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    Milí spoluobčania, 

      

     máme za sebou ďalší rok, ktorý bol výrazne ovplyvnený chorobou COVID – 19. Aj 

napriek tomu mi dovoľte prihovoriť sa  Vám v čase krásnych sviatkov Vianoc, ktoré sú 

plné pokoja, lásky a porozumenia. 

Vianoce sú časom radosti a veselosti nielen pre deti, ktoré ich milujú, ale aj pre nás dospelých. Vône 

vianočného stola a vianočného stromčeka sú pre nás nezabudnuteľné, asi aj preto sa na Vianoce tak veľmi 

tešíme. Vianoce však nemôžu byť iba o dobrom jedle a krásnych darčekoch, ale aj o stretnutiach rodičov so 

svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi, s ktorými sa počas celého roka tak často nestretávame. Tá 

neopakovateľná atmosféra, ktorá patrí k Vianociam, sa nedá zabudnúť. Pozastavme sa a v duchu sa 

poďakujme za lásku, porozumenie, pomoc  a za prácu, ktorá  bola  vykonaná  pre  nás  všetkých.  Tešme  sa  

z maličkostí a z každého úprimného úsmevu. Prežime túto vzácnu vianočnú atmosféru so šťastím, láskou a 

pokojom. 

  Počas života prekonávame množstvo prekážok a je len na nás, ako sa s nimi dokážeme vysporiadať. Určite 

ste museli v uplynulom roku prekonávať rôzne úskalia a treba si byť vedomý, že nás čakajú aj v roku 

budúcom. A práve preto si môžeme stanoviť rôzne predsavzatia, aby sme boli pripravení s čo najmenšími 

problémami dané úskalia zvládnuť. Verím, že každý z nás si stanoví tie správne predsavzatia. Nech je to 

hlavne budovanie zdravia, šťastia, lásky, pokoja či ochrana rodiny. Všetko ostatné sa potom bude zvládať 

ľahšie, keď budeme mať každý pri sebe ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť. Verím, že každému z Vás záleží 

na pravých hodnotách pre dosahovanie pokojného života. 

Rok 2020 bol z môjho pohľadu dosť náročný, prispel k tomu aj nový koronavírus COVID - 19. 

Na začiatku sme si spoločne s poslancami stanovili určité ciele, ktoré nám nešli tak ako sme si 

predstavovali, niektoré dotácie boli pozastavené a niektoré neboli schválene. Niečo sa nám podarilo, niečo 

naopak nie a to čo sa nám zatiaľ nepodarilo, sa budeme snažiť čo najskôr naplniť. Ako ste si všimli, začali 

sme s prestavbou starej školy na 12- bytových jednotiek. Postupne opravujeme miestne komunikácie 
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a začali sme aj so stredom obce, ktorý ešte nie je dokončený; opravili sme strechu na Kultúrnom dome 

a Obecnom úrade. Podali sme žiadosti na Environmentálny fond na dokončenie kanalizácie, ďalej na 

techniku - traktor, ktorý bude slúžiť na zvýšenie a zefektívnenie zberu triedeného odpadu. Vymenili sme 

mantinely na multifunkčnom ihrisku pre hlučnosť, ešte sa musia dorobiť ochranné siete. Začíname 

s prestavbou Hasičskej stanice, na ktorú sme dostali dotáciu z Ministerstva vnútra SR. Čaká nás ešte veľa 

nesplnených vecí, ako rekonštrukcia miestnych komunikácií, rozšírenie verejného osvetlenia po obci a ich 

výmena za nové, vybudovanie kultúrnej zóny na podujatia pri Kultúrnom dome, kde sme odkúpili pozemky 

a chceli by sme sa zapojiť do prípadnej výzvy na dotáciu. 

 

      Podhorie je naša spoločná obec a prajem si, aby sme všetci k tomu tak pristupovali. Spoločne by sme sa 

mali starať o poriadok a vzájomné spolunažívanie. Poukazujme na chyby, ale odstraňujme aj tie svoje. Keď 

chceme prijímať, tak sa učme aj dávať. Nebuďme sebeckí, ale buďme nezištní. Poúčajme sa navzájom, 

hľadajme riešenia a hlavne sa rešpektujme navzájom. Nehnevajme sa hneď, keď nám nie je niečo po vôli, 

ale skúsme vtedy pouvažovať, zamyslieť sa a hľadať súvislosti. Určite sa nám potom bude lepšie všetkým 

pracovať a spoločne vytvoríme krásnu obec. 

