
 

 

  

 

 

Malé dieťa túži rýchlo vyrásť a byť veľké ako jeho brat alebo ocko. Dospievajúci chce byť 

rýchlo dospelý a ledva čaká, kedy už príde ten čas... V dospelosti sa všetko zrýchľuje, čas rýchlo letí. 
Zrazu zbadáme, že už toho máme viac za sebou, ako pred sebou...  Vytrácajú sa spomedzi nás 
spolužiaci, rovesníci. A pribúdajú spomienky. Aké to boli kedysi krásne časy! Ľudia boli k sebe 

lepší... Aj slnko jasnejšie svietilo, aj tráva bola zelenšia... Je to naozaj tak - alebo len na tie isté 
skutočnosti pozeráme inými, skúsenejšími, unavenejšími či kritickejšími očami?  

Vzácne perly 

Koľko ľudí žije na tejto planéte! A aké množstvo ich už odišlo do večnosti. Kto by to všetko 

spočítal! Je to ako piesok v mori, ktorého zrnká sa nedajú porátať. 

Keď vnikne obyčajné zrnko piesku do ustrice, spôsobí jej to bolesť, ale vznikne z neho 

nádherná vzácna perla. 

Aj u ľudí je to tak. Zvonku vidíš vrásky a šediny, no vo vnútri môžeš objaviť prekvapivú 
krásu. Bolesť a utrpenie prijaté s vierou je tým majstrom, ktorý tvorí perly v ľudskej duši.   

 

Deduško 

Keď sa dívam na nášho deduška, rozmýšľam o tom, ako ťažko si ho viem predstaviť 

v mladosti. Deduško ešte ako celkom malý chlapec, ktorý vystrájal s inými deťmi, bosý behal ešte aj 

v zime, lebo nemal topánky? Kedysi dávno nám o tom rozprával. Alebo deduško ako výborný študent 

a pekný, príťažlivý mladý muž? Koľkože je tomu rokov! A potom deduško ako otec viacerých detí, zrelý 

muž, vážený občan? Ani tak si ho už nepamätám.  

Poznám ho už len ako deduška, ktorý sa nami rozprával, trochu žartoval... ale potom prišla 

choroba a staroba – a náš deduško nás ani nepozná. Nevie, kto sme, ako sa voláme, nevie, kde býva, 

kde má spať, nevie, či jedol a čo. Nevie, aký je deň, mesiac, koľko má rokov. Chradne, upadá, stále 

ťažšie a pomalšie chodí a málo hovorí. Je celkom odkázaný na pomoc iných. 

 Ľudia, keď to vidia, hovoria: „Je to hrozné, takto dopadnúť. Aké nešťastie!“ Ale deduško 

o tom nevie. Väčšinou je spokojný. Stačí mu, keď slnko svieti – a on sa usmieva! A tak je aj v 

„nešťastí“ šťastný. 

“Poďme von a bojujme za život”. 
Život je najväčším darom, ktorý máme. Svoj postoj verejne vyjadrilo asi 80 

tisíc ľudí, ktorí sa zúčastnili v nedeľu 22.9.2013 na pochode v Košiciach, medzi nimi 
asi štyridsať ľudí z Podhoria. Niektorí, ktorí z rôznych dôvodov nemohli cestovať do 
Košíc, svoj postoj za život vyjadrili účasťou na pobožnosti Krížovej cesty na Roháč 
s názvom „Život je najväčší dar“.    Je dôležité opäť sa naučiť „dobro“ volať dobrom 
a „zlo“ zlom. V našej dobe sme si tieto dva pojmy začali mýliť. Spamätajme sa, kým 
je čas a neodpiľujme si konár, na ktorom sedíme. Neschovávajme sa za slobodu 
a demokraciu. So slobodou musí ísť ruka v ruke aj zodpovednosť, ináč sa nám z nej 

stane anarchia. Nebojme sa rozmýšľať vlastnou hlavou. 

