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    Milí spoluobčania,   

    
    prihováram sa k  Vám v tomto vianočnom čase, keď len pár dní nás delí od konca 

roka 2021, ktorý  prebehol veľmi rýchlo. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá postihla celú našu spoločnosť ma mrzí, že v tomto roku sme 

nemohli organizovať žiadne spoločensko-kultúrne  akcie,  ani žiadne iné milé stretnutia spojené s týmto 

vianočným obdobím. 

Vianoce sú hlavne o pokoji, láske a porozumení, tak isto je to o láskavosti a spolupatričnosti nás ľudí, najvhodnejší čas kedy si 

človek môže uvedomiť, že k životu nepotrebuje len peniaze, ale hlavne zdravie, porozumenie, pochopenie, úprimnosť a 

dobrosrdečnosť. A v súčasnej situácii o to viac. 

Vianočné sviatky si vychutnajme  so všetkým, čo k ním patrí. Vianočný stromček, medové oblátky, cesnak, žitko, jablko, orechy, 

kapustnica, ryba, šalát, nezabudneme ani na darčeky a všetky krásne zvyky a tradície, ktoré sme zdedili po našich rodičoch.    Nech 

Štedrý večer zanechá v našich srdciach štedrosť, lásku, radosť, dobrosrdečnosť a pohodu. 

Štedrosť je aj o odpustení, úprimnom poďakovaní a pokore. O tom, aby sme sa pristavili pri hodnotách, tradíciách a spomienke na 

tých, ktorí s nami nemôžu zasadnúť k štedrovečernému stolu. 

V tomto čase Vianoc, ale aj počas celého roka si pripomeňme jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. 

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k Vám, milí naši otcovia, mamy,  babky a 

dedkovia.  

Aj dnes, ste to práve vy, ktorí nám mladším ukazujete, ako s hrdosťou a pokorou sa má zvládať mimoriadne obdobie, ktoré nás v 

súvislosti koronavírusom postihlo, kde sa naplno prejavuje vaša životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť 

svoj život pre ostatných. 

Rok 2021, ktorý sa o pár dní skončí nebol jednoduchý. Zmodernizovali sme Hasičskú stanicu, urobil sa skúšobný vrt na vodu, ktorý 

pokryje požiadavky výstavby obce a dúfam, že už nebudú problémy s pitnou vodou, no čaká nás ešte výstavba dopravy vody do 

vodojemu. Zrekonštruovala sa cesta na hornom konci, dorába sa Bytový dom, ktorý sa bude kolaudovať koncom mája 2022. Aj rok 

2021  bol ovplyvnený pandémiou a aj preto sa nám nepodarilo zvládnuť  všetky investičné zámery, ktoré sme mali v pláne. Bohužiaľ 

nám neprešli žiadosti na Environmentálnom fonde, ktoré sa týkali hlavne kanalizácie a ovzdušia,  ktoré sú v rámci Európskej únie 

prioritou a tak sme ich opätovne podali. Dúfam, že nám aspoň čistička prejde, aby bola spustená kanalizácia vo väčšej časti obce. 

Verím, že ďalšie obdobie bude etapou nových úspechov opretých o pevné zdravie, pozitívnu energiu a úprimnú snahu naďalej meniť 

veci k lepšiemu.  



 

2 

Záverom sa chcem poďakovať Všetkým, ktorí sa podieľali o zveľadenie našej obce, o kultúrne, či duchovné obohatenie našich 

životov. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva a pracovníčkam obeného úradu, učiteľkám materskej školy, členom 

hasičského zboru a športovcom za vykonanú prácu pre Vás a pre našu obec. 

Milí spoluobčania,  

v mene svojom ako aj v mene poslancov  obecného  zastupiteľstva a pracovníčok obecného úradu, Vám želám radostné a pokojné 

prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, priateľov a známych a do Nového roka 2022 len to najlepšie, veľa, veľa zdravia, 

šťastia, lásky, porozumenia a Božieho požehnania.  

Anton Chobot, starosta obce 

 

 

ĎAKUEME, ŽE SEPARUJETE 

 
 
                                      
 
 

 
 
 
 
Vďaka nášmu spoločnému  

separovaniu sme prispeli k zlepšeniu 

 životného prostredia množstvom  

29 990 kg vytriedeného odpadu,  

čo predstvuje  27,02 kg na obyvateľa. 

