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Vážení spoluobčania, 

 

skončilo sa obdobie prázdnin a dovoleniek, i napriek letnej sezóne v obci priebežne 

pokračujú práce na údržbe majetku a príprave investičných akcií. V rámci aktivít v letných 

mesiacoch sa zrealizovalo rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite pri areáli družstva k miestnemu 

cintorínu, za bytovkou a pri pozemku p. Kmetíka. Pracovalo sa na prekládke elektroinštalácie 

a vodovodného potrubia pre výtlak vody z vrtu do centrálneho vodojemu, ktorý v najbližšom 

období dáme do prevádzky a ktorý podstatným spôsobom zlepší zásobovanie celej obce pitnou 

vodou.  

Medzi priority patrí výstavba materskej školy z dotácií a spolufinancovania obcou, v rámci 

uvedeného sa vykonalo verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie, ktorá je 

spracovaná, v súčasnosti sa pripravujú podklady pre vydanie stavebného povolenia. Výstavba 

novej MŠ a jej sprevádzkovanie po kolaudácii sa predpokladá v mesiacoch máj – september 2016 

pri zahájení nového školského roku. 

Vyzývam občanov v rámci starostlivosti o životné prostredie, že je nevyhnutné, aby dotknuté 

osoby a vlastníci pozemkov zamedzili znečisťovaniu kanálov na zber dažďovej vody v obci 

vypúšťaním žúmp, čím dochádza ku kontaminácii prostredia a vzniku nepríjemného zápachu, 

ktorý obťažuje občanov obce. Zároveň toto spôsobuje narušovanie medziľudských vzťahov, čo 

neprispieva k dobrému spolužitiu medzi susedmi.  

Obec v tomto období pripravuje návrh podkladov na vypracovanie novej územnoplánovacej 

dokumentácie obce, ktorá zohľadňuje aktuálne potreby obce Podhorie v rámci jej rozvojových 

aktivít. 



ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE DŇA 21.8.2015 
 

- Zasadnutie OZ otvoril, prítomných privítal a viedol starosta obce Anton Chobot. Skonštatoval, ţe je 

prítomných 6 poslancov, ţe zasadnutie je uznášania schopné. Predniesol plnenie úloh z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ a konštatoval, ţe uznesenia sú splnené vo všetkých bodoch.  

- Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Matejkov predniesol správu hlavného kontrolóra za II. štvrťrok 2015 

a návrh na druhú úpravu rozpočtu v roku 2015. Poslanci prerokovali a schválili Plnenie príjmov 

a výdavkov za 1. – 6. mesiac r. 2015. Zobrali na vedomie Správu HK obce Podhorie za 4.- 6.mesiac r. 

2015. 

- OZ prerokovalo a schválilo návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2015, ktorým sa vykonáva úprava 

rozpočtu obce Podhorie na rok 2015. 

- Anna Horčičáková predniesla návrh VZN – dodatok č.1 o dočasnom obmedzení alebo zákaze uţívania 

pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. Návrh bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a na web stránke. K návrhu dodatku č.1 nemal nikto z občanov pripomienky ani 

pozmeňujúce návrhy. Dodatok č. 1 – VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze uţívania pitnej vody v 

čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou bol jednohlasne schválený. VZN 

nadobúda platnosť 22.8.2015.  

- Starosta obce predniesol Internú smernicu č.2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. OZ ju prerokovalo a zobralo na vedomie. 

- Starosta obce predniesol informáciu o zrušení a odloţení verejného obstarávania na výstavbu bytov 

v MŠ z dôvodu výstavby novej materskej školy z bezpečnostných a hygienických dôvodov. OZ ju 

prerokovalo a schválilo zrušenie a odloţenie verejného obstarávania na výstavbu bytov v MŠ. 

- OZ prerokovalo návrh na nový Územný plán obce, schválilo jeho spracovanie a poverilo starostu obce 

na vykonanie všetkých právnych úkonov súvisiacich s obstaraním, prípravou a spracovaním územného 

plánu. 

