
 

 

  
 

                 

V práve uplynulých dňoch sme boli svedkami veľkého pohybu ľudí, v 

dopravnej štatistike sa jednoznačne považujú za dni s najhustejšou premávkou. 
V týchto dňoch každoročne spomíname na našich zosnulých a navštevujeme 
cintoríny, ktoré sú vtedy plné kvetov a svetla sviečok. Ľudia precestujú veľa 
kilometrov, aby navštívili hroby svojich rodičov, starých rodičov, či iných 
príbuzných, aby tam zapálili sviecu.  

V spomienkach často prehodnocujeme aj naše vzťahy zo zosnulými, hovoríme o nich pekné veci 
a ľutujeme, že sme im to nedokázali povedať, pokiaľ žili. Potom sa trápime: „Keby som jej bol povedal, ako 
ju mám rád!“ a „Mala som byť k nemu lepšia!“... Prečo nezačať hneď? Láskavé slová nič nestoja, ale pre 
niekoho môžu znamenať veľmi veľa. Nenechávajme si to až na pohreb! Zaraďme si do nášho slovníka 
čarovné slovíčka:  prosím, ďakujem, prepáč... 

 

Život ako káva 

Skupina vysokoškolských absolventov so závideniahodnými kariérami prišla na návštevu za svojím 
profesorom z univerzity. Reč sa čoskoro zvrtla na sťažnosti, na stres doma i v práci. 
Profesor ponúkol svojim študentom kávu, odišiel do kuchyne a vrátil sa s kanvicou a zbierkou najrôznejších 
šálok - porcelánových, umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i 

drahých, a povedal im, nech sa obslúžia. 
Keď už všetci sedeli so šálkou kávy, profesor povedal:  

"Pozrite sa - všetky tie pekné a drahé šálky ste si rozobrali a na tácke ostali už len tie lacné a ošarpané. Hoci 
je normálne, že chcete pre seba len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov a stresu. To, o 
čo vám všetkým v podstate išlo, bola totiž káva, nie šálky. Ale podvedome ste si vyberali tie najkrajšie šálky 
a rovnako podvedome ste ich porovnávali so šálkami tých druhých. 
A teraz porozmýšľajte: Život je káva a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú 

len šálky. Sú len prostriedok, ktorý obsahuje a udržiava Život, ale nemenia kvalitu Života. Niekedy, keď sa 
sústredíme len na tú šálku, zabudneme si vychutnať kávu, ktorú v nej dostávame. 

Takže nedovoľte, aby u vás dominovali šálky... vychutnávajte si radšej kávu!" 

 
Smrť 

Starý chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Ako sa pripravoval na odchod z ordinácie, otočil 
sa a oslovil lekára. 

„Pán doktor, bojím sa smrti. Povedzte mi, čo je tam na druhej strane dverí?“ 

Lekár veľmi potichu odvetil: ,,To neviem,, 
,,Vy to neviete? Ste kresťan a neviete čo je na druhej strane?,, 

Lekár sa zamyslel a chytil kľučku dverí svojej ordinácie. Z druhej strany bolo počuť škrabanie a 
kňučanie. Hneď, ako lekár otvoril dvere z ordinácie zo súkromnej časti, vbehol dnu jeho pes. Vyskakoval v 
nespútanej radosti, že našiel svojho pána. 

Lekár sa obrátil na pacienta: ,,Videli ste môjho psa? Nikdy v tejto ordinácii nebol a nevedel čo je vo 
vnútri. Nevedel nič, okrem toho, že je tu jeho pán... A keď sa dvere otvorili, vstúpil bez obáv. Viem málo o 
tom, čo sa nachádza na druhej strane po smrti. Ale viem jednu vec... Je tam môj Pán a to úplne stačí...  
Zdroj: internet 

 

Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že 
sme príliš málo milovali ľudí. /Julius Zeyer / 
 



SLOVO STAROSTU     Aj tento mesiac pokračujeme v prácach na výstavbe nových vodovodných 
rozvodov a prípojok k rodinným domom.  Je to náročné obdobie vzhľadom na 
miestne komunikácie v obci, musíme to vydržať, prosím všetkých o trpezlivosť.  

Stretli sme sa na peknej kultúrnej akcii v kultúrnom dome z príležitosti 
mesiaca Úcty k starším. Ďakujem všetkým pracovníkom a poslancom, ktorí 
pomáhali pri zabezpečovaní tejto akcie a tiež všetkým, ktorí prispeli kultúrnym 
programom.  

Dôrazne vyzývam všetkých obyvateľov,  ktorí majú v pláne opravy 
a úpravy pomníkov na hroboch na miestnom cintoríne, aby to ohlásili na 
miestnom OÚ.   Upozorňujem všetkých, že na výkopové práce akéhokoľvek druhu 
treba žiadať povolenie na OÚ.  

