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Váţení spoluobčania! 

 

Oznamujem občanom, ţe Obec Podhorie začína obstarávať Územný plán obce Podhorie 

a v tejto súvislosti Vás prosím, aby ste svoje pripomienky pre jeho vypracovanie ohlásili na 

obecnom úrade odovzdaním anketového lístka do 26.11.2015. 

 Podali sme ţiadosť na Ministerstvo ţivotného prostredia SR na poskytnutie dotácie pre 

dobudovanie kanalizácie v obci a rekonštrukciu kultúrneho domu. Zároveň pracujeme na získanie 

financií pre rekonštrukciu miestnych komunikácií a verejného osvetlenia. V tomto mesiaci sme 

začali s prácami na rozširovaní verejného rozhlasu. 

Upozorňujem občanov na „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Ţilinského 

samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020“, ktorý je zverejnený na Úradnej tabuli obce a na 

webovej stránke obce k nahliadnutiu a moţnému pripomienkovaniu.  

      Srdečne pozývame deti od 1 rokov do 12 rokov na stretnutie s Mikulášom dňa 5.12. 2015 

o 16.00 hod. do kultúrneho domu.  

 

VÝZVA 

Ţiadame občanov, aby si uhradili dane a poplatky. V novembri budú zaslané dlţníkom výzvy na 

uhradenie daní a poplatkov. Tí sú povinní uhradiť dane a poplatky do 15 dní od doručenia výzvy. 

 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE DŇA 8. 10. 2015  

- Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, starosta obce, ktorý zároveň privítal prítomných poslancov a 

verejnosť. Konštatoval, ţe OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 4 poslanci, traja 

neprítomní  poslanci – Gabriela Konušíková, Jozef Masný, Pavol Masný - sú ospravedlnení.  

- Starosta obce predniesol plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ a konštatoval, ţe uznesenia č. 

24-29/2015 sú splnené. Uznesenie č. 3 0/2015 trvá.  

- Starosta obce informoval poslancov o návrhu vstupu obce do zdruţenia Minčol za účelom realizácie 

projektu- „ Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné pouţitie 

a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.“ Obec by získala kompostéry pre domácnosti, 



kde by sa ukladal biologicky rozloţiteľný odpad z domácností a zo záhrad. Získal by sa motorový 

štiepkovač a elektrický prístroj do materskej školy. Spolufinancovanie obce na projekte bude 5%. 

Poslanci s návrhom súhlasili.  

- Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo odkúpenie pozemku  parcelné číslo C-KN 411/4 - 24 

m2 a C- 413/2 – 8m2, zastavané plochy a  nádvoria z dôvodu potreby riešenia usporiadania majetkovo 

právnych vzťahov na cestnej komunikácií a pre účely zabezpečenia dopravnej dostupnosti územia 

s plánovanou výstavbou RD. Poslanci s návrhom súhlasili.  

- Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016: TJ ŠK 

Podhorie, DHZ Podhorie, CVČ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Ţilina. Poslanci 

s návrhom súhlasili. 

- V diskusii vystúpil p. Štefan Chobot, ktorý poţiadal o vysvetlenie nedodrţania uznesenia č. 51/2014, 

v ktorom bola vyzvaná p. Chobotová Jana, Podhorie č. 54 o odstránenie ţivého plotu z miestnej 

komunikácie, ktorý do tohto času neodstránila. Poslanci odporučili opäť vyzvať p. Chobotovú Janu, 

Podhorie č. 54, aby doloţila doklad – list vlastníctva, ţe predmetný pozemok je v jej vlastníctve. 

Poslanci s návrhom súhlasili.  

 

ÚCTA K STARŠÍM 

V nedeľu 25. októbra si starosta, poslanci OZ a pracovníci OÚ uctili skôr narodených občanov 

našej obce. V kultúrnom dome bol pre nich pripravený kultúrny program – vystupovali deti z materskej 

školy, Základnej školy v Lietave a súbor Podhorčan – a malé občerstvenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí naši starkí a starké, ďakujeme vám za to, že ste, ďakujeme za všetko, čo ste prežili a pre nás 

urobili! Buďte ešte dlho v dobrom zdraví medzi nami! 

 

KRONIKA 

Narodila sa Ella Súlovcová. Rodičom srdečne blahoţeláme. 

Novú rodinu si zaloţili Michal Ruček a Ing. Stanislava Brezovská. 

 

CINTORÍN, CINTORÍN, ZÁHRADKA ZELENÁ... 

...tak sa spieva v jednej našej ľudovej pesničke. A v tieto dni náš cintorín naozaj pripomína 

záhradku. Je plný kvetov, vencov a sviečok. Ľudia prichádzajú na hroby svojich príbuzných a známych, 

aby zapálili sviečku a modlili sa za zosnulých. Je to prastará obyčaj, ktorá má uţ viac ako tisícročnú 

tradíciu. Kresťania po tieto dni prosia za duše v očistci a svojimi modlitbami a odpustkami im môţu 

pomáhať. 



V našej kaplnke sa v tieto dni slávi zádušná bohosluţba za tých, ktorí nás predišli do večnosti 

počas uplynulého roku – od Dušičiek do Všechsvätých. Tento rok ich bolo 13: František Beňadik, 

Oľga Poľková, Augustín Masný, Lukáš Košša, Martin Urbanec, Pavla Koššová, Alexander 

Masný, Mária Barčiaková, Milan Chodelka, Helena Danechová, František Vejrosta, Jaroslav 

Kačiak, Anastázia Chobotová. Odpočinutie večné daj im, ó, Pane!  

