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Váţení spoluobčania, 

 

 ako uţ viete, v súčasnosti prebieha tvorba územného plánu obce. Výhody 

územného plánu sú nesporné. Je to dôleţitý dokument obce, ktorý počíta 

s doplnením výstavby podľa určitých pravidiel, odkanalizovaním obce, zásobovanie občanov pitnou vodou, 

občianskou vybavenosťou, ochranou ţivotného prostredia, zokruhovaním obce cestami a tie ktoré patria 

slovenskému pozemkovému fondu prejdú pod vlastníctvo obce, a inými dôleţitými vecami pre fungovanie 

modernej obce. Obec pri tomto postupovala zákonným spôsobom, výberovým konaním zákazku získala 

odborne spôsobilá osoba Ing. arch. Vladimír Barčiak, ktorý na základe zadania a podľa zákonných 

regulatívov, limitov a moţností vypracoval návrh územného plánu, ktorý mali všetci občania moţnosť 

pripomienkovať po dobu 1 mesiaca. Túto moţnosť sme ja aj s našim obecným zastupiteľstvom tieţ vyuţili 

a pripomienkovali ho s návrhom na doplnenie lokalít na výstavbu rodinných domov a ciest, ako aj vylúčenie 

niektorých obmedzení, keďţe vypracovaný návrh nebol úplne totoţný s navrhovaným zadaním. 

Pripomienky budú vyhodnotené kompetentnými orgánmi a relevantné pripomienky budú zapracované.  
 

Nie je pravda ţe podľa niektorých občanov Územný plán vytváral starosta s poslancami podľa 

toho ako sa nám zachcelo. Spoľahli sme sa pri tom na odbornú firmu ktorá je oprávnená vypracovať 

ÚPN, ktorý sme my aj vy mali moţnosť pripomienkovať. Opakujem, obec sa snaţila zahrnúť do 

zadania ÚPN čo najviac lokalít a pozemkov pre výstavbu, snaţili sme sa vyjsť v ústrety čo 

najväčšiemu počtu vlastníkov, čo ale na základe regulatívov rôznych štátnych orgánov ako aj iných 

princípov územného plánovania nie je moţné.  

Obec aj po schválení ÚPN bude postupovať operatívne, a v prípade potrieb bude navrhovať dopĺňať ho 

formou zmien a doplnkov. 
 

Čo sa týka obce, podali sme ţiadosti na Ministerstvo ţivotného prostredia na dobudovanie 

kanalizácie a ČOV z Environmentálneho fondu, ďalej na vybudovanie oddychovej zóny na Vajane. Čakáme 

na rozhodnutie z Ministerstva hospodárstva z programu rozvoja vidieka na rekonštrukciu miestnych 

komunikácii v sume 82 000 €. Vysúťaţené sú ulice : Olejkársky kút k Zábojníkovi, od novej materskej 

školy smerom k druţstvu aţ k cintorínu, od stredu obce popred kultúrny dom k Lánu. Samozrejme po 

zrealizovaní rekonštrukcie týchto ciest prídu postupne na rad ďalšie cesty, ktoré momentálne riešime 

s Pozemkovým úradom vysporiadanie vlastníckych práv na obec.  



Prosím občanov dotknutých ulíc o trpezlivosť, keďţe nemôţeme obísť ţiadny proces pri realizácii týchto 

rekonštrukcií z finančných zdrojov Ministerstva hospodárstva. 

Kaţdý občan má právo informovať sa o dianí v obci ako aj o zámeroch buď na obecnom úrade, 

obecnom zastupiteľstve, úradnej tabuli, internetovej stránke obce. Takisto zhromaţďujeme všetky podnety 

občanov a zaoberáme sa nimi buď prostredníctvom komisií OZ, alebo na schôdzach OZ, alebo pri 

závaţných prípadoch prostredníctvom právneho zástupcu obce. Z kaţdej schôdze je vypracovaná zápisnica 

a uznesenie, ktoré sú zverejnené. Takţe kto má záujem byť informovaný o chode obce má moţnosť tak 

urobiť na základe vyššie spomenutého. 

Ďakujem podhorským hasičom za prečistenie rigola v Olejkárskom Kúte pri p. Štefanovi Chobotovi.  

Takisto ďakujem našim najmenším z materskej školy, ZŠ Lietava a všetkým účinkujúcim pri príleţitosti 

Dňa Úcty k starším.  

Na záver pozývam všetky deti a ich rodičov na stretnutie s Mikulášom dňa 9. 12. v piatok o 16.00 do 

kultúrneho domu v Podhorí. Deti od 1 do 10 rokov dostanú darčeky.  

 

ÚCTA K STARŠÍM 

Starosta obce Podhorie a miestne obecné zastupiteľstvo pripravili pre seniorov našej obce tradičné 

nedeľné októbrové popoludnie s kultúrnym programom a občerstvením, aby si tak tých skôr narodených 

uctili a poďakovali im za doterajšie námahy a prínos pre našu obec a pre celé ľudské spoločenstvo.  

Po príhovore starostu obce vystúpili deti z miestnej materskej školy, zo Základnej školy v Lietave 

a spevácka skupina Doliny z Kňazovej Lehoty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

ŢIVOTNÉ PROSTREDIE je spoločné dobro, dedičstvo celého ľudstva a zodpovednosť všetkých.  

