
 

 
 

 

 
 

 

 

Sú ľudia, ktorým stačí to, čo počujú od druhých 

a nenamáhajú sa urobiť si vlastný názor. Stačí im 

napríklad nezmeškať správy STV a vedia všetko. 

Alebo prečítať nejaké noviny. Alebo chvíľu postáť 

pri plote, či pred obchodom... Neriskujú, ţe sa im 

premočia topánky alebo ţe chytia vtáčiu alebo 

prasaciu chrípku... Vţdy nájdu dosť široký chrbát 

niekoho, za ktorý sa môţu schovať... Nerozbolí 

ich hlava od premýšľania. Vţdy vedia pohotovo 

ukázať na toho, kto robí chyby a nemusia niesť za 

nič zodpovednosť.  

Druhá skupina sú takí, ktorí vedia, ţe pečené 

holuby uţ dávno nepadajú z neba /a padali 

niekedy?/ a neľutujú námahu, ktorú musia 

vynaloţiť, aby sa dozvedeli pravdu. Pravdu o sebe, 

o druhých, o ţivote v obci i v celej krajine... /Vraj 

uţ Caesar povedal: veni, vidi, vici... Ale to uţ bolo 

veľmi dávno, ešte neboli ani mobily, ani 

internet.../. Nuţ, ale kde ísť, čo treba vidieť, aby človek našiel pravdu? Moţno niekedy stačí pozrieť sa úprimne, 

bez predsudkov najbliţšiemu človekovi do očí – takto si pravdu o sebe uţ mnohí prečítali. „Poďte a uvidíte“ platí 

aj dnes a určite aj „strom poznať po ovocí“. 
 

VÝSLEDKY VOLIEB do Národnej rady Slovenskej republiky 2012 v obci Podhorie  

Počet oprávnených voličov: 658, účasť na voľbách 72,04 %.  

Smer – sociálna demokracia  311                        / 

Slovenská národná strana  52                                                                                    

Kresťanskodemokratické hnutie  28                                                                         

Sloboda a solidarita  28                                                                                               

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti  23 

Slovenská demokratická a kresťanská únia  11                                                       

Naše Slovensko – Ľudová strana  6                                                                              

Most –Híd  3                                                                                                                   

Hnutie za demokratické Slovensko  1                                                                          

Strana slobodné slovo Nory Mojsejovej  3 

Strana ţivnostníkov Slovenska  1 

Právo a spravodlivosť  1 

99% - občiansky hlas  1 

Ľudová strana  1 
Rok 1992: HZDS 298,SNS 39, KDH 33  

Rok 1994: HZDS 290, KDH 52 , DÚ 22 

Rok 1998: HZDS 221, SNS 138, SDK 51, SDĽ 23 

Rok 2002: HZDS 173, SNS 88, SMER 60, KDH 37, SDKÚ 21 

Rok 2006: HZDS 49, SMER 147, SNS 71, KDH 34, SDKÚ 33 

Rok 2010: HZDS 4, SMER 234, SNS 43, KDH 27, SDKÚ 32, SaS 34  

Mnohí padli ostrím meča, ale nie toľkí, ako čo zahynú pre jazyk. 

 



SLOVO STAROSTU 

Zima pomaly odchádza, skončilo obdobie plesov a karnevalov a prichádza čas, 

kedy treba začať s naplánovanými prácami. V prvom rade by sme chceli začať s opravou 

miestnych komunikácií. Som rád, ţe sme spustili rozvod vody na hornom konci obce cez 

nové vodovodné potrubie, pretoţe  v starom potrubí bol veľký únik vody, vďaka tomu 

mala obec celú zimu vodu. Plánujeme urobiť prepoj vodovodného potrubia od stredu 

obce smerom ku kultúrnemu domu, pretoţe je to úsek častých porúch.  

Prosím občanov, ktorí majú nejaké problémy alebo poţiadavky, aby s tým 

nezaťaţovali pracovníčky obecného úradu, ale prišli za mnou, rád ich vypočujem 

a budem riešiť tieto problémy, moje dvere sú otvorené pre kaţdého. Bol som milo 

prekvapený vysokou účasťou občanov na voľbách do parlamentu, ďakujem všetkým 

občanom, ktorí sa ich zúčastnili. 

 
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 23.2.2012 

- Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal poslancov a predniesol im Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti 

a majetkových pomerov starostu obce podľa Ústavného zákona SR o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. Poslanci toto oznámenie vzali na vedomie. 

- Vedúca školskej jedálne v Podhorí podala ţiadosť o schválenie finančných prostriedkov na kúpu nového PC 

a účtovného programu z dôvodu morálneho opotrebovania starého PC. Poslanci navrhli, aby stav PC posúdil 

kvalifikovaný pracovník. 

- Starosta obce informoval poslancov o stave zásobovania vodou v období mimoriadnych mrazov počas tejto 

zimy. Informoval o tom, ţe zhorelo čerpadlo vo vrte, jeho výmena bola veľmi náročná, a tieţ zhorelo aj čerpadlo 

v chlórovačke, ktoré sa muselo meniť.  

