
 

 
  

 

 

 

 

Ani sme sa nenazdali a vhupli sme do ďalšieho prázdninového mesiaca. 

Oslavy, tábory, výlety, dovolenky, počasie, 

cestovanie, teplo, slnko, voda, kúpalisko, 

oddych a relax, to všetko sú slová, ktoré 

v týchto dňoch najčastejšie skloňujeme. 

Vydarené akcie sa nám vrývajú do pamäti 

a spomienky na ne oţivujeme listovaním 

v albume či klikaním v počítači. Rekordné 

teploty sa striedajú s miernejšími teplotami, 

ktoré aspoň tým menej teplomilným 

pomáhajú preţiť leto. Aby bola predstava leta 

úplná – aspoň v tých tradičných rodinách – 

spomenieme si na hodiny strávené pri 

zaváraní ovocia, uhoriek, varení dţemov 

a lekvárov. Z polí uţívame prvú úrodu 

a onedlho začneme uţ aj s kopaním 

zemiakov. Deň však neúprosne letí za dňom, 

dlhé letné večery sa pomaly stávajú 

minulosťou a naplno si ich budeme uţívať 

znovu aţ o rok. Školopovinní s nevôľou 

pozerajú na tento kolobeh a neustále do 

úzadia zatláčaná myšlienka na školu sa stále 

viac vracia... Príjemnou bodkou za letom 

budú ešte dva štátne sviatky, príleţitosť 

nabrať dych do prichádzajúcich dní s novými 

povinnosťami. Nepremárnime príleţitosť 

tešiť sa z pekných dní a chvíľ, ktoré nám 

ţivot ponúka, aby sme zvládli tie, ktoré sa nám budú páčiť menej alebo sa nám páčiť vôbec nebudú. 

Ţivot je príliš rýchly a krátky na to, aby sme ho preţili so zachmúrenou tvárou. 

„Kto sa vie skutočne tešiť na pekné dni, oveľa lepšie sa 

vie prispôsobiť aj tým horším dňom.“ (Phil Bosmans) 



SLOVO STAROSTU 

V rámci našich moţností pokračujeme aj počas horúcich letných dní 

v upravovaní miestnych komunikácií, podarilo sa nám čiastočne upraviť 

cestu smerom na Drahy. 

Som rád, ţe Ţilinský samosprávny kraj finančne podporil náš 

folklórny súbor v sume 600,- eur na nákup doplnkov ku kroju, ako sú 

klobúky, čiţmy a podobne.  Ďakujem súboru PODHORČAN za 

reprezentovanie našej obce na Letných slávnostiach mesta Rajecké Teplice 

a skupine RIN-TIN-TIN na Lietavských letných slávnostiach. 

Upozorňujem občanov na zmenu webovej stránky našej obce 

a taktieţ na zmenu e-mailových adries na obecný úrad. 

Dovolenkové obdobie vrcholí, prajem všetkým občanom, aby si uţili teplých letných dní 

a nabrali tak energiu do ďalšieho ročného obdobia. 

 

ZMENA WEBOVEJ STRÁNKY OBCE PODHORIE A E-MAILOVÝCH ADRIES OÚ 

Upozorňujeme občanov na zmenu webovej stránke obce: www.obecpodhorie.info 

Obecný úrad E- mail:  podhorie@stonline.sk  

Starosta obce Rudolf Martinka: starosta@obecpodhorie.info  

Anna Horčičáková, kultúrno-administratívny úsek : anna.horcicakova@obecpodhorie.info 

Monika Šupejová, ekonomicko-administratívny úsek: monika.supejova@obecpodhorie.info 

 

OZNAM 

Upozorňujeme občanov na povinnosť platby za vodu za prvý polrok 2012. Platiť môţete na OÚ 

alebo prevodom z účtu. Vyzývame občanov, ktorí majú nevyplatené dane alebo iné poplatky, aby si 

tieto podlţnosti dali do poriadku. 

 

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. 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Obec Podhorie upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej  pôdy na 

dodrţiavanie zákona č. 220/2004 Z.z., ktorý ukladá povinnosť vykonať agrotechnické opatrenia zamerané na 

ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností pôdy a ochranu pred jej poškodením a degradáciou  a 

predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. 

 

KRONIKA 

Zomrela naša rodáčka Mgr. Mária Hiciarová, rod. Chládeková vo veku 79 rokov, pochovaná bola 

v Podhorí. 
Novú rodinu si zaloţili Lenka Koššová a Pavol Hodas, 

                                     Ján Majerík a Iveta Krajčoviechová, 

                                    Alenka Danková a Alexander Magyaricz. 

Narodili sa Patrícia Martinková,  

                   Klára Svitanová. Rodičom srdečne blahoţeláme. 

 

PÚŤ NA ROHÁČ 

Tradičná septembrová celofarská púť na Roháč z príležitosti posviacky farského kostola 

Povýšenia sv. Kríža  sa uskutoční dňa 16. septembra 2012. Tak, ako po minulé roky, pri kríži 

na Roháči sa bude o 15.00 hodine sláviť svätá omša.  
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LESNÉ A POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ROHÁČ 

upozorňuje všetkých podielnikov na povinnosť vysporiadania vlastníctva svojich podielov. Vláda 

SR vydala zákon, podľa ktorého sa začalo konanie o obnove evidencie vlastníckeho práva 

k pozemkom /ROEP/. Pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom, ktorých vlastník je neţijúcou 

osobou je potrebné podať na príslušný okresný súd ţiadosť o začatie dedičského konania podľa mena 

poručiteľa. Vlastníkom podielu musí byť ţijúca osoba. Podrobnejšie informácie u p. Rudolfa Danku. 

