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Váţení spoluobčania, 

 
mesiac jún sme začali vydarenou akciou z príleţitosti dňa detí, ktorá má v našej obci uţ dlhšiu 

tradíciu. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili. Je to príleţitosť na neformálne stretnutie sa našich 

občanov, či uţ rodičov alebo starých rodičov detí, a tým aj vzájomné spoznávanie sa a zbliţovanie. 

Veľkú vďaku chcem vysloviť všetkým, ktorí pomohli túto akciu pripraviť alebo ju sponzorsky 

podporili.  

Ďalej by som chcel apelovať na vodičov, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na 

kriţovatkách a aby dodrţiavali predpísanú rýchlosť od značky Podhorie smerom do obce a po celej 

obci z dôvodu bezpečnosti nás všetkých. 

Naša obec sa stala členom Euroregiónu Beskydy. Je to dobrovoľné zdruţenie miest a obcí 

troch prihraničných území Slovenska /Ţilina/, Poľska /Bielko-Biala/ a Česka /Frýdek – Místek/, ktoré 

vzniklo v roku 2000. Cieľ a význam tohto spoločenstva spočíva v kvalitnej spolupráci v oblasti 

hospodárskej, kultúrnej, ekologickej, vzdelanostnej, bezpečnostnej i sociálnej, v zbliţovaní 

obyvateľov a inštitúcií v prihraničných oblastiach. 

Pokračujeme v príprave projektovej dokumentácie na stavbu MŠ, ako som Vás informoval uţ 

minulý mesiac. 

Chcem Vás všetkých – našich občanov, i rodákov, srdečne pozvať na cyrilometodské hody, 

ktoré sa budú konať prvý júlový víkend.  

Blíţi sa koniec školského roka. Prajem naším školákom a študentom pekné výsledky 

a zaslúţené prázdniny a všetkým skôr narodeným príjemnú dovolenku. Všetkým nám pokojné 

spolunaţívanie v našej obci. 

 



ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE ZO DŇA 29.5.2015 
 

- Zasadnutie OZ viedol starosta obce Anton Chobot. Prítomných bolo 5 poslancov, poslankyňa Lenka 

Danková a poslanec Jozef Masný sa ospravedlnili. Starosta predniesol plnenie uznesení a konštatoval, ţe sú 

vo všetkých bodoch splnené. 

- Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce predniesol záverečný účet obce Podhorie za rok 2014. 

Prebytok vo výške 108,35 € pouţiť na tvorbu rezervného fondu. OZ to schválilo bez výhrad. 

- Poslancom bolo písomne doručené plnenie príjmov a výdavkov obce Podhorie za 1. – 3. mesiac 2015. OZ 

prerokovalo a schválilo plnenie príjmov a výdavkov za 1. - 3. mesiac roka 2015. 

- Hlavný kontrolór obce predniesol Správu hlavného kontrolóra a individuálnu výročnú správu. Poslanci ju 

zobrali na vedomie a schválili plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. 

- Poslanec Viliam Masný odporučil zvýšiť rozpočet o 360 € v kapitole – špeciálne sluţby – na právnické 

sluţby. Finančné prostriedky získané z predaja pozemkov pouţiť v rozpočte na budúcu výstavbu chodníka 

od bytoviek k hlavnej miestnej komunikácií za účelom zriadenia novej autobusovej zastávky. OZ s návrhom 

súhlasilo.  

- Starosta obce predniesol návrh na doplnenie územného plánu formou zmeny a doplnku v lokalitách Diel a 

Nad ihriskom. OZ návrh schválilo a odporučilo starostovi obce vykonať všetky právne úkony vedúce k 

príprave a realizácií zmeny a doplnku Územného plánu obce Podhorie .  

- Starosta obce informoval prítomných o získaní dotácie vo výške 132 000,- €, z toho 120 000,- € na 

kapitálové výdavky a 12 000 € na beţné výdavky z Ministerstva školstva, vedy a výskumu na výstavbu 

novej MŠ.  

Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie a schvaľujú výstavbu novej MŠ. Stavba bude modulová. V 

tomto období sa zabezpečuje prieskum trhu na projektovú dokumentáciu. Termín pouţitia dotácie – 

4.5.2015 do 31.12.2016. 

