
 

 

  
 
 

  
Učiteľ má dôležité miesto v živote človeka. A to nielen ten 

v škole. Prvou učiteľkou je rodina, hlavne matka. Učí dieťa chodiť, 
rozprávať, mať radosť zo života. Učí ho všetkým základným 
pravidlám života spolu s otcom a ostatnými členmi rodiny. Možno si 
toto svoje „učiteľské“ poslanie ani neuvedomujú. Nesedia za 
katedrou, ale pritom majú rozhodujúci vplyv na dieťa – 
psychológovia hovoria, že charakter človeka, jeho životná orientácia 
sa formuje do šiestich rokov. Rozhodujúci je príklad vlastného života. 
Ktosi vtipne povedal, že oči sú viac vpredu, ako uši, preto radšej 
napodobňujeme to, čo vidíme, ako robíme to, čo počujeme. 
Najdôležitejšie pre dieťa je skutočnosť, že má milujúcich rodičov, že 
sa cíti prijaté a milované. 

Aj učiteľ za katedrou by mal nielen učiť, ale byť aj vzorom 
a dobrým príkladom pre svojich žiakov. Ak je takouto osobnosťou, 
ľahšie si získa autoritu. Musí byť zanieteným učiteľom a brať 
učiteľstvo ako svoje poslanie, nie iba zamestnanie.  

Aj keď človek opustí školské lavice, nikdy o sebe nemôže 
povedať, že už všetko vie. Učí sa do staroby, do konca života. Je pre 
neho výhrou, ak si vyberie správny VZOR, ktorý bude nasledovať. 

 
Meniť „chod sveta“ /úryvok z práce Petry Huliakovej zo Žiliny/ 
...toto je najväčším „kameňom úrazu“. Mať dosť rozumu na rozlíšenie toho, čo treba zmeniť. Mať 

dosť rozumu, aby sme prišli na najlepší spôsob, ako niečo zmeniť. Mať dosť rozumu, aby sme dokázali meniť 
veci pre dobro všetkých. 

Nemusíme ho nadobudnúť v školách, z kníh, či dlhým štúdiom. Postačí a určite nesklame ani starý 
dobrý „sedliacky rozum“. Majme odvahu učiť sa možno nie od najvzdelanejších, ale od najmúdrejších vďaka 
inému: vďaka škole života. A popri tom nezabúdať na slová francúzskeho príslovia: „Nech nadobudneš 
akékoľvek vedomosti, bez činov si hlúpy.“ 

Možno týmto všetkým, snahou o rozlíšenie zmeniteľného od nezmeniteľného, odvahou a neustálym 
úsilím pochopiť a rozumieť, ukážeme, že mladosť má „veľké oči“ odôvodnene  a bez ohľadu na snahy vziať 
nám ideály, budeme schopní meniť svet k lepšiemu. 

 
Keď zazvoní... /úryvok z básne Silvie Zeumerovej z Banskej Bystrice/ 

... Nezáleží, kedy zvonia.              
Zvonia, keď nám nastal čas. 
To ako sme s ním naložili, 
Je zapísané v každom z nás. 
Odvážne kráčaj slnečným svetom. 
Pokojne, hrdo nes svoj kríž. 
Veď nejde o to, ako dlho žiješ, 
ale čím ten svoj život naplníš. ...      /autorka na fotografii prvá sprava/ 

       ...budeš vidieť svojich učiteľov a ušami počuješ spoza seba 

slová: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“  
 



SLOVO STAROSTU   
Tento rok sme sa rozlúčili s plesovým obdobím fašiangovým sprievodom 

v obci a pochovaním basy. Ďakujem Dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý túto 
tradíciu v našej obci udržiava.  

Vynikajúcou kultúrnou akciou bola literárna súťaž, veľmi sa mi to páčilo 
a myslím, že všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa jej. Ocenili ju aj prítomní 
hostia a účastníci z rôznych kútov Slovenska. Bola pre všetkých príjemným 
zážitkom. Ďakujem koordinátorom tohto milého podujatia.  