- Starosta obce informoval poslancov, ţe bola podaná ţiadosť na Envirofond na vodu a kanalizáciu, projekt na 

námestie obce a na výmenu dverí a okien v miestnej MŠ. Na podané projekty musí byť zabezpečená finančná 

spoluúčasť obce. 

- Starosta obce predniesol záver z rokovania so zástupcami Lesného spoločenstva Roháč. Opravu miestnych 

komunikácií plánuje na marec 2012. Miestne komunikácie prešli po ROEP do vlastníctva obce a na základe toho 

bude ţiadať finančné prostriedky cez fondy. 

 

OZNAMY OÚ 

Oznamujeme občanom, ţe dane, miestne poplatky a platby za vodu môţu prísť uhradiť na OÚ. 

 

KRONIKA 

Narodila sa  Nina Kadíková. Rodičom srdečne blahoţeláme. 

 

VÝSLEDKY TURNAJA O POHÁR STAROSTU OBCE 

10.3.2012 sa na multifunkčnom ihrisku uskutočnil III. ročník Turnaja o pohár starostu obce. Zúčastnilo sa ho 11 

muţstiev, včítane piatich podhorských tímov.  

Za Podhorie nastúpili: Podhorie A 

                                   OLD BOYS – „starí páni“ 

                                   TURBO Podhorie 

                                   TIN-TIN-TIN 

                                   Ţiaci 

Ţiaci si zahrali úvodné zápasy s muţstvom PODHORIE A a s muţstvom OLD BOYS.  

„Starí páni“ obhájili 4. miesto z minulého roka a boli vlastne jediným podhorským tímom, ktorý sa v tomto 

treťom ročníku turnaja umiestnil. 

Víťazné tímy: 1. NOVÁ ŢILINA 

                       2. BÁNOVÁ – BANÁNOVÁ 

                       3. PRUSAKO 

                       4. OLD BOYS 

Organizátorom futbalových turnajov je Michal Melišík s tímom FESTA, s.r.o. 

Počas turnaja bolo postarané o občerstvenie, podával sa guľáš, klobásy, pivo a iné dobroty. 

 



SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE III. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŢE 

Odborná porota vyhodnotila literárne práce zaslané do súťaţe „Odkaz Karolíny Brüstleovej“ a dňa 16.3.2012 

o 12.30 hodine bude v kultúrnom dome slávnostné vyhlásenie víťazov, rozborový seminár prihlásených prác 

a úrovne súťaţe za prítomností účastníkov súťaţe a hostí z KKS a zo ŢSK.  

 

V DOBROM I V ZLOM  

  

Dobré manţelstvo nie je vec náhody, treba ho budovať po celý 

ţivot. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy ľudia strácajú pojem 

o pravých hodnotách, je dlhoročné manţelstvo vzácne, lebo 

ono je základom rodiny a rodina základom spoločnosti. Aké sú 

rodiny, taký je celý národ. Pri príleţitosti Národného týţdňa 

manţelstva bola v našej kaplnke výstava svadobných fotografií 

starších i mladších svadobných párov z Podhoria a krátka 

poboţnosť prosieb za naše manţelstvá. Výstavu pripravila p. 

Zuzana Masná a p. Emília Danechová. 

Dievčatá v krojoch, ktoré boli súčasťou fašiangového 

sprievodu, rozdávali sladkú pozornosť pre manţelov od 

starostu obce.  

 

 

 

 

PO KOBOLICI 

Poslednú fašiangovú sobotu bolo veselo. Počasie bolo príjemné. Od ôsmej hodiny ráno sa ozývali zvončeky, 

hudba a spev. Masky a mládeţ v podhorskom kroji v kaţdom dvore na snehu vytancovali domácich. Sprievod 

masiek po obci pripravili členovia miestneho poţiarneho zboru. Je to stará tradícia, ktorou sa všetkým pripomína, 

ţe obdobie plesov a zábav sa končí a nastáva obdobie pôstu. Poobede a večer boli všetci občania pozvaní do 

kultúrneho domu na výbornú kapustnicu.      

 
KARNEVAL NA LYŢIACH    

Tohtoročná bohatá nádielka snehu umoţnila obnoviť tradíciu karnevalov na lyţiach pri podhorskom lyţiarskom 

vleku. V sobotu 23.2.2012 bola to karnevalová rozlúčka so zimou. Registrovaných bolo devätnásť masiek, boli to 

väčšinou deti, ale aj dospelí. Kaţdá maska lyţovala zadarmo a na záver boli všetky masky ocenené. Vlekári 

pripravili pre všetkých účastníkov občerstvenie: pečená slaninka, špekáčiky, pečené mäsko, zemiakové placky 

a čaj s rumom. 



