
 

 

  
 

 
  

Prešli sme na zimný čas – a zrazu sa veľmi rýchlo stmieva. Čo deň, to je 
menej svetla. Môžeme sa utešovať tým, že po Novom roku to už pôjde 
k lepšiemu – či svetlejšiemu. Tak je to každý rok.  

Horšie, keď je nedostatok svetla v medziľudských vzťahoch, keď 
panuje namiesto úprimnosti falošná zdvorilosť. Alebo v politike – keď 
namiesto spolupráce vznikajú samé kauzy, ohovárania a vyhovárania. To 
všetko sú  rôzne druhy tmy. A toľko krát sa už zopakovalo to staré známe: 
„Každý chvíľku ťahá pílku...“  Nebolo by múdrejšie konať stále tak, aby 
sme mohli vyjsť hocikedy na svetlo? Nemuseli by sme sa báť, neprežívali by 

sme stresy z možnosti odhalenia, nestúpal by nám tlak ani cholesterol, jednoducho by sme si navzájom viac 
verili. Treba sa pozrieť pravde do očí a nájsť v sebe odvahu pre trochu pokory. Je to dôležité nielen v osobnej 
rovine, ale aj na každej úrovni. 

Alexander Dubček v roku 1968 povedal: „Nezahynie národ, ktorý sa dokáže riadiť tak svojím 
rozumom, ako aj svojím svedomím.“ 

 
Víťazný kohút 
Na dvore u bohatého gazdu žili dva kohúty, ktoré sa stále hádali o to, kto je vedúcim kurína a kto jeho 

zástupcom.  
Sliepky im dohovárali, ale zbytočne. Nebolo možné zmieriť ich. 
Nuž a tak sa stalo, čo sa v takýchto prípadoch obyčajne stáva, došlo jedného dňa medzi nimi i k bitke. 

Rany zobákom, krídlami a pazúrmi sa striedali. Fŕkalo z nich perie a tiekla krv.  
Sliepky sa utiahli do kúta a neodvážili sa ani len muknúť, tobôž naznačiť, s kým držia. 
Len jedna biela sliepočka bola veľmi smutná. Keď jej favorit dostal ranu, zavzdychala, ale hneď aj 

strčila hlavu pod krídlo, aby radšej nič nevidela. Keď ju vytiahla, bolo po súboji. Jej kohútik bol hotový. 
Nemal sily pokračovať, utiahol sa preto pokorne, aby v kúte skryl svoju hanebnú porážku. 

Víťaz sa stal, pravdaže, pánom situácie. Chodil krížom – krážom po kuríne krokmi vysokého 
vojenského dôstojníka so vztýčenou hlavou. Myslel si, že je viac, než potrebné ohlásiť svoje víťazstvo svetu. 
Vyletel na najvyššiu strechu na gazdovskom dvore a odtiaľ posielal  do širokého okolia svoje hlasné kikirikí... 

Vtom, keď so zatvorenými očami neprestával s vysielaním tejto správy o svojom úspechu, spustil sa 
z oblakov jastrab ako blesk, zaťal doň pazúry a odniesol, aby si ho kdesi v diaľke užil. 

Celý kurín s hrôzou hľadel na toto divadlo. 
Keď bol jastrab s víťazom za horami, vytiahol sa ten porazený z kúta a zvolával sliepky na 

zhromaždenie, už ako nový vedúci kurína.  
A skutočne, zhromaždenie mu priznalo toto prvé miesto a s ním mu priznalo samozrejme aj víťazstvo.  
Nikto v kuríne neprišiel na to, že pýcha je nielen odporná, ale aj nebezpečná.  
Odporná je, keď buduje svoju kariéru na nešťastí iných a taká je aj vtedy, keď prijíma potlesky, za 

ktoré nemôže. 
Nebezpečná je vždy, lebo vždy kohosi provokuje k hnevu, ktorý rastie a môže jej majiteľa raz 

pokoriť. 
Nikto v kuríne na to neprišiel. Asi preto, že tam boli len samé sliepky. 
 

Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo... 



SLOVO STAROSTU  

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pripraviť sviatočné popoludnie 
z príležitosti „Úcty k starším“, poslancom a tiež aj deťom z MŠ a súboru 
Podhorčan za ich kultúrny program.  Je mi ľúto, že veľa tých našich seniorov, pre 
ktorých sme to všetko pripravili, naše pozvanie neprijalo. 

Upozorňujem občanov, že na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva sa bude schvaľovať rozpočet našej obce na budúci rok a tiež VZN 
našej obce. Všetky tieto materiály budú predtým zverejnené na vývesnej tabuli 
obce a na webovej stránke obce a občania sa môžu k nim pred schválením 
vyjadrovať, termín bude včas ohlásený.  
 Teším sa na našich najmladších občanov, ktorých privítame s ich rodičmi  
16. novembra v obradnej miestnosti obecného úradu. 