Som rád, že sa uskutočnil III. ročník Turnaja o pohár starostu obce. 
Ďakujem organizátorom a účastníkom, že občanom našej obce spríjemnili 
sobotňajší deň a prajem všetkým chlapcom futbalistom i fanúšikom veľa zdravia 

a futbalového nadšenia. 
 
DANE A POPLATKY  
Obec Podhorie ako správca dane oznamuje občanom, že od 6. marca vyberá daň z nehnuteľnosti a miestne 
poplatky za TKO, za psa a cintorínske poplatky. Poplatky môžete zaplatiť priamo na OÚ alebo na účet obce. 
Info telefón: 041 597 0009 
 
FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE  
9. marca 2013 sa na multifunkčnom ihrisku stretlo 11 futbalových tímov, aby si zmerali sily v 3. ročníku 
Turnaja o pohár starostu obce. Zo Strečna prišli dve družstvá, rovnako z Lietavskej Svinnej, z Lietavy sa 
zúčastnilo mužstvo DORAST, z Podhoria žiaci YOUNG BOYS, podhorské futbalové „ÁČKO“, starí páni 
OLD BOYS, MÁTOHY, FC SKRAT a NINJA TEAM. Pohár starostu vyhralo futbalové mužstvo STREČNO 
V3 zo Strečna, na druhom mieste boli futbalisti z Lietavskej Svinnej DEPORTIVO a na tretej priečke 
zakotvili OLD BOYS – starí páni z Podhoria. 
 
FAŠIANGY V OBCI  

Poslednú sobotu pred začatím pôstu pripravil Dobrovoľný požiarny zbor fašiangový sprievod po obci. 
V tradičných fašiangových maskách navštívili každý dvor so spevom, hudbou a tancom. Večer sa v kultúrnom 
dome rozlúčili s týmto veselým obdobím zábavou a symbolickým pochovávaním basy, ktorú hojnými slzami 
oplakávali dievčatá - „plačky“ v krojoch. 
 
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV LESNÉHO POZEMKOVÉHO SPOL OČENSTVA ROHÁČ. 

Valné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Roháč dňa 15. februára 2013 si na nasledujúce dva 
roky zvolilo svoj výbor:  Danko Rudolf, Danko Ivan, Danech Pavol, Masný Ľudovít a Danko Pavol a dozornú 
radu: Danková Janka, Masný Alexander a Danechová Emília. Účasť podielnikov na valnom zhromaždení bol 
74,36%. 
  

Darujeme šteniatko. Rodina Šuplatová daruje šteniatko zlatého retrievera. Tel. 0904 929 660 



  „ODKAZ KAROLÍNY BRÜSTLEOVEJ“ 
 

V tomto roku si pripomíname 110 rokov od začatia riadnej školy v Podhorí, a teda aj od 
príchodu pani učiteľky Karolíny Brüstleovej do Podhoria. Tejto žene vďačíme za tridsať rokov života, 
ktoré venovala našim rodičom a starým rodičom. Spomienkou na ňu a našim poďakovaním jej, ale 
aj všetkým učiteľom, ktorí toto svoje povolanie vykonávajú s láskou, chce byť aj naša literárna súťaž.  

V 4. ročníku, ktorý koordinovala Mgr. Eva Vlčková, sa do našej súťaže zapojilo 59 autorov 
z celého Slovenska a poslali spolu 71 literárnych diel. Porota v zložení: PhDr. Marta Višňovská, Mgr. 
Beáta Jarošová a Mgr. Karol Vlčko hodnotila tieto diela anonymne. Vyjadrili potešenie nad tým, že 
najmä deti „neovláda strach a depresia, ale v ich životoch je mnoho radosti, pokoja a optimizmu“. 