Niet krajších rozprávok, než tie, ktoré napíše sám život. 
/Hans Christian Andersen/ 
 

 



SLOVO STAROSTU     Pokračujeme v prácach na výstavbe obecného vodovodu, prosím 
občanov o trpezlivosť, práce   budú pokračovať  do konca novembra 

2013. Je potrebné, aby si občania, ktorých domácnosti budú napojené na 
nové vodovodné rozvody,  pripravili vodomerné šachty  a vyznačili bod na 
miestnej komunikácií, resp. na plot, v mieste, v ktorom plánujú novú 
vodovodnú prípojku na svoj pozemok. Tieto musia byť umiestnené za 
oplotením RD a musia byť prístupné na montáž vodomerov.  Akciovú 
ponuku vodomernej šachty si môžete pozrieť na web stránke obce. 

Blíži sa zimné obdobie, bude treba vykonávať údržbu miestnych 
komunikácií, preto žiadam občanov, aby z miestnych komunikácii odpratali 
všetok materiál, ktorý tam skladujú, a tiež aj zaparkované motorové vozidlá.  

 Teším sa na tradičné októbrové stretnutie seniorov v kultúrnom dome, na ktoré vás srdečne 
pozývam. 
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhorí dňa 19.9.2013 

Zo siedmich poslancov boli prítomní piati poslanci, obecné zastupiteľstvo bolo uznášania sa schopné.  
- Firma NWT, a. s. tohether Hulín informovala o možnosti realizácie verejného osvetlenia v obci. 

Poslanci poverili starostu obce plnou mocou na realizáciu stavby. 
- Firma PROSPEKT, stavebná firma  Nové Zámky predstavila projekt Vstavba a nadstavba bytov 8 

b.j. Podhorie, ktoré by realizovala v budove MŠ Podhorie. Poslanci OZ to zobrali na vedomie. 
- p. Anna Horčičáková informovala poslancov o vykonaní kontroly zo Štátneho archívu v Bytči, 
pobočka Žilina, OZ schválilo Registratúrny plán a Registratúrny poriadok obecného úradu v Podhorí 
- Firma SYNOP TIP s.r.o. Poprad – Matejovce požiadala OÚ o vydanie súhlasného stanoviska na 
prevádzkovanie Stávkovej kancelárie v prevádzke „Hostinec Podhorie“, poslanci to zobrali na 

vedomie 

- Poslanci zobrali na vedomie: informáciu o možnosti odkúpenia pozemku na prístupový chodník 
z lokality Dráhy na prístupový chodník k miestnej komunikácii za účelom dobudovania autobusovej 
zastávky  
- informáciu o ukončení prevádzky firmy Junior Game, s.r.o. Bratislava v pohostinstve Podhorie 

- diskusné príspevky a otázky prítomných občanov p. Rudolfa Kováča, p. Michala Kováča, p. Emílie 
Danechovej, p. Petry Šuplatovej a p. Viliama Masného a odpovede starostu obce na príspevky 
a otázky 

- žiadosť p. Zdeny Kováčovej o poskytnutie opatrovateľskej služby na dve hodiny pre jej matku 

-sociálnu výpomoc p. Jozefe Štanclovej na zabezpečenie palivového dreva na zimné obdobie 

- starosta obce bol poverený hľadaním riešenia prejazdu motorových vozidiel na hornom konci obce 
 

POZVÁNKA 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo srdečne pozýva všetkých seniorov obce dňa 20.10.2013 
o 15.00 hodine na nedeľné posedenie z príležitosti Úcty k starším. V kultúrnom programe 
vystúpia deti z miestnej MŠ a súbor Podhorčan. Na záver slávnostného popoludnia bude malé 
občerstvenie. Všetci ste srdečne vítaní. 
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby do 
orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013. Oznamujeme 

voličom, že v Podhorí sa budú  konať voľby do Žilinského samosprávneho kraja vo volebnej 

miestnosti v kultúrnom dome.  
KRONIKA 

Novú rodinu si založili Michaela Stenchláková a Andrii Koveriako, 

                                     Matej Ondrejka a Barbora Kršková,  
                                     Peter Kováč a Zuzana Maceková. 

