súťaži akordeónových orchestrov v
Innsbrucku
F.doporučuje
a.starostovi obce jednať s Lesmi SR, š.p.
Námestovo ohľadom zámeny alebo kúpy
pozemkov v obci
b.starostovi prejednať s majiteľkou ﬁrmy MEX
+, zmluvu o nájme
Zapísal: Mgr. Marek Čulen
Overovatelia: Ing. Ján Holubčík
Mgr. Marta Jurigová
Jozef Záhora
starosta obce

Uznesenie č.4/07
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Oravskom Podzámku zo dňa 21.03.2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
G.berie na vedomie:
1. termín najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa
18.04.2007 so začiatkom o 15.00 hodine
2. informácie p. Krupášovej – kronikárky obce
3. informáciu starostu obce o výstavbe chodníka v parku v Oravskom Podzámku
4. informáciu starostu obce o možnosti
umiestnenia mobilných WC na parkovisku v
Oravskom Podzámku
5. plán výstavby na roky 2007-2010
6. zmenu cest poriadku vlakov osobnej
dopravy a nesúhlasí so zrušením os. vlaku
7903 na trase D. Kubín počas letných prázdnin
a súhlasí so zavedením nového vlaku počas
letných prázdnin
7. informáciu starostu obce ohľadom výstavby
odpočívadla v lokalite pod Zeleným a schvaľuje
ﬁnančnú dotáciu na výstvbu vo výške 20 000,Sk na rok 2007
8. žiadosť p. D. Chomisteka o odkúpenie majetkového podielu v Pozemkovom spločenstve
urbáru Dolnej Lehoty
9. upozornenie zriaďovateľa na havarijný stav
strechy budovy Základnej školy v Oravskom
Podzámku
10. informáciu starostu obce o pracovnej
náplni zamestnancov obce
11. ponuku na sprevádzkovanie prebytkového
materiálu – lyžiarsky vlek
H.schvaľuje:
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
č. 04/2007, overovateľov uznesenia Obecného
zastupiteľstva Ľudmilu Macekovú a p. Ivana
Babinského, zapisovateľa Mgr. Mareka Čulena
2. žiadosť o prenájom miesta do 31.12.2010
v parku v Oravskom Podzámku pre RNDr.
Heldovú a pre p. Majchera pod predajné stánky
vzor uvedený v prílohe, poplatky v súlade s
platným VZN obce
3. 10 000,- Sk na výsadbu zelene v centre obce
4.pracovné zmluvy platné od 01.05.2007 pre

p. Kratoňovú a p. Konovku za podmienok aké
boli predošlý rok
5.zvýšenie pracovného úväzku pre hl. kontrolórku obce z 2,5 na 5 hodín týždenne
6.vyraďovaciu komisiu v zložení: p. Chmelárova – predseda komisie, Ing. Majkút – člen,
Mgr. Jurigová - člen
7.nájomnú zmluvu uzavretú na neurčito
s manželmi Murínovcami, platnú od
01.04.2007, nájomné vo výške 1 700,- Sk/
mesiac+voda podľa stavu vodomera; s tým, že
manž. Murínovci doplatia nedoplatok za obdobie 01.10.2005-31.12.2006 sumu 10 500,-Sk a
od 01.01.2007 - 31.03.2007 sumu 6 000,- Sk
8.ﬁnančný príspevok pre miestnu knižnicu na
nákup kníh vo výške 5 000,- Sk
9.sponzorstvo vo výške 1 000,- pre štátny
archív na vydanie lexikóna Oravských
šľachtických rodov
10.príspevok vo výške 3 000,- Sk pre SČK
Oravský Podzámok na zakúpenie vybavenia
lekárničky
11.preplatenie cestovných nákladov starostovi
obce, cest. náhrady schvaľuje a podpisuje
zástupca starostu obce 1 x mesačne
12.príspevok na doplnkové dôchodkové
poistenie pre starostu obce vo výške 6 % s
platnosťou od 01.03.2007
I.doporučuje
1. doplnenie výbavy smútočnej miestnosti na
cintoríne v Dolnej Lehote + doporučuje starostovi obce konať vo veci rozšírenia cintorína v
Dolnej Lehote a úpravu plotov na cintorínoch
2. jednať so všetkými zainteresovanými
stranami ohľadom prečistenia kanalizácie pri
bytovkách v Oravskom Podzámku
3. starostovi podpísanie nájomnej zmluvy s
manž. Murínovcami
4. jednať s Technickými službami o možnej
zmene vývozu TKO a to 2 x mesačne
Zapísal: Mgr. Marek Čulen
Overovatelia: Ľudmila Maceková
Ivan Babinský
Jozef Záhora
starosta obce