 

Touto cestou sa chcem ešte poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zveľadenie našej 

obce, o kultúrne či duchovné obohatenie našich životov. Ďakujem všetkým poslancom OZ a pracovníkom 

OcÚ, športovcom, členom hasičského zboru za vykonanú prácu pre Vás  

a pre našu obec, zvlášť poďakovanie patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali pri plošnom 

testovaní obyvateľstva.  

 

Milí spoluobčania  prajem Vám vo svojom mene ako i v  mene obecného zastupiteľstva a  pracovníkov 

obecného úradu obce Podhorie, príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roka Vám prajem 

hlavne pevné zdravie, veľa šťastia a veľa pracovných ako aj osobných úspechov, nech ticho Vianoc Vás 

všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý Nový rok 2021. 

 

Na záver sa chcem poďakovať administratívno – 

kultúrnej zamestnankyni  pani Anne Horčičákovej za jej 

odpracovaných 28 rokov na obecnom úrade, ktorá ide od 

nasledujúceho roka na zaslúžilý dôchodok.  

 

 

 

 

 

Anton Chobot starosta obce 
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2020 

 

 

            Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

            Konaného dňa 31.3.2020 

Obecné zastupiteľstvo 

-  prerokovalo plnenie rozpočtu obce za rok 2019 a správu hlavného kontrolóra 

- Schválilo záverečný účet obce za rok 2019 s prebytkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu vo 

výške 71.885,39 € a jeho použitie na tvorbu rezervného fondu 

- Zobralo na vedomie správu audítora za rok 2019 - Správa z overenia dodržiavania povinností obce Podhorie 

podľa zákona o rozpočtových pravidlách – obec Podhorie konala v súlade s požiadavkami zákona o 

rozpočtových pravidlách 

- Schválilo návrh na prvú úpravu rozpočtu v roku 2020 v predloženom znení 

- Prerokovalo návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorie na 22.5.2020 

- Obci bola na základe žiadosti pridelená dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške 15 000,-€. 

na rekonštrukciu komunikácie stredu obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie tejto 

rekonštrukcie.  

- Obci bola na základe úspešnej žiadosti pridelená finančná dotácie z Ministerstva vnútra SR vo výške 11.250 € 

na stavebné úpravy a udržiavacie práce hasičskej stanice dobrovoľného hasičského zboru. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie vo výške 5 %. 

- Schválilo zámenu pozemkov pri Kultúrnom dome vo výmere 322m2 od pána Jozefa Súlovca za 

novovytvorený pozemok pri Cintoríne vo vlastníctve obce Podhorie. Pozemok bude obci slúžiť na 

organizovanie kultúrnych podujatí.  

- Schválilo žiadosti o finančné príspevky pre občanov s ŤZP 

- Schválilo kúpu nového plynového kotla, ktorý bude vykurovať hasičskú stanicu a obecný úrad 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Konaného dňa 08.06.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

- Schválilo voľbu hlavného kontrolóra obce Ing. Milana Matejku na obdobie 6 rokov. 

- Schválilo plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020 

- Schválilo kúpu pozemku pri kultúrnom dome o výmere 26m2 od manželov Ing. Ľudovíta Macúša a Anny 

Macúšovej za cenu 1 euro. 

- Schválilo zámer na výmenu pozemkov pod futbalovým ihriskom od občanov:  Petra Súľovca, Ľubomíry 

Súľovcovej, Miroslava Danecha, Ferdinanda Brezániho, Ivana a Anny Šimovej. Pozemky budú zamenené za 

rovnaké výmery pozemkov pod Dubím vo vlastníctve obce.  