- Starosta obce informoval prítomných o moţnosti vstupu do zdruţenia Beskydy, ako člena Euroregiónu 

Beskydy. OZ súhlasilo so vstupom do zdruţenia a schválilo výšku členského príspevku obce Podhorie ako 

člena vo výške 50,- Eur na rok 2015 a 100,- Eur na rok 2016. OZ odporučilo členský príspevok zapracovať 

do rozpočtu obce na rok 2015. OZ odporučilo starostovi obce vykonať všetky právne úkony smerujúce k 

vstupu obce Podhorie do zdruţenia Región Beskydy.  

- OZ prerokovalo ţiadosť p. Jozefíny Štanclovej o poskytnutie palivového dreva, zaujalo súhlasné 

stanovisko. 

- OZ prerokovalo ţiadosti občanov p. Emílie Dankovej, p. Emílie Chobotovej a p. Miroslava Šupeja 

o zaradenie parciel č.988, 990, 989 v k. ú. Podhorie v lokalite Nad ihriskom a nehnuteľnosťami v lokalite 

Pod Dielom do zmien a doplnku Územného plánu obce Podhorie. Zaujalo súhlasné stanovisko. 

- OZ odporúča podnet p. Tatiany Masnej riešiť formou odstúpenia na komisiu verejného poriadku. 

- OZ odporúča podnet p. Petra Danecha odstúpiť na riešenie právnemu zástupcovi obce. 

- OZ prerokovalo ţiadosť o dotáciu Zdruţenia na záchranu Lietavského hradu, súhlasí s poskytnutím 

príspevku vo výške 100,- €. 

 

KRONIKA 
 

Narodili sa: Jakub Svitana,  

       Paulína Stenchláková, 

       Tomáš Štaffen.  

Rodičom srdečne blahoţeláme. 

 

Novú rodinu si zaloţili: Tomáš Danech a Monika Vlčanská, 

              Viera Súlovcová a Michal Trnovec. 

              Katarína Petráková a Ján Kavecký 

 

 



POZVÁNKA 
  

CYRILOMETODSKÉ OBECNÉ HODY 

Obecný úrad a OZ obce Podhorie pozýva všetkých občanov a rodákov na slávenie obecných hodov. 

sobota 4. 7. 2015  o 18.00 hod. veselica pri Obecnom úrade v Podhorí 

nedeľa 5. 7. 2015  o 11.00 hod. sv. omša v kaplnke sv. Cyrila a Metoda  

          o 15.00 hod. poboţnosť KC na Roháč ku cti svätých vierozvestcov  

 

DEŇ DETÍ 
 

V prvú júnovú sobotu bolo na futbalovom ihrisku veselo. OÚ a OZ obce Podhorie usporiadalo zábavno-

športové podujatie pre našich najmenších. Hrali sa, súťaţili, vozili sa na koníkoch, skákali na skákacom 

hrade, mali moţnosť pozrieť sa zblízka na vojenskú techniku a iste boli vďační v tom horúcom dni za 

osvieţenie vodou DHZ.  

OÚ ďakuje sponzorom: p. Miroslavovi 

Tatarkovi, Jurajovi Tatarkovi, COOP 

Ţilina, Anne Kadlečíkovej, Výboru SD 

COOP Podhorie, Ing. Ľube Brezianskej, 

Ing. Jozefovi Brezianskému, Ing. Lenke 

Dankovej, Lesnému a pozemkovému 

spoločenstvu Roháč, Pavlovi Ondrejkovi, 

Alexandrovi Lehockému, Pavlovi 

Gelatkovi, Antonovi Chobotovi, Tomášovi 

Danechovi a Milošovi Saganovi, p. 

Rakovanovi, DHZ a všetkým, ktorí sa 

podieľali pri spoluorganizovaní MDD. 

 

DEŇ MATIEK 

 

Uţ tradične jedno májové nedeľné popoludnie patrí 

matkám. V kultúrnom dome ich privítal starosta obce 

a poslanci obecného zastupiteľstva. Kaţdú mamičku 

privítali kvetinou. Deti z materskej školy si nacvičili 

milé básničky, pesničky a scénky pod vedením ich pani 

učiteliek. Pozdraviť svojím vystúpením – spevmi 

a tancami v krojoch - prišli ţiačky zo Základnej školy 

Romualda Zaymusa v Ţiline, ktorú navštevuje Kvetka 

Danechová z Podhoria. Do veselej nálady zaspievali 

a na heligónkach zahrali členovia súboru Dolina 

z Lhoty pod vedením pani Milky Masnej.  

Na záver bolo malé občerstvenie. 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
 

Študenti GSF zo Ţiliny sa predstavili v našom kultúrnom dome komédiou N. V. Gogoľa 

Revízor. Je to najčastejšie hraná ruská hra, pretoţe hovorí o korupcii, o nedodrţiavaní 

morálky, o kradnutí a iných nešvároch, ktoré sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Herci podali 

vynikajúce výkony, diváci mali príjemný kultúrny záţitok.  