Uznesenie č.5/07
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Oravskom Podzámku zo dňa 18.04.2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
J.berie na vedomie:
1. termín najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa
17.05.2007 so začiatkom o 16.00 hodine
2. a neschvaľuje odpredaj pozemku C-KN
parcela č. 8/3, zast. plocha a nádvorie o výmere
240 m2, k.ú. Oravský Podzámok pre A. Kubasa, a tiež neschvaľuje odpredaj uvedeného
pozemku do podielového vlastníctva pre p.
Šufákovú a p. Forgáča
3. informáciu manž. Pukáčovcov ohľadom
situáce s Mgr. Zemkom
4. žiadosť p. Štefana Keceru o odkúpenie
pozemku C-KN parc. č. 671/2, TTP, o výmere
2,5 ha. OZ nesúhlasí s odpredajom
5. žiadosť Združenia zdravotne postihnutých
Oravy o ﬁnančný príspevok na organizovanie
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spoločenského podujatia pri príležitosti Dňa
matiek 2007
6. informáciu starostu obce o pamiatkovej
zóne v obci
7. žiadosť Ing. Šárfyho k dodatku k Územnému plánu Obec Oravský Podzámok, OZ
neschvaľuje túto žiadosť
8. pozvanie z partnerského mesta Vodňany
na Vodňanské dni v dňoch 3-5.52007 a
informáciu o návšteve z partnerského mesta
Wlodowice v našej obci v dňoch 18-19.5.2007
9. žiadosť p. Dušana Svýbu o odkúpenie
pozemkov C-KN parcela č. 423/8 a 421. OZ
túto žiadosť neschvaľuje
10. žiadosť o odkúpenie pozemku E-KN parc. č.
74/1, o výmere 439 m2 pod bytový dom, s.č. 26
11. informácie ohľadom rozpočtu obce za 1.
štvrťrok 2007
K.schvaľuje:
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
č. 05/2007, overovateľov uznesenia Obecného zastupiteľstva Ing. Buknovú Helenu a p.
Ľubomíra Forgáča, zapisovateľa Mgr. Mareka
Čulena
2. odpredaj pozemkov pre G&L reality s.r.o., CKN parc. č. 451/20 zast. plocha o výmere 13m2,
451/21, zast. plocha o výmere 88 m2 , 451/19,

zast. plocha o výmere 2 m2, 451/18, zast. plocha o výmere 1 m2, za cenu 150,- Sk/m2
3. prenájom pozemku E-KN parc. č. 7619/2
pod stánok rýchleho občerstvenia pre p. Šufáka
na neurčito, podmienky výpovede sa urpavia
v nájomnej zmluve
4. zriadenie vecného bremena na pozemok
C-KN parc. č. 8/3, zast. plocha a nádvorie, o
výmere 240 m2, k. ú. Oravský Podzámok, pre
p. Forgáča a p. Šufákovú
5. zmluvu o prenájme pozemku medzi
Oravským výrobným družstvom a Obcou
Oravský Podzámok na výstavbu viacúčelového
ihriska
6. spoluﬁnancovanie výstavby viacúčelového
ihriska vo výške 1/3-ny, t.j. najviac do výšky
500 tis. Sk
7. odpredaj podielov v Pozemkovom
spoločenstve urbáru Dolnej Lehoty pre p.
Daniela Chomisteka v sume 60. 000,- SK
8. mandátnu zmluvu medzi Obcou Oravský
Podzámok a Ing. Žákovou na vypracovanie
žiadosti konečného prijímateľa o získanie nenávratných ﬁnančných prostriedkov v súlade
s podmienkami Programového dokumentu
Riadiaceho orgánu projektu: ,,Rekonštrukcia
areálu ZŠ v Oravskom Podzámku“