- Prerokovalo návrh o odkúpenie pozemku za budovou Jednoty za účelom vybudovania verejného parkoviska  

- prerokovalo návrh vypočítať maximálnu spotrebu vody na občana a vytvoriť cenovú tabuľku spotreby vody 

na občana 

            Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

            Konaného dňa 21.08.2020 

     Obecné zastupiteľstvo 

- schválilo druhú úpravu rozpočtu obce 2020 v predloženom znení 

- schválilo plnenie  rozpočtu za prvý štvrť rok 2020 a zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra  
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- zmluvu Lesného spoločenstva a pozemkového Roháč Podhorie na prenájom pozemku o výmere 25 m2 

(ohradená plocha vrtu vody) za 300€ ročne. Schválenie návrhu zmluvy bolo potrebné pre súhlas Lesného 

spoločenstva pre vybudovanie ďalšieho vrtu v lokalite Brezie z dôvodu nedostatku vody v letných mesiacoch 

- schválili návrh na prevod majetku formou kúpnej zmluvy pre pani Ing. Ľubu Brezianskú na základe 

znaleckého posudku.  Jedná sa o nesúlad pozemku v susedstve miestnej komunikácie, ktorý vznikol zlým 

geometrickým zameraním. 

-  Schválili ukončenie zmluvy o nájme Kultúrneho domu so spoločnosťou Šenk, s.r.o. 

- Schválili prevádzkový poriadok Kultúrneho domu  

- Schválilo návrh dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 1/2018,  

súvisiacej s vypracovaním projektovej dokumentácie a uskutočnením stavebných prác pre Bytový dom zo 14 

bytových jednotiek na 12 bytových jednotiek - nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie 

- Na základe zvýšenej spotreby pitnej vody v letných mesiacoch v niektorých domácnostiach, situácii slabej 

výdatnosti vodných zdrojov, potreby vybudovania ďalšieho vrtu a zvýšených nákladov na údržbu vodovodnej 

siete poslanci OZ prerokovali a schválili návrh na úpravu ceny pitnej vody a navrhujú upraviť cenu pitnej 

vody z vodovodu obce Podhorie s účinnosťou od 01.01.2021 nasledovne:  

a) pre občanov, ktorí majú ročnú spotrebu vody do 34 m3 vrátane za 1 osobu žijúcu v domácnosti (t.j. do 

objemu smerného čísla spotreby vody stanoveného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví) cena 0,50€ / m3;  

b) pre občanov, ktorí majú ročnú spotrebu vody nad 34 m3 za 1 osobu žijúcu v domácnosti (t.j. nad objem 

smerného čísla spotreby vody stanoveného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví) cena do 34m3 - 0,5€/m3, 

rozdiel nad 34m3 cena 0,729 €/m3;  

c) pre občanov, ktorých odberné miesto nie je pripojené k stavbe určenej na bývanie alebo skolaudovanej 

stavbe cena 0,729 €/ m3  

d) pre podnikateľov cena 0,729€ /m3 

- Prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu o prebiehajúcich investičných zámeroch a to rekonštrukcii stredu 

obce a miestnych komunikácií 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Konaného dňa 15.09.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

- Schválilo odkúpenie inventára vybavenia Kultúrneho domu, ktorý bude slúžiť občanom, ktorí si prenajmú 

priestory Kultúrneho domu 

- Schválilo žiadosti o finančnú dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor a TJ Šk Podhorie  

- Schválilo žiadosť občana ŤZP o finančný príspevok 

 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Konaného dňa 11.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo 

- Schválilo tretiu úpravu rozpočtu obce 2020 v predloženom znení 

- plnenie rozpočtu obce  za 3-štvťrok 2020 

- schválilo plán práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021 

- schválilo rozpočet Obce Podhorie na rok 2021 

- schválilo VZN  1/2020  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Podhorie  

- schválilo predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina  2015- 2020  na 

nové obdobie 2020-2023 

- schválilo spoluúčasť na Investičný zámer vo výške 5-percent na žiadosť o finančnú dotáciu z  

Environmentálneho fondu na dobudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd.  
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FAŠIANGY V OBCI  

 V sobotu 22.02. už tradične zorganizoval 
Dobrovoľný hasičský zbor fašiangový pochod 
masiek. Od skorého rána navštívil sprievod 
spevom a tancom domácnosti  za podpory 
kapely Rin Tin Tin. 
 
Zároveň pozývali občanov na posedenie do 
pohostinstva Stodola - nad Jednotou, kde pre 
nich v spolupráci so starostom uvarili guláš a 
na spestrenie fašiangovej nálady zahrala 
skupina Závadské ženy. 
 

