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Vážení spoluobčania! 

      

      Opäť je za nami ďalší rok. Dovoľte mi, aby som Vám poprial všetko to najlepšie v Novom roku 2016  

v mene svojom a tieţ i mene svojich spolupracovníkov a  všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, 

prajem veľa  pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech 

Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môţete tešiť z prítomnosti Vašich najbliţších. Rozdávajme 

okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má 

naozaj hodnotu.   

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre kaţdého z nás znamená aj začiatok nových plánov, 

predsavzatí a    určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2016 chceli uskutočniť. 

            Je to však aj čas hodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zaţili, vykonali, či nestihli urobiť. Sám náš 

ţivot je o sebe pestrý a kaţdého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj 

dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tomto dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať, zveľaďovať, 

veci rozbehnuté a nebáť sa prekáţok, ktoré boli a určite aj  prídu. 

      Keď som pred rokom, vo voľbách získal  Vašu dôveru, mojím predsavzatím bolo  urobiť pre našu 

obec čo najviac. Vskutku Vaša vôľa je pre mňa otázkou cti a starostovského sľubu, ktorý budem plniť ako 

najlepšie budem vedieť. Táto Vaša podpora ma ešte viac povzbudila v práci pre obec v nedávnych 

komunálnych voľbách. Verím, ţe s pomocou Vás a poslancov obecného zastupiteľstva vyriešime nejeden 

problém, ktorý nám ţivot v našej obci prinesie. Nechcem sa v tomto príhovore dotýkať jednotlivých akcií, 

ktoré sme v obci uskutočnili, toto všetko musíte posúdiť vy samotní občania. Nie vţdy je to ľahké. Niekedy 

si myslíme, ţe sme urobili pre danú vec všetko, ale nakoniec sa stretáme i s nepochopením a nevôľou, ale i 

takéto veci prináša beţný ţivot. 

      Na rok 2016, ako i roky nasledujúce má obec naplánované plnenie náročných úloh a samozrejme i 

ďalšie činnosti, ktoré si vyţiadajú beţné potreby obce.  Ešte veľa vecí je potrebné v našej obci vybudovať, 

vylepšiť a skrášliť.  Na druhej strane je potrebné sa do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, 

ktoré sme schopní v rámci nášho  úsilia a hlavne dostupných finančných zdrojov zvládnuť. Mojím osobným 

ţelaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi obce a samozrejme s obecným zastupiteľstvom. Vţdy si 

budem váţiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu. 

      Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v 

uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce, ktorí dennodenne dokazujú, ţe im osud našej 

obce nie je ľahostajný. 

      Na záver Vám všetkým prajem v mojom mene, v mene pracovníkov obecného úradu, ako i v mene 

poslancov obecného zastupiteľstva hlavne zdravie a aby bol pre Vás dobrý a úspešný kaţdý deň v roku 

2016. 



UPOZORNENIE    

Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť  nahlásiť  zmeny v daňovom priznaní, ktoré nastali predajom, kúpou 

nehnuteľností, zmenou pozemku na stavebný pozemok, kolaudáciou stavieb, uhynutím psa a pod. do 31.1.2016. 

Občania, ktorí ţiadajú odpustenie alebo zníţenie poplatku za TKO musia doloţiť doklad do 31.1.2016.  

Taktieţ treba nahlásiť stav vodomeru, ak nebola doteraz odpísaná spotreba vody.   

ŠTATISTIKA 

Počet obyvateľov obce Podhorie k 1.1.2016:  869 / z toho 851 s trvalým pobytom/ 

Počet narodených detí v roku 2015: 19                    

Počet zomrelých občanov v roku 2015: 9                    Počet sobášov v roku 2015: 5      

 

KRONIKA 

Narodili sa: Mário Melišík, Agáta Gerová,  Zuzana Ďuračinská, Michaela Maceková, Šimon Trnovec.  

                    Rodičom srdečne blahoželáme. 

Zomrel: Ján Gažúr vo veku 58 rokov. 

