
SLOVO STAROSTU 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania, 

na úvod chcem poďakovať našim hasičom, ktorí pripravili 

kultúrnu akciu „Po kobolici“, kde navštívili všetkých občanov a pri 

vyhrávaní hudby a spevu vytancovali gazdinky. Zároveň ich pozvali do 

kultúrneho domu na posedenie pri občerstvení , kde si mohli pochutnať 

na výbornej kapustnici, šiškách, praženici. V kultúrnom programe 

vystúpili (ešte v karnevalových maskách) Závadské ženy a ľudová hudba 

Doliny z Lietavskej Svinnej - Lhoty. Večer pokračoval zábavou 

a symbolickým pochovávaním basy. 

V mesiaci február sme podali žiadosť na Ministerstvo školstva na projekt Výstavba novej 

materskej školy. Výstavba nových bytov – rekonštrukcia materskej školy je v štádiu, kde sa čaká 

na zverejnenie projektu vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. 

Som rád, že počas pekných marcových dní veľa občanov prispeje k poriadku v obci, hlavne 

tým, že pozametajú miestnu komunikáciu popred svoje domy, že mnohým na poriadku v obci 

záleží. Hasiči na záver umyjú miestne komunikácie od prachu, aby sa neprášilo. Ešte by som chcel 

upozorniť občanov na pálenie rôzneho druhu materiálov, čím znepríjemňujú susedom ovzdušie. 

Dúfam, že s predlžujúcim dňom a pribúdajúcim slnečným svetlom sa všetci budeme aj lepšie 

zdravotne cítiť.  

Občania, ktorí plánujú výrub stromov a drevín sú povinní dodržiavať zákon o ochrane 

prírody. Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody 

formou rozhodnutia o správnom konaní. Konanie sa začína žiadosťou o vydanie súhlasu na výrub 

dreviny, ktorú treba doložiť súhlasom vlastníka a zaplatením správneho poplatku. 

Súhlas sa nevyžaduje na výrub stromov s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 

cm nad zemou a pri krovitých porastoch s výmerou do 10 m2 v intraviláne a do 20 m2 pri 

extraviláne. Pri výruboch, ktorých cieľom je obnova produkčných drevín, ak sa výsadba nových 

drevín uskutoční do 6 mesiacov od výrubu alebo vtedy, ak hrozí ohrozenie zdravia alebo života 

človeka, prípadne hrozí značná škoda na majetku. Súhlas sa tiež nevyžaduje v prípade výrubu 

stromov s obvodom kmeňa do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných 

záhradách alebo záhradkárskych osadách. Výrub dreva možno vykonať len v období vegetačného 

pokoja do 31. marca v kalendárneho roka.  

Všetky predpisy, informácie, poplatky, potrebné tlačivá sú uvedené na webovej stránke 

obce, občania si môžu potrebné dokumenty pozrieť a tlačivá stiahnuť. V prípade potreby môžu 

využiť elektronický kontakt alebo sa môžu informovať osobne na obecnom úrade. 

Verím, že v záujme všetkých nás je dodržiavanie zákonov a správnych noriem 

a bezkonfliktné spolunažívanie v obci. 



ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE ZO DŇA 28.2.2015 

 

Rokovanie OZ otvoril starosta obce Anton Chobot. Prítomní boli všetci poslanci, starosta 

konštatoval, ţe OZ je uznášania schopné.  

Starosta obce predniesol poslancom dôvodovú správu.  

Poslanci OZ prerokovali Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Višňové, ktorého 

predmetom činnosti je zriadenie spoločného obecného úradu na zabezpečovanie výkonu prenesených 

úloh štátnej správy v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a samosprávne kraje na úseku: 

a) územného plánovania a stavebného poriadku, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon). 

b) pozemných komunikácii – zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/, podľa 

ktorého z okresných úradov na obce prechádzajú pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu podľa § 

120 ods. 1, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ pre 

miestne komunikácie a účelové komunikácie. 

Poslanci návrh schválili a odporučili starostovi obce vykonať všetky právne úkony smerujúce 

k zaloţeniu Spoločného obecného úradu Višňové.  