 

  
 
 
 
Aj vďaka tomu nemusela obec tento rok pristúpiť k  
zvyšovaniu ceny za nakladanie s komunálnymi  
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. 
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                 ROZPOČET OBCE NA ROK 2022 A HODNOTENIE 

AGENTÚRY INEKO 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo a svojom decembrovom 

zasadnutí návrh rozpočtu na budúci rok.  

Rozpočet bol pripravovaný na základe skutočných príjmov 

a výdavkov z minulých období, ako aj predpokladaných 

príjmov a výdavkov na budúci rok. Rozpočty a ich plnenie 

boli v minulých rokoch pripravené kvalitne, o čom svedčí aj 

hodnotenie nezávislej agentúry INEKO, ktorá hodnotí 

finančné zdravie obcí. Podhorie tu figuruje ako obec 

s výborným finančným zdravím, keď za minulý rok získalo 

6 bodov z možných 6. Toto hodnotenie s plným bodovým 

ziskom má naša obec rovnaké od roku 2016. To radí obec 

Podhorie podľa tejto agentúry medzi jednu z najlepšie 

hospodáriacich obcí vrámci Žilinského kraja.  

 

Rebríček finančného zdravia vzniká na základe 5 kľúčových 

ukazovateľov v hospodárení miest a obcí. „Sú nimi celkový 

dlh, bilancia na bežnom účte a potom dlhová služba, 

záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po 

splatnosti,“ 

 

Minulý rok sme hospodárili s prebytkom  92052,92€ a 

plánovaný prebytok hospodárenia v budúcom roku by mal 

byť 139 143,00€.  

 

 

 

 

 

Aj vďaka ušetreným financiám sa mohli tento rok realizovať niektoré investičné zámery, ako napríklad rekonštrukcia 

miestnych komunikácií na ´´hornom konci´´alebo vybudovanie vrtu pitnej vody.  

 

 
 

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV V NAŠEJ OBCI ZA ROK 2021 
 

Tento rok je pre nás prelomový – prvý krát sme prekročili tisícku       
 
 

 

• Počet obyvateľov s trvalým pobytom : 982 

• Počet obyvateľov s prechodným pobytom: 45 

• Spolu obyvateľov: 1027 
 

• Priemerný vek v obci : 36,71 
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INVESTIČNÉ AKCIE OBCE V ROKU 2021 
 

 
 
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ STANICE 
 

Stavebné úpravy a udržiavacie práce hasičskej stanice DHZ v obci Podhorie 

bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky vo výške 95%. 

 

Celková suma rekonštrukcie bola 14 390,46 €. Vrámci nej sa vybudovali nové sociálne 

zariadenia, spoločenská miestnosť a priestor kuchyne s novými vodovodnými rozvodmi, 

rozvodmi kúrenia, elektroinštalácie, nová podlaha a výmena okien.   

 

          

 

 

 
 

 
PRIESKUMNÝ HYDROGEOLOGICKÝ VRT 
Z dôvodu každoročného nedostatku pitnej vody a globálnych javov schválilo 
obecné zastupiteľstvo investíciu do nového vrtu. Bolo vyhlásene verejné 
obstarávanie na vrtné práce a výkony geologickej služby, ktoré vyhrala firma 
Ingeo. Tá po hydrologickom prieskume určila najvhodnejšiu lokalitu na začatie 
vrtných prác  lokalitu ´´Kút´´ pod rampou a začala s prieskumným vrtom. Verejné 
obstarávanie stanovilo maximálnu hĺbku vrtu 150 metrov, no pri vŕtaní sa narazilo 
na veľmi výdatný zdroj a ukončilo sa pri 60 metroch z obavy, aby sa nenarušilo 
podložie ďalším vŕtaním a aby sa voda ´´nestratila´´. Nasledovali prieskumy 
výdatnosti vrtu a kvality vody, čím sa zistilo, že budúci vrt je výdatnejší, ako všetky 
ostatné obecné vrty dokopy. Momentálne sa čaká na schvaľovací proces 
Ministerstvom životného prostredia, ktorý bude nasledovať  čerpaním v rozmedzí 
jedného mesiaca a začne sa proces stavebného konania.  
Aj vďaka tomuto vrtu je naša obec bližšie k sebestačnosti v zásobovaní pitnou vodou. 
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REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 
 
