
 

 

 

 

 
 

 

Prvý júnový deň sa slávi ako Medzinárodný deň detí v mnohých krajinách sveta od roku 1925, kedy  

zástupcovia 54 krajín v Ţeneve na Svetovej konferencii pre blaho detí schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala 

chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii 

viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na 

problémy týkajúce sa detí vo svete. Na Slovensku  sa slávi od roku 1952.  

Bez detí by bol ţivot smutný. Kaţdé narodenie dieťaťa je novým zázrakom. Čisté oči dieťaťa a jeho 

úsmev, to je  kus neba na zemi. Je veľkým šťastím drţať svoje dieťa v náručí.  A čo to malé bezbranné 

stvorenie? Čo je pre neho šťastím? Najväčším šťastím dieťaťa je, ak má milujúcich sa rodičov. 

   
V sobotu sa vyčasilo a na futbalovom ihrisku sa zišli deti so svojimi rodičmi i starými rodičmi a strávili deň 

pri rôznych zábavách a atrakciách, ktoré im pripravilo obecné zastupiteľstvo a miestne osvetové stredisko. 

Pri súťaţiach, pretekoch a organizácii celého podujatia pomáhali ochotní dobrovoľníci z radov mládeţe. Deti 

skákali vo vreciach, preťahovali sa lanom, vyšantili sa na skákacom hrade, a zúčastnili sa mnohých iných 

súťaţí podľa veku a zdatnosti. Za svoje výkony dostali diplomy, sladké odmeny a  občerstvenie. Poţiarnici 

ukázali svoju zručnosť a pohotovosť pri akcii striekaním vody. Podujatie podporili sponzori: 

Škulavík Marián, Gelatka Pavol, Tatarka Juraj, Tatarka Miroslav ml, Ing. Sulovec Anton, Pohostinstvo 

Barčiak, Hostinec u Mila, Danková Lenka, Chobot Štefan, Masný Viliam ml., COOP Jednota, DOXX, 

manţelia Brezianskí, Kadlečíková Anna, Ondrejka Pavol, Šupej Roman, DV Jednota Podhorie, Masný 

Pavol, Martin Struhár, Rejtšpís Mário  a Alena, Rudolf Martinka, Občianske zdruţenie Podhora, Zrebný 

Roman, p. Porubčanský,  Poţiarne druţstvo, DJ Michal Konušík.  
 

 

 

Najdôležitejšou vecou, ktorú môže otec urobiť pre svoje deti, je, že bude 

milovať ich matku. /Theodore Hesburgh/ 

 

http://www.slavnecitaty.eu/autor/theodore-hesburgh


SLOVO STAROSTU 

Minulý mesiac bol bohatý na kultúrne akcie, chcem poďakovať všetkým, 

ktorí sa podieľali na ich príprave a organizácii, či to bol Deň matiek, váľanie 

obecného mája alebo naposledy Deň detí na ihrisku. Ďakujem tieţ našim 

speváckym súborom za skvelú reprezentáciu obce na Gospelfestivale v Lietave. 

Urobili sme rekonštrukciu obecného rozhlasu v obci, ktorý sa bude ďalej 

rozširovať smerom na bytovky a na Lán. V súčasnosti sa stavia nové oplotenie 

budovy školy a vodojemu.  

Upozorňujem občanov na dodrţiavanie stavebného zákona o drobných 

stavbách. 

Začiatkom budúceho mesiaca slávime naše obecné cyrilometodské hody. 

Je to príleţitosť na neformálne stretnutie všetkých občanov a rodákov v našej obci.   

Srdečne vás všetkých pozývam. 

 

 
KRONIKA 

Zomrel náš spoluobčan František Ryboň. 

 

OBECNÉ HODY 

Na sviatok svätých Cyrila a Metoda slávi naša obec výročné obecné hody. 5. júla bude v našej kaplnke 

svätá omša o 11. hodine a o 15.00 hod. pobožnosť krížovej cesty na Roháč. V sobotu 7. júla bude 

tradičná hodová zábava na strede obce, pri ktorej bude hrať živá hudba.  Začiatok o 19.00 hodine.  

 

KAMPAŇ ZA PEKNÚ OBEC 

Občianske zdruţenie Podhora v spolupráci s Obecným úradom Podhorie vás srdečne pozýva na upratovanie 

našej obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.06.2012 od 9:00 hod. Stretneme sa pred Coop Jednota. Treba si 

priniesť náradie /metlu, hrable, motyku, lopatu/,  pracovné rukavice. Všetci sú vítaní! 

