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Váţení spoluobčania, 

 

prázdniny sa chýlia ku koncu, onedlho začne škola a kaţdodenné pracovné povinnosti. 

Tohtoročné počasie prialo ţatevným prácam, ale vysoké teploty a dlhodobé sucho môţu ohroziť 

nielen deficit vlahy, ale aj dostatok pitnej vody. 

Upozorňujem občanov na Dodatok č. 1 k VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze uţívania 

pitnej vody v čase jej nedostatku, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce a taktieţ zverejnený na 

webovej stránke obce. Zatiaľ ešte voda nechýba, ale prosím občanov, aby vodou neplytvali. Pre 

zabezpečenie plynulej dodávky vody sme dobudovali nový vrt v lokalite Pod Černáčkami 

a začíname s jeho skúšobnou prevádzkou.  

Pokročili sme vo vybavovaní projektovej dokumentácie MŠ, projekty sú dokončené. 

V najbliţšom čase sa začne verejné obstarávanie na dodávateľa prác pre výstavbu MŠ.                 

Ďakujem našim hasičom za reprezentáciu obce na hasičskej súťaţi v Lietave a blahoţelám 

im k peknému druhému miestu v kategórii nad 35 rokov a k tretiemu miestu v kategórii PS 8. 

Začína nám futbalová sezóna 2015/2016, v ktorej sa predstavia ţiaci v 2. A triede a muţi 

v 3.A triede. Pozývam všetkých futbalových nadšencov pomôcť svojim povzbudzovaním našim 

muţom splniť základný cieľ, a to postup naspäť do 2. triedy. Prosím aj rodičov, ktorých deti od 8 

rokov by mali záujem rozvíjať svoj futbalový talent, aby sa prihlásili u p. Jozefa Masného.  

 

Prajem všetkým pekný zvyšok prázdnin a dovoleniek. 

 

OZNAMY 

Oznamujeme občanom, ţe obec vyberá poplatky za spotrebu vody za I. polrok 2015.  



HASIČSKÁ SÚŤAŢ 

 

Uplynulú nedeľu sa konal v Lietave 1. ročník súťaţe v poţiarnom útoku. Súťaţe sa zúčastnilo 42 

muţstiev z celého okresu, DHZ Podhorie sa predstavilo v 4 kategóriách: športová výstroj, klasická 

výstroj, PS 8 a muţi nad 35 rokov. V silnej konkurencii sa podarilo vybojovať 2. miesto v kategórii nad 

35 rokov a 3. miesto v kategórii PS 8. Srdečne blahoţeláme.  

          /www.obecpodhorie.info/ 

 

PRIDEĽOVANIE SÚPISNÝCH ČÍSEL 
 

Od 1. 7. 2015 je v platnosti zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a Vyhláška č. 141/2015, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a o číslovaní stavieb.  

Stavebník je povinný podať na OÚ ţiadosť o pridelenie súpisného čísla, ktorá obsahuje meno 

a priezvisko, trvalý pobyt /IČO/, predmet ţiadosti, kód druhu stavby a termín dokončenia. Povinné 

prílohy: doklad o vlastníctve pozemku, kolaudačné rozhodnutie, zameranie adresného bodu vyjadreného 

v zemepisných súradniciach. 

  Súpisné číslo sa určuje budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej ţiadosti podľa poradia, 

v akom bola ţiadosť obci doručená. 

 
KRONIKA 
 

Narodili sa: Zuzana Hatalová   

Karol Masný       

Helena Macků 

Filip Jankech 

Rodičom srdečne blahoţeláme. 

 

Zomreli: Helena Danechová vo veku 82 rokov 

František Vejrosta vo veku 81 rokov 

        Jaroslav Kačiak vo veku 51 rokov 

 

https://www.facebook.com/emil.macku.9?hc_location=ufi


23. FARSKÁ PÚŤ NA SKALKU PRI TRENČÍNE  
  

Pod vedením pána farára Stanislava 

Beláka sa uskutočnila tohto roku uţ 23. púť 

na Skalku pri Trenčíne, ktorá je posvätená 

pustovníckym ţivotom svätých Andreja -

Svorada a Benedikta. Obaja patrili k rádu 

benediktínov, ktorých heslom je „Ora et 

labora – Modli sa a pracuj“. Ţili v Nitre na 

Zobore a na Skalke pri Trenčíne v druhom 

a treťom desaťročí druhého tisícročia, 

zomreli asi v rokoch 1030 aţ 1033. Ich 

spoločný sviatok sa slávi 17. júla.  