 

     
 

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBCI PODHORIE 

 

Konaných dňa 29.02.2020 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 717 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 517 

Počet platných odovzdaných hlasov 506 

Počet platných hlasov pre 10 najlepších politických strán, hnutí alebo koalíciu: 

1. OĽANO  - 144                                                         6. SLOBODA A SOLIDARITA - 21 

2. SMER – sociálna demokracia – 126                  7. VLASŤ - 17 

3. SME RODINA – 57                                                 8. KDH - 16 

4. KOTLEBOVCI – 50                                                  9. PS SPOLU - 13 

5. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA – 29              10. ZA ĽUDÍ - 11 
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Hasiči majú nové prvozásahové auto 
 
 
Dňa 24.02. si členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru Podhorie spolu so starostom obce 
prevzali kľúče od nového prvozásahového 
vozidla Iveco Daily z rúk ministerky vnútra 
Denisy Sakovej. 
 
 
 

 
Odovzdávanie vozidiel sa uskutočnilo v areáli záchrannej brigády hasičského zboru za účasti prezidenta Hasičského a 
záchranného zboru Pavla Nereču, krajského  riaditeľa Hasičského záchranného zboru v Žiline Jaroslava Kapusniaka a 
generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha. 
 
 Nové vozidlá si prevzalo dokopy 56 dobrovoľných hasičských zborov žilinského kraja vrámci projektu Ministerstva 
vnútra SR Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni, ktorý sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Kvalita životného prostredia. 

 

 

 

PÁLENIE JÁNSKEJ VATRY 

 

 

Koncom júna zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor pálenie Jánskej vatry. Počas 

večera sa mohli Podhorci stretnúť na kopci Diel pri čapovanom pivku, guľáši alebo 

grilovaných klobáskach  

 

 

 
 

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 
 

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch 
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. 
 

Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody: 
 

                              
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 
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KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV? 
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely 
sčítania sa 
obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. 
 
SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO 
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením 
na internet. 
Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. 
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, 
pomôžu stacionárni 
asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich 
doma. 
Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu 
sčítania, ktorým 
je 1. január 2021. 
 
BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA 
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. 
Všetky získané údaje 
budú zabezpečené a chránené pred zneužitím. 
 
PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA 
Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych 
štruktúrach, 
o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. 
 

                                                          
 

 

 

 

KORONAVÍRUS COVID – 19 

 

 

Prehľad najdôležitejších zmien od 18.12.2020 

 

• od 18.12.2020 – zvyšuje sa veková hranica detí zo 7 na 10 rokov pri povinnosti otestovať sa alebo 

preukazovať sa negatívnym výsledkom testu po príchode z rizikovej krajiny,  

• osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a 

Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/, 

• od 19.12.2020 – zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb, taktiež aj prevádzky, 

ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok (divadlá, kaderníctva, autoškoly, umelé kúpaliská 

či fitness centrá), 

https://naletisko.mzv.sk/
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• medzi prevádzky a služby, ktoré majú výnimku zo zatvorenia, nájdete len tie, ktoré sú nevyhnuté pre 

uspokojenie životných potrieb (lekárne, drogérie, potraviny a iné) ale aj tie, kde môžete zakúpiť napríklad 

vianočný stromček, 

• menia sa “ hodiny pre seniorov“ a to konkrétne v dňoch 24. 12. 2020 a 31. 12. 2020 sa hodiny vyhradené 

pre ľudí nad 65 rokov skracujú na 9:00 – 10:00, 

• zakazujú sa všetky hromadné podujatia, teda aj s menej ako šiestimi účastníkmi, 

• od 21.12.2020 – bude možné navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb po 

predložení negatívneho výsledku RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-

19 nie staršie ako 24 hodín a po schválení vedenia zariadenia 

 

Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R. 

 

 

 

Všetky aktuálne informácie nájdete na korona.gov.sk 

 

 

 

Výsledky plošného testovania 
v obci Podhorie: 

 
 
 
1. Kolo testovania 31.10. - 1.11.  
Otestovaných 736 ľudí 
Pozitívnych 26 ľudí ( 3,53%) 
 
 
2. Kolo testovania 7.11. - 8.11. 
Otestovaných 625 ľudí 
Pozitívni 4 ( 0,64%) 
 
 
 
 
 
Týmto ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli s organizáciou, priebehom a zabezpečením testovania, či už 
zdravotníkom, administratívnym pracovníčkam, starostovi, členovi vojenskej polície, členovi 5. Pluku špeciálneho 
určenia, členom policajného zboru a členom Dobrovoľného hasičského zboru Podhorie. 
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PODHORSKÝ MLÁDEŽNÍCKY 