Narodila sa Lucia Juríčková a Ema Slámová. Rodičom srdečne blahoželáme.  
 



UPOZORNENIE 

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva "Roháč" upozorňuje svojich podielnikov, ako 
i podielnikov Pasienkového a pozemkové spoločenstva /Urbára/, aby bez pozorného preštudovania 
nepodpisovali splnomocnenie na zastupovanie niektorému z členov Poľovníckeho združenia, 
prípadne, ak tak urobili, aby si ich vyžiadali späť. 

Nejedná sa totiž o seriózne jednanie, ale o zneužitie dôvery. Blíži sa termín na uzatvorenie novej 
zmluvy s Lesným spoločenstvom a týmto si chceli členovia Poľovníckeho združenia vyhradiť právo 
podpisu bez akýchkoľvek pripomienok a navyše si vyžiadali splnomocnenie pri zastupovaní Vás na 
zhromaždení Lesného spoločenstva a rozhodovať za Vás. 

Zároveň výbor žiada všetkých občanov, ktorí majú návrhy alebo pripomienky k 
uzatvoreniu novej zmluvy, aby ich písomne doručili ktorémukoľvek členovi výboru Lesného 
spoločenstva v termíne do 25.10.2013. 

PÚTNICKÁ SVÄTÁ OMŠA NA ROHÁČI už dvadsiaty druhý krát. V nedeľu 15. septembra sa 
zišlo veľké množstvo pútnikov 

z Podhoria, Lietavy, Lietavskej 

Závadky, Babkova, Lietavskej 
Svinnej a Lhoty, z Bitarovej, 

Brezian, Hôrok, ale tiež aj zo 

Žiliny, z Rajeckej doliny, z Bytče, 
Predmiera, Jablonového, 

Hlbokého,  Súľova a iných dedín 
pri kríži v sedle Roháč 
pri príležitosti farských hodov, 
ktoré sa slávia na sviatok 
Povýšenia svätého kríža.. 
Najmladšou pútničkou bola len 

šesť mesačná Michaela 
z Rajeckých Teplíc a najstarší 

pútnici vo veku 82 rokov prišli z Jablonového a Bitarovej. Sväté omše 
sa tu slúžia od roku 1991.Túto tradíciu zaviedol správca farnosti 
Lietava Mons. Stanislav Belák.  

Tradičným celebrantom je riaditeľ Diecézneho katechetického 
úradu v Žiline Mons. Jozef Šelinga. Vo svojej homílii povzbudzoval 
prítomných k uvažovaniu, rozmýšľaniu a objaveniu skutočného 
zmyslu života. Majetky, domy, peniaze, ani pôžitky nemôžu naplniť 
ľudské srdce. Uspokojenie možno nájsť len v nezištnej službe 
blížnym. Jeho jemný a láskavý humor udržal všetkých prítomných 
v pozornosti.  

Účinkoval spevokol Podhorčan a na organe hrala Alica 
Gelatková. Počasie prialo, napriek predpovediam vydržalo bez dažďa. 
Po skončení sv. omše bolo vzájomné hodové ponúkanie sa koláčmi 
a inými dobrotami. Ľudia boli radostní, tešili sa, že sa stretli 
a sľubovali si, že o rok tu budú zas... 

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa každoročne obetavo starajú o prípravu a dobrý priebeh 
celej tejto nádhernej udalosti.                                                                                                            

Vážení spoluobčania, ďakujeme Vám za poskytovanie informácií a fotografií 
z histórie našej obce, ktorú uverejňujeme v našom hlásniku. Ak sa nedopatrením niečo 
vynechá alebo sa vyskytne nejaký nesprávny údaj, ospravedlňujeme sa a s vaším prispením 
to radi opravíme alebo doplníme. Ďakujeme za pochopenie.  