- OZ prerokovalo informáciu o poskytovaní stravy dôchodcom nad 70 rokov a invalidným dôchodcom 

a poskytovanie stravy schválilo. 

- OZ prerokovalo a schválilo návrh na odmenu poslancom Viliamovi Masnému /za zastupovanie a práce 

vykonávané v prospech obce v čase osobného voľna, vo výške 200 € / a Jozefovi Masnému / za kosenie 

v prospech obce v čase osobného voľna, vo výške 100 €./ 

- OZ schválilo finančný príspevok vo výške 170 € p. Anne Urbancovej z dôvodu ŤZP. 

- OZ schválilo finančný príspevok firme ADOS Mária s.r.o. pre poskytovanie zdravotníckej 

a ošetrovateľskej pomoci v domácnostiach pre občanov vo výške 100 €.  

- OZ zobralo na vedomie ţiadosti občanov o dodrţiavanie zákona č.220/2004 o ochrane a vyuţívaní 

poľnohospodárskej pôdy – kosenie aspoň 1x ročne, aby sa predchádzalo výskytu burín – informovať 

občanov cestou miestneho rozhlasu. 

- OZ prerokovalo a berie na vedomie otázky vo veci riešenia komunálneho odpadu a predaja pozemku do 

vlastníctva obce predávajúcou p. Turjanovou. 

- OZ berie na vedomie prijatú ţiadosť od rodiny Badţgoňovej vo veci odstránenie kameňov z pozemku č. 

348/1 a ukladá p. Danechovi Petrovi odstránenie kameňov z pozemku. 

 



KRONIKA 

Narodili sa Zoja a Zara Jankechové. Rodičom srdečne blahoţeláme. 

 

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU 

Poďakovanie za úrodu spojené s výstavou plodov ovocia a zeleniny bude v kaplnke na prvú októbrovú 

sobotu 3. októbra 2015. Plodiny môţete priniesť do kaplnky v piatok 2. 10. 2015. 

 

PÚTNICKÁ OMŠA NA ROHÁČ 
 

Pútnická svätá omša pri kríži na 

Roháči pri príležitosti celofarských hodov 

lietavskej farnosti bude slávená tradične 

o 15.00 hodine v nedeľu 13. 9. 2015. Hody 

farnosti Lietava sa slávia na sviatok 

Povýšenia svätého Kríža. Hoci v tomto 

období sa obyčajne citeľne ochladí 

a počasie sa pokazí, pútnici z celého 

širokého okolia neváhajú a radi sem vo 

veľkom počte prichádzajú. Pútnické sväté 

omše na Roháči zaviedol vdp. dekan 

Stanislav Belák, správca farnosti Lietava. 

Foto: Kríž na Roháči v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 

 

DOM Č. 46 

V dome číslo 46 býval v roku 1938 Martin Súlovec /6. 11. 1882/ 

s manţelkou Dorotou, rodenou Tatarková /6.2.1896/ a deťmi. Bývala s nimi aj 

sestra Terézia Tatarková /1905/ so svojimi synmi Martinom /1924/ a Metodom 

/1927/. Prvá Martinova ţena bola Zuzana Danková, mali jednu dcéru Máriu 

/1914/. Dorota Tatarková bola vydatá za Martinovho brata Mikuláša Súlovca, 

mali deti Jozefa a Justínu, obe zomreli v detskom veku. Mikuláš padol vo vojne, 

potom sa zobrali vdovec a vdova – švagrovia.  

Po čase odišla Terézia do Francúzska, tam 

sa vydala a o jej dvoch synov sa starala sestra 

Dorota. „Tatuško Martin Súlovec boli 3x v Amerike, 2x ženatý, mamuške 

zabilo muža na vojne, potom sa vydali za jeho brata, tiež už vdovca, robili 

v cinkovej továrni na výrobu plechov, chceli si odkúpiť dedičstvo, preto 

chodili do Ameriky a skupovali role, aby nadobudli pre deti, preto si ich 

cením, vážim.“  

Deti s úctou a láskou spomínajú na svojich rodičov, na ich 

pracovitosť a statočnosť. „Mamka vzali hus do plachty a išli cez Proskovce 

a Bánovú do Žiliny na trh, domov doniesli deťom maslový rožok.“ 

Najstaršia Mária sa vydala za Mateja Danecha, mali dcéru Valériu a synov 

Štefana, Jána a Vincenta, zomrela 66 ročná.  