V diskusii bola prednesená ţiadosť p. Lazara o odpustenie 6 splátok za vodu. Poslanci odpustenie 

splátok zamietli jednohlasne z dôvodu, ţe nebolo predloţené vyúčtovanie za spôsobenú škodu poruchami 

na vodovodnom potrubí a stavebné práce boli vykonávané vo verejnom záujme obce a občanov. 

 

POČET OBYVATEĽOV OBCE PODHORIE K 1.1.2015 

Počet obyvateľov s trvalým pobytom  836 

Počet obyvateľov s prechodným pobytom    20 

Spolu        856 

 

Prehľad za posledných 5 rokov  

Rok                             2010 2011 2012   2013   2014  

Počet obyvateľov                     803      812      837     833     856 

Počet narodených detí                    10        10        12         9       13  

Počet zomrelých občanov                                               9          9          7         5       12 

Počet sobášov                                                                12          8       12        12         8 

 

ZAMESTNANCI OBCE 

Anna Horčičáková – administratívno – kultúrna pracovníčka, tel. 041 597 00 09 

e-mail: anna.horcicakova@obecpodhorie.info 

Ing. Gabriela Šupejová – ekonomicko – administratívna pracovníčka, tel. 041 500 62 99 

 

VÍŤAZI SÚ ZNÁMI 

Odborná porota v zloţení: PhDr. Marta Višňovská, Mgr. Beáta Jarošová a Mgr. Karol Vlčko 

vyhodnotila literárne práce, ktoré autori zaslali do Literárnej súťaţe „Odkaz Karolíny Brüstleovej“. 

Autori boli rozdelení podľa veku do troch kategórií, najviac prác prišlo v III. Kategórii dospelých a v I. 

kategórií ţiakov základných škôl. Najmenej zastúpená bola II. Kategória – stredoškolská mládeţ. 

Slávnostné vyhodnotenie spojené s kultúrnym programom sa uskutoční po dohode organizátorov a vydaní 

zborníka vybraných prác v mesiaci apríl. 

 

 



KC POŽEHNÁVANIA - pôstne putovanie v nedeľu 22.2.2015 

 

Asi sedemdesiatka pútnikov 

rozjímala nad Jeţišovým utrpením a nad 

svojím ţivotom. Vyprosovali si silu, aby 

dokázali premáhať zlo dobrom 

a poţehnávaním. 

Ježiš prijal v tichosti odsúdenie, 

aby nemusel nikoho odsúdiť. Stal sa 

prameňom požehnania pre všetkých. 

Povedal: „Nesúďte, a nebudete súdení.“ 

Povedal tiež: „Milujte svojich 

nepriateľov, dobre robte tým, čo vás 

nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú 

a modlite sa za tých, čo vás potupujú.“ 

Keď sa pokúšaš premáhať zlo 

zlobou, už v zárodku si odsúdený na 

neúspech. Keď však robíš niečo s láskou, 

dobrotou a požehnávaním, určite uspeješ. 

Láska nepozná porážku.  

Modli sa za tých, čo ti robia zle. 

Ďakuj Bohu za ich duše a vytrvalo ich 

požehnávaj. To je sila, ktorá môže 

premeniť i najhoršieho človeka. 

 

VEĽKÁ PRIEPASŤ 

Jeden človek bol sám so sebou, ale i s druhými stále nespokojný a hromžil na Boha.  

"Kto to povedal, že každý má niesť svoj kríž? Je to možné, že nejestvuje nijaký prostriedok, ako sa mu 

vyhnúť? Už mám tých každodenných trampôt naozaj dosť!" Dobrý Boh mu odpovedal snom. 

V ňom videl život ľudí na zemi ako nekonečný sprievod. Každý kráčal so svojím krížom. Pomaly, 

neúprosne, krok za krokom. Aj on bol v tom nekonečnom sprievode a namáhavo kráčal so svojím 

osobným krížom. Po chvíli si všimol, že jeho kríž je veľmi dlhý. Preto sa mu šlo tak ťažko. "Stačilo by kríž 

trochu skrátiť a hneď by bolo toho trápenia menej" pomyslel si. Posadil sa na pätník pri ceste a kus z 

kríža odrezal. Keď sa zaradil do sprievodu, zistil, že sa mu ide ľahšie a rýchlejšie. Bez veľkej námahy 

prišiel na miesto, ktoré ako sa zdalo, bolo cieľom cesty. 