9. výstavbu strážnej búdky na parkovisku podľa
ponuky ﬁrmy Pilopad – Ján Bukna – Oravský
Podzámok 340
10 . podpísanie zmluvy s ﬁrmou
TOITOI&DIXI, spol. s.r.o. Žilina na prenájom
mobilných WC na turistickú sezónu
11. sponzorský dar pre záujmové združenie
,,DIEŤA“ pri detskom oddelení v Dolnom
Kubíne vo výške 1 000,- Sk
12. odpredaj prebytočného materiálu – vlek
L. doporučuje
a.starostovi obce zvolať jednanie s manž.
Pukáčovcami a Mgr. Zemkovou Vierou za
účasti ich právnych zástupcov
b.jednať starostovi obce ohľadom obecných
novín a internetovej stránky obce
3. pozvať predsedu a veliteľov na budúce zasadnutie OZ ohľadom DHZ
4. jednať s p. Mastrákovou ohľadom preplatenia dopravy na divadelné predstavenie
5. vykonať opravy miestnych komunikácií
Zapísal: Mgr. Marek Čulen
Overovatelia: Ing. Helena Buknová
Ľubomír Forgáč
Jozef Záhora
starosta obce

———

Spolupráca s partnerskými mestami
• Jozef Záhora, starosta obce •
V dňoch 4.5-5.5. 2007 sa na pozvanie predstaviteľov nášho partnerského mesta Vodňany uskutočnila návšteva delegácie z našej obce
na 17. Vodňanských rybárskych dňoch.

V dňoch 18.5.-19.5. navštívila našu obec delegácia z partnerského
mesta Wlodowice z Poľska. V delegácii bol starosta/ po poľsky wojt/,
poslanci mestskej rady a pracovníci úradu.

Delegáciu tvorili starosta obce Jozef Záhora, Mgr. Katarína
Maceková poslankyňa OZ, Speváci z REPETE pod vedením Mgr.
Jozefa Suroviaka.

V piatok na poludnie prijal hostí na obecnom úrade starosta s pracovníkmi úradu. Popoludní hostia navštívili expozíciu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Večer si hostia v peknom prostredí Oravskej
horárne na Zábave vypočuli program, ktorý pripravili „REPEŤÁCI.“

V piatok 4.5. nám hostitelia sprostredkovali návštevu zámku
Orlík, ktorý patrí rodine ministra zahraničných vecí Českej republiky
Karla Swarzembergera a plavbu loďou po priehrade Orlík. Večer
v kultúrnom programe popri vystúpeniach súborov z Rakúska,
Poľska a Slovenska /okolie Trenčína/ vystúpili aj naši speváci a treba
podotknúť, že zožali veľký úspech. Program pokračoval do polnoci,
kedy na námestí mesto pripravilo ohňostroj.

V sobotu predpoludním si hostia prezreli obec. Popoludní bola
na programe prehliadka Oravského hradu. O 14:00 sa naši priatelia zúčastnili na sobášnom obrade na Oravskom hrade v rytierskej
sieni. Podľa ich slov niečo podobné videli po prvý krát, páčil sa im
celý obrad. Prednes básní Mgr. M. Bolekovej, pekný spev v podaní
p.Ľudmily Macekovej a Mgr. Kataríny Macekovej za výborného
doprovodu Mgr. Jozefa Suroviaka. K celkovej milej atmosfére prispeli
aj pracovníci Oravského hradu ceremóniou.