Vďaka ušetreným financiám – prebytku hospodárenia obce sme mohli 
pokračovať v ďalšej etape rekonštrukcie ciest. 
Tentoraz sa dobudovala vrchná časť komunikácie od stredu obce cez 
horný koniec po ´´otočku´´ pri vleku. Dôvod bol ten, že na uvedenej trase 
bola už niekoľko rokov položená iba podkladová vrstva asfaldu, ktorá už 
bola značne opotrebená a hrozilo jej ďalšie poškodzovanie. Preto bolo 
treba na túto podkladovú vrstvu položiť aj jej vrchnú kryciu časť tak, ako 
ukladá technologický postup. Práce vykonala firma EUROVIA na základe 
vyhratého verejného obstarávania v sume 76 583,17 €.  
 

                          
 
 
 
BYTOVÝ DOM 
 
 
Stavba 12 nájomných bytov 
s technickou vybavenosťou 
a pivničných priestorov 
pomaly finišuje. Kolaudácia 
a sťahovanie nájomcov sú 
naplánované na máj 2022. 
Stavba je financovaná 
z dotácie MINISTERSTVA 
DOPRAVY A VÝSTAVBY SR vo 
výške 197 490 €, ďalej 
z finančných prostriedkov 
ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA 
BÝVANIA vo výške 288 160 € 
a z vlastných zdrojov vo výške 
15 720 €. V prípade, že máte 
záujem o prenájom bytu, 
pošlite o jeho žiadosť s 
vyplneným dotazníkom na 
Obecný úrad v Podhorí do 
31.03.2021. Všetkými 
podanými žiadosťami sa bude 
zaoberať výberová komisia, 
ktorá na základe limitov a splnených podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania vyberie konkrétnych nájomcov.  



 

6 

HASIČI ZASAHOVALI 
 

Napriek prísnym pandemickým opatreniam a obmedzeným kultúrnym akciám bol Dobrovoľný hasičský zbor aktívny, 
či už pri kultúrnej akcii – Pálenie Jánskej vatry, pomoc pri plošnom testovaní, pomoc pri prívalových dažďoch, 
odkaľovaní obecných hydrantov, prácach pri sťahovaní obecného archívu, dokončovaní hasičskej stanice a iných 
prospešných prácach pre obec. 
 

 
 
Tak, ako minulý rok, aj začiatkom tohto roka boli 
hasiči nápomocní pri plošnom testovaní na 
prítomnosť koronavírusu Covid 19. Chalani 
pomáhali pri materiálno – technickom 
zabezpečovaní testovania, organizácii testovania 
a vykonávaní dezinfekcie verejných 
priestranstiev a odberného miesta.  

 
 
Možno si pamätáte jarné dažde, keď voda z polí nestíhala  
vsiakať do pôdy. Hasiči mali vtedy niekoľko zásahov, keď voda z polí 
vytápala pozemky alebo pivnice rodinných domov a odstraňovali následky alebo 
pomáhlali pri zamedzení ďalších škôd. 

  
 

 
 
 
Aj tento rok hasiči odkaľovali obecné hydranty koncových vetiev 

vodovodných potrubí, 
v ktorých sa zvykne 
nanášať kal a 
nečistoty. Ak sa toto 
odkaľovanie zanedbá, 
tak tento kal následne 
znečisťuje rozvody 
potrubí vody v 
domácnostiach.  

 
Viliam Masný, veliteľ DHZ 
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PÁLENIE JÁNSKEJ VATRY 
 

Aj kvôli prísnym pandemickým opatreniam a chýbajúcim kultúrnym 
akciám sa Podhorci stretli koncom júna v hojnom počte na kopci 
Diel, kde hasičský zbor zorganizoval  tradičné pálenie Jánskej vatry s 
občertvením a muzikou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STRETNUTIE DETÍ S MIKULÁŠOM 
 

Tento rok prišiel Mikuláš s anjelom a čertom pozdraviť naše deti vo 

veľkom štýle – na konskom záprahu a v sprievode hasičského auta. 