 

DOBROVOĽNÝ POŽIARNY ZBOR V PODHORÍ 

Podhorskí hasiči sa pripravujú uţ na tretiu súťaţ DPZ v tomto roku. V máji sa zúčastnili súťaţe 

v Zbýňove a v júli v Lietavskej Lúčke pri príleţitosti 100. výročia zaloţenia tamojšieho PZ. 

V tomto mesiaci sa pripravujú na súťaţ do Lietavskej Svinnej. Drţíme vám palce! 
 

LETNÉ TÁBORY PRE DETI 

Ako po minulé roky, aj tento rok sa v Pastoračnom centre 

sv. Filipa Nériho v Lietave uskutočnili letné tábory pre 

deti a mládeţ. Organizovali ich animátori z celej našej 

farnosti v spolupráci s farským úradom v Lietave. Medzi 

animátormi, ktorí  venovali časť svojich prázdnin 

mladším deťom, boli aj mládeţníci z Podhoria. Účastníci 

táborov boli rozdelení do štyroch skupín podľa veku: 6 – 

8 roční, 9 – 10 roční, 11 – 13 roční a 14 – 18 roční. 

Animátori pripravili pre nich rôzne aktivity, výlety, hry, 

súťaţe, skúšky odvahy. Najmenší navštívili hrad Strečno, 

väčší boli na bobovej dráhe v Oščadnici, na Šútovských 

vodopádoch a v Brezanoch pri koníkoch.  Počas horšieho 

počasia batikovali tričká, maľovali zástavu, piekli 

a maľovali medovníky, vyrábali rôzne predmety 

z papiera, moduritu, súťaţili, spievali. Stále bolo veselo. 

Niektorí z tých najmladších nezvládli viac nocí bez 

rodičov, ale starší, ktorí tábor skúsili minulý rok, nielenţe 

prišli opäť, ale priviedli tentoraz aj svojich kamarátov.  

 



 

OBYVATELIA PODHORIA V ROKU 1938 - dom č. 2 – IV. pokračovanie 

Mikuláš Masný /Doblej/ mal otca Juraja, starého otca Juraja a  aj jeho syn i vnuk mali meno 

Juraj.  

Starý otec JURAJ sa narodil v roku 1814. Oţenil sa so Zuzanou, rodenou Súľovec.  Zomrel 

47 ročný a jeho manţelka 61 ročná. Mali štyroch synov. Syn Štefan zomrel pri narodení, Anton sa 

narodil v roku 1849, Juraj v roku 1851 a Pavol v roku 1863. 

Anton  sa oţenil s Annou, rodenou Šupej Danko, a doţil sa 88 rokov. Mali 10 deti: šesť 

z nich  zomrelo v detskom veku.  Dcéra Mária, narodená v roku 1873, sa vydala za Michala Koššu, 

narodeného v roku 1864, dcéra Katarína, narodená v roku 1875, sa vydala do Lietavy za Michala 

Gašpierika , mali deti Annu, Ţofiu, Paulínu, Martinu. Syn Martin, narodený v roku 1879, sa oţenil 

s Pavlínou Brezáni,  mali dcéru Teréziu. Syn Ján Masný /1894 – 1927/ sa oţenil s Pavlínou 

Súľovec, narodenou 1896, mali dcéry Paulínu a Emíliu.  

Juraj sa oţenil s Agnesou Hortuláni – Doblej.  Mali spolu 11 detí, tri zomreli hneď po 

narodení, osem sa doţilo dospelosti. Mikuláš bol jediný syn medzi siedmimi sestrami, ale rod 

Masných Doblejovcov zachoval vďaka svojim ôsmim synom. 

Pavol sa oţenil sa s Alţbetou Šupej – Kováč a mali spolu desať detí, päť z nich zomrelo 

v detskom veku.  Dcéra Mária sa vydala za Juraja Labudu, dcéra Zuzana sa vydala za Pavla 

Mareka, Anna za Štefana Matiašku a Karolína za  Dominika Tatarku. Syn Alojz sa oţenil 

s Paulínou Súľovec a mali syna Štefana /1921/, Jozefa /1924/, Kamila, ktorý zomrel vo veku 16 

rokov, dcéru Albínu /1936/, ktorá sa vydala za Alexandra Lehockého a dcéru Máriu /1940/, ktorá sa 

vydala za Jaromíra Dupkalu. 

 

DOM č. 3 

V roku 1938 popisné číslo 3 patrilo domu Gregušovcov. Trvalý pobyt tu mali Anna 

Gregušová /1873/, Anna /1907/, Jozefína /1910/, Anastázia /1913/ a Ján /1916/. O rodine 

Gregušovej sme podrobnejšie písali v článku „Učiteľ z Podhoria“ v predchádzajúcich číslach nášho 

mesačníka. 

Dom číslo 3 stojí dodnes a je najstarším zachovaným pôvodným domom v Podhorí. 

 

 
          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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