Púte sa zúčastnilo vyše stovky 

veriacich z našej farnosti /tri autobusy/, 

z ktorých polovicu tvorila mládeţ. Po 

príchode na Skalku vdp. dekan Stanislav 

Belák celebroval spoločnú farskú svätú 

omšu v jaskynnej kaplnke /na Starej Skalke/, 

kde na nástennej maľbe pustovníci ukazujú 

návštevníkom schody do neba: trpezlivosť, 

poníženosť, poslušnosť, čistota, chudoba, 

dobrotivosť... 

 
DOM č. 44 
 

V dome číslo 44 bývala v roku 1938 Margita Polková, rodená Danechová 

/1881/, jej dcéra Alojzia /1919/, syn Justín /1921/ a syn Jozef s rodinou.  

Jozef /1910/ mal manţelku z Lietavy – Majera Teréziu, rod. Švecová /1911/. Ich 

najstarší syn Anton /1935/ sa oţenil 

s Paulínou Danechovou, mali tri 

deti: Miroslav, Jana, Anton. 

Postavili si dom v Kopcoch. 

Miroslav sa oţenil s Jaroslavou Vojnárovou, má dcéru 

Ivanu, Jana sa vydala za Viliama Košu, majú synov 

Martina a Viliama a Anton sa oţenil s Luciou Heřmánkovou, majú syna Patrika a bývajú v rodičovskom 

dome.  

Jozef /1937/ ostal slobodný, Miroslav /1938/ zomrel mladý, Vlasta sa vydala do Bernolákova, mala dve 

deti, Emília ţije v Petrţalke, má päť deti, najmladší František /1958/ je ţenatý, bezdetný, zostal bývať 

v rodičovskom dome.  

Alojzia sa vydala za Kubíka, zomrela bezdetná, pozostalý manţel sa oţenil 

s vdovou Pavlínou Makukovou. 

Justín odišiel do Čiech, oţenil sa, býval v Lovosiciach.  

Najstarší syn Margity Rehor /1907/ sa priţenil do „Hlásnych“, manţelku mal 

Františku rod. Ondrejková /1908/, deti: Karol /1930/, Anna /1932/, Štefan /1937/, 

Marta /1949/. 

 

Foto: Terézia Polková, rod. Švecová, Jozef Polko so synom Antonom a nevestou Pavlínou, Jozef Polko ml. 



DOM č. 45 
 

V dome číslo 45 bývala v roku 1938 Kováčová Zuzana, 

rodená Chodelková /22. 7. 1868/,  jej dcéra Zuzana /1893/, ktorá 

ostala slobodná, Mária /1896/, bola slobodná, mala dcéru Boţenu 

/1930/, syn Michal /1905/ a syn Jozef /1903/ s rodinou.  

Michal sa oţenil s vdovou po Michalovi Brezáni Jozefínou, 

rodená Súlovcová /1918/, ktorá mala dve dcéry Jarmilu a Jolanu. 

Spolu mali päť detí: Ján /1951/, Michal /1952/, Mária /1954/ 

vydatá Prchlíková, Pavol /1955/, Anna /1957/ vydatá Hudecová.  

Boţena /1930/ sa vydala za Antona Chodelku, postavili si dom v Kopcoch, mali 9 detí: Anton, 

Igor, Anna, Boţena, Tibor, Eva, Beáta, Katarína, Miloš. 

Doopatrovala mamu aj tetku Zuzu. 

Jozef /1903/ mal manţelku z Poluvsia Paulínu Brodňanovú 

/1909/, ostali bývať v rodičovskom dome, mali syna Stanislava 

/1937/, ktorý sa oţenil s Máriou Dankovou, bývali v Bánovej, 

druhý syn Augustín sa priţenil do Dubnice, tam ţil i zomrel. 

 Najmladší syn Ervín študoval na VŠ v Brne, tam sa 

oţenil a ostal tam bývať. Po smrti rodičov dom ostal neobývaný 

a neskôr ho predali.  

 

 

Na fotografii:  

Zuzana Kováčová, Paulína Kováčová, 

rodená Brodňanová, Michal Kováč 

s manželkou Jozefínou a dcérami 

Máriou a Annou, Paulína Kováčová 

v práci pri mláťačke na družstve. 

 

 

OPRAVA 
 

V minulom čísle pri dome č. 43 bolo nesprávne uvedené: „Michalova dcéra Mária odišla do Trnavy“. 

Správne malo byť: „Jánova dcéra Mária odišla do Trnavy, Michalova dcéra Mária sa vydala do 

Horníkov.“ Za chybu sa ospravedlňujeme. 

 

 

 

PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, zodpovedný redaktor Anton Chobot, výkonná redaktorka Ing. 

Eva Masná, tlač a distribúcia Zuzana Masná, email: podhorskyhlasnik@gmail.com, elektronická verzia na 

www.obecpodhorie.info 
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