Žiadam občanov, ktorí skladujú akýkoľvek stavebný materiál  na 
miestnych komunikáciách, aby ho odstránili. Začína zimné  obdobie a uvedený materiál  je prekážkou pri 
zimnej údržbe komunikácií. 
 

POZVÁNKY 
Slávnostné uvítanie detí do života sa uskutoční 15.11.2013 v obradnej miestnosti kultúrneho domu. 
Starostovi obce bude predstavených 10 našich najmladších občanov. 
Stretnutie s Mikulášom, ktorý prinesie balíčky deťom do 12 rokov bude v sobotu 7.12.2013 na Strede obce. 
Tešíme sa na vás! 
Vianočné stretnutie rodín našej obce pri kultúrnom programe a pri kapustnici sa uskutoční v nedeľu 
29.12.2013 v kultúrnom dome. Všetci ste srdečne vítaní! 
 

KRONIKA 
Narodila sa Agáta Vlčková. Rodičom srdečne blahoželáme.  
Novú rodinu si založili Ing. Stanislava Ďuráčiková a Ing. Michal Macek, 
                                     Monika Frátriková a Tomáš Belan. 
Zomrel náš spoluobčan Viktor Jantoš vo veku 60 rokov. 
 

ÚCTA  K STARŠÍM 

 
Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo pripravili pre všetkých seniorov obce slávnostné posedenie 
s názvom „Slnko v nás“. V kultúrnom programe účinkovali deti z miestnej materskej školy a súbor 
Podhorčan. Na záver slávnostného popoludnia bolo malé občerstvenie.  

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 9.11.2013 
Počet oprávnených voličov obce Podhorie: 671   Počet zúčastnených voličov: 146, čo činí 21,75% 
Pre voľbu predsedu ŽSK odovzdaných 142 platných hlasov:  
1. Juraj Blanár 81 hlasov                 2. Miroslav Mikolášik: 46 hlasov 
3. Ivan Pavlisko: 4 hlasy                 4. Juraj Pavlovič: 1 hlas       5. Igor Ryban: 10 hlasov     



„ODKAZ KAROLÍNY BRÜSTLEOVEJ“ 
V októbri 2013 bol vyhlásený 5. ročník Literárnej súťaže „Odkaz Karolíny Brüstleovej“.  

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.  
Súťažná téma:  Mier sa začína úsmevom. /Matka Tereza/   
 Próza:  a/ kategória:  žiaci osemročných gymnázií, žiaci 5.-9. roč. ZŠ  - list priateľovi 

               b/ kategória: študenti gymnázií, stredných škôl - diskusný príspevok, prejav / blog 

               c/ kategória: dospelí, študenti VŠ -  list verejnému činiteľovi / otvorený list 
poézia: téma zostáva, žáner voľný  
Uzávierka súťaže – 31. január 2014   
Vyhlásenie výsledkov – marec – apríl  2014   
ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
- súťažiaci môže poslať najviac tri samostatné práce v rozsahu maximálne 3600 znakov (dve strany)  
- súťaž je anonymná, potrebné údaje /meno, adresa, vek /súťažiaci uvedie  v sprievodnom liste   
- 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 2014 
alebo poštou v 4 kópiách na dole uvedenú adresu, obálku treba označiť „Literárna súťaž KB“ . 
KRITÉRIÁ HODNOTENIA:   
- práce ohodnotí a o umiestnení rozhodne odborná porota 
Koordinátorka LS: Mgr. Eva Vlčková, 013 18 Podhorie 177, 0902291246 
 
DOM Č. 22 
V dome číslo 22 bývala v roku 1938 Žofia Hubíková, rod. 
Trnovcová /1871/, ktorá pochádzala z Lietavy. Jej syn Šimon 
/1906/ s manželkou Apolóniou rod. Frašková /1914/ a dcéra 
Agneša /1909/ s dcérou  Anastáziou /1937/. Šimon 
s Apolóniou mali syna Rudolfa, ktorý sa priženil do Martina, 
bol bezdetný, tam aj zomrel. Štefan sa oženil s Annou, rod. 
Priesolovou a ostali bývať v rodičovskom dome. Marta sa 
vydala do Babkova za Pavla Pekaru a mali tri deti: Michala, 
Katarínu a Tomáša. Jaroslav sa priženil do Ovčiarska a mal tri 
deti.   
Najstarší syn Jozef Trnovec /1894/ s manželkou Hermínou, 
rod. Brezáni /1892/, ktorá tiež pochádzala z Lietavy, mali deti: 
Anna /1920/, Jozef /1923/, Mária /1925/, Ján /1926/, Emília 
/1928/, Karol /1932/.  
Trnovcovci mali pristavenú jednu izbu, v ktorej bývali. Bolo 

