
 

 

  
 

 
Čím sú bližšie Vianoce, tým viac sviečok horí na 
adventnom venci a svetla pribúda. Ľudová múdrosť 
hovorí, že ani všetka tma sveta nedokáže udusiť 
svetlo jedinej sviečky. Horiaca svieca je symbolom 
nádeje, radosti, pokoja, stíšenia... jej svetlo pôsobí 
slávnostne a zároveň tajomne. 

 Ľudia na celom svete slávia Vianoce 
rozličným spôsobom, ale symbol horiacej sviece ich 
spája.  Je to taký zvláštny čas. Rodina sa stretne, 
jeden druhému robí radosť, spolu stolujú,  navzájom 
sa obdarúvajú a odpúšťajú si, dokonca aj zbrane 
načas utíchnu...  

Horiaca sviečka je aj symbolom dokonalej   lásky – kým iným slúži svojím svetlom, ona 
sama sa stráca.  

Doprajme si všetky tieto dary – nech slávnostné sviece, ktoré vytvárajú nezabudnuteľné čaro 
v našich domovoch - sú obrazom nášho vnútra, kde nech sa natrvalo udomácni láska, pokoj, radosť 
a nádej... 

Vianočný dar z „druhej strany“ 
Stará pani Pelíšková pred rokmi stratila manžela a deti nemali. Bývala v domčeku sama a na 

Vianoce sa cítila veľmi opustená, lebo ju nikto neprišiel navštíviť. Spomínala na časy, keď bolo ešte 
všetko ináč... 

Naraz sa ozval zvonček na dverách. Strhla sa a rýchlo cupkala k dverám. Pred dverami sa 
ukláňal mladý pomocník z obchodu s krásnou kyticou kvetov v jednej ruke a veľkým balíkom 
v druhej. So širokým úsmevom pozdravil a povedal: 

„Pani Pelíšková, to je pre vás!“  
Stará pani je dojatá. Predsa si aj na ňu niekto spomenul. Trasľavými rukami rozbalila balík. 

Sú v ňom jej obľúbené maškrty: čerstvé i sušené ovocie, čokoláda, oriešky a dve fľaše výborného 
vína. V kytici kvetov bol lístok, na ktorom bolo napísané: „Veselé Vianoce Ti praje Tvoj 
nezabúdajúci manžel!“  

Manžel je už niekoľko rokov v hrobe. Ako jej teda mohol poslať vianočný dar?  
Jej manžel ju mal veľmi rád a keď cítil, že jeho dni sú spočítané, myslel na svoju manželku 

a predvídal, že bude po jeho odchode smutná a opustená. Preto vymyslel spôsob, ako ju prekvapiť a 
potešiť. 

Uložil u svojho mladšieho priateľa sumu peňazí a poprosil ho, aby na každé Vianoce 
zaobstaral jeho manželke kyticu kvetov a bohatý balík. 

A tak starenke pravidelne viacero rokov prichádzal na Vianoce dar zo záhrobia. Láska je 
veľmi vynaliezavá. 

 

Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť... 



SLOVO STAROSTU   
 

Vianoce sú predo dvermi. Z úprimného srdca Vám všetkým prajem 
ich pokojné prežitie, veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania a v novom 
roku 2013 veľa úspechov tak v osobnom živote, ako i v školách a na 
pracovisku.  

Ohľadom ciest chcem vysvetliť niektorým občanom, že cesty na 
hornom konci obce sú po oprave, chceli sme uspokojiť všetkých občanov, 
preto sme to robili tak, ako sme to urobili. Na hrubšiu obaľovanú zmes sme 
nemali peniaze. Cesty po oprave nie sú stavané na veľké záťaže, krajnice sú 
nespevnené. Nikomu nezakazujeme prejazd, ale vyzývame všetkých 

používateľov ciest k opatrnosti. 
Ako po minulé roky, aj tohtoročná posledná nedeľa v roku bude patriť vianočnému stretnutiu 

všetkých rodín našej obce. Na toto tradičné vianočné podujatie Vás všetkých srdečne pozývam. 
 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 29.11.2012 

