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Vážení spoluobčania, 

 

 

v spolupráci s obecným zastupiteľstvom Vás srdečne pozývam na 

Cyrilometodské hody, ktoré sa budú konať 9. 7. 2016 (bližšie informácie 

nájdete včas na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Podhorie).  

Mesiac jún je charakterizovaný 3 významnými kultúrnymi akciami, a to 

Medzinárodný deň detí, Pálenie Jánskej vatry a rozlúčka s deťmi z materskej školy, ktoré ukončili 

predprimárne vzdelávanie.  

Touto cestou by som chcel popriať všetkým deťom, žiakom, študentom príjemné prežitie 

letných prázdnin a ostatným spoluobčanom pohodovú dovolenku. 

Naši hasiči Vás srdečne pozývajú na pálenie Jánskej vatry, ktorú zapálime 25. 6. 2016. 

Srdečne pozývam našich občanov i rodákov. 

 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODHORÍ ZO DŇA 3. 6. 2016 

- Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Anton Chobot. Prítomných bolo všetkých sedem poslancov OZ. 

- Poslanci prerokovali správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za prvý štvrťrok 2016, ktorú 

predloţil Ing. Milan Matejkov. Neboli zistené závaţné nedostatky. 

- Poslanci prerokovali a schválili plán práce na druhý polrok 2016. 

- Poslanci prerokovali a schválili záverečný účet obce za rok 2015, ktorý vypracovala a predloţila ekonómka 

obce Ing. Gabriela Šupejová a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015. 

- Poslanci prerokovali individuálnu výročnú správu obce za rok 2015. 

- Poslanci prerokovali a schválili návrh na prvú úpravu rozpočtu na rok na rok 2016 v predloţenom znení. 

- Poslanci prerokovali a schválili VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom. 

- Poslankyňa Gabriela Konušíková, rodina Masná, rodina Horváthová a Adrián Danech predniesli 

pripomienku k umiestneniu telekomunikačného vysielača, na jeho odstránenie, prípadne premiestnenie do 

inej lokality. Doţadovali sa vysvetlenia k správnosti vydania územného rozhodnutia pre túto stavbu. 

Menovaní podali námietku z dôvodu škodlivosti na ţivotné prostredie, zdravie občanov a znehodnotenie ich 

súkromných pozemkov.  

 

Starosta uviedol, ţe predmetná stavba je postavená na súkromnom pozemku v extraviláne 

a k predmetnej stavbe boli zdokladované všetky potrebné súhlasné stanoviská k vydaniu územného 

rozhodnutia stavby. Doklady spĺňali všetky zdravotné a bezpečnostné normy. Tak isto podotkol ţe v roku 

2008 bola uskutočnená petícia na zabezpečenie dôkladného príjmu na mobilné siete pre občanov.  

Starosta v súvislosti s vybudovaným vysielačom prítomným zdôraznil, ţe postupoval v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi, najmä stavebným zákonom. Zároveň upozornil, ţe v predmetnej veci ide o prenesený 

výkon štátnej správy a teda za predpokladu, ţe boli stavebníkom predloţené všetky zákonom poţadované 



doklady, stavebný úrad nemal inú moţnosť ako rozhodnutie o umiestnení stavby vydať a teda starosta bol 

povinný ho podpísať. Zo strany starostu boli ponúknuté iné lokality obce, ktoré neboli akceptované. 

Stavebný úrad a starosta vyuţili maximálne úsilie pri zabezpečení ochrany zdravia obyvateľov kedy boli zo 

strany starostu vyţiadané podrobnejšie podklady a stanoviská ďalších orgánov. V prípade, ţe stavebník 

nedodrţí niektorú z podmienok uvedenú v územnom rozhodnutí, kolaudačné rozhodnutie nebude podpísané. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu prostredníctvom právneho zástupcu obce 

o prešetrenie právnosti krokov pre kolaudačné rozhodnutie Telekomunikačný stoţiar spoločnosti Slovak 

Telekom. 

 

KRONIKA 

Narodil sa Maxim Ryboň. Rodičom srdečne blahoželáme. 