vidno, že je z novšieho dreva.  
Sváko Jožko bol tesár, robil v skupine u Mikuláša Masného, 
stavali drevenice v Pekline, keď vyhorela. Bol to dobrý človek. 
Stalo sa mi, keď som bola ako dievča nakosiť ďatelinu, že som 
si poranila kosákom nohu a oni išli akurát z Pekliny aj 

s Ondrejom Doblejom.  Hneď si sadli, vyzuli sa a onucou mi 

stiahli nohu, aby mi nekrvácala. Sváko Ondrej ma vzali aj z batohom na chrbát a doniesli ma až domov.  



Dcéra Anna sa vydala za Juraja Masného – Dobleja, bývali v Podhorí, mali 
syna Juraja, dcéru Teréziu, Jozefa, Alexandra, Pavla, Anastáziu a Dominika. 
Jozef sa oženil s Máriou Beniačovou a hneď po svadbe v roku 1947 odišli 
s ostatnou rodinou – s rodičmi, s bratom Jánom, sestrou Máriou, Emíliou 
a Karolom na Veľké Pole, odtiaľ do Čiech, neskôr do Bystričky pri Martine 
a v roku 1963 sa vrátili do Podhoria do domu po starých rodičoch 
Beniačovcoch. Mali dcéru Irenu a syna Jozefa.. Mária sa vydala, volala sa 
Škandíková, Milena sa vydala za Františka Beňadika a tí sa tiež vrátili do 
Podhoria, postavili si dom na dolnom konci. Mali dcéru Boženu a syna 
Františka.  Najmladší syn Karol zomrel v Čechách vo veku štrnásť rokov.  
/Na fotografiách Jozef Trnovec s Manželkou Hermínou a Jozef Trnovec mladší 
s manželkou Máriou a deťmi./ 

 

DOM Č. 23 
V dome číslo 23 býval Michal Brezáni /1897/ s manželkou Cecíliou, rod. Drdákovou /1897/. Starali sa aj 
o Michalovho brata Filipa /1900/, ktorého spomína aj pani učiteľka Brüstleová, že sa ťažko učil, lebo bol 
nechápavý, a so synom Karolom /1928/, ktorý zomrel slobodný pri železničnom nešťastí.  
DOM Č. 24 
V dome číslo 24 býval Ondrej Horník /1898/, ktorý sa priženil do Podhoria z Kuneradu. Prvá žena Sidónia 

mu umrela a neskôr aj ich spoločná dcéra Emília 
/1929/. Jeho druhá manželka bola Mária rod. 
Kováčová /1908/, sestra starého tatku Kucana. 
Spolu mali päť dcér. Anna, Paulína, Jozefa, Mária 
a Oľga. Paulína /Szásová/ sa vydala do Galanty, 
mala dcéry Danu a Renátu.  Jozefa /Makuková/ sa 
vydala do Ovčiarska, mala dcéru Janu a syna 
Františka. Oľga sa vydala do Lietavskej Svinnej za 
Milana Doricu a mala dcéru Zuzanu a Darinu. Mária 
/Stredňanská/ prekonala zápal mozgových blán 

a ostala hluchonemá. V ústave si našla manžela, žije  pri Topoľčanoch a má syna Petra.  V rodičovskom 
dome ostala Anna, vydatá za Štefana Danecha. Mali deti Miroslava, Gabrielu a Ľubomíra. /Foto: Ondrej 

Horník a  Mária Horníková/  
 

DOM č. 25 
V dome číslo 25 býval v roku 1938 Michal Brezáni /1911/ s manželkou Jozefínou, rod. Súlovcová /1918/ so 

svojou dcérou Jarmilou /1938/. Neskôr sa im narodila dcéra 
Jolana, ktorá sa vydala do Lietavskej Lúčky. Jarmila sa vydala za 
Františka Masného a bývali v Podhorí na Honom konci. Keď 
Michal zomrel, Jozefína sa vydala za Michala Kováča.  
Býval tu spolu aj Michalov brat František Brezáni s manželkou 
Máriou, rod. Chobotová /1903/, mali deti Emíliu a Františka, ktorý 
býva v Kysuci. Michal a František zdedili po starom otcovi 
prímenie „Olejkár“. Mali ešte sestru Agátu, ktorá sa vydala do 
Lietavy za Grečnára, Paulínu, ktorá sa vydala za Turjana 
a slobodnú Antóniu  a brata Rehora. /Na fotografii Anna Horníková, 

Emília Brezániová a Jarmila Brezániová.  

   

 

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 