FUTBAL 

Futbal mládeže v našej obci 
momentálne trpí nepriaznivou 
zdravotnou situáciou. Tréningy sú 
stopnuté, pri vysokom počte 
hráčov a jednom malom 
osvetlenom futbalovom ihrisku nie 
je možné zabezpečiť tréningový 
proces pre 5 hráčov a trénera na 
jednom športovisku, ako káže 
nariadenie. Tak nám talentovaná 
mlaď nechtiac odpočíva a veríme, 
že všetko sa bude dať dobehnúť na 
jar. V jarno-letnom čase, keď sme 
mali dovolené hrať, sa však mládežníckemu podhorskému futbalu  darilo veľmi dobre. Detí, ktoré majú záujem hrať 
futbal je dosť a na všetkých "frontoch" dosahujú dobré  výsledky. Máme otvorených až 6 kategórií mládežníckeho 
futbalu : predprípravka, mladšia prípravka, strašia prípravka, mladší žiaci, starší žiaci a dorast.  

V sezóne 2020-2021  patria pod kategóriu DORAST (U19) 
hráči narodení v rokoch 2002-2005, STARŠÍ ŽIACI (U15) 
deti narodené v rokoch 2006-2008, prípadne 
mladší, MLADŠÍ ŽIACI (U13) deti narodené v rokoch 2008-
2009, plus prípadne mladší,  PRÍPRAVKA (U11) zas zahŕňa 
ročníky 2010 - 2015. Prípravku u nás delíme na staršiu 
prípravku (U11 a U10 - r.n. 2010, 2011), mladšiu prípravku 
(U9 a U8 - r.n.2012, 2013) a predprípravku (U7 a mladší - 
r.n. 2014, 2015, ...). Hoci všetky tri podkategórie prípravky 
trénujú v rovnaký čas, deti sú rozdelené do skupín a 
trénujú cvičenia adekvátne veku. (** Označenie U15 
znamená, že do tejto kategórie patria deti, ktoré v 
aktuálnej sezóne dovŕšia 15 rokov. Teda majú pod 15 rokov 
až 15 ( U = z angl. under ). Takto sa postupuje aj pri 
ostatných U 13, 11, ....) 

 

V Podhorí trénujú a hrajú dievčatá aj chlapci zo 
širokého okolia, okolitých dedín a aj zo Žiliny. 
Môžeme sa popýšiť viacerými hráčmi, ktorých si 
od nás vyžiadal klub MŠK Žilina.  Dvoch hráčov 
máme na striedavých štartoch v 2.ligovom 
KNM.  Máme hráčov v oblastných aj 
slovenských reprezentačných výberoch a aj z 
malého Podhoria sa dá dostať do veľkého 
futbalového sveta. Treba na to len vlastné úsilie, 
túžbu, sny a neoblomnú chuť trénovať :-). 

 

Hráčom sa venujú spolu šiesti tréneri, z toho štyria tréneri s UEFA C licenciou : Jozef Masný (dorast), Ing. Michal Lábaj 
(U5-U15), Ing. Zuzana Lábajová (U5-U15), Martin Nimohaj (U5-U11), Ľubomír Mojský (U13, U15) a Marián Černek 
(U5-U11).  
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Vďaka starostovi, realizačnému tímu, trénerom, dobrovoľníkom 
a rodičom hráčom sa nám postupne darí aj zveľaďovať 
prostredie a podmienky na tréning.  Pribudli ďalšie 2 tréningové 
mládežnícke hliníkové brány, nové športové oblečenie, nové 
lopty a tréningové pomôcky, stále prebieha postupná 
rekonštrukcia budovy TJ a pripravujú sa plány aj na 
rekonštrukciu futbalového ihriska, čo je však mimoriadne zložitý 
proces ako administratívne, tak aj finančne.   

 

Spolupracujeme s trénermi a skautmi MŠK Žilina, 
zúčastňujeme sa veľkých turnajov a ťažkých zápasov, 
ktoré hráčov posúvajú vpred. Aj preto sa futbalu u nás 
darí a dosahuje výborné výsledky. Neváhajte a pridajte 
sa k nám ! Stále prebieha nábor nových hráčov od 
ročníka narodenia 2015 (od 5 rokov). Stačí zavolať na 
mobil 0903 840 031. Veríme, že sa tréningový proces 
bude môcť čo najskôr obnoviť a mládež nám bude 
pokračovať v úspechoch a budovaní dobrého 
podhorského mena. 

