
 

 

 

  

 

 

 
 

Deviaty ročník, deviaty mesiac – že by dôvod na malé zamyslenie? Keď pred deviatimi 

rokmi začal vychádzať náš mesačník, dôvodom na jeho vznik okrem prísunu objektívnych obecných 

informácií bola túţba, aby sa z našej dediny stala jedna rodina, aby tu vládli dobré vzťahy, úprimnosť, 

srdečnosť, rodinnosť. Samozrejme, ţe takýto plátok nemá veľkú moc, ale chcel aspoň svojou troškou 

prispieť. Či sa mu to podarilo – odpoveď na túto otázku si dá kaţdý sám. A je nad slnko jasnejšie, ţe 

odpovede budú veľmi rozdielne. Také, ako boli aj doteraz náhodné reakcie našich čitateľov – niektoré 

pozitívne, iné negatívne, koľko ľudí, toľko názorov, ako to býva vo všetkom. To však nie je  

najdôleţitejšie.  

V dobre fungujúcej rodine sa všetci jej členovia dobre cítia. Silnejší a šikovnejší pomáhajú 

slabším, kaţdý člen rodiny prispieva tým, čím môţe. Keby niekto chodil domov len ako do hotela, 

alebo by snahu druhých len kritizoval, alebo sa z nej vysmieval, bol by si sám na vine, ak by nebol 

šťastný. Ostatní by ho ľutovali, ale zmeniť sa musí sám. 

Bohatstvo 

Krátko pred Vianocami dala učiteľka deťom dve otázky: „Kto z vás si myslí, ţe je chudobný? 

Kto by mal dostať darček na Vianoce?“ 

Deti, ktoré sa povaţovali za chudobné, zdvihli ruky. Udialo sa to v malom meste, kde sa všetci poznali 

po mene a kde všetci vedeli, kto kde robí, kto sú jeho príbuzní a koľko má peňazí.  

Po vyučovaní zavolala učiteľka k sebe do kabinetu Diniho, osemročného chlapca, o ktorom 

vedela, ţe sa jeho rodičia pred nedávnom prisťahovali z Afriky a ţe sú veľmi chudobní. Usadila ho 

a spýtala sa, prečo nezdvihol ruku. 

Dini odvetil: „Lebo ja nie som chudobný.“ 

„A kto je podľa teba chudobný?“  

„Deti, ktoré nemajú rodičov.“ 

Učiteľka naňho hľadela v nemom úţase. Potom ho pustila domov. 

Nasledujúci deň Diniho otec prišiel domov s veľkým úsmevom na tvári. Povedal, ţe ho 

učiteľka navštívila v práci. „Mali by sme byť naozaj hrdí na nášho syna,“ vyhlásil a porozprával, čo sa 

dozvedel. 

V predvečer Vianoc Dini dostal darček. V škatuli boli dva páry novučičkých topánok: jedny 

preňho a jedny pre jeho sestričku. Nikdy predtým nemal nové topánky. Ale aj keby nebol dostal tento 

darček, Dini vedel, ţe jeho rodina je najbohatšia na svete. 

Rodina je jediným pravým bankovým účtom. Nikdy ho nenechávaj v mínuse. Každý deň 

investuj do lásky, nehy, vernosti a obetavosti. Úroky budú prekvapivé. /Podľa Bruna Ferrera/ 

Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom  /George 

Bernard Shaw/ 



SLOVO STAROSTU  Po prázdninách a dovolenkách sme opäť naplno vo svojich 

povinnostiach v práci a v škole. Všetkým prajem s novými silami veľa 

úspechov.   

Opakovane sme upozorňovali našich občanov na čierne skládky a na 

povinnosť ohlásenia drobných stavieb. Sú to dlhotrvajúce neporiadky 

a priestupky. Upozorňujem, ţe hoci nerád, ale budem nútený pouţiť pri 

nerešpektovaní týchto povinností finančné sankcie.  

Súbor PODHORČAN nás vynikajúco reprezentoval na celodennom 

folklórnom festivale  v Turí. Ďakujem a srdečne blahoţelám. 