DOKONČENIE O RODINE GREGUŠOVEJ 

Rodičia Ľudovít a Anna rodená Olšovská / na fotografii/ mali hospodárstvo, na ktorom im 

vypomáhal s prácami aj paholok. Zachovala sa kniha domáceho 

účtovníctva, kde veľmi presne zapisovali príjem a výdaj peňazí. 

Z týchto údajov sa môţeme dozvedieť, z čoho v tej dobe ľudia 

ţili – z predaja dobytka, prasiec, husí, obilia, mlieka. Za kravu, 

ktorú predali  Holzmannovi do Bytčice dostali 6000,- korún, za 

sviňu od Beniača v Ţiline 3300,- korún, za zajačiu koţku od 

Freiera v Ţiline 16,- korún. Je tu aj záznam „paholkovi 4,- koruny 

na rum“, „paholkovi za 5 rífov plátna“ a iné platby za práce ako 

popravenie cesty, kopanie zemiakov.  

Môţeme porovnať ceny, ale  dozvieme sa aj to, ţe v roku 

1920 kupovali ocot, zápalky, trafiku u Tauska v Podhorí, ţe 

v Lietave bol mlynár Zajac, u ktorého mleli obilie, ţe si 

predplácali časopisy  „Český včelár“, „Slovák“, „Vatru“ a 

„Posol“ v roku 1921, v Lietave v Konzume kupovali kvasnice 

a cukor, v Babkove u Štefánika cigary a ţe na jarmoku v Ţiline 

platili mýto, aké boli výdavky na cestovné do školy, na kniţky, na 

poštovné známky a veľa podobných zaujímavostí.  

Bratia Viktor a Juraj študovali lesníctvo, Jozef, Jozefa a Anastázia 

ovocinárstvo na Morave. V Kopcoch a na Drahách mali ovocné 

škôlky a vzorové ovocné sady s rôznymi druhmi ovocných 

stromov.  

Počas kolektivizácie boli vyvlastnené, zničené a na ich mieste boli postavené druţstevné bytovky. 

Budova dnešnej materskej školy stojí tieţ na pozemku, ktorý patril Gregušovej rodine. Veľmi obľúbená 

bola Anna, ktorá bola vychýrená kuchárka a cukrárka a pomáhala pri príprave svadieb a rodinných 

osláv. Starala sa o kaplnku Panny Márie, ktorú dala postaviť rodina Gregušovcov pri studni na konci 

svojej záhrady. Často sa stretávali pri nej dievky z dediny a s nadšením spievali mariánske piesne, ktoré 

bolo počuť aţ do Lietavy. Hanica bola ich dušou. Kaplnka bola odstránená v päťdesiatych rokoch pri 

výstavbe „Novej cesty“. Svojmu bratovi Ľudovítovi viedla po smrti starej mamy domácnosť. V ich 

rodičovskom dome, ktorý je v súčasnej dobe najstarším domom v Podhorí, ţila najmladšia dcéra 

Anastázia do svojho deväťdesiateho roku ţivota. Pochovaná je na cintoríne v Podhorí spolu s rodičmi 

/Ľudovít a Anna/  a ďalšími tromi súrodencami /Ján, Anna a Jozefa/. Ján zomrel mladý, mal asi 30 

rokov, mal manţelku z Bratislavy, ona po jeho smrti odišla z Podhoria. Bol veselý, rád hrával divadlá, 

bol šikovný herec. Irma /Mária/ sa vydala do Prahy, storočná ešte ţila. Joţko si zobral manţelku Margitu 

Koššovú z Podhoria, ale odsťahovali sa do Nitry.  

Väčšina z nich  sa doţila vysokého veku azda aj vďaka včelárstvu a uţívaniu včelích produktov.  

Pani učiteľka Jarka Koššová osobne poznala Viktora Greguša, ktorý trávil svoj dôchodok 

v Rajeckých Tepliciach a spomína na neho takto: „Pán Greguš žil v bytovke, ale mal niekoľko včelstiev 

na Konštianskych vŕškoch. Venoval sa včelárstvu, ale aj liečiteľstvu, rád urobil prednášku hocikomu 

o liečebných účinkoch medu, propolisu a sám vyrábal z neho tinktúry, medové špeciality, bylinkové vína. 

Hovoril, že prinúti včielky, aby mu denne pichli tri až päť žihadiel, bola to jeho liečebná kúra. Ľudia 

chodili za ním po rady, aj kupovať rôzne jeho výrobky. Ochotne pomáhal, bol veľmi zdvorilý a úslužný, 

dlho držal klobúk pri stretnutí, taká stará škola. Bol veľmi sčítaný, poznal históriu, prírodu, hmyz, včely, 

bol váženým občanom. Cvičil, udržiaval si kondíciu, zachovával správnu životosprávu, dožil sa pekne 

vyše deväťdesiat rokov...“ 

V súčasnosti v Podhorí z rodiny Gregušovej uţ nikto nebýva. 
 

                                         
PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, technická redaktorka, tlač a distribúcia Zuzana 

Masná, email:  podhorskyhlasnik@gmail.com 

mailto:podhorskyhlasnik@gmail.com