Novú rodinu si založili:  Branislav Gelatka a Jana Polková 

      Ľuboš Miko a Lenka Papánková 

 

VÁĽANIE OBECNÉHO MÁJA 

Poslednú májovú sobotu bolo pri kultúrnom dome veselo. Za veselého spevu s doprovodom 

harmoniky prišli podhorskí mládenci zvaliť obecný máj. V mene starostu obce, ktorý sa ospravedlnil, 

a občanov obce sa chlapcom poďakovala Anna Horčičáková za to, ţe udrţiavajú v obci túto milú tradíciu. 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 

V nedeľu 15. mája 2016 sa v Kultúrnom dome v Podhorí predstavili animátori lietavskej farnosti 

s romanticko-komediálnym divadelným predstavením s názvom: Čo je to láska? Neviem, snáď ti to raz 

poviem, ktoré napísala a zreţírovala Terézia 

Čibenková.  

„Odohrali sme ho v poradí už 

siedmykrát. Veľmi sa tešíme z pozitívnych 

reakcií ľudí počas nášho "divadelného turné", 

vďační sme za návštevnosť, vnímavé publikum a 

dobrovoľné príspevky, ktoré poputujú na 

podporu detských letných táborov v našej 

farnosti“, povedal Tomáš Bielik, ktorý 

s Jankom Koššom medzi účinkujúcimi 

zastupovali podhorskú mládeţ.  

 



V piatok 17.6.2016 o 11.15 hodine sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Podhorí slávnostné 

vyhodnotenie 7. ročníka LITERÁRNEJ SÚŤAŽE „ODKAZ KAROLÍNY BRÜSTLEOVEJ“.  

Zúčastnilo sa jej 46 autorov z celého Slovenska. Odborná 

porota v zloţení PhDr. Marta Višňovská, Mgr. Beáta Jarošová, 

Mgr. Dušan Gavlák a Mgr. Karol Vlčko hodnotila príspevky 

anonymne. Medzi najmladšími účastníkmi boli v kategórii próza 

ocenení: Magdaléna Martišková z Topoľčian, Veronika Balejová 

a Adam Hulín zo ZŠ Lietavská Lúčka, v kategórii poézia boli 

ocenené: Simona Hetešová, Lívia Furtkevičová a Júlia Platková zo 

ZŠ Plavnica. Zo stredoškolákov bola ocenená Dominika Chrastová 

z Kysuckého Nového Mesta.  

V kategórii dospelých bola za prózu ocenená Mgr. Zuzana 

Martišková z Topoľčian, Ing. Jozef Páleník zo Svinnej pri 

Trenčíne a Jana Štrbová z Ruţomberka. Za poéziu získala 

ocenenie Emília Filipová zo Svätého Petra, Jana Imrichová – 

Piknová zo Starej Ľubovne a Peter Šípoš z Topoľčian. 

Organizátorom súťaţe bola Obec Podhorie, Rímsko-katolícky 

farský úrad Lietava a Cirkevná základná škola s materskou školou 

Dobrého pastiera Ţilina – Solinky.  

Pri tejto príleţitosti vystúpil súbor PODHORČAN. Na záver slávnosti poloţil účastník literárnej súťaţe kvety 

k pamätnej tabuli našej prvej pani učiteľky. Sponzorom podujatia je spoločnosť LAUK. 

 

MDD NA IHRISKU 

V sobotu 11. 6. 2016 sa na futbalovom ihrisku uţ od 9.00 hod. schádzali deti a ich rodičia. Napriek 

premenlivému počasiu sa ich zišlo vyše sto. Povozili sa na koňoch, vyšantili sa na skákacom hrade 

a trampolíne. Katka im skrášlila tvár rôznymi rozprávkovými motívmi Hasiči im predviedli poţiarny útok 

a vysprchovali ich prúdom vody z hasičskej striekačky.  

Deti sa posilnili špekáčikmi a chlebíkom, ktoré im piekli hasiči. Na záver dostali diplomy a darčeky.  

OÚ ďakuje všetkým, ktorí pomohli pripraviť tento kultúrno-športový deň.  