 

Vo veku 92 rokov zomrel vdp. kanonik CELESTÍN MIKUNDA, ktorý bol v rokoch 

1980 – 1990 správcom farnosti Lietava. Narodil sa 29.9.1923 v Porúbke, za kňaza bol 

vysvätený v roku 1949, zomrel v domove dôchodcov v Nitre, kde sa zotavoval po úraze,  

30.12.2015 v podvečerných hodinách. Pôsobil na 18 miestach, 4 roky bol v PTP a 4 roky 

pracoval vo výrobe, kedy mu štátna moc zobrala súhlas vykonávať kňazskú sluţbu. Od 

roku 1999 ţil v Lietavskej Lúčke na odpočinku, ale naďalej, aţ do svojej smrti vypomáhal 

aj v našej farnosti a slúţil druhým ako mohol. Odišiel statočný, skromný, obetavý, 

pracovitý a verný kňaz. Pochovaný je na cintoríne V Lietavskej Lúčke – Ilové. R.I.P. 

 

PODHORSKÍ SKAUTI boli v sobotu 19.12.2015 v katedrálnom chráme v Ţiline prevziať betlehemské svetlo,  

v nedeľu ho rozniesli do kostolov a kaplniek našej farnosti a na Štedrý deň predobedom si ho mohol, kto chcel, 

vyzdvihnúť na Strede obce. 

 

VIANOČNÉ STRETNUTIE 2015 

Posledná nedeľa roka 2015 bola dňom stretnutia rodín i rodákov v kultúrnom dome. Radosti nikdy nie je dosť – taký 

bol názov amatérskeho animátorského divadielka, cez ktoré sme dostali odkaz: V každom človeku je kus dobra, len 

ho treba nájsť! To je odkaz do nového roka pre kaţdého z nás. V dnešnej dobe, keď sa stalo módou stále sa sťaţovať 

a všetko a kaţdého kritizovať, je táto myšlienka veľmi aktuálna. Kultúrny dom bol plný, nálada bola výborná, 



kapustnica všetkým chutila a takisto aj vianočný punč. Sviatočnú vianočnú atmosféru podčiarkol aj spev súboru 

PODHORČAN. K poslednej piesni „Tichá noc...“ sa pridali všetci prítomní.  

SILVESTROVKÝ VÝSTUP NA KAČKU 2015 

Aj v tento rok tak, ako po 

minulé roky, sa na Silvestra 

uskutočnil výstup na náš 

najvyšší vrch Kačku. 

Zúčastnilo sa ho asi päťdesiat 

starších i mladších  turistov 

z Podhoria i rodákov, ktorí 

sem radi na túto akciu 

pricestujú. Na vrchole sa 

zapísali do pamätnej knihy 

a spolu si zaspievali 

hymnickú pieseň „Hej, 

Slováci...“ V pochode ďalej 

pokračovali do sedla Roháč, 

kde si obyčajne odpočinú pri 

malom občerstvení. 

 

 

 

DOM č.53 

Dom číslo 53  bol jednou stenou spojený s domom 52. Pôvodne v ňom býval brat 

Vincoška Danecha, ktorý tieţ prišiel do Podhoria z Brezian. V roku 1938 tu býval  

jeho syn Jozef Danech /1900/, ktorý mal ţenu Máriu Brezániovú  /volali ju aj 

Katuša/, sestru Štefana /1885/ a Justíny /1892/, ale nerozumeli si, tak odišla od 

neho do Čiech. Rozviesť sa s ňou nechcel, tak ona si v Čechách našla priateľa, 

s ktorým mala dve deti, ktoré niesli meno Danech: Marta a Ján. Počas vojny bola 

partizánkou,  na ukončenie vojny navštívila Podhorie vo vojenskej uniforme so 

samopalom v ruke. Jej priateľ bol letec, po vojne  emigroval do zahraničia .   