PODHORSKÍ HASIČI ZASAHOVALI 

 

Členovia DHZ Podhorie zasahovali tento rok 

pri viacerých mimoriadnych udalostiach a 

požiaroch. Nejeden krát sa stalo, že boli na 

mieste zásahu v podobnom čase, ako profíci 

z Hasičského záchranného zboru v Žiline, čo 

svedčí o ich pripravenosti pomáhať.  

Prvým zásahom bolo odstraňovanie následkov 

po jarných prívalových dažďoch, kedy voda 

ohrozovala majetky občanov.  Hasiči 

odčerpávali vodu z pivníc a z poľa, odkláňali 

tok vody, aby nenapáchala ďalšie škody. 

                                                                                                            

 

Ďalší zásah bola likvidácia požiaru drevnej štiepky v lokalite pod 

Šiškovcom, kde hrozilo 

riziko, že sa požiar 

rozšíri na priľahlú 

drevnú hmotu. Zásah 

prebiehal v spolupráci 

s HaZz Žilina, DHZ 

Babkov a DHZ 

Lietavská Svinná.  

 

Nápomocní boli aj pri odkaľovaní obecných hydrantov na 

 koncových vetvách vodovodných potrubí. 
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Asi najvážnejší bol požiar hospodárskej budovy v Brezanoch, kde boli naši hasiči 
privolaní operačným strediskom a v spolupráci s Hasičským záchranným zborom 
zlikvidovali požiar, ktorý ohrozoval aj priľahlý 
rodinný dom. Podarilo sa im zachrániť aj 
hospodárske zvieratá, ktoré sa nachádzali v 
budove.  

 

 

Dôležitá bola aj dezinfekcia verejných 

priestranstiev, areálu materskej školy a obecného 

úradu počas celého roka od vypuknutia nového 

ochorenia COVID – 19, takisto dezinfekcia 

verejných priestranstiev a odberného miesta 

počas oboch kôl plošného testovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠ A VIANOČNÉ POSEDENIE PRI 

STROMČEKU V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Ani tento rok nezabudol ujo Mikuláš na poslušných 

škôlkarov. Deti ho privítali básničkami a 

pesničkami, za čo im Mikuláš rozdal veľké balíčky.  

 

 

V piatok 18. 12.  boli deti v tomto 

roku posledný krát v ´´robote´´ 

😊  Preto im pani učiteľky 

pripravili vianočné posedenie pri 

stromčeku. Na stoloch nechýbali 

oblátky, med, medovníčky, ktoré 

deti piekli, zákusok od p. učiteľky 

Janoškovej a zdravý džús. Krátke 

pásmo vianočných piesní a básní 

a potom už deti vyberali spod 

stromčeka balíky, ktoré skrývali 

hračky, s ktorými sa spoločne                                  

zahrali. 





ZASADŇA Z M E N A 
zberu plastov, VKM a kovov 

\ » > A TO DO JEDNÉHO OBALU ! < < < 

Q-

ku >. 
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PET fľaše 

plastové tašky a vrecká 
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plastové obaly 
od drogérie a potravín 

fólie 

neznečistené nápojové 
kartóny (obaly od 
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džúsov, vína a iných 

nápojov zložené 
z vrstiev, tzv. viacvrstvové 
kombinované materiály) 

plechovky od nápojov 
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(od farieb, benzínu, lepidla, 
olejov, sprejov) 

Patria sem: V Nepatria sem: y 
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Naši drahí,  

 

všetci prežívame zvláštne obdobie, keď sa s neistotou pozeráme čo nám prinesie budúcnosť. Ako to poznačí 

a ovplyvní ďalšie týždne, či mesiace nášho života. Od veľa ľudí sme mohli počuť, že v takejto, alebo aspoň podobnej 

situácii, akú prežívame teraz, sme ešte nikdy neboli. Je to pre nás všetkých úplne nová skúsenosť. Z teologického 

hľadiska vieme, že nič nie je náhoda. Všetko má svoju príčinu a nejaký význam. Daná situácia môže byť pre nás 

veľkou životnou skúškou i výzvou, ako sa polepšiť a zdokonaľovať, napríklad v pokore, trpezlivosti, ohľaduplnosti, 

odpúšťaní, v zanechaní hriechov a konaní pokánia, v láske k Pánu Bohu i službe, resp.  pomoci našim blížnym, 

v konaní skutkov duchovného i telesného milosrdenstva, mysliac hlavne na tých najzraniteľnejších v rodine, vo 

svojom okolí, či v spoločnosti.  