V sobotu 5.5. program doobeda pokračoval vystúpeniami súborov s
partnerských miest. Navštívili sme aj Domov sociálnych služieb, ktorý
spravuje mesto a v ktorom nájde pobyt 80 klientov. Po spoločnom
obede všetkých delegácií sa naša návšteva vo Vodňanoch skončila.

Na záver návštevy sa naši priatelia zapísali do pamätnej knihy a
tlmočili nám pozvanie na návštevu, ktorú sme im s vďakou prisľubili.

Spolupráca s mestom Vodňany sa začala podpísaním dohody o
partnerstve v roku 2002.

Spolupráca s mestom Wlodowice sa začala podpísaním dohody o
partnerstve v roku 2002.

Bližšie informácie o našom partnerskom meste získate na
www.vodnany.cz.

Bližšie informácie o našom partnerskom meste získate na
www.wlodowice.pl

———

A tráva rastie...

Zašla som za starostom obce, ktorý mi
• zj • vysvetlil, že je málo ľudí na aktivačných
prácach, ale napriek tomu sme mali cinTohto roku sa nám strieda slniečko
toríny behom dvoch dní pekne upravené
s výdatným dažďom a všetko sa nám
– pokosené. Čo sa týka plochy pri ceste,
nádherne zelenie. Ale niekde až veľmi.
čo vedie k bytovkám, tak tá patrí ﬁrme
Tráva nám rastie naozaj všade. Boli sme
Amico Drevo s.r.o., teda nie je v kompesa pozrieť na podnet ľudí aj na cintoríne a
tencii obce ju kosiť.
pri ceste, ktorá vedie k bytovkám pri píle.
———

———
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Miestna knižnica
• Zuzana Jurisová •
Po dlhšej prestávke je opäť miestna
knižnica sprístupnená verejnosti a to od
9.marca 2007. Jej priestory sa nachádzajú v priestoroch bývalej SPŠ, v časti, kde
boli dielne pre študentov.
Miestna knižnica je pravidelne otvorená : pondelok – streda - piatok v čase
od 13:00 do 16:00.
Tento rok boli opäť zakúpené nové
knižné tituly v hodnote 5 000,- Sk do
knižnice a to z oblasti psychológie,
čítanie pre ženy a detské knihy.
Zakúpené tituly :
J.K.Rowlingová – Harry Potter
Ch. Grey – Leonardov tieň
L.Besson – Artur a zakázané
mesto,Artur a Minimojovia, Artur a
Maltazardova pomsta

D.Steel – Debutantky, Ozveny
M.E.Porterová – Sladká levanduľa
D.Parrová – Zaľúbený advokát
B.T.Branfordová – Spravodlivá
odmena
T.Brezina – Ostrov náhrobkov,
Neviditeľná beštia, Muž s ľadovým
pohľadom
Oblasť psychológie : Základy školskej
pedagogiky, Psychológia,Pedagogická
psychológia(terminologický a vkladový
slovník), Metódy sociálno-psychologickej praxe, Prehľad všeobecnej psychológie.
V miestnej knižnici sa časom zriadi
internet pre širokú verejnosť.
Zároveň sa rekonštruuje miestnosť
vedľa knižnice, ktorá poslúži ako čitáreň,
prípadne na rôzne stretnutia či už žien,
dôchodcov alebo detí. Určite to budú
milé stretnutia, ktoré umocní atmosféra

krbu, ktorý bude súčasťou spoločenskej
miestnosti.
Počas roka na deti čakajú v knižnici
rôzne akcie a súťaže a samozrejme pekné
darčeky.
Podmienkou je stať sa členom a čítať
knihy, na čo deti dosť zabúdajú.
Členský poplatok pre deti, študentov a
dôchodcov je 20,- Sk a pre dospelých 30,- Sk.
———