Starostlivosť o prírodu je súčasťou ţivotného štýlu, ktorý zahŕňa schopnosť ţiť spolu a spoločne. 

Nemôţeme sa nazdávať, ţe lepšie zajtrajšky k nám prídu samé od seba. Samotným čakaním sa situácia okolo nás 

nezlepší. Sú veci, ktoré môţe urobiť kaţdý z nás.  

 

Šetri energie. Rady ako: teplejšie sa doma obleč namiesto pustenia radiátora na vyšší stupeň; neumývaj riad 

pod tečúcou vodou; pouţívaj LED ţiarovky a obnoviteľné zdroje energie sú ti uţ dôverne známe. Len ich 

treba dostať do kaţdodennej praxe. 

 



VÝZVA 

Ţiadame občanov, ktorí ešte nemajú uhradené dane a poplatky, aby si splnili povinnosť.  

V novembri im budú zaslané výzvy!!! 

 

KRONIKA 

Narodili sa:  Adam Melišík 

   Simona Kováčová 

   Oliver Danech 

   Magdaléna Vlčková 

  Ondrej Šupej 

Rodičom srdečne blahoţeláme! 

 

DOM č. 75 

V dome č. 75 býval v roku 1938 syn Vavrína Chobota Matej 

/1908/ s manţelkou Annou, rodenou Dolinajec /1907/. Bol to 

v tom čase posledný dom na Hornom konci. Matej s manţelkou 

Annou mali štyri deti: Irén 

/1931/, Irena /1935/, Anton 

/1938/ a Mária /1949/.  

Irén sa oţenil 

s Anastáziou Chobotovou 

z Lietavskej Závadky a neskôr si 

postavili svoj dom vedľa 

rodičovského. Mali štyri deti: 

Vladislav, Jaroslav, Erika 

a Miroslav. Irena sa vydala za 

Ondreja Horečného, bývali 

v Ţiline, mali dcéru Evu a syna 

Vladimíra.  

Anton sa oţenil s Máriou Dankovou, ostali bývať 

v rodičovskom dome, mali dcéru Ivetu a syna Antona. Najmladšia Mária sa vydala do Turia za Ladislava 

Kozáčka, mali dcéru Eriku a syna 

Ladislava. Obidvaja bratia Irén 

i Anton boli veľkými futbalistami 

a neskôr sa angaţovali tieţ ako 

funkcionári futbalového klubu. Irén 

bol posledným predsedom MNV 

a Antonov syn Anton Chobot je 

súčasným starostom obce Podhorie.  
 

Foto: Matej Chobot s manželkou 

Annou Dolinajcovou, Mária 

s manželom Ladislavom Kozáčkom, 

Anton Chobot s manželkou Máriou, 

Irena, Anastázia s manželom Irenom. 

 

 



DOMY 1938 

V tomto čísle hlásnika sa 

uzatvára kapitola o histórii 

tunajších domov a ľudí, ktorí 

v nich bývali. Kostru tohto 

cyklu tvorili sčítacie hárky zo 

sčítania ľudu z roku 1938. Na 

ňu sme postupne naväzovali 

vzťahy a ľudí podľa 

spomienok príbuzných 

a pamätníkov.  

Sčítacími komisármi 

v Podhorí v roku 1938 boli 

učitelia Helena Ďurčanská 

a Aladár Ďurčanský. Spolu sčítali 69 domov a 531 osôb. V priemere v jednom dome bývalo sedem aţ 

osem ľudí. Ľudia boli odkázaní jeden na druhého, viac si pomáhali. Nestavali ploty. Ţili väčšinou 

z toho, čo si sami dochovali a dopestovali.  

Pred našimi očami oţili ľudia, na ktorých uţ sadol prach 

zabudnutia. Spomeňme si na nich vo svojich modlitbách a splňme 

tak odkaz novembrového dušičkového obdobia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám ochotne poskytli fotografie a 

informácie o príbuzných a o ich vzájomných vzťahoch.  

Ospravedlňujeme sa za chyby alebo nepresnosti. Prosíme, ak ste niečo také postrehli, kontaktujte nás, aby 

sme chyby mohli opraviť. Všetkým, ktorých historická kapitola hlásnika zaujímala, ďakujeme za priazeň.  

Foto: stará škola s historickým kamenným krížom v popredí a zvonica, učitelia Helena a Aladár Ďurčanskí 

 

DOM č. 76 

Dom s číslom 76 si postavil Karolov brat Štefan Súlovec /1907/. Býval 

v ňom s manţelkou Máriou, rod. Mešková /1909/ a deťmi Štefanom 

/1930/, Emilom /1932/ a Valéria /1937/, neskôr sa im narodil ešte syn 

Jozef.  

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 /1940/ sa oţenil s Annou Plevkovou z Krasňan a mali spolu sedem 

detí: Zdenko, Zdenka, Jozef, Erika, Miloš, Maroš, Roman.  

Foto: Štefan Súlovec s manželkou Máriou a ich syn Jozef s manželkou Annou.  

 

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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