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Váţení spoluobčania,    

     

som veľmi rád, ţe sme mohli v jarnom období dokončiť revitalizáciu obecného pozemku 

VAJANO, na ktorom boli odstránené staré stromy a kríky, čím sa veľmi skultúrnilo prostredie nad 

miestnym cintorínom. Vyrezané drevo bolo pouţité ako sociálna výpomoc pre našu spoluobčianku. 

V priebehu roka budeme pokračovať na zveľaďovaní tohto pozemku, plánujeme vykonať terénne 

úpravy a vysadiť okrasné dreviny. 

Ďakujem DHZ Podhorie za vyčistenie prícestných kanálov a vyčistenie kanalizácie na strede 

obce. 

Touto cestou by som chcel poţiadať vás, všetkých občanov, aby ste si vyčistili miestnu 

komunikáciu pred svojimi rodinnými domami od prachu a štrku po zimnom období. 

Na základe nami podanej ţiadosti máme vysúťaţenú:  

- rekonštrukciu verejného osvetlenia,  

- rekonštrukciu miestnych komunikácií a  

- rekonštrukciu kultúrneho domu.  

 Teraz uţ len čakáme na pridelenie finančných prostriedkov, aby sme mohli začať s prácami. 

Poruchy na verejnom osvetlení – pre urýchlenie odstraňovania porúch na verejnom osvetlení 

by som chcel poprosiť občanov, aby tieto poruchy nahlasovali priamo na Obecný úrad a to na tel. 

čísle 041/597 00 09. 

 



KRONIKA 

Narodila sa: Dagmar Švecová 

  Michaela Martinková 

Rodičom srdečne blahoţeláme. 

 

OZNAM 

Obec vyberá miestne dane:  

daň z nehnuteľností, poplatok za TKO, psa, poplatok za vodu II. pol./2015 a cintorínske poplatky.  

Prosíme občanov, aby si splnili povinnosť a prišli uhradiť dane do pokladne obce čím skôr. 

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR PODHORIE 

Počas volebnej soboty 5. 3. zasahovali členovia hasičského zboru na strede obce. Z vetvy rozostavanej 

kanalizácie prečerpávali vodu a kal novým motorovým kalovým čerpadlom zo získaného 

protipovodňového vozíka. 

Hasičská brigáda 

Dňa 9. 3. a 11.3. sa konala brigáda hasičov. Členovia DHZ vyčistili a obielili garáţ hasičskej zbrojnice. 

Stráţenie Boţieho hrobu 

Tak ako kaţdý rok, aj na uplynulú Bielu sobotu sa zúčastnili členovia DHZ Podhorie spolu s DHZ Lietava 

stráţenia Boţieho hrobu počas dňa, ale aj pri svätej omši. 

 

Z výročnej správy činnosti DHZ Podhorie za rok 2015, ktorú na členskej schôdzi dňa 

30.1.2016 predniesol veliteľ DHZ Viliam Masný: 

DHZ bolo nápomocné pri viacerých obecných akciách a potrebných prácach. Odkaľovali obecné 

hydranty, čistili obecné kanály a prečerpávali vodu z rozostavanej kanalizácie. Spolu so ţiackym oddielom 

urobili námetové cvičenie v areáli TJ Podhorie pri príleţitosti dňa detí. Boli nápomocní pri organizácii 

a materiálno technickom zabezpečení obecných hodov, ďalej zorganizovali fašiangový pochod masiek 

spojený s pochovávaním basy a pálenie Svätojánskej vatry. 



Uţ druhý rok je aktívny ţiacky hasičský oddiel Plameň. Ţiaci počas roka absolvovali s novým 

referentom mládeţe sériu taktických a námatkových cvičení. Mladí hasiči predviedli svoju zručnosť pri 

ukáţkach poţiarneho zásahu počas dňa detí. 

Minulý rok sa DHZ Podhorie zúčastnilo 4 súťaţí v 

našom okrese, pričom zaznamenalo aj úspech v podobe 

2.miesta v kategórii nad 35 rokov a 3.miesto v kategórii PS 8 

na 1.ročníku súťaţe v hasičskom športe v Lietave. Na 

súťaţiach boli nápomocní aj 3 členovia zo ţiackeho oddielu, 

ktorým sa urobilo ostaršenie. 

Chod DHZ bol financovaný z rozpočtu obce a z dotácie 

Dobrovoľnej Poţiarnej Ochrany SR. Obecným 

zastupiteľstvom bola pre DHZ schválená dotácia vo výške 

3500e, skutočné čerpanie bolo 3006,59e. Financie boli pouţité 

na členské známky, PHM, športové hadice, poistky za hasičov, 

zákonnú poistku, STK a údrţbu poţiarnej cisterny, náradie, 

rebrík, opravu a repas poţiarnej striekačky PS 8 a 5 ks 

vychádzkových oblekov. Podarilo sa vybaviť na základe 

ţiadosti z DPO SR dotáciu vo výške 2000 e, ktorá bola pouţitá 

na nákup B hadíc, motorovej píly Stihl MS 271, vzduchový 

kompresor s príslušenstvom, 12 ks pracovných rovnošiat. 