POĎAKOVANIE ZA ÚRODU 

Tak, ako po minulé roky, aj túto prvú októbrovú sobotu pri 
svätej omši ďakovali podhorskí veriaci  za plody, ktoré dopestovali 
vo svojich záhradách. S radosťou priniesli najkrajšie, ukážkové  
kusy zo svojej úrody do kaplnky Panny Márie Ružencovej, kde  
šikovná Andrejka s pomocou Milky a Zuzky plody úhľadne 
usporiadali. 

Človek by neveril, že sa dá v Podhorí dopestovať napríklad 
melón, že v jeseni niektorí ešte nájdu v záhrade maliny alebo že sa 
niekomu urodia také nádherné zemiaky, mrkvy, petržleny či 
obrovská tekvica. Aj okrasná kapusta mala veľa obdivovateľov, 
orechy, hrušky, dule, jablká, skoro zabudnutá kvaka, či rôzne 
druhy tekvíc.  
Vďaka Ti, Pane, za ovocie práce našich rúk! 

 

 

DOM č. 21 

V drevenom dvojdome  bývali v roku 1938 Mikulášovi bratia Pavel a Juraj. Na dome bolo dvoje dverí, 
každý mal svoj vchod, svoj pitvor a izbu. Na strane od dediny býval Pavel Chobot /1896/, jeho 

manželka Anna rod. Mešková /1897/ a ich deti: Silvester Chobot /1915/, 

Mária /1920/, Jozef /1927/, Anton /1929/, Františka /1934/, Cyril /1937/. 
Silvester sa oženil s Martinou rod. Hubočanovou z Brezian. Mali deti 

Viktóriu, Miroslava, Annu, Stanislava a Jozefa. V rodičovskom dome 
bývali, pokiaľ si nepostavili nový dom na Hornom konci U brodku. 

Mária sa vydala za Františka Brezániho s prímením Olejkár, ktorý býval 
v susedstve. Mali syna Františka, ktorý sa usadil v Kysuckom Novom 

Meste a dcéru Emíliu, ktorá žije v Martine. Jozef sa priženil do 
Handlovej, Anton a Františka odišli do Čiech. Cyril si zobral za 

manželku Emíliu Šimúnovú z Babkova, mali štyri deti: Peter, Dana, Ľuba a Miloš. Vedľa otcovského 

domu si postavili nový dom a potom starú chalupu zvalil. 
Na strane od jarku býval Juraj Chobot /1871/, jeho manželka Klára rod. Martoníková /1867/, Tekla 
Kováčová, rod. Chobotová /1906/, Vincent Chobot – Kováč  /1924/, Žofia Chobotová /1909/, Martina 

Chobotová /1928/. 

Juraja volali Dzurko, v starobe oslepol, doopatrovala ho jeho manželka Klára. Dcéra Anna /1897/ sa 
vydala za Pavla Kováča. Mali deti Rehora, Jozefa, Františka, Vincenciu, Irenu a Jozefínu. Mária 
/1903/ sa vydala za Františka Ryboňa. Mali deti: Rudolfa, Františka, 
Annu, Jozefa a Martu a Máriu. Paulína sa vydala za Blažeja Danku. Mali 
deti: Emília, Ervín, Miroslav a Mária. Všetci sú v Čechách. Keď zostal 
po nich prázdny dom, používali ho futbalisti ako klubovňu. Dcéra Tekla 
sa vydala za Kováča – Šupeja, ktorého volali Hromoľ. Ten odišiel do 
Ameriky a už sa nevrátil. Mali spolu dvojičky, ktoré zomreli po narodení 
a syna Vincenta. Vincent dal otca po vojne hľadať, ale ten mu odpísal, že 
mu nerozumie. Vincent zostal bývať v starej chalupe, oženil sa a postavil 

si dom, mamu Teklu zobral so sebou. Žofia ostala slobodná, ale mala dcéru Martinu a s ňou odišla do 
Čiech. Tam sa vydala za Nemca, ktorý padol vo vojne. Mala s ním syna Herberta, ktorý viackrát 
navštívil Podhorie.   

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 