 Jozef ţil a gazdoval spolu so svojou sestrou 

Margitou.  Margita Danechová /1889/ mala 

so svojím muţom  Vendelom Furmánkom 

/1903/ dve deti, chlapec zomrel a ostala dcéra 

Lucia /1923/, ktorá sa vydala za Jána 

Beniača, mali štyroch synov: Karol, Ján, 

Emil, Branislav.  Margita mala veľa rolí, bola 

veľmi robotná, ale aj tak sama nevládala 

obrobiť všetky polia, preto si aj najímala 

pomoc.  „Na začiatku práce sa prežehnala 

a povedala: „Pane, Kriste, požehnaj a do 

večera buď sto hodín“ – aby sa len čo najviac spravelo. Tetka Margita boli len 

kosť  a koža, ale ešte osemdesiatročná liezli po stromoch, Vendelko vyhrával na 

ústnej harmonike. Jožko, brat, mal horšiu povahu, tetka Margita žmurkli, 

usmiali sa. Keď hrýzli jablko, pozerali sa do neba, aby ich niekto neuriekol, 

komu by prišla na jablko chuť.“  Margita poznala a zbierala liečivé byliny 

a v zime nimi pomáhala ľuďom.  V peci na chlieb, ktorú mali na dvore, sušila 

jablkové šúplaty – sušky, v zime ich ponúkala deťom. Mala veľmi rada svojho 

brata Joţka, ten bol starostlivý gazda, staral sa o kone. Bol veľmi sporovlivý, 

všetko, čo našiel, opatroval, vešal to na klinčeky na humne, ţe sa to niekedy zíde. Chlapci volali humno „múzeum“.  



 

 
DOM č.52 

V dome číslo 52 býval v roku 1938 Peter Danech /1889 - 1959/, 

/bol z dvojičiek, brat Pavol umrel pri narodení/ a jeho manţelka 

Justína Brezániová 

/1891 -1984/ - 

sestra Štefana 

Brezániho /1885/ 

s deťmi. Petrov 

otec Vincent 

Danech /1855/ bol 

drotárom a do 

Podhoria sa 

priţenil, prišiel 

z Brezian. Volali ho ňaňko Vincoško, bol dlhé roky zvonárom v starej 

zvonici. Okrem Petra mal syna Vendelína /otec Mateja Danecha/ 

a dcéru Teklu, ktorá sa vydala do Závadky. 

Dcéra Emília /1923/, sa vydala za Karola Ondrejku do Babkova a po 

vojne odišli do českého pohraničia.  Majú šesť detí: Ilona, Milan, Ján, 

Viera, Jaroslava, Miroslav. Bývajú v Radoniciach u Kadane, stará sa 

o kaplnky, robí kostolníčku. Štefánia /1925/ sa vydala za Štefana 

Súlovca, má 6 detí: Ladislav, Štefánia, 

Peter, Katarína, Milan, Viliam.  Ondrej 

/1927/ pracoval ako parketár, keďţe otec 

bol ťaţko chorý, bol ţiviteľom, rodiny, 

neskôr robil v Podhorí krčmára , oţenil 

sa s Helenou, rod. Macková 

z Michaloviec, ktorá pracovala v Martine 

v nemocnici, mali šesť detí: Helena, 

Mária, Alfonz, Juraj, Ondrej, Peter.  

Karolína /1931/pracovala v nemocnici 

v Martine a tam sa aj vydala za Vladimíra Špánika, mali tri dcéry: 

Mária, Katarína, Jana. Pavel /1935/ bol vyučený ako elekrotechnik 

slaboprúdar, robil údrţbára v kúpeľoch, oţenil sa s Martou 

Masarykovou z Trenčianskej Teplej, ona po dvoch rokoch manţelstva  

zomrela na ťaţkú chorobu. Pavel zomrel v decembri 1985. Všetci radi 

hrávali divadlá a estrády. Ondrej s Pavlom aj nacvičovali, Pavel skladal 

častušky. Anna /1938/ pracovala ako detská zdravotná sestra 

a dorastová sestra, vydala sa za Rudolfa Turjana  /1938/, od roku 1968 

bývajú v Ţiline, 

adoptovali si syna 

Romana. Anna bola 

spoluzakladateľkou 

„Ochrany spotrebiteľa“ , bola to poradenská činnosť s pôsobnosťou 

v okrese Ţilina, vydávali časopis, robili prieskum trhu, robili osvetu 

na základných aj stredných školách, vybavovali reklamácie tovaru 

a sluţieb, mali pravidelnú rubriku v Ţilinskom  večerníku. Desať 

rokov robila prísediacu na krajskom súde. Má trvalý pobyt 

v Podhorí, stará sa o rodičovský dom a má snahu dať ho do 

pôvodného stavu. Je to najzachovalejší pôvodný murovaný dom v Podhorí, ktorý bol postavený po celoobecnom 

poţiari začiatkom 20. storočia. 

 
Na fotografii: Peter Danecch, Justína Danechová, Danechov dom, Emília Danechová – Ondrejková, Ondrej Danech, Štefánia Danechová - 

Súlovcová a Karolína Danechová – Špániková, Pavel Danech, Anna Danechová – Turjanová. 

 

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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