Deťom od jedného do desať rokov rozdal sladkosti a tie odvážne mu za 

to zaspievali pesničku. 
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Z MATERSKEJ ŠKOLY… 
 

V septembri 2021 sa brána našej novej MŠ otvorila už piaty raz. Do nej s úsmevom, ale aj slzičkami vstúpilo 44 detí. 

Čo sa tam asi bude diať? 

Čakali ich hračky, knižky, ale aj aktivity, ktoré rozvíjali ich poznanie, pozornosť, kreativitu. 

 

 
  
 
 
V septembri v rámci „Európskeho týždňa športu“, sme 
vykonali turistickú vychádzku do Lietavy, ku skalnému 
kreslu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Začal sa aj plavecký kurz pre triedu Motýliky, 
v Žiline, v mestskej krytej plavárni. 
 
 
 
 
 
 
Keďže ešte stále bojujeme s COVIDom, učíme naše deti, že hygiena je v tomto boji najdôležitejšia. Čisté ruky bola 

aktivita zameraná na pravidelné umývanie rúk.  

                 

 
Naša imunita potrebuje 

aj vitamíny, preto sme 

v októbri zorganizovali 

„Červený deň“ a „Deň 

jablka“. Deti spoznávali 

význam zdravej výživy 

pre náš organizmus.  
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Jeseň je čarovná a farebná a s rodičmi sme v rámci 
tvorivej dielne nazvanej „Jesenné tvorenie“ 
vytvárali z prírodnín rôzne výrobky, ktoré vyzdobili 
interiér našej MŠ. 

      
V jedno krásne slnečné popoludnie nad našimi hlavami lietali farebné šarkany v rámci aktivity „Šarkaniáda“. 

Zorganizovali sme ju  v spolupráci s rodičmi, ktorí nám v jej realizácií veľmi pomohli.  

  

Naša MŠ je environmentálne orientovaná. Aktivita „Smutný potôčik“ deti 

naučila vážiť si čistú prírodu a separovať odpad. V týždni, ktorý sme nazvali „My 

sme malí remeselníci“, deti navštívili kováčsku dielňu v Podhorí, kde im ujovia 

kováči ukázali ich prácu so železom a vykuli im darček – podkovičku.  

 
 
No a v decembri náš čakal Mikuláš, vianočné 

tvorenie a posledný deň pred prázdninami – 

Štedrý deň v MŠ. Rok 2021 sa už pomaly končí, ale 

naše deti čakajú v roku 2022 ďalšie aktivity, nové 

hry, piesne a básne.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Katarína Kočvarová, riaditeľ mš                                                                                                                                                                        
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FUTBALOVÁ MLÁDEŽ  

Futbalová  mládež Podhoria sa v covidovom 

období opäť rozrástla o 12 nových najmladších 

hráčov ročníkov narodenia 2013, 2014 a 2015. 

Hoci šlo o neľahké obdobie, čo sa stretnutí, 

zápasov a tréningov týka, najmladšia prípravka 

odohrala 5 turnajov a niekoľko prípravných 

zápasov hlavne proti MŠK Žilina, ktorá nás 

pravidelne pozývala na miniturnajíky u nich na 

umelej tráve v Závodí. V chladnejšom období sme 

hrali v nafukovacej hale. Detičky z prípravky sú 

veľmi šikovné a ukazuje sa v nich veľký potenciál. 

Staršia prípravka (roky narodenia 2011 a 2012) 

odohrala tiež 5 turnajov, z ktorých 4 vyhrala. Trochu badať tréningové výpadky kvôli lockdownom. Veríme, že sa 

všetko bude dať dobehnúť a deti z prípravky kvalitne doplnia v budúcich obdobiach kategóriu mladších žiakov U13.   