Čaká nás tradičná farská púť na Roháč, na ktorú sa všetci tešíme 

a na ktorú vás srdečne pozývam a tieţ aj na októbrové stretnutie seniorov 

v kultúrnom dome z príleţitosti Úcty k starším. 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 30.8.2012 

- Zasadnutie OZ, na ktorom sa zúčastnilo 5 poslancov a 7 občanov, otvoril starosta obce Rudolf 

Martinka.  Predniesol plnenie uznesení z posledného zasadnutia a konštatoval, ţe boli splnené. 

Zabezpečenie hadíc k poţiarnemu autu je v štádiu riešenia z dôvodu finančnej náročnosti.  

Stavebníci v lokalite Lán majú moţnosť napojiť sa súčasné vodovodné potrubie. Na miestne 

komunikácie v tejto lokalite dal OÚ ţiadosť na SPF o dlhodobý prenájom.  

Informoval o jednaní zo zástupcom Agro – Turiec p. Jozefom Masným: občania môţu prechádzať  

areálom druţstva  na vlastné pozemky s výnimkou nepohybovať sa v celom areáli, nakoľko je to 

súkromný pozemok. 

-Hlavná kontrolórka obce Viera Masná predniesla úpravu rozpočtu za rok 2012 v súvislosti 

s financovaním rekonštrukcie miestnych komunikácii po kanalizácii. Všetci prítomní poslanci 

rozpočtové opatrenie schválili. 

-Anna Horčičáková predniesla ţiadosť Okresného súdu v Ţiline o zabezpečenie volieb prísediaceho 

v čase do 30. septembra 2012.  
-Anna Horčičáková  predniesla ţiadosť Karola Danku, Podhorie č. 108 v ktorej ţiada o vyriešenie 

odtoku odpadovej vody v miestnom rigole od p. Š. Danku k p. M. Petlákovi. Starosta obce poveril 

stavebnú komisiu obhliadkou miesta a po prehodnotení navrhne riešenie.  

-Anna Horčičáková oboznámila poslancov s plánovanými kultúrnymi akciami – Úcta k starším a 4. 

ročník Literárnej súťaţe „Odkaz karolíny Brüstleovej“. Poslanci súhlasili s ich uskutočnením 

a financovaním. 

-Ľubomír Barčiak poţiadal o informáciu týkajúcu sa výstavby miestnych komunikácií a ich 

financovanie. Odporučil, aby  sa starosta obce so svojím zástupcom zúčastnili  výborovej schôdze 

Lesného a pasienkového spoločenstva Roháč a upozornili na nepreťaţovanie miestnych komunikácií 

v čase ťaţby dreva. Poţiadal o doplnenie ozvučenia miestneho rozhlasu. Upozornil   na  

pravdepodobne  zavodnené staré vodovodné  potrubie od chlórovačky k p. Urbancovi  a navrhol 

riešenie, aby sa tento problém odstránil.  

-Starosta upozornil, ţe na MK stále parkuje veľa motorových vozidiel. Tento problém sa bude riešiť  

novým VZN obce – Daň za uţívanie verejného priestranstva, nakoľko miestne komunikácie 

v intraviláne prešli pod obec a sú zapísané na LV.  

 

PRÍSEDIACI OKRESNÉHO SÚDU 

Ţiadame občanov o pomoc pri hľadaní kandidátov na funkciu prísediaceho. Voľbu treba uskutočniť do 

30.9.2012. Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá z radov občanov. Prísediaci sú volení na obdobie 

štyroch rokov.  

Prísediacim môţe byť zvolený občan, ktorý:   

- dosiahol vek najmenej 30 rokov 

- je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho 

- je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, ţe funkciu prísediaceho bude riadne 

vykonávať 

- má trvalý pobyt v obvode súdu  

- súhlasí so svojou voľbou.  



Funkcia prísediaceho je čestná funkcia, je to sluţba verejnosti. 

Musí to byť osoba, ktorá nebude mať problém chodiť na pojednávania podľa potreby súdu. 

 

KRONIKA 

Novú rodinu si zaloţili Zuzana Masná a Ivan Ondrejka.                         

Narodili sa Nela Petráková,  

                   Erika Plaskurová. Rodičom srdečne blahoţeláme. 