 
ÚCTA K STARŠÍM  

Každý rok tradične 
v najpestrejšom mesiaci 
roka v októbri miestne 
osvetové stredisko a 
obecné zastupiteľstvo 
pripravuje v kultúrnom 
dome stretnutie seniorov 
obce. Môžu si pozrieť 
krátky kultúrny program 
a po ňom nasleduje 
občerstvenie. Tak tomu 
bolo aj v nedeľu 14. 
októbra.  
V kultúrnom programe 
vystúpili pod vedením 

svojich pani učiteliek najprv deti z materskej školy. Pozdraviť svojich starých rodičov prišli v sprievode 
svojich rodičov a tak sa tu stretli starí, mladí i najmladší.  

Úctu a vďaku podhorským seniorom vyjadril starosta obce Rudolf Martinka vo svojom príhovore a  
symbolickú kyticu vďaky tentoraz  odovzdal najstaršej členke spevokolu  Podhorčan pani Emílii Danechovej.  

„Súbor PODHORČAN je stále lepší a lepší“- konštatovala moderátorka seniorského posedenia Hanka 
Horčičáková. V toto nedeľné popoludnie sa členovia súboru predstavili v nových čižmách a klobúkoch, ktoré 

im zasponzoroval Žilinský samosprávny kraj. Veľmi pozitívne ich hodnotila starostka a poslanci obce 
Jasenové, kde spievali na pozvanie obecného úradu na podobnom podujatí poslednú októbrovú nedeľu. Pri 
tejto príležitosti bol vyhlásený 4. ročník Literárnej súťaže „Odkaz Karolíny Brüstleovej“. 



KRONIKA 
Novú rodinu si založili: Mária Šupejová a Juraj Oberta 
                                      Terézia Masná a Jozef Rajský  
Narodila sa Alexandra Rendová. Rodičom srdečne blahoželáme.  
Zomreli naši spoluobčania: Michal Kováč vo veku 60 rokov,  
                                           Angela Danková vo veku 91 rokov. 
 
Mikulášsky večierok pre deti a ich rodičov bude 8. decembra 2012 o 15.00 hodine. 

Mamičky na materskej dovolenke 
nemajú núdzu o prácu, tej je pri malých deťoch dosť, ale skôr o kontakty s mamami v rovnakej situácii 
a s rovnakými starosťami a radosťami. OÚ dáva týmto mamičkám k dispozícii miestnosť v priestoroch 
miestnej MŠ na 1. poschodí, kde sa môžu stretať každú stredu od 9.30 do 11.00 hodiny a vzájomne sa 
povzbudiť a podeliť o svoje skúsenosti. Všetky sú srdečne vítané! Kontakt: Veronika Hatalová 0902 297 167. 
 

OBYVATELIA PODHORIA V ROKU 1938    

Dom. č. 6 – pokračovanie  
Ján Košša /1891/ bol synom Lukáša Koššu. Mal dve sestry -  Pavlínu, ktorá sa vydala do Rudiny,  a sestra 
Alžbeta sa vydala za brata Vaľku Chobota a odišli spolu do Ameriky. 
Najstarší syn Jána Koššu Justín mal manželku Máriu Kubánkovú z Oščadnice. Mali spolu dve dcéry  Annu 
a Boženu a troch synov: Stanislava, Petra a Eugena.  
Ignác sa oženil s Máriou Tomaščíkovou z Kežmarku, kde sa i usadili. Mali deti Zdenku, Dušana, Máriu, 
Ondreja a Alžbetu. 
Karol bol známy tesár, oženil sa s Paulínou Chobotovou z Podhoria a spolu si postavili dom na hornom konci. 
Mali deti Miroslava, Blaženu, Antona a Alenu.  
Matúš sa oženil so Zlaticou Súlovcovou. Bývali v rodičovskom dome pokiaľ si nepostavili vlastný dom, do 
ktorého sa presťahovali v roku 1958,  kde žijú dodnes. Majú tri dcéry : Helenu, Magdalénu a Máriu. 
Pavel sa oženil s Annou Markovou a mali spolu Janku, Jána, Františka, Grétku a Alicu. Postavili si dom na 
Drahách. 
František mal záľubu v motorizme a bol majiteľom prvého auta v Podhorí. Členovia rodu boli veľmi dobrí 
šoféri – tak muži, ako aj ženy. Oženil sa s učiteľkou Jarkou Nývltovou. Mali dve dcéry Evu a Lýdiu. Bývali 
v Rajeckých Tepliciach, kde František pracoval ako vedúci Mototransu.  
Najmladší syn Rudolf si zobral za manželku Paulínu Šupejovú. Mali štyroch synov: Juraja, Rudolfa, Ladislava 
a Jána. 
 