Deň obce Oravský Podzámok
• Zuzana Jurisová•
Tak ako po dva razy, tak aj tento rok sa
uskutočnil v sobotu 16.júna 2007 „Deň obce
Oravský Podzámok.“ Tohto roku okrem
pestrého programu prialo aj slniečko.
Bohatý program začal o14:00, kedy
starosta obce Jozef Záhora odpálil
slávnostnú salvu a pokračoval vystúpením skupiny Mladý heligón z Rabčíc.
Hodinové vystúpenie mladých heligonkárov bolo naozaj zážitkom a občania
obce mali možnosť si po ich vystúpení
zakúpiť ich CD.
Po nich nasledovali deti z materskej
škôlky pod vedením p.D.Jančovej a

riaditeľky p.C.Hmirekovej, deti zo
základnej školy v Oravskom Podzámku
pod vedením p.uč.D.Havrilovej a p.uč.
A.Strapcovej a nechýbalo ani divadielko
Renátky Mastrákovej „HABAKUKUS“.
Deti vystriedal folklórny súbor Oravan
z Nižnej, ktorého členovia nielen pekne
spievali ale fantasticky tancovali.
Na Dni obce nechýbali ani Repeťáci
spod hradu pod taktovkou Jozefa Suroviaka, s úplne novým repertoárom.
A keďže máme aj mladých začínajúcich
rockerov, tí sa mali možnosť ukázať na
záver programu.

Počas celého dňa boli pripravené
ukážky historického šermu chlapcov
zo skupiny Drago z Chlebníc, deti mali
možnosť sa vyskákať na nafukovacom
hrade a tí čo mali záujem splaviť Oravu
na plti, mali tentokrát možnosť zadarmo.
Ale aby toho nebolo dosť, hudobná skupina Kredenc hrala až do rána a hrala výborne.
Musela niekoľkokrát pridávať pesničky a
naozaj sa vytancoval hádam každý.
Nálada počas dňa bola výborná,
slniečko svietilo, pivečko chutilo a hádam
aj o rok sa stretneme na 4.ročníku „Deň
obce Oravský Podzámok.“
———
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TJ FC Oravský Podzámok
Telovýchovná jednota je najstarším
organizovaným družstvom v Oravskom
Podzámku.
Jeho začiatok sa podľa dostupných informácií začína ešte z predvojnových rokov, kedy nadšenci futbalu začali hrávať
v Internacionálnom mládežníckom kempe /Imka/ a potom na ihrisku za štrekou
pod Kýčerou. Boli to stretnutia hlavne
pri príležitostiach rôznych osláv, výročí
a podobne. Jeho činnosť pokračuje bez
prerušenia až dodnes.
Do organizovaných súťaží sa zapojili v
50 -tych rokoch, po vybudovaní nového
futbalového ihriska na dnešnom mieste.
Ihrisko bolo vybudované hlavne za podpory Štátnych lesov.
V roku 1947 sa konal Matričný turnaj
za účasti aj futbalistov Oravského
Podzámku, čo možno pokladať za
oﬁciálny začiatok činnosti klubu. To znamená , že FC Oravský Podzámok by mal
tento rok osláviť 60 rokov svojej činnosti.
Tieto informácie nemusia byť pravdivé, lebo sú iba z rozhovorov pamätníkov.
Skôr majú vyvolať verejnú diskusiu a tlak
na archivácií diania vo futbale. Nakoľko
sa hovorilo o existovaní kroniky, ktorú sa
našim predchodcom ani nám nepodarilo
nájsť.
Preto žiadam a prosím všetkých ľudí,
ktorí nám môžu pomôcť pri zdokumentovaní vzniku aj priebehu futbalu a športu
ako takého v Oravskom Podzámku , aby
nám poskytli fotograﬁe, písomný materiál, vlastné spomienky a pod.