 

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY PRE NAŠE DETI  - SŠSZČ DOTYK 

V obci budú od septembra pracovať záujmové krúţky pre naše deti. Pripravuje sa krúţok elektrotechnický, 

turistický, krúţok ručných prác , krúţok varenia a pečenia , hudobný /klavír, flauta/ a spevácky krúţok . Deti 

treba nahlásiť u p. Horčičákovej, môţu sa prihlásiť aj ďalší záujemcovia, ktorí sú ochotní viesť záujmové 

krúţky. Prihlásiť sa treba – vedúci, aj deti, ktoré majú záujem v krúţkoch pracovať, do konca júna 2012. 

 

ODPIS VODY 

Oznamujeme občanom, ţe v dňoch  29.6., 30.6. a 1.7. bude poverený pracovník prevádzať odpis vody. 

Prosíme občanov, aby mu umoţnili prístup k vodomerom. 

Ţiadame občanov, aby si vyrovnali platby vody za 2. polrok 2011 a taktieţ aj dane a poplatky. 

 

MUDr. Alžbeta DRAGÚŇOVÁ, všeobecný lekár pre deti a dorast, Lietavská Lúčka, ordinuje v Podhorí 

kaţdý druhý štvrtok o 12.30 hod. Kontakt: 041 5688369, 0904050743, mail: alzbeta.dragunova@gmail.com 

 

 

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY 

Drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôţu podstatne ovplyvniť ţivotné 

prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môţu stavať iba na základe 

ohlásenia obecnému úradu. Za drobnú stavbu sa povaţujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné 

siete, bazény, altánky atď. 

Obecný úrad podľa predloţených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo 

či k nim ţiadateľ potrebuje stavebné povolenie. 

Drobnú stavbu môţe stavebník začať stavať aţ po obdrţaní písomného oznámenia Obecného úradu, ţe proti 

stavbe nemá námietky. 

mailto:alzbeta.dragunova@gmail.com


DEŇ MATIEK  

Ako kaţdý rok, aj v túto druhú májovú nedeľu sa na pozvanie starostu obce v kultúrnom dome stretli 

mamičky a babičky z našej obce. Pri príchode sa kaţdá zapísala do pamätnej knihy a dostala symbolický 

kvietok vďaky. Slávnostné posedenie pripravilo obecné zastupiteľstvo a kultúrna komisia pri OZ. Podujatie 

moderovala Anna Horčičáková. Starosta obce Rudolf Martinka pozdravil prítomné mamičky slávnostným 

príhovorom a najstaršej prítomnej mamičke pani Márii Ryboňovej  odovzdal kyticu kvetov. V kultúrnom 

programe vystúpili deti z miestnej materskej školy a deti zo Základnej školy Lietava s divadielkom Čin - čin. 

Na záver  bolo pre všetkých občerstvenie a do nálady hrala a spievala hudobná skupina RIN-TIN-TIN. 

 

GOSPELFESTIVAL 

Na stretnutí všetkých spevokolov 

farnosti Lietava v nedeľu  27. mája 

2012 našu obec reprezentovali skupiny 

Podhorčan a skupina RIN-TIN-TIN. 

V Osvetovom stredisku v Lietave sa 

stretlo spolu pätnásť spevokolov, 

kaţdý z nich sa predstavil dvomi 

piesňami zo svojho repertoáru. Obidve 

podhorské skupiny majú najpočetnejšie 

zastúpenie muţov v súbore a najmladší 

vekový priemer zo spevokolov 

dospelých. 

 

 

 
VÁĽANIE MÁJA 

Posledný májový deň bol upršaný, čomu sa tešili všetci, ktorí 

registrovali dlho trvajúce sucho, ale chlapci, ktorí váľali obecný 

máj, mali o to ťaţšiu prácu. S mladíckym nadšením prekonali 

všetky ťaţkosti a povzbudzovaní divákmi a mnohými 

obdivovateľkami z radov podhorských ţien a dievčat  túto 

náročnú prácu perfektne zvládli a s veselou muzikou schovanou 

pod pršiplášťami pokračovali vo váľaní májov svojich milých po 

obci.  