 „Nehnevaj sa na zrkadlo, keď máš krivé gamby.“ (N. V. Gogoľ) 



DOM č. 42 – II. časť 
 

Michalov brat Jozef Meško /19.3.1874/ sa narodil uţ v Podhorí. Mal dcéru Máriu 

/1910/, ktorá sa vydala za Štefana Súlovca /1907/. Ich najstarší syn Štefan /1930/ 

s manţelkou Máriou mal päť detí a býval v Spišskej Belej, syn Emil /1935/ 

s manţelkou Boţenou mali dvoch synov a bývali v Hričovskom Podhradí, dcéra 

Valéria /1937/ s manţelom Tiborom 

Benkom mali tri deti a bývali 

v Lietavskej Lúčke. Najmladší syn 

Jozef sa oţenil s Annou Plevkovou 

z Krasňan a mali spolu sedem detí: Zdenko, Zdenka, Jozef, 

Erika, Miloš, Maroš, Roman.  

Syn Ján Meško /12.12.1912/ sa oţenil s Máriou rodenou Chobotová /13.12.1913/, mali dvoch synov Jozefa 

/1931/ a Pavla /1934/. Bývali v rodičovskom dome a spravovali 

gazdovstvo, po zaloţení druţstva Ján Meško ml. pracoval na druţstve 

s koňmi. Jozef sa oţenil s Vincenciou Súlovcovou, zostali bývať v 

rodičovskom dome, ku ktorému si neskôr pristavili svoj dom. Majú 

dcéru Martu /1951/, ktorá sa vydala za Jozefa Jančíka, bývajú v Ţiline, 

majú dcéru Martinu, synov Jozefa a Michala. Syn Jozef /1955 /sa 

oţenil s Máriou Berzákovou z Budatína, majú dcéru Katarínu a bývajú 

na Vlčincoch. Syn Peter /1957/ si zobral Annu Síkelovú z Hloty, majú 

dcéru Veroniku, postavili si dom v Podhorí. Juraj /1958/ si zobral 

Danielu Masnú, postavili si dom na Hornom konci, majú synov 

Mariána, Juraja, Romana a dcéru Mariannu. Miloš /1966/ si zobral za 

manţelku Janu Hubočanovú z Brezian a postavili si dom vedľa 

rodičovského domu.  

Pavol sa oţenil 

s Emíliou Masnou z Podhoria, mali dvoch synov a bývali 

v Ţiline. Syn Pavol s manţelkou Jankou mali syna 

Romana a syn Miroslav s manţelkou Jankou mali synov 

Miroslava, Petra a Jakuba. Dcéra Ernestína /6.2.1919/ sa 

vydala do Lietavskej Svinnej za Jozefa Síča. Ich dcéra 

Elena /1945/ sa vydala za Jordána Makuku /1939/ a mali 

spolu päť detí. Najstaršia dcéra Anna /1964/ sa vydala do 

Podhoria za Eugena Koššu /1959/, majú päť dcér: Monika, Martina, Erika, 

a dvojičky Hanka a Danka. Dcéra Ľubomíra /1966/ sa vydala do L. Lúčky za 

Ferdinanda Sliviaka, majú tri dcéry, syn Milan /1969/ sa oţenil s Valikou 

Gaţúrovou z Podhoria, bývajú v Svinnej a majú štyri deti: Simona, Matej, Vanesa 

a Tamara. Ľuboš /1972/ si zobral Zuzanu Belanovú z Podhoria, bývajú v Svinnej 

a majú tri deti: Petra, Timea a Daniel. Najmladšia Jana /1974/ sa vydala do 

Podhoria za Miloslava Danecha, majú tri deti: Dávid, Laura a Tobias. Ernestína 

mala aj dvoch synov. Miroslav sa oţenil s Vincenciou zo Zástrania, majú troch 

synov: Miroslav, Róbert a Peter. Jozef sa oţenil s Magdalénou z Ruţomberka, 

majú dvoch synov: Jozef a Michal. 

Foto: Jozef Meško /1874/, syn Márie rod. Meškovej Jozef Súlovec s manželkou a sestrou Valikou s manželom, Ján Meško 

s manželkou Máriou a synmi Jozefom a Pavlom s rodinami, Ján Meško so synom Jozefom s koňmi, Ernestínina dcéra Elena 

s dcérou a vnučkou 

 

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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