Čo sa týka nášho farského života, niektoré akcie sme museli zrušiť, iné preložiť iné urobiť úplne iným 

spôsobom a v inom čase a o iných ešte len budeme rozhodovať. Ale v každom prípade je to čas, kedy máme prehĺbiť 

svoj osobný vzťah k Bohu.   

 

Vinšujeme Vám šťastné a veselé prežitie sviatkov Narodenia Božieho Syna, hojnosť milostí od malého Ježiška 

a všetko len to najlepšie aj v Novom roku 2021 

 

             Vaši duchovní otcovia 

 

ICLic. Mgr. Daniel Šedík, farár 

Mgr. Róbert Hanuliak, kaplán 

Mgr. Rastislav Najdek, kaplán 
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OZNAMY OBCE 

 

- Pracovník poverený odpisom vody z vodomerov p. Juraj Stenchlák oznamuje občanom, že od 28.12. -31.12.2020 vykoná 

odpis vody z vodomerov. 

Žiada občanov, aby sprístupnili vodomery. Občania, ktorí v tomto čase nebudú prítomní doma, sú povinní nahlásiť stav 

vodomeru na Obecný úrad Podhorie na č. t: 5970009, 0910987898, 0910887898, alebo e-mailovú adresu: 

podhorie@obecpodhorie.info 

Zistené údaje sú dôležité pre spracovanie štatistických výkazov o vode a pre vyúčtovanie spotreby vody občanom.  

 

- ďakujeme všetkým občanom, že si splnili zákonom stanovenú povinnosť a uhradili všetky dane a poplatky za 

rok 2010 na 100 %. V obci si plnia túto povinnosť občania na 100 % už niekoľko rokov. 

 

 ZBER PLASTOV  2021                                                           ZBER ELEKTRO ODPADU 2021 

Harmonogram zberu plastov v obci Podhorie na rok 2021  

Zber plastov sa uskutoční - vo štvrtok                                                      Zber elektro odpadu sa uskutoční v piatok 

 

14.januára 2021             29. júla 2021                                                        29. Januára 2021 

11. februára 2021           26. augusta 2021                                                 02. Apríla 2021 

11. marca  2021              23. septembra 2021                                            11. Júna 2021 

08. apríla 2021                21. októbra 2021                                                10. Septembra 2021 

06. mája 2021                 18. novembra 2021                                             12. Novembra 2021 

03. júna 2021                  16. decembra 2021 

01. júla 2021  

                              

                                         

OBECNÁ KRONIKA  

 

NARODILI SA:    

Dominik Štrkáč, Tomáš Švec, Vladimír Belan, Karolína Stenchláková, Jakub Macek, Matej Ostrolucký, Timea 

Sirotová, Alexander Šupej, Nikolas Šupej 

                                              

 

                                                                                                 NAVŽDY NÁS OPUSTILI: 

+ Anna Danková 

+ Ľubomír Bellan                                                                                                                                                                                                  

+Juraj Turza                                                                                                          + Helena Kováčová                                                                                                                                               

+ Jaroslav Kreana 

                                                                                        + Anna Danková,+ Kamila Danková, + Juraj Turza 

NOVÚ RODINU SI ZALOŽILI: 

Ľudovít Gelatka ♥ Veronika Bugáňová, Peter Sirota ♥ Martina Tachezyová, Veronika Kováčová ♥ Peter Ďurec,  

Marek Šupej ♥ Ivana Piatriková, Ing. Rudolf Danko ♥ Katarína Harmadyová, PaedDr. Kristína Bulková PhD ♥ Andrej 

Ovary, Ing. Michal Šupej ♥ Zuzana Marčáková 

 

 

     PODHORSKÝ HLÁSNIK, občasník obce Podhorie, elektronická verzia na www.obecpodhorie.info 

Zodpovedný redaktor: Viliam Masný 

Neprešlo jazykovou úpravou 

mailto:podhorie@obecpodhorie.info
http://www.obecpodhorie.info/

