
 

 

 

Nie je dobré byť človeku samotnému... 
 

Toto konštatovanie odznelo na počiatku ľudských dejín. Preto vzniklo manţelstvo. 

Spoločenstvo, vzťah, spoluţitie, zjednotenie dvoch osôb v jeden celok, ktorý následne vytvára spolu 

s deťmi rodinu, najmenšiu bunku spoločnosti. Od vzniku prvého manţelstva prešli tisícky rokov. 

V priebehu dejín sa vystriedalo mnoţstvo spoločenských zriadení, zvyklostí, filozofických prúdov 

a rôznych sociologických hnutí, ale manţelstvo a rodina je tu stále, ako základ ľudskej spoločnosti 

a ako najlepší a najsprávnejší spôsob odovzdávania ţivota. Ţe celoţivotné manţelstvo je 

najvhodnejší ţivotný štýl pre človeka z hľadiska spoločnosti, z hľadiska psychického i fyzického 

zdravia človeka, výchovy detí a tieţ aj z hľadiska materiálneho, sa snaţia pripomenúť aktivity 

Národného týţdňa manţelstva, ktorý uţ po druhý rok prebieha aj na Slovensku.  

Heslom tohtoročného NTM je „V dobrom i zlom“. Manţelstvo pri jeho uzatváraní nie  je 

„hotové“, je to vzťah, ktorý treba budovať, je to umenie, zručnosť, ktorú si treba osvojiť.  Krízy 

vznikajú skoro v kaţdom manţelstve, podpíše sa pod ne rôznorodosť pováh, rozdielne chápanie 

muţa a ţeny a rôzne iné vnútorné i vonkajšie okolnosti. Keď je dobrá vôľa na obidvoch stranách, 

kríza sa vyrieši a vzájomný vzťah sa posilní. Oplatí sa doňho investovať a starať sa oň po celý ţivot.  

Aj okolo nás je veľa manţelstiev, ktoré trvajú roky a sú šťastné. Niektorí z nich hovoria, ţe sú 

šťastnejší a viac si dôverujú ako pred rokmi. Moţno mali šťastie, ţe sa takí dvaja našli, alebo našli 

súlad rôznymi kompromismi, hľadaním jednoty, obojstrannou snahou o súlad.  

 

DLHOROČNÉ MANŽELSTVÁ V PODHORÍ 
V našej obci je veľa manţelských párov, ktorí ţijú viac desaťročí spolu. 31 manţelských párov 

ţije spolu viac ako 40 rokov, z toho dvanásť  manţelských dvojíc ţije spolu viac ako 50 rokov a dva 

manţelské páry sú spolu viac ako 60 rokov. 

Najdlhšiu spoločnú púť 

majú za sebou manţelia 

Ferdinand a Mária Dankovci. 

Svoje „áno“ si povedali v roku 

1946, rok po návrate pána 

Ferdinanda z vojny. Doteraz si 

pamätá z tohto obdobia  veľa 

záţitkov a podrobností a rovnako 

i zo svojej mladosti. Preţili so 

svojou manţelkou spolu dobré 

i zlé, v ţivote sa vyskytlo veľa 

ťaţkostí, ale prešlo to, veď kaţdý 

má svoje chyby, naučili sa 

vzájomne  rešpektovať. Sú radi, 

ţe majú jeden druhého, ešte si 

uvaria, operú, poupratujú, chodia 

si po mlieko. V lete si dopestovali 

zeleninu i zemiaky. Pán Ferdinand oslávil minulý rok deväťdesiate  narodeniny. Má aj recept na dlhý 

ţivot: disciplína v stravovaní a pití, hlavne zachovať miernosť. Veľmi radi majú spolu s manţelkou 

zemiaky s kyslým mliekom a často ich jedia hlavne na večeru. Vo svojom veku stále dobre spáva, celý 

ţivot sa snaţil spávať osem hodín. Pani Mária to má so spánkom horšie, uţíva veľa liekov, a býva dosť 

unavená. Veď koľké roky kaţdý deň varí! Nosili si jedlo aj zo školskej kuchyne, ale im viac chutí to, čo 

 



si sami navaria. Teraz cez zimu málo chodia von, zle sa chodí, len po to najnutnejšie do obchodu. Pri 

všetkých obmedzeniach, ktoré pokročilý vek so sebou prináša, majú radi ţivot a tešia sa na novú jar. 