Dnešné dianie v klube:
Na februárovej výročnej schôdzi
odstúpil starý výbor a bol zvolený nový,
ktorého členmi sú: Martin Chomistek –
zodpovedný za prestupy hráčov, ing. Ján
Holubčík – ﬁnancie, Stanislav Jurovčík
– tréner dospelých, Juraj Lizák – vedúci dospelých, Anton Kubas – vedúci
dorastu, Pavol Maslo – vedúci žiakov,
Ladislav Kňazúr – starosť o ihrisko, Ján
Bukna – predseda klubu. Tento výbor si
dal za úlohu vydržať aspoň štyri roky pri
svojej činnosti. Má snahu pokračovať v
dobrých krokoch svojich predchodcov a
doniesť aj svoje vlastné myšlienky.
Klub má tieto oddiely: prípravka,
mladší žiaci, starší žiaci, dorast, dospelí,
internacionáli.
V dnešnej dobe pri nezáujme mládeže

• Ján Bukna predseda TJ FC Oravský Podzámok, 5.mája 2007 •
Momentálne postavenie v tabuľke: 5.
o šport, ekonomickej situácii, treba
vynaložiť veľa úsilia aby sme udržali klub 18 9 4 5 38:28 31
v činnosti. Dediny ako: Pribiš, Horná LeHlavne žiacky oddiel je na
hota, Sedliacka Dubová, pred mesiacom vyhľadávanie talentov a ich uplatnenie
aj Kraľovany, nie sú schopné utiahnuť
vo vyšších súťažiach. Dnes máme na
ani jedno fut. družstvo. Preto treba
hosťovaní v Dolnom Kubíne 4 žiakov,
vysloviť verejnú vďaku všetkým zainktorí pri neuplatnení sa môžu vrátiť do
teresovaným ľudom, ktorý sa podieľajú
materského oddielu. Jeden žiak je vo
na chode klubu vo svojom osobnom
výhľade vrcholového strediska Trenčín.
volne.

Prípravka: sú tam deti narodené po
roku 1996. Hrajú turnajovým spôsobom
, za sezónu odohrajú 8 turnajov, ktorého
usporiadateľ je vždy iné mužstvo.
Účelom je naučiť malých žiačikov základy futbalového umenia. Venuje sa im p.
Maslo, pomáhajú aj rodičia: p. Antom
Červeň ml., Miroslav Želonka a iní.
Mladší žiaci: je to podobné ako u
prípravky. Hrajú tam deti narodené po
roku 1994.
Starší žiaci:
Starší žiaci sú účastníkmi 2. triedy.
Trénujú 3x do týždňa. Tréner je p. Ján
Bencúr, vedúci mužstva p. Maslo
Ich jarné výsledky: Or. Podzámok – Sihelné 0 : 3 kon., domáci sa nedostavili na
zápas.
Or. Podzámok – Krušetnica 1 : 1
Habovka – Or. Podzámok 4 : 0
Or. Podzámok – Krivá 1 : 0
Or. Podzámok - Podbieľ 1 : 1

Horný rad z ľava: vedúci mužstva p.
Maslo, Šindler, Fiderák, Bukna, Červeň,
Fajber, Brtko, Holubčík M., tréner
mužstva p.Bencúr.
Dolný rad z ľava: Harezník, Maslo,
Juriga, Holubčík J., Klocháň.
Dorastenci Oravského Podzámku
sú vedení p. ing. Suroviakom, vedúci
mužstva je p. Kubas. Po jesennej časti
súťaže boli ašpiranti na postup. Jar sa
im už tak nedarí . Trénujú tak isto 3x do
týždňa.
Jarné výsledky: Or. Podzámok
– Lokca 4: 5
Hruštín – Or. Podzámok 1 : 1
Or. Podzámok – Krivá 2 : 1
Babín - Or. Podzámok 2 : 1
Dlhá – Or. Podzámok 4 : 2
Momentálne postavenie v tabuľke: 3.
16 10 1 5 35:24 31
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Horný rad zľava: Franek, tréner: Michal
Suroviak, Bukna, Blaško, Dančo, Ončák,
Juriga, Pulman, vedúci mužstva: Kubas
Dolný rad zľava: Dančo, Havrila,
Kriváň, Medvecký, Maslo, Mihálik, Hacong, Ordančík
Podľa mien hráčov žiakov a dorastu je
zrejmé že sa nám nedarí prilákať hráčov
bývajúcich v miestnej časti Dolná Lehota,
z ktorej tu neﬁguruje ani jeden hráč.

