
Drevenice pod slamou prežili veky a po nich prišiel čas murovaníc 
z kameňa a vaľkov ...

Podhoroďčania a ich priatelia trávia voľný čas rôzne - zberom húb, 
na futbalovom ihrisku ...

... poľovníctvom ...

... i v speváckom krúžku 
v škole.



... v 60 - tych rokoch sme stavali „štvorce“ z tehly a kvadrov ...

Medzi prejavy 
kultúrneho 
človeka 
a spoločnosti 
zaraďujeme 
aj svätenie pasky, 
festivaly piesní 
a tancov, 
karnevaly detí 
i starostlivosť 
o židovský 
cintorín



... na rozhraní storočí starším i novším domom dali 
ich majitelia nový šat ...

Materská škola a naši najmenší

Budova základnej školy 
a učiteľské kolektívy 
z roku 1958 a 2005

Priestory školy slúžia nielen 
na vyučovanie ...



... a niektorí si postavili príbytky 
podľa najnovších staviteľských trendov.

Na ikonostase gr. - kat. chrámu je 
vpravo dole vyobrazený patrón chrámu 

sv. Bazil Veľký

Pravoslávny chrám je zasvätený sv. Rastislavovi ...

Zvyšky cintorína nad farou 
s krížom kňaza z 19. storočia

Modlitebňa Spoločnosti svedkov 
Jehovových



Život v našej obci nebol nikdy 
jednoduchý. 

Dokumentujú to nielen spôsoby 
obliekania sa, 

ale aj zabezpečenie si potravy, 
tzv. lístkovým systémom 
a napokon aj migrácia ...

Vojak 
Matúš Hojko 
v pracovnom 

oblečení 
s čašníkom 

z Indie 
v Iraku

Niektoré stavby služieb pre občanov by si žiadali novú fasádu, 
iné sú celkom nové (Dom smútku) a stavanie mája uprostred obce nás vracia 

do rokov mladosti našich otcov a materí ...



... na Veľkú noc sa ľudia schádzali pri svätení pasky, aj na svadbách bolo veselo ...

... a v októbri 
- Mesiaci úcty 

k starším ...

... bol čas 
zamýšľania sa 
nad prežitým ...

Novopostavenú časť obce k ihrisku, pod Hradným vrchom i v dedine občas 
postraší príroda, napríklad povodňou.

Novostavba policajnej stanice a autobusovej zastávky v strede obce



Na začiatku 50 - tych rokov 
chodili muži za prácou 
na Šumavu, 
neskôr sa zamestnali na JRD 
a mladí i starší 
pomáhali budovať kultúrny dom 
i obvodné zdravotné stredisko

Objekty slúžiace občanom nielen z našej obce, ale aj z okolitých dedín - 
Obecný úrad a kultúrny dom, obvodné zdravotné strdisko a dva pohľady 

na obecný cintorín
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