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Vážení spoluobčania, 

 

dovoľte mi informovať Vás o priebehu výberového konania na stavbu: Rekonštrukcia 

ôsmich bytových jednotiek v budove materskej školy. V tomto období si firmy, ktoré majú 

záujem o rekonštrukciu, podávajú žiadosti. Po výberovom konaní prejdeme k realizácii 

výstavby. 

Pracovníci na verejnoprospešných prácach vykonávajú údržbu a čistenie prícestných 

rigolov.  

Vyzývam občanov, ktorí parkujú svoje motorové vozidlá na miestnych komunikáciách 

a majú možnosť umiestniť svoje motorové vozidlá vo svojich dvoroch alebo v garážach, aby 

tam parkovali. Občanov, ktorí túto možnosť nemajú, vyzývam, aby boli ohľaduplní a 

neznemožňovali prístup občanom do svojich dvorov. Vodičov motorových vozidiel vyzývam 

k dodržiavaniu predpísanej povolenej rýchlosti 50 km za hodinu od tabule, ktorá označuje 

začiatok obce, lebo hrozí nebezpečenstvo úrazu predovšetkým matkám s deťmi. 

      K rozšíreniu verejného osvetlenia uvádzam, že sa bude rozširovať postupne, tak ako 

bolo plánované od družstva k cintorínu.  

      Upozorňujem občanov, ktorí budú vykonávať stavebné úpravy, kamenárske práce  na 

hrobových miestach a pomníkoch na miestnom cintoríne, na povinnosť vopred sa prihlásiť na 

obecnom úrade v Podhorí. 

 Prajem všetkým občanom s pribúdajúcim svetlom a teplom veľa zdravia a radosti zo  

života. 



PÍSOMNÉ STANOVISKO SPP k uskutočneniu drobnej stavby 

V záujme bezpečnosti plynárenskej siete a najmä bezpečnosti obyvateľov našej obce, je potrebné, 

aby všetky subjekty, ktoré ţiadajú o vydanie stavebných, búracích, rozkopových či iných povolení, prípadne 

ktoré ohlasujú uskutočnenie drobnej stavby, predloţili písomné stanovisko spoločnosti SPP - distribúcia, 

a.s., alebo nákres s vyznačením distribučnej plynárenskej siete, z ktorého bude vyplývať, ţe voči 

uskutočneniu takýchto činností nemá SPP námietky. Vydanie vyššie uvedeného stanoviska nie je 

spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s. spoplatnené. 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 

STAVEBNÝ ÚRAD spol.ocu.visnove@gmail.com  

Sídlo:  Obec Višňové, 013 23 Višňové 556      Pracovisko: Framborská 253/21, 010 01 Ţilina  

ÚRADNÉ HODINY                                PODATEĽŇA 

Pondelok  8.00 - 11.00 Obed 12.00 - 14.30           8.00 - 11.00 Obed 12.00 - 14.30 

Utorok       nestránkový deň                        8.00 - 11.00 Obed 12.00 - 14.30 

Streda       8.00 - 11.00  Obed 12.00 - 16.30          8.00 - 11.00 Obed 12.00 - 16.30 

Štvrtok       nestránkový deň                       8.00 - 11.00 Obed 12.00 - 14.30 

Piatok       nestránkový deň                        8.00 - 11.00 Obed 12.00 - 12.30 

 

KRONIKA 

Zomreli naši spoluobčania: Alexander Masný vo veku 62 rokov, 

                       Mária Barčiaková vo veku 77 rokov. 

OZNAM 

Obecný úrad Podhorie oznamuje občanom, ţe dňom 23. marca sa začali vyberať miestne dane 

a poplatky. Dane, poplatky za psa, TKO, cintorínsky poplatok a poplatok za vodu môţu zaplatiť do 

pokladne obce alebo po prevzatí platobných výmerov poštovou poukáţkou alebo na účet obce. 

 

ODKAZ KAROLÍNY BRÜSTLEOVEJ  

Slávnostné vyhodnotenie Literárnej súťaţe Odkaz Karolíny Brüstleovej sa uskutoční v piatok 24. 

apríla 2015 o 11.15 hodine v Kultúrnom dome v Podhorí za prítomnosti účastníkov literárnej súťaţe, členov 

poroty, organizátorov a hostí. Súťaţiaci písali práce na tému: Bol som pri tom a zostal/nezostal som ticho. 

 

SKAUTI V PODHORÍ 

Skauti v Podhorí sa delia na 4 druţiny. Najmladší vĺčatá sa 

volajú Sokoli a Diviaci a skauti - piataci - sa volajú Medvede. Sokoli 

a Diviaky patria do oddielu Rysy, Medvede patria do oddielu Falco. 