Preto musíme dopĺňať mužstvá
cezpoľnými hráčmi z Hornej Lehoty a
Pribiša, čo ale klub stojí zvýšené náklady,
hlavne pri preprave hráčov do Pribiša.
Mužstvo dospelých trénuje p. Stanislav Jurovčík, vedúceho mužstva
vykonáva p. Lizák. Na tréningoch sa
stretávajú iba 1x do týždňa, hlavne pre

zaneprázdnenosť, pracovné povinnosti
a pod.
Horný rad z ľava: vedúci mužstva- Juraj Lizák, Kubinda, Harezník, Brienik,
Chromek, Kováč, Marcinek, Červeň T.,
tréner Stanislav Jurovčík.
Dolný rad z ľava: Holubčík, Feranc,
Červeň A., Ordančík, Horňák.

Ich postavenie v tabuľke po jesennej
časti bolo nelichotivé, keď za celú jeseň
nazbierali iba 9 bodov, s ktorými okupovali predposlednú priečku v tabuľke.
Nový výbor si dal za úlohu pokúsiť sa o
záchranu, nakoľko Oravský Podzámok je
nezanedbateľná bašta rastu futbalistov v
tomto regióne. Spomeňme odchovancov
: Rusnák, Móresovci, Svýba a íní. Bolo
potrebné doplniť káder, čo sa podarilo

hlavne zásluhou manažérskej práce p.
Chomisteka a Holubčíka, ktorí dotiahli
na pomoc vynikajúcich futbalistov a to:
z Kraľovian brankára Petra Kubindu,
Miroslava Marcineka, z Dolného Kubína
Jana Kováča a Feranca.
Podarilo sa stmeliť vynikajúci kolektív,
ktorý ide za svojim cieľom – záchrana I.
triedy. Veľká škoda pre tento kolektív je,
že im nepomôžu také hráčske osobnosti,
ako sú Móres, Svýba, pre zdravotné a osobné problémy. Stále veríme že sa nám
podarí menovaných futbalistov vrátiť
späť do kolektívu.
Jarná časť súťaže do dnešného dňa / t. j.
5. mája 2007 / je jednoznačne úspechom
kolektívu, ktorý sa pohybuje vo futbale
Oravského Podzámku. Z celkových
možných bodov 15, sme získali 13.
Pevne veríme, že sa podarí náš cieľ
/záchrana / splniť.
Momentálne postavenie v tabuľke: 11.
18 6 4 8 24:25 22
V oddiele sú ešte Internacionáli, sú
to futbalisti, ktorý už nehrávajú súťaž
organizovanú OFZ, ale majú svoju
organizačnú štruktúru. Ich činnosť trvá
približne 8 rokov.
Plány vedenia: tých je veľa, ale treba
si uvedomiť že všetci funkcionári sú
dobrovoľníci a ich voľný čas je tiež
obmedzený .
Hlavné ciele: mimo športové
– dobudovať prípravne ihrisko, nakoľko
hlavná hracia plocha je enormne
zaťažená množstvom tréningových a
hracích hodín.
- terénne úpravy okolo štadiónu
- oprava fasády šatní
- dokončenie sauny
Futbal sa hrá hlavne pre diváka. Preto
sa vedenie klubu rozhodlo už konečne
vyriešiť pohodlie diváka stavbou
sedačiek. K dnešnému dňu / t. j. 5. mája
/ sú hotové dve časti.
Materiál nám kúpila obec a prácu na
nich urobila ﬁrma Pilopad – Ján Bukna a
ﬁrma Fortúna – Juraj Lizák.
Aj takýmto spôsobom chceme vrátiť
do Oravského Podzámku úroveň futbalového diania, ktoré mu prináleží.
Veríme, že kvalitným futbalom
všetkých mužstiev, kvalitnou prácou ľudí
pohybujúcich sa okolo futbalu si nájde
divák cestu na štadión.
———
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Recepty starých mám z
Podzámku