- Zasadnutie OZ otvoril,  poslancov  a ostatných prítomných privítal starosta obce Rudolf Martinka. 
Predniesol plnenie úloh z uznesení z minulých zasadnutí OZ. Predĺženie miestneho rozhlasu bude vykonané 
v mesiaci január 2013. Odstavenie zavodneného potrubia v lokalite nad ihriskom je v riešení. 
- Starosta obce dal hlasovať za prijatie VZN, ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli obce, na webovej stránke 
obce, vyhlásené v miestnom rozhlase a poslancom doručené v písomnej forme: 
VZN č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností           
VZN č. 2/2012 o miestnej dani za psa  /od poplatku je oslobodená len nevidomá osoba/ 
VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
VZN č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva   
VZN č. 5/2012 o miestnej dani za predajné automaty 
VZN č. 6/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 
Poslanci všetky VZN schválili. Podrobná zápisnica je uverejnená na webovej stránke obce. 
- Poslanci bez pripomienok schválili rozpočet obce na rok 2013. 
- Anna Horčičáková predniesla návrh miestnych poplatkov na rok 2013. Poslanci poplatky schválili. 
- Starosta obce informoval poslancov o uzatvorení Dohody o usporiadaní a určení vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam – školská záhrada. Dohodou prechádza vlastnícke právo na obec Podhorie. Všetci poslanci 
hlasovali za to, aby sa nehnuteľnosť dala zapísať do katastra. 
- Poslanci schválili plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013. 
- Starosta predložil návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu. Poslanci schválili predsedu 
komisie: Viliam Masný, členov komisie: Anton Chobot, Ing. Milan Svitana. 
- Poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko k žiadosti Alžbety Hruškovej o preloženie stĺpa obecného rozhlasu 
a k žiadosti Viliama Masného o preloženie autobusovej zastávky pred budovu MŠ. 
- Poslanci súhlasia s návrhom Ing. Evy Masnej o zriadenie novej zložky na webovej stránke obce „Významné 
osobnosti obce Podhorie“ a o vyhotovenie pamätnej tabule rodákovi zaslúžilému učiteľovi Ľudovítovi 
Gregušovi. Taktiež súhlasia s označením najstarších budov obce tabuľkou „Historická budova obce“.  
- Starosta navrhol rekonštrukciu historického kamenného kríža z roku 1909. 
- Poslanci odsúhlasili poskytnutie 3.000,- eur z rozpočtu obce pre TJ ŠK Podhorie - futbalová činnosť 
- 2.000,- eur z rozpočtu obce na nákup materiálu na kostol v obci Podhorie 
- 100,- eur z rozpočtu obce pre Združenie na záchranu Lietavského hradu 
- Poslanci súhlasili s opravou skrinky na trvalú výstavu podhorských krojov. 
- Poslanci súhlasili s financovaním kultúrnych akcií „Mikuláš“ a „Vianočné stretnutie rodín“. 
- OZ zobralo na vedomie požiadavky, ktoré sa riešili v diskusii: návrh na vypracovanie posudku a odborného 
stanoviska k zásobovaniu pitnou vodou v lokalite Lán, prístupová cesta v Lokalite Lán, plnenie si záväzkov za 
prenájom KD a spotrebu energií, osvetlenie obce počas celej noci, náhradu parkovania za pozemok, ktorý sa 
užíva ako súčasť miestnej komunikácie, upozornenie na prejazd ťažkých vozidiel po miestnych 
komunikáciách, odstránenie poruchy na verejnom rozhlase, nevyriešené odstavenie zavodneného potrubia. 



OBECNÝ ÚRAD V PODHORÍ ĎAKUJE  
všetkým občanom za ich uvedomelosť. Môžeme s radosťou konštatovať, že všetky poplatky, TKO, 
poplatky za psov, cintorínske poplatky, dane, úhrada vody sú ku koncu kalendárneho roka uhradené. 
Občania nemajú nijaké podlžnosti až na jedného občana, ktorému bola doručená výzva. 
 
KRONIKA 
Narodili sa Nina Ondrejková,  
                   Vivien Vdovcová,  
                   Dávid Skladaný. Rodičom srdečne blahoželáme. 
Zomrel náš spoluobčan Oliver Stenchlák vo veku 71 rokov. 
 
UVÍTANIE DO ŽIVOTA 

Najmladší občania obce Podhorie, 
narodení koncom roka 2011 a v roku 
2012 Timea Tatarková, Tomáš Masný, 
Nikolas Masný, Nina Kadíková, Sofia 
Clarisse Mabouka, Mária Brezániová, 
Patrícia Martinková, Nela Petráková, 
Klára Svitanová, Erika Plaskurová, 
Miroslav Chobot, Alexandra Rendová, 
boli 16.novembra 2012 v obradnej 
miestnosti KD predstavení starostovi 
obce. Pozdraviť ich prišli svojimi 
básničkami a pesničkami aj ich starší 
kamaráti z miestnej MŠ. Rodičia malých 
ratolestí sa zapísali do pamätnej knihy 
obce, dostali pozornosť od starostu obce 
a na záver strávili niekoľko príjemných 
chvíľ pri malom občerstvení. 