Bola to veľká priepasť, široká rana v kraji, za ktorou sa začínala "zem večného šťastia". Bol to 

čarovný pohľad. Ale nebolo tu mostov, ani lávok, po ktorých by sa dalo prejsť. A predsa, ľudia šťastlivo 

prechádzali. Každý si zložil z ramena kríž, položil ho na okraj priepasti a prešiel po ňom. Akoby kríže 

boli robené na mieru. Siahali od jedného okraja priepasti na druhý. Všetci prechádzali. Len on nie. Jeho 

skrátený kríž priepasť nepreklenul. Zúfalo sa rozplakal.  

"Keby som to bol býval vedel......." Ale už bolo neskoro a bedákanie nepomohlo.      

 

 



DOM č. 40 

V dome číslo 40 býval v roku 1938 

Vavrín Chobot /9.8.1885/, jeho manţelka 

Karolína, rod. Danková /5.8.1898/ a ich deti 

Štefan /1919/ Martina /1921/, Jozef /1923/, Pavel 

/1929/, Ondrej /1934/. 

Karolína bola druhá manţelka Vavrína Chobota. 

S prvou manţelkou mal štyri deti. Mária /1906/ 

sa vydala za Vavrína Koššu, Matej sa oţenil 

s Annou Dolinajcovou a postavil si dom na 

Hornom konci, Ján sa priţenil do Babkova 

a Pavlína sa vydala za Martina Koššu.  

 

S druhou manţelkou mal Vavrín Chobot päť detí. Najstarší Štefan /1919/ sa oţenil s Máriou Srníkovou 

/1922/ z Babkova. Postavil si dom vedľa rodičovského domu, mali šesť detí. Štefan /1945/ zomrel ako 

trojmesačný. Dcéra Anna /1947/ vyštudovala medicínu 

a vydala sa za Miroslava Danaja. Bývajú v Trnave, kde 

pracuje ako lekárka so špecializáciou anestéziológia 

a intenzívna medicína.  

Manţel prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc, 

prednosta chirurgickej kliniky, sa zároveň venuje aj 

literárnej tvorbe. /OnaQejšia káva, Roztratená nahota, 

V pohode, dá sa, Rátanie rán, Niečim ťa moţno liečim.../ 

Majú syna Miroslava.  

 

Jozef /1948/ sa oţenil s Boţenou Fusekovou, bývajú v Karvinej a majú synov Jozefa a Kamila.  

Jozefína /1950/ sa vydala za Ľubomíra Vyparinu, bývajú v Ţiline 

na Vlčincoch, majú štyri deti: Ľubomír, Monika, Lenka, Matej.  

Štefan sa oţenil s Katarínou Zavadzanovou z Babkova, postavil si 

dom vedľa rodičovského domu, majú syna Štefana a dcéru Katku.  

Najmladší syn Miloslav s manţelkou Janou, rodenou Florišovou, 

zostal bývať v rodičovskom dome, ktorý zrekonštruoval. Majú tri 

dcéry: Janu, Marcelu a Martinu.  

Vavrínova dcéra Martina /1919/ sa vydala za Pavla Masného, 

ktorý zomrel, a ako bezdetná vdova sa vydala za Jozefa Koššu. 

Syn Jozef /1923/ padol vo vojne, syn Pavel /1929/ sa stal 

plukovníkom, náčelníkom vojenského útvaru, ţije v Leviciach. 

Ondrej /1934/ sa priţenil do Kamennej Poruby.  

Po smrti Vavrína a Karolíny dom č. 40 zbúrali. Dnes má na tom 

mieste ich vnuk Štefan postavenú garáţ. 

 

 

 

Na fotografii: dom č. 40 vedľa stará škola, Karolína a Vavrín Chobot, 

Štefan Chobot /1919/ s rodinou. 

 

PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, zodpovedný redaktor Anton Chobot, výkonná redaktorka Ing. Eva 

Masná, tlač a distribúcia Zuzana Masná, email: podhorskyhlasnik@gmail.com, elekronická verzia na www.obecpodhorie.info 
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