Dievčenská druţina včielok Sedmokrásky je z oddielu Aldarion. 

Stretávame sa jeden krát do týţdňa kaţdý štvrtok. Sokoli a Diviaky 

o 15.30 a Medvede o 17.00 hod. Dievčatá sa stretávajú v piatok. Na 

druţinovkách hráme všelijaké hry, získavame body, plníme odborky 

/práca s drevom – vyrezanie vlastnej lyţice, bylinkár, hubár, 

cestovateľ, turista, kuchár../ Učíme sa poznávať stopy zvierat, mená 

zvierat, ochraňovať prírodu, poskytnúť prvú pomoc, poradiť si 

v kaţdej situácii. Boli sme na Kľaku, na Ţibride, na Starhrade. Kaţdé 

leto je tábor, ktorý trvá jeden aţ dva týţdne. Posledné leto sme boli na 

Liptove. Ak sa chceš pridať, príď medzi nás. /www.skauting.sk/ 

                                                                 Skauti z oddielu Medvede 
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VEĽKÁ NOC 

Pred i počas tohtoročnej Veľkej Noci to vonku vyzeralo 

ako na Vianoce. Poslední pútnici na Roháč na Veľký piatok sa 

zabárali vyše členkov do snehu, deti stavali snehuliakov. To 

však nič neubralo na vnútornom preţívaní slávenia Veľkej Noci 

– nášho najväčšieho sviatku.  

Veľká Noc je najväčším sviatkom v roku. Je to deň, kedy si 

pripomíname Kristovo víťazstvo nad smrťou. Ukázal nám tak 

cestu ţivota a šťastia. Láska porazila nenávisť, ţivot zvíťazil 

nad smrťou, svetlo rozohnalo temnoty. Je to tá najlepšia správa. 

Na tomto tajomstve stojí naša viera a naša nádej. Môţe to 

pochopiť iba ten, kto sa vie poníţiť, kto sa vie 

pokoriť, kto vie ţasnúť a načúvať tichu... Svet 

nabáda presadiť sa za kaţdú cenu, 

konkurovať, získavať na postavení. Nesmieme 

mať strach z reality, neuzatvárať sa do seba, 

neutekať pred tým, čomu nerozumieme., 

nezatvárať oči pred problémami... Snaţíme sa 

ţiť pre vzájomnú sluţbu, nebyť arogantnými, 

ale ochotnými a úctivými, prekročiť vlastné 

pohodlné istoty a lenivosť, hľadať zmysel, 

ktorý nie je lacný. Sme stvoreniami s o svojimi 

kvalitami i nedostatkami, hriešnici, ktorí 

potrebujú odpustenie. Dovoľme, aby bol náš 

ţivot premenený vzkriesením!  

/Z myšlienok Sv. O. Františka/ 

 

Na Bielu sobotu naši hasiči spolu so svojimi lietavskými kolegami tradične držia čestnú stráž 

pri Božom hrobe a pri slávnosti Vzkriesenia vo farskom kostole v Lietave. Je to pôsobivé, vyvoláva to 

pocity úcty, tajomnosti a veľkoleposti tohto sviatku. 

 

Zázrak lásky 
Jedna mladá matka čakala svoje druhé dieťa. Keď sa dozvedela, ţe to bude dievčatko, učila svojho 

prvorodeného, ktorý sa volal Miško, priloţiť hlávku na oblé bruško a spolu s ňou spieval uspávanku 

sestričke, ktorá sa mala narodiť. Pesnička, kde sa spievalo "Spi dieťatko, zavri očká..." sa chlapčekovi 

veľmi páčila a často ju spieval. Pôrod však nastal predčasne a bol komplikovaný. Novorodené dievčatko 

museli dať do inkubátora, lebo potrebovalo mimoriadnu starostlivosť. Rozochvených rodičov pripravili na 

najhoršie: ich dieťatko má minimálnu šancu na preţitie. Malý Miško ich prosíkal: "Chcem ju vidieť! Ja ju 

musím vidieť!" 

Po týţdni sa stav dievčatka ešte zhoršil. Vtedy sa mama odhodlala vziať Miška na jednotku 

intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Zdravotná sestra sa jej v tom pokúsila zabrániť, ale ţena 

neustúpila a priviedla chlapca k postieľke pokrytej hadičkami a drôtikmi, kde maličká bojovala o svoj ţivot.  

Miško inštinktívne sklonil tvár k tváričke bábätka a začal potichu spievať: "Spi dieťatko, zavri očká..." 

Dieťatko okamţite zareagovalo. Začalo pokojne a pravidelne dýchať. So slzami v očiach mu mama 

povedala: "Pokračuj, Miško, len spievaj!" Chlapček pokračoval.  Dievčatko pohlo drobnými rúčkami. 