 

OPRAVA 

Ospravedlňujeme sa za chybu v minulom čísle hlásnika pri dome č. 47 sme pri Aurélii Koššovej, 

rod. Súlovcovej vynechali: „Mária sa vydala za Vladimíra Ondrejku, majú synov Mateja, Ivana, dcéry 

Gabrielu a Máriu. Zostali bývať v rodičovskom dome.“ Za pochopenie ďakujeme. 

 

DOM č. 48 

Kamenný roľnícky dom 

s dvoma izbami bol jedným z 

najstarších murovaných domov 

v Podhorí, stál v strede obce. Postavil 

ho gazda Ján Danko - Šupej, ktorý bol 

v roku 1850 starostom Podhoria. 

V roku 1938 v ňom býval jeho vnuk 

Matej, syn Adama /1855 - 1907/.  

Bol vojakom v prvej svetovej 

vojne, následkom čoho stratil zrak.  

Matej Danko /1886/ s manţelkou 

Máriou, rod. Masná /1890/, synovia 

František /1919/, Viktor /1921/, Karol /1924/ a Martin /1912/ 

s manţelkou Máriou, rod. Chodelková /1910/, a dcérami Valériou /1935/ 

a Annou /1938/.  

Dcéra Mateja Danku Anna 

/1915/ uţ bola vydatá v Lietavskej 

Svinnej za Jána Barčiaka /1914/. Ich 

dcéra Valéria /1938/ sa vydala za 

Milana Gaţúra, ktorý bol predseda 

JRD, mali spolu dcéru Janku a syna 

Milana. Syn Miroslav /1940/ sa oţenil 

s Blaţenou Jamečnou z Lietavskej 

Svinnej, mali synov Miroslava 

a Ladislava a dcéru Alenu. Dušan 

/1947/ sa oţenil s Boţenou Kasákovou z Lietavskej Svinnej, mali dcéry 

Zuzanu, Evu, synov Michala a Martina. Anna /1953/ sa vydala za 

Štefana Benku z Lietavskej Svinnej, mali synov Ľuboša, Branislava, 

Štefana.  

Najstarší Matejov syn Martin /1912/ býval u rodičov, neskôr si 

postavil dom na Kline. V rokoch 1961 aţ 1964 bol predsedom druţstva 

v Podhorí. S manţelkou Máriou /1890/ mali dcéru Valériu /1935/, ktorá 



zomrela slobodná, dcéru Annu /1938/, ktorá sa vydala za učiteľa Michala Barbierika /1933/, ktorý 

pochádzal z Východnej, mali deti Silviu a Ivana. Syn Anton /1947/ sa oţenil s Alenou, rod. Bezecná 

/1948/, bývali v Bravanticiach v Českej republike, mali syna Romana a dcéru Naďu. Najmladší syn 

Štefan /1950/ sa oţenil s Boţenou, rod. Svrčková z Nesluše, majú dcéry Moniku a Miroslavu. Štefan 

s rodinou zostal bývať v rodičovskom dome.  

František /1917/ sa vyučil na Morave za maliara.  

Niekoľko rokov pracoval v Ostrave, kde býval aj 

s rodinou. Po návrate do Podhoria pracoval ako vodič 

autobusu. Oţenil sa s Angelou rod. Beniačová /1921/, 

postavili si dom na Hornom konci, mali dcéry Vieru 

a Elenu a syna Františka. Viera /1944/ sa vydala za 

Jaroslava Grajcaríka, postavili si dom v Podhorí, majú 

deti Ľubicu, Katarínu, Michala a Vieru. Elena /1950/ sa 

vydala za Jaroslava Kučeríka do Babkova, majú deti 

Jaroslava, Renátu a Petra. František /1955/ sa oţenil s Annou rod. Kasmanová z Kamennej Poruby, majú 

deti Martina, Andreu a Michala.  

Viktor /1921/ sa oţenil s Vincenciou rod. Hubočanová /1924/ 

z Lietavskej Závadky. Ich dcéra Kamila /1946 / sa vydala do Višňového za 

Františka Grafa, majú deti Františka a Eriku. Syn Peter /1951/ s manţelkou 

Kamilou rod. Ráztočná z Hliníka nad Váhom zostali bývať v rodičovskom 

dome, vedľa ktorého si postavili nový dom a starý Dankov dom koncom 

šesťdesiatych rokov zbúrali. Majú dcéru Ľubicu a synov Ľubomíra a Petra. 

Najmladší syn Dušan /1957/ sa oţenil s Elenou Súlovcovou z Podhoria, majú 

syna Pavla a dcéru Lenku.  

Karol /1924/ sa oţenil s Albínou, rod. 

Grečnárovou /1929/ z Lietavy, postavili si dom na 

Hornom konci vedľa brata Františka, majú syna Pavla 

/1952/, dcéru Vieru /1956/, ktorá sa vydala za Pavla 

Bielika z Lednice, majú synov Martina a Tomáša. 

Najmladšia Jana /1962/ býva s bratom Pavlom 

v rodičovskom dome, má dcéru Máriu. Bratia František, 

Viktor a Karol Dankovci boli hudobníci. Karol hrával 

13 rokov v kapele na saxafóne, 

 

 

 

Na fotografii: Dankov dom za autobusom, Matej Danko, Mária Danková, bratia František, Martin, 

Viktor, na svadobnej fotografii Karol s manželkou Albínou 

 

 

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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