
 

 

 

 

 
 

 

Poklad uţ veľa ľuďom nedal spávať. Nájsť poklad zakopaný niekde v kúte záhrady a rýchlo bez 

námahy zbohatnúť a mať sa dobre – kto by si to neprial? Ale pokladom pre človeka nemusia byť len peniaze 

alebo iné hmotné statky. Nezriedka sa stáva, ţe niekomu, koho máme radi alebo kto nám dobre spraví, 

povieme: „Ty si poklad!“ Poklad je pre nás niečo veľmi dôleţité, niečo, čo má pre nás veľkú hodnotu, čo pre 

nás veľa znamená. 

V mesiaci máj si celý svet pripomína dve veľké hodnoty, dva poklady, ktoré spoločnosť má, ale nie 

vţdy si ich dostatočne vie oceniť. Obidve fenomény navzájom súvisia – matka a rodina. vţdy v druhú 

májovú  nedeľu sa slávi Deň matiek a 15. mája si verejnosť na celom svete pripomína World Family Day – 

Svetový deň rodiny.  

V posledných rokoch, keď sa Slovensko otvorilo svetu, hlavne západnému, sa otvorili dovtedy 

nevídané moţnosti spoznávať spôsob ţivota, hospodárenie i kultúru tak osobne cestovaním alebo 

prostredníctvom médií v iných krajinách. No nie všetko nové je aj dobré. Azda aţ priveľa toho menej 

dobrého za tie dve desaťročia ku nám prišlo. A naopak – náš národ má veľa predností, veľa hodnôt, ktorými 

západný svet predstihuje.   

Jednou z najväčších hodnôt, ktoré ešte stále môţe Slovensko ponúknuť, je zdravá rodina. Toto je náš vklad 

do Európy, i do sveta.  

„Aby deti otcov mali, aby mali mamy“- citát z básne Milana Rúfusa je mottom Dňa rodiny. Význam tohto 

dňa je v pripomenutí si dôleţitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Dobre fungujúca 

prirodzená rodina je spoločenstvo, ktoré sa nedá ţiadnou inou formou spoluţitia plnohodnotne nahradiť. 

Všetky obety, ktoré prinášajú otcovia a mamy sú nebadané ako nebadaná obeta pšeničného zrna, ktoré padne 

do zeme a prináša mnohonásobnú úrodu tým, ţe odumiera. 
 

Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. 
 



SLOVO STAROSTU 

Som rád, ţe sa nám podarilo vybudovať vodovodnú vetvu z centra 

obce smerom ku kultúrnemu domu, pretoţe na tomto úseku vodovodu boli 

časté poruchy a veľký únik vody. Tieto práce sa financovali z finančných 

zdrojov obce. Po dokončení prác na tomto úseku vodovodu začneme 

opravovať miestne komunikácie. Prosím občanov o trpezlivosť, máme 

cesty vo veľmi zlom stave, je tu vysoká prašnosť, budeme sa snaţiť urobiť, 

čo sa dá. V tomto roku podľa finančných moţností obce a v budúcom roku, 

nakoľko sú uţ cesty vo vlastníctve obce, pripravujeme projekt na miestne 

komunikácie z Eurofondov. 

Ďakujem podhorským mládencom, ţe postavili obecný máj 

a spevokolu Podhorčan, ţe túto akciu sprevádzal svojím spevom. Je to starodávny zvyk vítania jari 

a som rád, ţe aj v našej obci môţeme udrţiavať túto milú tradíciu. Všetky mamy a staré mamy 

srdečne pozývam na stretnutie z príleţitosti Dňa matiek do kultúrneho domu. 

 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 26.4.2012 

- Zasadnutie OZ otvoril,  poslancov  a ostatných prítomných privítal starosta obce Rudolf Martinka.  

predniesol plnenie uznesení z posledného zasadnutia, konštatoval, ţe boli splnené vo všetkých 

bodoch.  

- Poslanec Viliam Masný predniesol návrh na prerokovanie platu starostu obce podľa zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.  

Poslanci plat starostu jednomyseľne schválili. 

- Anna Horčičáková oboznámila poslancov s pripravovanými kultúrnymi akciami: Stavanie mája, 

Deň matiek, Deň detí. Poslanci súhlasili s plánovanými kultúrnymi akciami a z ich financovaním zo 

schváleného rozpočtu obce.   

- Predseda OZ PODHORA Mgr. Ján Marosz a p. Petra Šuplatová predstavili poslancom vznikajúce 

občianske zdruţenie a oboznámili poslancov s jeho plánmi a cieľmi – chcú byť pomocnou rukou 

voleným zástupcom obce a aktivitám, ktoré sú pre obec dôleţité. Zároveň predniesli ţiadosť 

o prenájom miestnosti v budove miestnej školy.  OZ s prenájmom súhlasilo. 