 

UPOZORNENIE 

Upozorňujeme občanov na zákaz vstupu a pohybu v priestoroch okolia miestnej MŠ, zvlášť 

v popoludňajších a večerných hodinách a v čase pracovného pokoja, kedy je areál MŠ 

uzatvorený. Zákaz sa vydáva z toho dôvodu, ţe majetok v priestoroch MŠ a jej okolí bol 

v čase neprítomnosti zamestnankýň MŠ poškodzovaný a ničený a neznáme osoby tam 

zanechávali neporiadok 
 

ÚCTA K STARŠÍM 

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a miestne osvetové stredisko srdečne pozýva všetkých seniorov  

v nedeľu 14. októbra o 15.00 hodine na posedenie do kultúrneho domu z príleţitosti Úcty k starším. 

Pozdraviť svojich starkých a starké prídu deti z miestnej MŠ a členovia súboru Podhorčan. Po 

kultúrnom programe bude pre všetkých občerstvenie. Srdečne Vás pozývame! 

PÚTNICKÁ OMŠA PRI KRÍŽI V SEDLE ROHÁČ 

Dvadsiaty prvý krát budú putovať veriaci z Podhoria, Lietavy, celej lietavskej farnosti, zo Súľova 

a Bytčianska do sedla Roháč, aby sa na záver leta zúčastnili 

tradičnej septembrovej farskej  pútnickej omše pri kríţi  na 

Roháči z príleţitosti posviacky farského kostola Povýšenia sv. 

Kríţa v Lietave. Tento rok sa púť uskutoční dňa 16. septembra 

2012. Tak, ako po minulé roky, začiatok svätej omše  bude 

o 15.00 hodine. 

 
POĎAKOVANIE ZA ÚRODU 

Počasie nás tento rok poriadne vyskúšalo. Jar bola suchá, potom 

sa nám zdalo, ţe pridlho prší, a teraz zas neprší... Počasie sa 

nedá objednať, ani naplánovať. Napriek jeho vrtochom tento 

rok sa urodili pekné zemiaky, veľa cukiet, tekvíc, uhoriek, na 

stromoch visia krásne jablká a... čo všetko sa nám ešte urodilo 

a za čo sme vďační? Unikátne kúsky zo svojej úrody môţeme 

priniesť do kaplnky v dňoch pred poďakovacou svätou omšou, 

ktorá bude koncom septembra, presný dátum stanoví farský 

úrad a následne bude zverejnený v obecnom rozhlase. 

 
OBYVATELIA PODHORIA V ROKU 1938 - dom č. 4 
Drevený dom s popisným číslom 4 obýval v roku 1938 Ondrej Marek, narodený v roku 1905 

so svojím slobodným bratom Matejom /1890/ a dvomi synmi -  osemročným Antonom a šesťročným 

Jánom.  Matej bol jednoduchý, trochu pomalý, volali sme ho „Macej z brehu“. Pásaval kravy a rád si 

pritom spieval, ale nevedel nôtu. Všetko spieval  na jednej tónine, ako keby hovoril riekanku, dnes by 

povedali, že bol „raper“. Starí ľudia spomínali, že mali ešte jedného brata. Zahynul malý, keď  horelo 

Podhorie. 

 Ondrejova ţena Margita pochádzala z Lhoty a umrela mladá. Ondrej si potom vzal jej sestru 

Františku. Mali spolu štyri deti: Brigita, Marián, Ľubo a Boţena. Keď sa nešťastnou náhodou Ondrej 

pominul, vydala sa Františka za Justína Martoníka a spolu mali ešte tri deti: Anna, Oľga, Fero. 

Staviteľom murovaného domu, ktorý stojí dodnes, bol Mikuláš Doblej. Františka v dome doţila a po 

jej smrti ostal dom prázdny. Nejaký čas tam býval Mariánov syn Roman, ale potom dom predal. 