Sponzori podujatia: 

Miroslavov Tatarka, Juraj 

Tatarka, Pavol Gelatka, 

starosta Anton Chobot, 

COOP Jednota Ţilina, 

Oplantrans, Marek 

Ilovský, Anna 

Kadlečíková, Tomáš 

a Monika Danechovci, 

Dozorný výbor Jednota 

Podhorie, Hostinec 

Podhorie – Barčiaková, 

Ing. Jozef Breziansky, 

Katarína Masná, DHZ, 

Ján Koša. 

 

 

 



DOM č. 59 

Dom číslo 59 bola horáreň. Horáreň je pevná murovaná 

stavba, stavali ju nemeckí majstri. Býval v nej Jozef Lukačka 

/1876/, ktorý prišiel do Podhoria z Chynorian, bol zamestnaný 

ako správca lesov u 

Ballestriniho a jeho 

manţelka Marta, rodená 

Grosová /1886/. Mali tri 

deti: Auréliu, ktorá 

zomrela dvanásťročná, 

Alţbetu /1908/ a syna 

Jozefa. Alžbeta sa vydala 

za Adama Danku /1902/, mali tri deti: Máriu /1935/, Kamilu 

a Ivana. Bývali v Súľove, kde Adam pracoval ako lesník, tam sa narodila aj ich najstaršia dcéra. Keď svokor 

Jozef Lukačka odišiel do dôchodku, prevzal prácu po ňom jeho zať Adam a odkúpil aj horáreň s pozemkom. 

Syn Jozef pracoval ako lesník na Kysuciach a neskôr ţil v Bánovej, mal 

s manţelkou učiteľkou dvoch synov Jozefa a Mariána. Jozef Lukačka 

/1876/ býval v horárni aţ kým nešiel do dôchodku, potom sa odsťahoval 

do Bánovej. V horárni býval Adam Danko so svojou rodinou, jeho syn 

Ivan urobil k horárni prístavbu a s manţelkou Antóniou doopatrovali 

rodičov.  

Na fotografii: Jozef Lukačka /1876/ s manželkou Martou, synom Jozefom a vnukom, syn 

Jozef Lukačka a dcéra Alžbeta Danková, rodená Lukačková, Alžbeta Danková, rod. 

Lukačková s nevestou Antóniou. 

 

DOM č. 60 

V dome číslo 60 býval v roku 1938 Jozef Brezáni /1871/ Bol uţ tretíkrát 

vdovec. S prvou ţenou Annou, 

rodenou Vidriková, mal deti 

s druhou ani s treťou ţenou uţ deti 

nemali. Najstarší syn Rafael 

narukoval spolu s otcom do prvej 

svetovej vojny – najprv do 

Talianska, odtiaľ do Ruska, kde aj 

padol. Otec si pochoval syna 

a domov sa vrátil sám. Ďalší syn Filip zomrel slobodný a dcéra Johana /1910/ 

sa tieţ nevydala. Michal sa oţenil s Cecíliou Drdákovou z Bitarovej, mali 

jedného syna Karola, ktorého zabil vlak. Bývali v dreveničke vedľa 

rodičovského domu. Mikuláš /1902/ sa oţenil s Jozefínou, rodenou Kováčová 

/1900/, ostali bývať v starej drevenej „vidrickej“ chalupe, ktorá stála vedľa 

Hubíkovho domu. Mali troch synov: Antona, Jaroslava a Ferdinanda. Anton 

/1933/ sa oţenil s Kamilou. rodenou Staňová, bývajú v Ţiline, majú dve dcéry 

Alenu a Soňu. Jaroslav /1935/sa oţenil s Albínou Tomaščíkovou z Lietavy /1937/, mali dcéru Jaroslavu, 

Tatianu a syna Stanislava. Ferdinand /1938/ sa oţenil s Irenou, rodenou Martoníková z Podhoria. Mali deti 

Janu, Ľubomíru, Miroslava a Dášu.  
Na fotografii Jozefína Brezániová, rod. Kováčová, Mikuláš Brezáni, Ferdinand Brezáni s manželkou Irenou. 
Na 
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