- Starosta obce informoval poslancov,  ţe finančné prostriedky z Envirofondov na vodu 

a kanalizáciu nám nebudú pridelené. 

- Starosta obce informoval poslancov o prenájme nebytových prostriedkov KD pánovi Michalovi 

Melišíkovi. Poslanci súhlasili s prenájmom. 

- Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcii miestneho obecného rozhlasu a o prípravných 

prácach na obecnom internete. 

 
KRONIKA 

Novú rodinu si zaloţili Jana Masná a Gejza Horváth, 

                                     Miroslav Chobot a Lenka Kajdová.  Srdečne blahoţeláme! 

  

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE vyhlasuje čas 

zvýšeného nebezpečenstva poţiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Ţilina a Bytča od  

30.4.2012 do odvolania zakazuje:  

- zakladať alebo udrţiavať ohne 

- pouţívať otvorený oheň 

- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety 

- vypaľovať porasty bylín, krov a stromov  

POZVÁNKY 

Deň matiek  

V nedeľu dňa 13.mája o 15.00 hod.  sa v kultúrnom dome uskutoční slávnostné popoludnie z príleţitosti Dňa 

matiek, ktoré pre naše mamy pripravil obecný úrad a obecné zastupiteľstvo v spolupráci s kultúrnou 

komisiou. V kultúrnom programe vystúpia deti z miestnej materskej školy, deti zo ZŠ Lietava.  

Všetky mamy, staré mamy srdečne pozývame! 

 



Deň detí 

Oslava sviatku Dňa detí  sa uskutoční  dňa 2. júna o  9.00 hod.  na futbalovom ihrisku. Bude to športovo-

kultúrny deň so zaujímavým programom, zábavnými súťaţami, atrakciami a občerstvením. Na túto akciu 

srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov a starých rodičov. 

Touto cestou prosíme ţivnostníkov a podnikateľov o sponzorský príspevok . Ďakujeme. 

 

GOSPELFESTIVAL 

V nedeľu  27. mája 2012 bude v Osvetovom stredisku v Lietave prehliadka spevokolov farnosti 

Lietava, na ktorej vystúpi aj speváci z Podhoria. Je to v poradí uţ 4. ročník Gospelfetivalu, prvý 

ročník sa konal v roku 2005 v Podhorí. 
 

  STAVANIE MÁJA 2012 

Stavanie mája v predvečer 1. mája sa uţ stalo v Podhorí tradíciou. Slobodní mladí muţi z Podhoria 

spojili svoje sily a pred kultúrnym domom postavili obecný máj. Pri ich namáhavej, ale radostnej 

práci ich povzbudzovali početní diváci z radov občanov, vyhrával a spieval do nálady ľudové 

piesne súbor Podhorčan. Anna Horčičáková oboznámila všetkých prítomných s tradíciou stavania 

májov na Slovensku a starosta Rudolf Martinka na záver všetkým srdečne poďakoval. 

 

 

RODINA GELATKOVÁ – k fotografii na 1. strane 

Otec Stanislav /1959/ pracuje ako elektrikár v DPMŢ. Najspokojnejší je doma pri rodine. Jeho 

záľubou je čítanie, nájde si naň čas aj teraz. Rád si prečíta klasiku /Večne spievajú lesy/, 

dobrodruţné čítanie detí /pán Tragáčik/, ale aj dokumenty /A Biblia má predsa pravdu/. Najväčšiu 

radosť má z detí, ktoré chodia na GSF, ako sa na školu tešia a ako tam všetko preţívajú.   

Mama Alica /1963/ bola doteraz doma, plánuje ísť do práce, keď najmladšia Anička pôjde do školy. 

Najväčšími hodnotami pre ňu sú viera a rodina. Záľubou sú kvety,  práca na záhradke a na poli, 

ručné práce, najmä vyšívanie. Najväčšiu radosť má, keď je v ich manţelstve jednota, pokoj 

v rodine, vtedy sa všetko lepšie darí. Rada spieva, spolu s manţelom a so synom pôsobia v súbore 

Podhorčan. Muzikálne sú všetky deti. Alica /18/ hrá na klavíri, Ľudovít /16/ a Samuel /14/ na 

akordeóne a Terezka na husliach.  

Deti sa zapájajú do všetkých prác, tešia sa na nový dom, kde sa uţ pomaly sťahujú.  