Okrem toho získalo DHZ 2 sponzorské dary, a to od 

člena Tomáša Danecha, ktorý venoval šiltovky s logom DHZ 

Podhorie a od člena Viliama Masného, ktorý sa vzdal 

poslaneckej odmeny vo výške 200e a venoval ju na chod DHZ. 

Na rok 2016 bolo DHZ na základe ţiadosti zaradené v 

rámci plošného rozmiestnenia síl do skupiny B, čiţe bude 

pridelených DHZ Podhorie ďalších 2000€ z rozpočtu 

Dobrovoľnej Poţiarnej Ochrany SR na nákup materiálno 

technického vybavenia hasičského zboru. 

Počas roka sa zorganizovalo niekoľko brigád kvôli údrţbe cisterny, poţiarnej techniky, čisteniu a 

maľovaniu garáţe a hasičskej miestnosti. 

DHZ sa zúčastnil 4 pohrebov a stráţenia hrobu vo farskom kostole v Lietave počas Veľkej Noci. 

  

PÔSTNE PUTOVANIE 2016: Kvetná nedeľa 

Kristovo víťazstvo bolo 

skryté. Nič sa nedialo, na prvý 

pohľad bolo všetko stratené. 

A predsa uţ v tom tichu a 

zdanlivej prehre bolo ukryté 

Boţie víťazstvo. Ani my 

nemusíme hneď vidieť výsledky 

svojej práce, svojho boja, svojho 

úsilia. Dôleţité je, ţe Boh to 

môţe pouţiť k víťazstvu dobra 

kdekoľvek a kedykoľvek. 

 Pane, nauč nás čakať, 

nauč nás spoliehať sa, nauč nás 

bojovať i keď nevidíme úspechy.  



DOM č. 57 

V dome číslo 57 býval Michal Kreana /1878/ s manţelkou Luciou, rodenou Papíková /1885/, 

obidvaja sa narodili v Skalitom, do Podhoria prišli v roku 1903, hneď po svojej svadbe. Dom, ktorý sa 

zrekonštruovaný zachoval dodnes, postavili v roku 

1936. Mali spolu 8 detí, ktoré sa doţili dospelosti a asi 

štyri zomreli malé: Ján /1905/, Štefan /1907/, Mária 

/1909/, Katarína /1912/, Juraj /1914/, Ţofia /1919/, 

Justín /1920/ a Jozef /1931/. 

Ján sa oţenil s Gizelou Mikulovou /1908/ zo 

Skalitého, mali dcéru Irenu /1931/, ktorá sa vydala do 

Chudejov do Hôrok, Jozefínu /1938/, ktorá sa vydala 

do Lietavy za Róberta Brezániho, Milana /1942/, ktorý sa 

oţenil s Lýdiou Brezániovou z Lietavy a Emíliu /1949/, 

ktorá odišla do Ostravy.  

Štefan mal manţelku Ľudmilu, rodenú 

Babušíkovú /1913/, mali spolu päť detí. Agneša /1938/ sa 

vydala za Kristiána Gašpierika do Lietavy, mali osem 

detí: Irena, Milota, Dáša, Viera, Anna, Jana, Peter, 

Monika. Boţena /1940/ sa vydala za Blaţeja Danaja, 

bývali v Trnovom, mali štyri deti: Pavol, Mária, Júlia, Peter. Libor /1942/ sa oţenil s Ľudmilou Kopasovou 

z Budatínskej Lehoty, bývajú na Vlčincoch, majú tri deti: Juraj, Alena, Jana. Anna /1945/ sa vydala za 

Milana Šveca /1942/ do Podhoria, majú štyri deti: Milan, Vladimír, Jaroslav, Milada. Jaroslav sa oţenil 

s Ľudmilou Imriškovou /1950/ z Pekliny, zostali bývať v rodičovskom dome, majú dve deti: Annu 

a Dušana.  

Mária sa vydala do Bytčice za vdovca 

Surovca, vlastné deti nemala. 

Katarína mala syna Metoda /1933/, ktorý 

neskôr odišiel do Serede, vydala sa do 

Pekliny za Floriána Moţieša a s ním mala 

dve deti Jozefa a Františka.  

Juraj bol šikovný huslista, zomrel mladý 

21 ročný na suchoty.  
 

Ţofia vstúpila do rehole Premonštrátok, prijala rehoľné meno Martina, pôsobila v Čechách, opatrovala 

starých a chorých v Libějoviciach 

a v Čekaniciach pri Tábore, kde je aj 

pochovaná.  

Justín odišiel do Čiech na majetky, tam 

sa zoznámil a oţenil s Justínou Tvrdou 

z Turia, bývali v Čechách. 

Jozef mal ţenu Máriu Kováčovú 

z Lietavy, bývali v Budatíne v kaštieli, 

mali troch synov. 
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