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Vážení spoluobčania, 

      

                                prichádza čas Vianoc a v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta 

prišiel čas na spoločné stretnutie rodín, známych a priateľov. Čas sviatočný vošiel do našich príbytkov 

so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny 

a domova. Verím, že sa poschádzate pri prestretom stole plnom sviatočných jedál a vyzdobenom 

stromčeku. No nielen to. Verím, že spoločné stretnutie v rodinnom kruhu sa ponesie v 

neopakovateľnej atmosfére a pohode pri stromčeku, pod ktorým budú menšie či väčšie prekvapenia. 

K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov pretože bez tradícií nie sú 

Vianoce tými pravými. Verím, že v príjemnom teple domova budú znieť vianočné koledy, modlitby, 

poďakovanie za míňajúci sa rok, prosba za zdravie, dobré vzťahy medzi ľuďmi a spokojnosť do 

budúcnosti. K tomu neodmysliteľne patrí i spomienka na našich blízkych, po ktorých zostalo pri stole 

prázdne miesto.  

     V mene poslancov obecného zastupiteľstva, obecného úradu, ale i osobne sa chcem úprimne 

poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a aktivitou v uplynulom roku prispeli k rozvoju našej obce. 

Ďakujem všetkým občanom, hasičom, športovcom, Lietavskej farnosti, podnikateľom, firmám, 

živnostníkom, súboru Podhorčan, redakcii obecných novín a kolektívu materskej školy, ktorí svojou 

prácou a aktivitami dokazujú, že im život v našej obci nie je ľahostajný. 

                                               ČO NOVÉHO V OBCI PODHORIE 

Zrealizované akcie: 

- čiastočná rekonštrukcia miestnych komunikácií podkladovou vrstvou, 

- rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu, 

- údrţba rozhlasového vedenia a stĺpov, 

- prekládka elektrickej prípojky a napojenia nového vodného zdroja do vodojemu, 

- pokračovanie prác na rozšírení vodovodu v obci, 

- príprava projektov na výstavbu novej Materskej školy Podhorie, 

- verejné obstarávanie na výber dodávateľov prác na MŠ Podhorie, 

- príprava a verejné obstarávanie na výber spracovateľa nového ÚPN- Podhorie, 

- príprava a spracovanie geometrických plánov na majetkové a právne usporiadanie miestnych cestných 

komunikácií, 

- spracovanie projektu pasportizácie miestnych cestných komunikácií.    



Plánované akcie: 

- projektová príprava, rozšírenie kanalizácie v obci a napojenie na centrálny kanalizačný zberač Rajeckej 

doliny, 

- výstavba  nájomných bytov v budove MŠ 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

- v súčinnosti so spol. Telekom, a. s. výstavba nového vykrývača na zlepšenie signálu mobilného 

operátora začiatkom roka 2016, 

- rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozšírenie kamerového systému 

- výstavba oddychovej zóny a detského ihriska pri multifunkčnom ihrisku, 

- výstavba novej MŠ Podhorie a detského ihriska v roku 2016, 

- spracovanie prieskumov a rozborov a návrhu nového územného plánu obce Podhorie, 

- príprava a rekonštrukcia obecných priestorov a autobusových zastávok, 

- dopracovanie a schválenie nového Pasportu a dopravného značenia miestnych cestných komunikácií, 

- vybudovanie chodníka pre peších do obce Lietava, 

- Rekonštrukcia kultúrneho domu ( zateplenie, čiastočná výmena okien kultúrneho domu a na hasičskej 

garáţi, oprava strechy atď.) 

- oprava havarijného stavu mostu a rekonštrukcia čističky na prečerpávaciu stanicu odpadových vôd.  

                    Keďţe máme veľkú úspešnosť pri ţiadostiach o dotácie, tak prevaţná časť plánovaných 

investícií bude financovaná z fondov Európskej únie, Ministerstva financií, Environmentálneho fondu a 

Štátneho fondu rozvoja bývania, takţe nezaťaţia obecný rozpočet. 