Dcéra Anna /1920/ sa vydala za Martina Masného, mali spolu 5 detí. 

Najstarší Ján sa priţenil do Košíc, mal jednu dcéru, ale zomrel mladý.  

 

Foto: Martin Súlovec, Dorota Súlovcová, rod. Tatarková. 



Miloslav sa oţenil s Máriou Brezianskou, postavili si v Podhorí dom, majú 6 dcér. Peter ostal bývať 

v Niţnej na Orave, kde študoval. František sa oţenil s Melániou Majerčinovou z Lietavskej Svinnej, kde 

spolu ţili a mali tri dcéry a syna Martina, ktorý sa vrátil do starootcovského domu. Najmladšia je dcéra 

Anna, ktorá sa vydala za Jozefa Babčaníka, majú dvoch synov, bývajú v Ţiline. 

Dcéra Aurélia /1926/ sa vydala za Matúša Koššu. Postavili si dom na Dolnom konci, majú tri 

dcéry: Helenu, Magdalénu a Máriu. Helena sa vydala do Brezian za Jozefa Šupeja, mali dcéru Miroslavu 

a synov Jána a Tomáša. Magdaléna sa vydala za Augustína Brezániho do Lietavy – Majera, majú dcéry 

Magdalénu, Lýdiu, Zuzanu, Katarínu a syna Pavla.  

Syn Jozef /1928/ sa oţenil s Františkou Tomaščíkovou z Lietavy, bývajú v rodičovskom dome, 

doopatrovali rodičov a majú dcéru Annu a syna Jozefa, ktorý má s manţelkou Milkou dcéry Zuzanu 

a Evu. 

Dcéra Vincencia /1931/ sa vydala za Jozefa Mešku, mali spolu dcéru Martu, ktorá sa vydala do 

Ţiliny za Jozefa Jančíka, majú dcéru Martinu a synov Jozefa a Michala. Syn Jozef s manţelkou Máriou 

a dcérou Katarínou bývajú na Vlčincoch, syn Peter s manţelkou Annou majú dcéru Veroniku, syn Juraj 

s manţelkou Danielou majú synov Mariána, Juraja, Romana a dcéru Mariannu a syn Miloš má manţelku 

Janku. 

Dcéra Emília /1939/ sa vydala do Lietavy za Ernesta Janošku. Mali syna Miroslava a dcéry Máriu 

a Janu. Aj synovci Martin a Metod sa oţenili a bývali v Ţiline.  
 

„Počas vojny to bolo všelijako. Pod nami bol prázdny dom, majitelia toho domu boli nejaký čas 

v Čechách, tak sa tam skrývali dve židovské rodiny. Mamuška im pekávala chlieb a posielala mlieko. Keď 

ich udali a skrývali sa v hore, posielali nás s chlebom a mliekom tam. Chodili k nám aj partizáni, niektorí 

boli drzí, hovorili – môžeme si tu robiť, čo chceme, porozhadzovali si rupsaky po celej izbe, zjedli, čo 

mamuška navarila, zostali celý deň, to boli z Východu, z Pavlovovej skupiny. Jeden bol taký šikmooký, 

povedal, že je hladný 

a vypil na dúšok 

dvojlitrový džbán mlieka.  

ní boli zase takí skromní. 

Potom to niekto udal, zas 

prišli Nemci 

a vyšetrovali, či tam boli 

partizáni. Tatuško sa báli 

o rodinu. Mamuška bola 

smelšia. Povedala, že 

tam nikto nebol. Niekedy 

sa stalo, že doobeda boli 

u nás partizáni, poobede 

Nemci.“  
 

 

Na svadobnej fotografii Anninho syna Jána Masného sestry Vincka a Aranka, Anna dole a brat Jozef vpravo hore. 

 

 

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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