SLOVO STAROSTU 

Tuhé mrazy nás túto zimu poriadne skúšajú. Mrzí ma, ţe 

niektoré domácnosti sa ocitli bez vody. Zhorelo nám vodovodné 

čerpadlo a následne zamrzla voda.  Riešili sme túto kalamitnú situáciu 

a touto cestou chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí boli ochotní 

prísť pomôcť vymeniť čerpadlo. Zvlášť chcem poďakovať p. Antonovi 

Chobotovi a p. Róbertovi Gaţúrovi, ktorí ochotne poskytli pomoc 

autami.   

Ďakujem p. Anne Horčičákovej, p. Joţke Koššovej a p. Monike 

Šupejovej za prípravu karnevalu pre naše deti.  

Obdobie plesov ukončí fašiangový sprievod po obci, prajem všetkým účastníkom pekné počasie 

a občanom príjemnú zábavu. 

 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 25.1.2012 

-Mimoriadne zasadnutie OZ viedol starosta obce Rudolf Martinka. Poslanci schválili návrh 

Dodatku  č. 1 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia 

na rok 2012. 

-Poslanci súhlasili s návrhom, aby sa v obecných novinách zverejnilo, ţe karneval bol 

financovaný z finančného príspevku Súkromného školského strediska záujmovej činnosti 

Podhorie pre všetky zúčastnené deti, nielen pre tie, ktoré sú organizované v SSSZC. 

 

OZNAMY OÚ 

VOĽBY 

Oznamujeme občanom, ţe voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 10. 

marca 2012 od 7.00 hod. do 22.00 hod. vo volebnej miestnosti, ktorá sa nachádza v kultúrnom 

dome. Prosíme občanov, ktorí dovŕšia do dňa volieb  18 rokov, a nedostali oznámenie o mieste a 

čase volieb, aby to nahlásili na OÚ, aby mohli byť zapísaní do zoznamu voličov.  
 

2% Z DANE PRE MŠ 

Fyzické a právnické osoby, ktoré chcú podporiť svojimi dvomi percentami z dane miestnu MŠ, 

môţu tak urobiť cez Nadáciu „Spoločne pre región“, Framborská 12, 010 01 Ţilina, Ičo: 

37900706.  
Vyplnené tlačivo treba priniesť do MŠ alebo na OÚ, kde Vám v prípade potreby podajú ďalšie  

informácie. 
 

 

KRONIKA 

Narodil sa  Nikolas Masný. Rodičom srdečne blahoţeláme. 
 

 

POĎAKOVANIE 

Ďakujem poctivému nálezcovi pánovi Tomášovi Svrčkovi, ktorý našiel a čestne vrátil motorovú 

pílu. Miroslav Tatarka 

 

KRÍŽOVÉ CESTY NA ROHÁČ 

Po plesoch a karnevaloch sa na štyridsať dní pochová basa a nastane čas pôstu, prípravy na 

Veľkú Noc. Počas tohto obdobia budú kaţdú pôstnu nedeľu poboţnosti kríţovej cesty 

s výstupom na Roháč. Putovať sa bude za kaţdého počasia. Začiatok  je vţdy o 14.00 hod. pri 

prvom zastavení.  Prvá KC bude v nedeľu 26. februára 2012. 



 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE  

V sobotu 25. februára 2012 o 18.00 bude v Kultúrnom dome v Podhorí ustanovujúca schôdza 

Občianskeho zdruţenia, ktorého cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj obce, starostlivosť 

o ochranu ţivotného prostredia, napomáhať obci v občianskej vybavenosti, šírenie vzdelanosti, 

kultúry, osvety, napomáhať zachovávaniu tradičných a duchovných hodnôt, organizovanie 

voľnočasovej a záujmovej činnosti občanov obce, organizovanie a príprava športových aktivít, 

príprava projektov rozvoja obce, podpora stavebnej činnosti. Na tomto zasadnutí si občania, 

ktorí prejavia vôľu pracovať v OZ, zvolia predsedu, podpredsedov,  revíznu komisiu a názov 

OZ. Pozvaní sú všetci občania, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na všestrannom 

zveľaďovaní našej obce. 
 