Mladší žiaci (roky narodenia 2009 a 2010) odohrali veľmi úspešnú jesennú časť sezóny, kde hrali kvalitný a pohľadný 

kombinačný futbal a skončili jasne na 1.mieste tabuľky I.Mirage futbalovej triedy.  Veľmi silné zoskupenie hráčov by 

sa nesporne uplatnilo aj v lige a vyšších súťažiach. Absolvovali aj prípravné zápasy s ťažkými súpermi napríklad z MŠK 

Kysucké Nové Mesto, tiež víťazne. Posun týchto hráčov do kategórie starších žiakov U15 bude veľmi prínosný. Ak to 

situácia dovolí, určite absolvujú náročné turnaje v 

krytých halách v Korni a v Púchove a ťažké prípravné 

zápasy, ktoré posunú hráčov ešte vyššie.  

Starší žiaci U15 (roky narodenia 2007 a 2008) vyhrali 

kvalitne obsadený turnaj O pohára L.Kuffu v Bytčici, 

odkiaľ si priniesli veľký putovný pohár, ktorý už raz v 

šatniach Podhoria bol - pred 3 rokmi. Opätovné 

víťazstvo tradičného turnaja potvrdilo skvelú formu 

hráčov r.n.2007, porazili sme Bánovú, Bytčicu aj 

Lietavskú Lúčku spojenú s Lietavou. Kvalitu hráčov si 

všimli aj iné kluby, čoho výsledkom je  hosťovanie 3 hráčov v ligovom MŠK KNM, kde hrajú naši odchovanci v 

základnej zostave. Tým sa však výrazne oslabila podhorská U15-ka. Dvaja  šikovní hráči navyše bohužiaľ skončili s 

futbalom, jeden prestúpil do MŠK Žilina a ročníky narodenia 2008 úplne absentujú, a tak za U15  nastupuje vlastne 

U13-ka vedená jediným starším kapitánom. Napriek obrovskej vekovej a výškovej nerovnosti v súťaži dokázali vyhrať 

vo viacerých zápasoch.  

Definitívne prestúpili do MŠK Žilina traja hráči - dvaja z U13 a jeden z U15. Napriek 

odlivu mnohých hráčov do ligových klubov dokáže však podhorská mládež stále hrať 

kvalitný futbal.  

V kategórii mládeže máme 3 prípravkové skupiny spolu so 40 deťmi, kategóriu U13 

a U15, kde trénuje ďalších 18 detí. Podhorské ihrisko tak dáva šancu na rozvoj a 

športové vyžitie okolo 60-tim deťom. Plne vybavený tréningový sklad, niekoľko sád 

dresov, spoločné oblečenie, nové mládežnícke brány, lopty a tréneri s licenciou 

určite majú čo deťom ponúknuť. Zrekonštruovaná budova zázemia začala postupnú 

obnovu a zlepšenie podmienok v klube. Vedenie obce pracuje aj na zmodernizovaní tréningovej a hracej plochy. 

Každopádne podhorský futbal nespí a volá každého chlapca, či dievča, aby sa prišli pozrieť na tréning. Viac informácií 

na fcb Futbal Podhorie alebo tel.čísle 0903 840 031.                                                                     Ing. Zuzana Lábajová 
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Naši drahí,  

Krátke, pochmúrne a sychravé dni sú každoročne predzvesťou príchodu adventného času, ktorého vyvrcholením 

sú dlho očakávané Vianoce. Zapaľovaním sviečok na adventnom venci umocňujeme hlboké prežívanie tohto času, kedy 

sa chystáme na príchod Jezuliatka a nezabudnuteľných vianočných dní. Deti sa tešia na príchod Mikuláša, ktorý ich 

obdaruje chutnými maškrtami ale často aj kúskom uhlia, cibuľou či varechou. Po príchode Mikuláša už odpočítavame 

dni, ktoré nás oddeľujú od mnohými prívlastkami ospievaných sviatkov – Vianoc. Každé Vianoce majú svoje čaro. Deti, 