VIANOČNÉ STRETNUTIE 2015 

Cez najkrajšie sviatky v roku sa pri vianočnom stole stretávajú rodiny, členovia ktorých sú počas roka 

rozídení za prácou a štúdiom v rôznych kútoch Slovenska, ale často  i za jeho hranicami. V Podhorí sa stalo 

tradíciou, ţe sa na sviatok Svätej rodiny – to je prvá nedeľa po Vianočných sviatkoch – stretávame 

v príjemnom rodinnom ovzduší a vo vianočnej nálade v kultúrnom dome, kde takto spoločne vytvoríme 

jednu veľkú rodinu. Tak tomu bude aj tento rok v nedeľu 27.12.2015. o  15.00 hod. Vianočné stretnutie 

začne kultúrnym programom, ktorý pripravila mládeţ a po ňom sa bude  podávať kapustnica, vianočný punč 

a iné dobroty.  Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Vás všetkých srdečne pozývajú. 

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Predseda parlamentu Peter Pellegrini vyhlásil parlamentné voľby, ich dátum určil na sobotu 5.marca 2016 

od 7.00 hod. do 22.00 hod. Za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v obci Podhorie je menovaná Anna 

Horčičáková. Je poverená organizáciou a technickou prípravou volieb. Č.t.: 041 5970009. Elektronická 

adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej okrskovej komisie: 

anna.horcicakova@obecpodhorie.info 

 

DANE 

Ďakujeme  všetkým občanom , ktorí si v roku 2015 splnili povinnosť a uhradili dane a poplatky. Do konca 

roka má uhradiť dane uţ len 6 občanov z obce  a 1 cudzí daňovník. 

 

ODPIS VODY Z VODOMEROV  
Poverený pracovník uskutoční odpis spotreby vody z vodomerov v dňoch 28.12.2015 - 3.1.2016. Prosíme 

občanov, aby v týchto dňoch sprístupnili svoje vodomery, prípadne nahlásili stav vodomeru na obecnom 

úrade.  

 

KRONIKA 

Narodili sa: Nela Tomková, 

                   Sebastián Kuciak. Rodičom srdečne blahoželáme. 

 

 



 

ODKAZ KAROLÍNY BRÜSTLEOVEJ 

 

 

 

 

Obec Podhorie a redakcia mesačníka Podhorský hlásnik v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom 

v Lietave a Cirkevnou základnou školou s materskou školou Dobrého pastiera vyhlasujú 7. ročník Literárnej 

súťaţe Odkaz Karolíny Brüstleovej, ktorej poslaním je podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať 

pozitívne myslenie autorov, úctu k morálnym hodnotám a prispieť k poznaniu ţivota a diela ľudí, ktorí sa 

svojím ţivotom zaslúţili o všeobecné dobro. Súťaţná téma pre tento ročník je ODPUSTENIE. Autori budú 

rozdelení do troch vekových kategórii: a/ ţiaci osemročných gymnázií /príma – kvinta/, ţiaci 5. aţ 9. ročníka 

ZŠ, b/ študenti gymnázií, stredných škôl a SOU, c/ dospelí – začiatočníci a študenti vysokých škôl. 

Uzávierka súťaţe je 31. marca 2016. Práce ohodnotí a o umiestnení rozhodne odborná porota. Vyhlásenie 

výsledkov bude v máji 2016. Práce treba zaslať mailom na adresu: literarna.sutazKB@gmail.com. 

Koordinátorka LS: Mgr. Eva Vlčková, 013 18 Podhorie 177, 0902291246 

 

 

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 

V sobotu 5.decembra 2015 boli k vianočnému stromčeku do kultúrneho domu pozvané deti od 1 – 12 rokov 

na stretnutie s Mikulášom, anjelom a čertom. Zúčastnilo sa viac ako 100 detí.  Deti, ktoré sa nebáli,  

zarecitovali Mikulášovi básničky a pesničky. Všetky deti dostali balíčky plné sladkostí. Neposlušné deti 

dostali od čerta uhlie. Nakoniec sa všetci spolu vyšantili pri hudbe.  

Ďakujeme sponzorom ktorí prispeli finančne alebo sladkosťami: COOP Jednota Ţilina, p. Vnuk, Anton 

Chobot, Ing. Jozef Brezianský, Juraj Meško ml., Juraj Tatarka, Miroslav Tatarka ml., Pavol Ondrejka, Pavol 

Gelatka. 