DETSKÝ KARNEVAL  

V piatok 27. januára sa v Kultúrnom dome v Podhorí konal karneval. Zišlo sa tu okolo 80 

masiek od výmyslu sveta - princezné a jeţibaby, rytieri a piráti, indiáni a indiánky, lienky, 

chrobáčiky, mravčekovia, motýle, divé prasiatko, mackovia či malé tigríky... Bol tam aj 

Napoleon, Snehulienka a trpazlíci,  policajt,  vodníčka, anjeli i černokňaţník... Deti súťaţili o 

najkrajšie masky a pre všetkých boli pripravené skvelé darčeky. Zabavili sa  spolu s rodičmi pri 
dobrej hudbe a tombole. Akcia bola financovaná SSSZC a sponzorsky prispel pán Juraj Tatarka. 
 

 

PO KOBOLICI 

Obdobie plesov a zábav vyvrcholí v sobotu 18. februára, kedy od rána od 8.00 bude túto 

skutočnosť našim občanom pripomínať veselá hudba a sprievod masiek po obci. Kaţdý si môţe 

zatancovať na vlastnom dvore a večer, kto má chuť,  spoločne v kultúrnom dome. Pochod 

masiek tradične pripravujú členovia poţiarneho zboru. Večernú zábavu kultúrna komisia pri OZ 

obce Podhorie. Všetci ste srdečne vítaní! 



 

 

 UČITEĽ Z PODHORIA    /IV. pokračovanie/  

Počas svojho pôsobenia na Starých Bystriciach nezabúdal na 

svojich predošlých ţiakov a v listoch ich upozorňoval na 

potrebné úkony v starostlivosti o včely, pravidelne im písal 

čo, kedy treba robiť, ako postupovať pri včelárení. Zachovali 

sa  listy, ktoré písal svojim najmladším sestrám do Podhoria, 

ktoré si tieţ  zaloţili včelstvá.  

Ľudovít Greguš bol najstarším z deviatich ţijúcich detí  

Ľudovíta Greguša, ktorý prišiel do Podhoria z Makova 

koncom 19. storočia za Rakúsko – Uhorska, aby vykonával 

funkciu správcu podhorských lesov, ktoré boli vo vlastníctve 

baróna Leopolda Poppera, najmajetnejšieho obchodníka s 

drevom v rámci celej monarchie. Všetky deti mali nejaké 

vzdelanie.  

Ľudovít vyštudoval ţidovské reálne gymnázium v Ţiline  

s vyučovacím jazykom nemeckým  a potom pokračoval na 

vysokej záhradníckej škole v Budapešti. S príchodom 1. 

svetovej vojny narukoval do dôstojníckej školy do Viedne. 

Počas celej vojny velil ako dôstojník tylovej jednotke 

v juţnej časti monarchie – v bývalej Juhoslávii.  

Po rozpade Rakúska – Uhorska išiel do civilu, vrátil sa do 

Podhoria, kde ostali jeho súrodenci 

s mamou bez otca, ktorý tragicky zahynul 

v roku 1919. Staral sa o rodinu, išiel učiť do 

L. Svinnej. Pretoţe mal iba nemecké 

a maďarské školy, musel si doplniť 

vzdelanie a urobiť rozdielové skúšky 

v učiteľskom ústave v Hornej Štubni, kde sa 

zoznámil aj so svojou neskoršou manţelkou 

Vilmou Briestenskou. V štyridsiatich 

ôsmich rokoch sa stal otcom, mal jediného 

syna Ľudovíta. Zomrel v roku 1965 a 

pochovaný je na cintoríne v Rajci spolu so 

svojou manţelkou Vilmou.  

/Fotografie sú z roku 1916 a 1919/ 
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