Dom č.7      
V dome číslo 7 býval v roku 1938  Michal Košša /1865/ s manželkou Agnešou, rodenou Šupej Chobotová 
/1875/, ktorá pochádzala z Lietavy, ich dcéra Justína /1916/ a syn Jozef /1919/. V rodičovskom dome býval aj 
syn Vavrín s manželkou Máriou, rod. Chobotovou /1906/ a deťmi  Vojtechom /1927/, Viliamom /1930/ a 
Eleonórou /1934/.  
Staršia sestra Paulína už bola vydatá v Lietave za Benkom, Jozefína bola vydatá v Lietave za Františkom 
Petrákom a Terézia sa vydala do Lietavy za Vavrína Brezániho.  
Syn Vincent /1913/ mal manželku Máriu, rodenú Grečnárová /1916/, pochádzajúcu z Lietavy a mali  syna 
Bohumír /1938/ . Neskôr sa im narodili Irena, Vincent, Bertina a Vladimír.  
Justína ostala slobodná. 
Jozef sa oženil s Martinou Chobotovou a mali spolu syna Jozefa a dvojičky Martu a Jozefínu. Ostali bývať 
v rodičovskom dome. Jozef zbieral mlieko, čo sa odovzdávalo na kontigent a vozil ho na koni do Lietavskej 
Lúčky, preto dostal prímenie „Mliekár“.  
 



Propozície IV. ročníka literárnej súťaže Žilinského kraja

ODKAZ KAROLÍNY BRÜSTLEOVEJ 
 
Vyhlasovateľ súťaže:   Obec Podhorie  
Organizátor:    Obec Podhorie  
Spoluorganizátori:   Žilinský samosprávny kraj,  
    Krajské kultúrne stredisko v Žiline,  
    Rímskokatolícky farský úrad Lietava 
Miesto konania:   Podhorie  
Cieľ súťaže:  
Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie autorov, úctu k morálnym 

hodnotám a prispieť k poznaniu života a diela ľudí, ktorí sa svojím životom zaslúžili o všeobecné dobro.  

Súťažné témy  a žánre v próze:  
a/ kategória:  Tri „er“ (Radosť rozdávaním rastie)    žáner - ROZPRÁVANIE 
b/ kategória: Chcel/-a by som mať dosť odvahy a rozumu, aby som dokázal/-a zmeniť veci,   

  ktoré môžem     žáner - ÚVAHA 
c/ kategória:  Život meriame skutkami, nie časom  žáner - ESEJ 

Pri poézii je potrebné uviesť tému jednej z kategórií, ktorú si autor vybral.  
TERMÍNY:  
Vyhlásenie súťaže – október 2012    
Uzávierka súťaže – 31. január 2013   
Vyhlásenie výsledkov – marec – apríl  2013   
ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
- súťažiaci môže poslať najviac tri samostatné práce v rozsahu maximálne 3600 znakov (dva autorské hárky)  
- súťaž je anonymná, potrebné údaje /meno, adresa, vek /súťažiaci uvedie  v sprievodnom liste /prihláške/  
- literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali  
- súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až 
do vyhlásenia výsledkov  
- zaslaním práce do súťaže autori dávajú svoj súhlas na publikovanie práce   
- súťažné práce musia vyjadrovať súťažnú tému a rešpektovať určený žáner 
- práce treba zaslať mailom na adresu: literarna.sutazKB@gmail.com najneskôr do 31. januára 2013 alebo 
poštou v 4 kópiách na dole uvedenú adresu, obálku treba označiť „Literárna súťaž KB“ . 
KATEGÓRIE:  -  autori budú rozdelení do troch vekových kategórií:   
a/ žiaci osemročných gymnázií /príma – kvinta/, žiaci 5.-9. ročníka ZŠ 
b/ študenti gymnázií, stredných škôl a SOU   
c/ dospelí – začiatočníci, študenti VŠ   
KRITÉRIÁ HODNOTENIA:   
- práce ohodnotí a o umiestnení rozhodne odborná porota 
Koordinátorka LS: Mgr. Eva Vlčková, 013 18 Podhorie 177, 0902291246 
Mediálni partneri:                                                                          Sponzori:     
 
 
 

 
 

 
 

          PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, technická redaktorka, tlač a distribúcia Zuzana 
Masná, email:  podhorskyhlasnik@gmail.com , elekronická verzia  na www.obecpodhorie.info 