 



DOM č. 5  

V dome číslo 5 býval v roku 1938 Matúš Babčaník /1869/, ktorý sa doţil skoro sto rokov so svojou 

manţelkou Annou, rodenou Martiniakovou /1878/, ktorá bola uţ jeho druhá ţena a pochádzala zo 

Skalitého. O rok sa odsťahovali, kúpili si kamenicu od Jána Súlovca, 

ktorý tam mal predtým obchod. V dome ostala bývať jeho nevesta Dorota,  

rodená Baroniaková /1887/ so svojimi tromi deťmi: Annou /1919/,  

Františkom /1922/ a  Alojziou /1924/. Dorka pochádzala tieţ zo Skalitého, 

vydala sa do Podhoria do Chobotov a mala z prvého manţelstva dcéru 

Máriu, ktorá sa vydala ako šesťnásťročná za Jána Mešku. Jej druhý muţ 

Ján Babčaník, s ktorým mala tri deti, zomrel následkom zranení z prvej 

svetovej vojny v roku 1927. Práve v tomto roku sa jej svokor Matúš vrátil 

z Ameriky na dôchodok. Bol tam dva krát, spolu dvadsaťdva rokov. Robil 

v bani pod zemou, svojím vnukom rozprával, ţe bol pod zemou v kuse tri 

dni a tri noci, a keď vyšiel na denné svetlo, musel sa držať trávy, lebo sa 

mu zdalo, že lieta. Peniaze posielal synom, ale tí nevedeli gazdovať. Po 

návrate poskupoval pozemky, ale postupne ich zase popredal. Štyridsať rokov bol na dôchodku. Po 

presťahovaní mu ţena umrela a keď sa vydala vnučka Hanka za Karola Masného, nasťahovala sa 

k nemu, kde bývala počas druhej svetovej vojny bez muţa, lebo jeho vzali na front. Potom tam bývali 

spolu s deťmi, kým si vedľa nepostavili svoj dom, ale to bolo aţ začiatkom päťdesiatych rokov. 

Pozemok, na ktorom stála kamenica a potom aj ich nový dom, nazývala „Papikov pľac“, niekedy 

dávnejšie tu býval pán Papik.  

Starý tatko Matúš býval v kamenici do konca svojho ţivota. Zomrel v roku 1967. 

V dome číslo 5 zostala bývať Dorka, syn si priviedol nevestu Františku Grečnárovú 

z Lietavskej Svinnej a Lojzka sa vydala za Libora Danku a odsťahovala sa. František mal päť dcér: 

Emíliu, Máriu, Zuzanu, Helenu a Janu. Postavili si vedľa drevenice murovaný dom, starkú Dorku 

zobrali bývať k sebe a drevenicu zbúrali. Starká Dorka bývala v jednej izbe, kde si sama aj pre seba 

varila. Keď ochorela, chodili ju navštevovať jej kamarátky a všetkým sa jej izba páčila. My sme všetci 

spávali v druhej izbe a v kuchyni sme varili, stolovali, prali, prijímali návštevy, učili sa... ako bolo 

vtedy na dedine zvykom.  Starala sa o kozu – kozie mlieko sme pili ešte teplé – spomína jej vnučka.  

Podobne ako ostatné staré ţeny v tej dobe nosievala z hory nošky dreva – suché panohy /konáre/ 

a raţdie na kúrenie v ľanovej 

plachte. /Hovorilo sa jej 

skonciplachta – bol to štvorec 

pevnej ľanovej látky a na 

kaţdom rohu mal našité povrazy 

upletené ako vrkoč z ľanových 

nití., ktorými sa náklad naloţený 

na plachtu stiahol./ Okrem dreva 

vždy priniesla nejaké huby – 

kuriatka, strapačky, plávky 

a niekedy ma brávala na kozáky. 

Keď zhodila ťažkú nošu dreva, 

poslala ma na pivo. Malé 

čapované pivo s jedným 

štamperlíkom malinovky som jej 

priniesla v maľovanej 

kvietkovanej  kondvičke. Starká 

Dorka bola dôležitou osobou 

môjho detstva. Zomrela na moje 

dvanáste narodeniny... 

Na fotografii je starká Dorka, dom je podobný, ale nedá sa s istotou identifikovať. Takto nejako  

vyzerali domy na začiatku dvadsiateho storočia.  
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