 
MIKULÁŠ  
prišiel tohto roku do Podhoria  8. decembra 2012 o 15.00 hodine. Deťom, ktoré sa naňho už tešili a prišli do 
kultúrneho domu v sprievode rodičov alebo starých rodičov,  priniesol balíčky so sladkosťami a malým 

darčekom. Niektoré 
zarecitovali básničku alebo 
zaspievali pesničku. 
A všetky boli, pravdaže 
dobré, ba aj sľúbili, že budú 
poslúchať. Tradícia 
obdarovať deti na sviatok 
svätého Mikuláša je veľmi 
obľúbená a rozšírená takmer 
po celom svete. Mikuláš 
biskup z  Myry, žil na 
prelome 3.a 4.storočia, 
zomrel 6.decembra 330. 
Nezištne pomáhal všetkým, 
ktorí boli v núdzi, pritom on 
sám ako dobrodinec túžil 
zostať v skrytosti podľa 
zásady: „Nech nevie tvoja 
ľavá ruka, čo robí pravá.“ 



VIANOČNÉ STRETNUTIE RODÍN 
Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a mládež obce Podhorie Vás všetkých srdečne 
pozývajú v nedeľu 30. decembra 2012 do kultúrneho domu na stretnutie všetkých rodín našej obce. 
Pripravený je vianočný kultúrny program a občerstvenie s kapustnicou a inými dobrotami. Všetci ste 
vítaní! 
 
ODPIS VODY 
z vodomerov sa uskutoční v dňoch 28., 29. a 30.decembra. Prosíme občanov, aby v týchto dňoch 
sprístupnili poverenému pracovníkovi svoje vodomery, prípadne aby nahlásili stav svojho vodomeru 
na obecný úrad na telefónne číslo 041 500 6298. 
 
OBYVATELIA PODHORIA V ROKU 1938    

Dom č. 8 
V dome číslo 8 býval v roku 1938 
Pavel Furmánek /1868/, Anna 
Chládková/1870/, Paulína /1912/, 
Petruša Maslová /1928/. Anna 

Furmánková - Miheľková bola 
chudobná, volali ju aj Cukrulína, 

bola sirota, zdedila viac rolí, ale 

ju pri komasácii ošmekli, nemal 
sa jej kto zastať. Tí, čo to 
vymeriavali, hovorili po nemecky, 

po maďarsky, obyčajný človek im 
nerozumel. Zomrela mladá. Deti 

opatrovala Paulína Súlovcová. 

Boli štyri: Petrina, Jožko, Jožina 
a Rudo. Petrina bývala 

v Bánovej, u nej býval a potom aj zomrel brat Jožko. Rudo chcel ujsť za hranice, ale ho chytili 
a zavreli, ten zomrel vo väzení, Jožina je v Martine. Pavol Maslo ostal sám, Košech Lietavka mu 
občas doniesla jesť, ležal v štrichu, bol úplne nevládny, zavolala k nemu pánka, keď umieral, ten sa 
zhrozil, keď videl, v akom je stave. „Prečo ste mi skôr nič nepovedali, vôbec som nevedel o tomto 

človeku, veď mu bolo treba pomôcť...“ 

Po smrti Pavla Maslu drevený dom ostal prázdny, chátral a dnes si naň i na jeho obyvateľov  
pamätajú iba tí skôr narodení. 
Dom č. 10 
V dome číslo 10 žila Žofia Surovčíková, rodená Kohútová /1856/, Rehor Polko /1907/, Františka, 
rod. Ondrejková /1908/, Karol /1930/, Anna /1932/, Štefan /1937/. 
Stará hlásnička Žofa sedávala na prahu dreveného domu. Mali tam pitvor a z neho sa na jednu 

stranu išlo do izby a na druhú stranu do maštale. Bola malá, zhrbená, chodila v šorcoch. Mali dve 
kozy, tie im pásla spolu so svojimi Vinca od susedov. Tetka jej dali vždy kus baby. Mala ich za to 
rada. Pásla s ňou aj Milka od Marekov, ktorá zomrela ako 12 ročná. Rehor sa k nim priženil, on 
postavil novú murovanú chalupu. Všetci ich volali Hlásnikovci.   
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email:  podhorskyhlasnik@gmail.com , elekronická verzia  na www.obecpodhorie.info 