 



OBYVATELIA PODHORIA V ROKU 1938 - dom č. 2  
V roku 1938 býval v dome číslo 2 Mikuláš Masný /1882/, Ján /1917/, Karol /1919/, Eduard 

/1922/, Juraj /1925/, Štefan /1927/, Jozefína /1930/, Ondrej /1908/, Agnesa /1911/, Pavel /1932/, 

Jarolím /1933/, Dominik /1936/, Angela /1934/, Martin /1912/, Štefánia /1912/, Stanislav / 1935/, 

Jozef /1915/, Františka /1914/, Emília /1936/, František /1938/ - teda otec, šesť detí  a traja synovia 

s nevestami a deťmi. 

Dom bol nový, postavený v roku 1929, povolenie na stavbu bolo vydané Okresným úradom 

v Ţiline. Stavbu projektoval a plány 

vyhotovil murársky majster Ján Švec zo 

Ţiliny. Stavba  pozostávala  z dvoch izieb, 

dvoch chodieb, dvoch kuchýň, dvoch 

komôr, dvoch maštalí a dvoch pivníc. 

Okolo domu bol balkón, z kaţdej strany 

drevená veranda. Múry boli z pálenej tehly, 

krytina ohňovzdorná škridla.  

„Predtým bývali Doblejovci 

v dreveničke smerom bliţšie ku Gregušovej 

chalupe, ako je teraz šopa. Materiál na 

stavbu si vyrobili doma. V Kopcoch mali 

pec na výrobe tehly, bol tam zamestnaný 

bezdomovec Šmarda zo Ţiliny, ktorý tam aj 

v drevenej chatke býval. Sváko Doblej boli ohromne dobrý človek, pomáhali všade, aj švagrinej 

Agáte postavili jednu izbu, maštaľku, stodôlku, drevo mali zo Šiškovca... Chlapi chodievali posedieť 

do chalúpky k Vaľkovi Chobotovi, stála tam, kde je teraz krčma u Mila.. Mal takú malú chalúpku, 

bolo tam tepľúčko, ţenu mal z Porúbky, volali ju Porúbka. Deti nemali. Tatko aj mňa niekedy vzali. 

Vaľko vedel pliesť slamenice z raţnej slamy, vedel dobre kosiť, aj kosu nakuvať... sváko Doblej tam 

nechodili, oni mali stále robotu, len robili a robili. Narobili nám škridlu, keď nám vypálili Nemci 

humno cez vojnu, dobrá škridla to bola, nepodfukovalo v zime...Pamätám si aj ich tatku, boli menší, 

mali šedivú baranicu, mamku uţ nie.“ /Zo spomienok Emila Danku/ 

V čase sčítania ľudu v roku 1938 boli uţ osamostatnená dcéra Anna /Ďurišová/, ktorej otec 

pomohol postaviť dom, kde zriadila so svojím manţelom Františkom krčmu. Výčapnícka 

a hostinská koncesia jej bola udelená hlasovaním obecnej rady za starostu Mikuláša Koššu  

25.júla1929. Dcéra Karolína sa vydala za Imricha Šveca a jej tieţ otec pomohol so stavbou domu, 

ako neskôr aj synom Ondrejovi, Martinovi, Jozefovi a Jánovi. Všetci štyria synovia mali domy pri 

starej ceste vedľa seba.  Syn Eduard sa priţenil do Paštinej Závady, Karol  po oţenení  býval 

v kamenici Matúša Babčaníka, starého otca svojej manţelky Anny, ktorá ho doopatrovala. Neskôr 

si kúpil od neho  aj pozemok, na ktorom si postavil dom. Najmladšia dcéra Jozefína sa vydala do 

Ryboňov. V rodičovskom dome zostali bývať  synovia Juraj a Štefan s rodinami. Po rokoch, keď 

dom ostal prázdny, odkúpila ho od svojich bratrancov najmladšia Mikulášova vnučka Alica 

/Gelatková/ a spolu so svojím manţelom ho kompletne zrekonštruovali. 

Mikuláš Masný bol tesár, mal  ţivnostenský list vydaný v roku 1925, odhlásený 19.7. 1946. 

Robil tesárske práce – drevené chalupy a krovy, pri 

ktorých zamestnával šesť – sedem chlapov. Veľa 

domov postavil aj v okolitých dedinách, najmä 

v Pekline po jej vyhorení. Spôsob práce stavania 

dreveníc bol nasledujúci: Od majiteľa hory 

Ballestriniho odkúpil drevo. Priamo v lese ho 

s chlapmi a pomocou páru koní vyrúbali, okresali, 

postavili drevenicu, potom rozobrali a odviezli na 

miesto určenia, kde ju opäť zloţili.  Drevenica Jána 

Šveca postavená asi v roku 1912 na strede obce 

v Podhorí je tieţ jeho práca.  
          PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, technická redaktorka, tlač a distribúcia Zuzana 

Masná, email:  podhorskyhlasnik@gmail.com 
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