 

Obec Podhorie 

Rímsko-katolícky  
farský úrad 

LIETAVA 
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DOM č. 49 

V dome číslo 49 ţil v roku 1938 Ján Danko / 20.8.1866/ a  

jeho manţelka Zuzana, rodená Zábojníková /1869/.  Ján 

Danko v mladšom veku ţil dosť dlho v Amerike. Zomrel 

v roku 1940. Bývala tam aj ich dcéra Katarína Chládková, 

rod. Danková /1896/ a jej dcéra Irena /1926/, ktorú si ľudia 

pamätali, ţe mala „okolice aţ pod kolená“. Zomrela mladá. 

Katarínin muţ bol Joţko Chládek /pamätníci ho poznali aj 

pod prezývkou Kulifaj/, brat Františka Chládeka /1895/. 

V tom istom dome, ale v druhej izbe býval aj Blaţej Danko  

/1911/, ktorý  bol nemanţelským synom Zuzany 

Zábojníkovej. S manţelkou Paulínou, rodenou 

Chobotová /1914/, mali dcéru Máriu /1938/ a  Emíliu, 

synov Ervína a Miroslava. Blaţej s celou rodinou 

odišiel do Čiech. Jeho časť domu ostala prázdna, 

futbalisti ju vyuţívali ako svoju „klubovňu“. Mávali 

tam dresy a kopačky. Jozef po manţelkinej smrti zostal 

v dome sám, málo chodil medzi ľudí. Dom bol 

zbúraný koncom sedemdesiatych rokov, pozemok si 

odkúpil Vincent Danech. Na hornej fotografii je roh 

Chládkovho domu z roku 1972 - pohreb Eriky 

Dankovej a na druhej fotografii z pohrebu Pavla Súlovca z roku 1959 je záber na Chládkove humno. 

 

DOM č.50 

V drevenom dome, ktorý postavil Mikuláš Masný – Doblej v dvadsiatych rokoch minulého storočia, býval v roku 

1938 Ján Švec /17.2.1890/ s manţelkou  

Cecíliou, rodenou  Janošíková /1889/. 

Vlastné deti nemali, ale vychovali 

Martinu /1921/rod. Šupejovú z Lietavy. 

Ján Švec bol veľmi zručný, vedel opraviť 

bicykle, hodiny, šijacie stroje. Bojoval v I. 

svetovej vojne. Pamätníci spomínajú, ţe 

na zjazd do Nitry cestoval cez Kľak na 

bicykli. Choval aj včely. Po smrti Cecílie 

sa oţenil s Jozefínou z Babkova, ktorá 

mala dcéru Vlastu, ktorá sa vydala do 

Lietavskej Lúčky. Ján Švec sa doţil 92 

rokov. Chovanica Martina sa vydala za Mateja Súlovca.  

Drevenica stojí dodnes, od dcéry Vlasty Sloviakovej ju kúpil 

Ľudovít Masný a pouţíval ju najprv ako víkendovú chalupu 

a teraz ako hospodársku budovu. Na fotografii Ján Švec a drevenica v roku 1985. 

 

DOM č.51 

V starej kamenici býval v roku 1938 Martin Súlovec /1890/, jeho manţelka Mária, rodená 

Hubíková /1890/ a ich deti: Ján /1914/, Paulína /1920/, Štefan /1923/, Libor /1926/, Anna 

/1933/. Kúpil ho od Papika. Ján /1914/ sa oţenil s Paulínou Miheľkovou, postavil si dom pod 

Dielom, kde mal aj obchod, preto ho ľudia volali „Jano obchodník“, hoci bol vyučený krajčír.  

Paulína/1920/ sa vydala za Jozefa Mareka /1930/, Štefan /1923/ sa oţenil so Štefániou 

Danechovou /1925/, Libor sa priţenil do Rajeckých Teplíc a Anna sa vydala do Tepličky. 

V roku 1939 dom kúpil Matúš Babčaník /1869 -1967/, ţil tam so svojou vnučkou Annou a jej 

rodinou . Rok po jeho smrti , v roku 1968  kamenicu zbúrali. Foto: Ján Súlovec 

 

 
 

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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