Šikovné mladé mamičky

napiekla Adela Holubčíková pri príležitosti
• zj • 6. narodenín dvojičiek Adelky a Patrika.
Vyskúšate niečo také aj vy? NezabudA v obci máme aj šikovné mamičky,
zj •
nite to odfotiť a nabudúce aj vaše sladké
ktoré dokážu svojimi rukami vykúzliť
Jednoduchá bábovka
prekvapenie bude v časopise.
nejedno prekvapenie. Určite veľkým
Potrebujeme: 400g polohrubej múky,
———
prekvapením boli dve krásne torty, ktore
80g masla(tuku), 1 žĺtok,100 g práškového
cukru, citrónová kôra, vanilínový cukor,
20g droždia, 2,5 dl mlieka, soľ.
Postup:
Do polohrubej múky dáme vykysnutý
kvások, cukor, soľ, rozpustený tuk, žĺtok,
postrúhanú citrónovú kôru, vanilínový
cukor, toľko teplého mlieka, aby cesto nebolo
veľmi husté, ale radšej trochu redšie, nie však
tekuté. Cesto dobre vypracujeme a necháme
nakysnúť. Potom ho dáme do vymastenej
a strúhankou vysypanej bábovkovej formy,
znovu necháme dobre vyskytnúť a pomaly
Pozvánka:
pečieme. Hotovú bábovku vyklopíme a
• zj •
posypeme vanilínovým cukrom.
„Oravsko nás spojilo“ je názov kultúrno- (moderátorka Fun Rádia) a Milan Ilčík.
———
špotového dňa , ktorý sa uskutoční 25.auPočas dňa si budú môcť deti pozrieť
gusta 2007. Je to akcia, počas ktorej chceme, ukážku psovodov a taktiež sa budú mocť
aby sa stretli hendikepovaní ľudia Oravy a
tešiť na koníky a tiež sa na nich aj povoziť.
zmerali si sily nielen v športových súťažiach,
Na Vašu účasť sa tešia všetci z
ale budú aj spievať a súťažiť v kvíze.
Občianskeho združenia Podzámoček,
Počas dňa bude pripravený aj bohatý
ktorý celú akciu organizujú.
kultúrny program, ktorý budú po cely
———
deň sprevádzať Eva Pribilincová

Prečo mám rada svoju mamu?

A velikánska prosba...

Mám ju veľmi rada a to pre veľa vecí.
Je veľmi šikovná a pekná. A vie robiť veľa
vecí naraz. Tak napríklad: varí, vysáva,
pečie, dozerá na naše úlohy.
Viem, že sa o nás stará najlepšie ako
vie a miluje nás. Keď niečo nevieme,
s radosťou nám to vysvetlí. Mama je
pre nás vždy oporou a nie je len mojou

• Eva Smiešna 8.roč. •
mamou, ale aj kamarátkou. A keby ste
vedeli, koľkokrát ju nahnevám a ona mi
vždy odpustí. A vie výborne variť a vždy
sa teším na jej jedlá, lebo sú veľmi dobré.
Moju mamu mám najradšej , zo
všetkých.
———

• Zuzana Jurisová •

...máte doma zbytočný papier a neviete čo s ním?
My papier zbierame a za korunky, ktoré zaň dostaneme ,
chceme zakúpiť pomôcky pre postihnuté deti do základnej
škole v Oravskom Podzámku. Papier nám môžete nosiť ku
Večierke p.Svýbu.

A velikánske poďakovanie ľuďom, ktorí nám už papier
doniesli, vrátane zamestnancom železnice v Oravskom
Podzámku.
———

...a na záver
• Zuzana Jurisová •
Všetky Vaše podnety na články, Vaše otázky a postrehy na dianie v obci čakáme na mailovej adrese:
obec-orpodzamok@telecom.sk, jurisova@orava.sk alebo osobne na obecnom úrade.
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