často aj dospelí si predstavujú krásne rozprávkové Vianoce. Cesty plné snehuliakov, zasnežené konáre stromov, cencúle, 

ktoré zdobia vchody a okná domov, rytmicky vŕzgajúci sneh pod našimi krokmi a mäkké biele vankúšiky snehu, ktoré 

nám padajú do vlasov. Aj keď takéto Vianoce sú v posledných rokoch len naším zbožným prianím, sme šťastní, keď 

prídu aj v inej ako bielej podobe. V takejto dobe bilancujeme rok, ktorý sme prežili. V Podhorí sme začali v máji 

prerábať dom smútku, aby sa viac podobal na kaplnku. Začali sme búracími prácami – vybúrali sa vnútorné priečky, 

vysekala sa podlaha a vybúrali sa otvory pre nové okná. Potom prišla na rad montáž okien a dverí, ich osadenie. Urobila 

sa elektroinštalácia, ozvučenie, nadkryl sa hlavný vstup, navýšila sa celá atika kvôli zatepleniu. Budúci rok nás čaká 

urobiť novú strechu, nové rozvody vody a kúrenia, dlažby, zateplenie fasády a zariadiť vnútro. Ale vráťme sa 

k Vianociam. Pravé Vianoce sú o tom, že Boží Syn prichádza na svet ako dar od Otca pre každého človeka. Nedovoľme, 

aby nás predvianočná naháňačka celkom vyčerpala a unikla by nám pravá podstata – Ježiš, ktorý je tu pre  nás a kvôli 

nám. Prišiel na svet ako každý z nás, úplne sa zriekol seba samého a stal sa človekom, aby nám bol nablízku, aby mohol 

žiť náš život a aby nás mohol milovať. Prežime Jeho lásku, aj my sa nakloňme nad jasličky a povedzme: „Ty si môj 

milovaný Ježiš, ďakujem Ti“. Až potom budeme vedieť, čo znamenajú Vianoce.   

Požehnané Vianoce a všetko dobré v novom roku zo srdca želajú              Vaši duchovní otcovia 

ICLic. Mgr. Daniel Šedík, farár 

Mgr. Róbert Hanuliak, kaplán 

Mgr. Rastislav Najdek, kaplán 



 

12 

OZNAMY OBCE 

 

- Pracovník poverený odpisom vody z vodomerov p. Juraj Stenchlák oznamuje občanom, že od 29.12.2021 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: 041/5970009, 0910987898, 0910887898, alebo mailom 

podhorie@obecpodhorie.info 

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

 

- Žiadame občanov o uvoľnenie a preparkovanie vozidiel, ktoré by mohli prekážať pri  údržbe ciest, nakoľko sa 

vykonáva zimná úržba miestnych komunikácií a mohlo by dôjsť k poškodeniu vozidiel. 

             Ďakujeme za pochopenie. 

 

 ZBER PLASTOV  2022                                                           ZBER ELEKTRO ODPADU 2022 

 

Zber plastov sa uskutoční vždy vo štvrtok:                                               Zber elektro odpadu sa uskutoční v stredu: 

 

20. januára 2022             18. augusta 2022                                                 16. Februára 2022 

17. februára 2022            15. septembra 2022                                            18. Mája 2022 

17. marca  2022              20. októbra 2022                                                 31. Septembra 2022 

21. apríla 2022                17. novembra 2022                                             09. Novembra 2022 

19. mája 2022                 15. decembra 2022                                              

16. júna 2022                   

21. júla 2022  

                              

                                         

OBECNÁ KRONIKA  

 

NARODILI SA:   Filip Masný, Sofia Masná, Karolína Masná, Eliška 

Melišíková, Tamara Chládková, Lujza Nechajová, Timea Melišíková, Juraj 

Meško, Alžbeta Gaňová, Bella Milúchová, Natália Horváthová, Amália 

Šujanová 

Rodičom srdečne blahoželáme!                                              

 

                                                                                                 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI: 

                                                            + Vitina Stenchláková, + Miroslav Chobot, + Elena Danková  

                                                               + Vincencia Mešková, + Jozef Súlovec, + Irena Majdánová 

                             + Irena Masná, + prof.Ing. Ján Bujňák, + Margita Košová, + Martina Vejrostová 

 

 

NOVÚ RODINU SI ZALOŽILI: 

Ivana Drábiková ♥ Mgr. Juraj Ondák, Ing. Filip Šupej ♥ Mgr. Sláva Pučalíková, Mgr.art. Roman Šupej ♥ Veronika 

Kufelová, Ing. Martin Kanis ♥ Laura Ditrichová, Viliam Masný ♥ Ing. Jana Peťková, Jozef Chobot ♥ Mgr. Anna 

Úradníková, Veronika Majdanová ♥ Michal Prieložný 

 

 

     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/