Mama a otec plakali a smiali sa súčasne, zatiaľ čo zdravotná sestra s otvorenými ústami hľadela na scénu, 

ktorá sa tu odohrávala, a nemohla uveriť vlastným očiam.  

O niekoľko dní mama priniesla maličkú v náručí domov. Miško hlučne prejavoval svoju radosť.  

Lekári v rozpakoch ťaţko hľadali slová vysvetlenia. Mama a otec vedeli, ţe to bol jednoducho zázrak. 

Zázrak lásky staršieho brata k očakávanej sestričke.  



DOM č. 41 

Číslo 41 mal učiteľský byt v škole. Bývali v ňom 

manţelia učiteľ Aladár Ďurčanský /1909/ a Helena, rodená 

Klimková /1914/. Učili v Podhorí od roku 1933. Počas 

siedmych rokov svojho pôsobenia v Podhorí odviedli kus 

práce. Vyučovali 99 detí v dvoch triedach. Nacvičovali s nimi 

piesne, básne, scénky na rôzne štátne oslavy a tieţ aj Deň 

matiek, začiatok a koniec školského roku. Nacvičili s deťmi 

a mládeţou mnoţstvo divadelných predstavení: Svätojánska 

noc, Vianočný sen, Bludár, Jakú máš priateľku, Truc na truc, 

Pytliakova ţena. Urobili si tieţ bábkové divadlo a zahrali hru 

Kráľ lútok, Marguel sluha pekiel, Vyliečený ţgrľo, Jano a Mišo v Rusku, Šťastný Ďuro, Pesnička 

strieborných zvončekov, Drak na Váhu, Ako Jano zmúdrel, Nebom, peklom za mamičkou. Výťaţky 

z predstavení poskytovali chudobným deťom, kúpili im za ne topánky, kabát a iné ošatenie a tieţ prispeli aj 

na niektoré práce okolo školy.  Počas ich pôsobenia začali rodičovské stretnutia s učiteľmi. Upravilo sa 

okolie školy, postavili sa odvodňovacie kanály, záhradka s ohradou, postavila sa dreváreň, porobili sa rôzne 

iné úpravy. Pán učiteľ Ďurčanský učil deti aj ich rodičov sadiť a štepiť stromy. Zaviedol „stromkové 

slávnosti“. Počas ich účinkovania bolo na Vajane zriadené školské ihrisko a vysadená školská záhrada. 16. 

apríla 1939 zorganizovali slávnosť „Stromy slovenskej slobody“, pri ktorej ţiaci zasadili štyri lipy. Dve 

pred obecný dom a dve pred vchod do cintorína. Kaţdý ţiak si zasadil jeden i viac ovocných stromov vo 

vlastnom dvore. Ţiaci vysadili jabloň do školskej záhrady na Vajane. Cez ručné práce vysadili na svah na 

Vajane 22 sliviek, ktoré daroval Vavrín Koša. 1. decembra 1939 bol p. Ďurčanský preloţený do Závodia. 

Jeho manţelka tu ešte učila do 7. februára 1940. Učitelia Ďurčanskí pokračovali v písaní školskej kroniky 

pani učiteľky Karolíny Brüstleovej v ktorej zaznamenali školské udalosti, ale aj ţivot v obci.   
 

//8.decembra prednášal p. ing. Šabata 

z Roľníckej školy v Turčianskom Sv. Martine: 

O obilnom monopole. Návšteva 85 občanov. 3. 

februára druhá prednáška o odchove dobytka. 

10. marca tretia prednáška o príprave pôdy.// 

//Ţiaci zahrali divadelnú hru „Na Mikuláša“ 

spojenú s nádielkou. Kaţdé dieťa dostalo 

balíček asi 10 dkg cukroviniek /hradili 

učitelia// //15. júna navštívili ţiaci okrskovú 

výstavu v Závodí, na ktorej sa aj tunajšia škola 

zúčastnila. Zaslala 8 výkresov, 6 písaniek, 

z ručných prác chlapeckých lietadlá, kolovrat, 

model domu atď., z ručných prác dievčenských rukávce, uteráky, prikrývky atď.// // Školský rok 1938/39 

Vyučovanie sa sľubne vyvíjalo aţ do 24. septembra, kedy prišla mobilizácia do 40 rokov. Muţovia 

odchádzali, lúčili sa s rodinami, deti nechápavo na všetko pozerali. Napnutie bolo k nevydrţaniu. Rádiové 

správy, novinové i ústne hrozili... vypukne válka. Z obce odvádzali i kone. Starší pamätníci svetovej vojny so 

slzami v očiach odoberali sa od kaţdého.//      

Foto: hore Elena Klimková a Aladár Ďurčanský vzadu, dole Elena Ďurčanská s prvoprijímajúcimi. 
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