 

 

 

 



OBYVATELIA PODHORIA V ROKU 1938 - dom č. 2  -  II. pokračovanie 

V roku 1924 podal Mikuláš Masný ako predseda „bývalých urbárskych majiteľov“ obce Podhorie 

ţiadosť o stavebné povolenie na stavbu zasadacej siene pre potreby urbárnikov. Stavba bola povolená 

a realizovaná na obecnom pozemku na strede obce vedľa sypárne Ondreja 

Danku. Starostom bol  Jozef Meško. „Majiteľ pozemku politická obec Podhorie 

podržuje si vlastnícke právo a povoľuje postavenie zasadacej siene, za 

prenechanie pozemku žiada ale právo, že by sa v sieni tejto mimo urbárskych 

i obecné zasadnutia mohli  vydržiavať a vôbec, aby budovu politická obec 

mohla k čisto obecným cieľom užívať... Stavbu prevedú urbárnici vo vlastnej 

réžii použitím verejnej práce.“ Táto stavba bola 8 metrov dlhá a 6 metrov 

široká, bola to vlastne len jedna miestnosť postavená z dreva s murovaným 

komínom a škridlovou krytinou. Neskôr bola nazývaná obecná dom a slúţila 

naozaj všetkým občanom Podhoria. Boli tam zasadnutia urbárnikov, obecnej 

rady, svadby, fašiangové  zábavy, chodilo sa po kobolici, ženy boli v rukávcoch, 

mali šifónové šatky, farebné šorce, zápony s tkanicami ako povojník na 

perinku..., keď išli mládenci na odvod, tiež sa tam mládež zišla a spievali, 

hrávala tam kapela – Palo Chodelka na husliach, Mišo Kováč na trúbke, Gusto 

Špánik z Brezian na harmonike,aj sme sa tam modlievali krížovú cestu cez pôst, na stenách boli sväté 

obrázky, v máji mariánska pobožnosť, v októbri ruženec, určitý čas slúţila na vyučovanie jednej triedy, 

koncom päťdesiatych rokov slúţila ako krčma. Keď postavili v Podhorí novú krčmu /Poľovnícky dom/, 

obecný dom slúţil futbalistom ako klubovňa, prezliekali sa tam, mali 

tam dresy, kopačky, siete, lopty.  

Stavbu obecného domu ocenili aj na vyšších miestach. Notár Rudolf 

Presser na začiatku zasadania obecnej rady dňa 12. apríla 1927 

predovšetkým vyslovil svoju vďaku občanom a starostovi, že trebárs je 

obec chudobná, usilovali sa postaviť riadny a potrebám zodpovedný 

obecný dom, okrem toho sa usilovali a naďalej sú na tom, aby cesty 

a mosty v poriadku udržovali, a že v tomto ohľade sú v notárskom 

obvode najprednejšími.  

Mikuláš Masný sa zaujímal o veci verejné, bol výborníkom – členom 

obecnej rady. Keď sa v roku 1937 urbár a pozemkové spoločenstvo 

zlúčili, predsedom sa stal Jozef Danko a neskôr Alojz Masný. V roku 

1942 sa do Podhoria zavádzala elektrická energia. Lesné spoločenstvo 

venovalo na tento účel výťaţok z dvoch ročných porubov, podpísali ho 

Alojz Masný, urbársky predseda a Mikuláš Masný, urbársky gazda.  

Tesárstvo po svojom otcovi neskôr prebral syn Ján. Mikuláš Masný 

vyrábal stavebné drevené výrobky – okná a dvere, nábytky  a všetky 

nástroje z dreva, ktoré boli potrebné do gazdovstva a do domácnosti: 

vozy, kolesá, korytá, kolovraty, triečky, navíjadlá, krosná. hrotky, 

zbenky. Stolárstvo prebral syn Martin a pracoval v stolárni, ktorá stojí 

doteraz. Ondrej mal na starosti kone, Jozef pálenie tehly, Karol robil 

škridlu. Štrk na stavby ručne kopali pod Hradiskom. Každý mal 

pridelenú robotu a musel robiť. Tatko dali aj korunu na muziku: „Na, tu 

máš, vezmi si dvadsať korún“, ale aj vydrali, keď synovia nerobili: „Čo 

tu sedíš, nemáš robotu?“ Keď sme ich počuli, že idú, len taký dupot po 

gánku, každý sa chytal roboty, aby ho nepristihli leňošiť. Tatko stále 

robili, aj keď už boli starší, pospali si trošku a zase robili, aj v noci. 
Mladí chlapci a ešte sýti robotou, potrebovali jesť. Gazdiné – 

mamka, tetka, neskôr nevesty mali čo robiť, kým navarili pre toľko ľudí. 

Keď gazdiná uvarila halušky, len taký čapot, hneď bolo po nich, muselo 

sa ešte raz variť.  

Doblejskí mládenci mali kamarátov u Koššov i u Dankov. 

Pomáhali si napríklad pri rezaní sečky, zvlášť, keď bolo treba veľa 

narezať pred sviatkami, lebo mali veľa dobytka. Najprv narezali spoločne u jedných, potom u druhých 

susedov. Spoločne chodili aj na muziky. 

 
          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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