Slávnosť odovzdávania cien, ktorá sa uskutočnila 8. marca v Kultúrnom dome v Podhorí, 
otvorila a prítomných privítala pani Anna Horčičáková. Starosta obce vo svojom príhovore vyjadril česť 
a úctu k učiteľskému povolaniu a predstavil pamätnú tabuľu zaslúžilému učiteľovi Ľudovítovi 
Gregušovi, rodákovi z Podhoria, ktorú dala obec vyhotoviť. Požehnal ju vdp. kaplán Mgr. Daniel Šedík.  

Snahu nezabúdať na ľudí, ktorí sa obetovali pre druhých, ocenila vo svojom príhovore aj 
riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline pani PhDr. Soňa Řeháková, ktorá sa na podujatí 
zúčastnila spolu s pracovníčkou KKS pani Mgr. Kollárovou.  

Ceny vyhodnoteným autorom venoval Rímskokatolícky farský úrad Lietava. Prítomní si mohli 
vypočuť ukážky z diel, aj autorské prednesy prác. Pre všetkých to bolo nevšedným zážitkom.  

Zástupca ocenených autorov Tomáš Košša položil k pamätnej tabuli kyticu vďaky a pán kaplán 
sa spolu prítomnými pomodlil za spásu jej duše. Na záver  si prítomní mohli neformálne vymeniť svoje 
dojmy a porozprávať sa pri malom občerstvení. Celkovú atmosféru obohatil svojimi piesňami súbor 
Podhorčan.  

Výsledky 4. ročníka LS OKB 

A kategória (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ) 
1. Mária Zlámalová (Želiezovce): Listy radosti   
2. Henrieta Ondrejková (Podhorie): Tašky plné radosti  
3. Paulína Joneková (Žilina): Tajomstvo plyšového macka 
Čestné uznanie: Rebeka Bitušiaková (L. Lúčka)  
                           Tomáš Košša (Podhorie)   

B kategória (žiaci stredných škôl a gymnázií) 
1. Agáta Masná (Podhorie): Kolotoč   
2. Petra Huliaková (Žilina): Meniť „chod sveta“ 
3. Monika Buknová (Ružomberok)   

C kategória (študenti VŠ a ostatní) 
próza: 
1. Adriana Kurucová (Košice): Tajomstvo života 
2. Mgr. Tomáš Gerbery, PhD. (Plešivec): Život meriame 
skutkami  
Čestné uznanie: Mgr. Anna Čunderlíková (Zvolen): 
Babičkina bielizeň, Matka a syn   
poézia:   1. Terézia Šmidová (Žilina)                     /na fotografii prednes práce Tomáš Košša/ 
                1. Silvia Zeumerová (Banská Bystrica)  
Práce ocenených autorov a práce odporučené porotou sú uverejnené v Zborníku štvrtého ročníka literárnej 
súťaže a budú uverejnené aj na webovej stránke obce.  

OÚ ďakuje za podporu podujatia sponzorom RKFÚ Lietava a firme LAuK s.r.o.  



OBYVATELIA PODHORIA V ROKU 1938  
Dom č. 12 – pokračovanie 
Druhá manželka Mikuláša Koššu Anna ako slobodná slúžila u Židov. Zachovala sa vzácna historická 

fotografia z rokov 1912 – 1915, na ktorej je 
spolu so svojou paňou Miriam Tauskovou. 

Vychovávala tri deti po svojej nebohej sestre 
Kristíne a svojich sedem detí. Najmladšia 
Mária sa narodila ako pohrobok, otec Mikuláš 
zomrel v roku 1935, dva mesiace pred jej 
narodením. Ovdovená Anna vychovávala svoje 
deti sama.  
Štefan Košša bol vyučeným mäsiarom a bol 
prvý, kto vlastnil v Podhorí motorku. Keď bolo 

treba súrne telefonovať, neraz zobral pasažiera a zaviezol ho na motorke do Lúčky do cementárky, kde bol 
najbližší telefón.  
Deti si založili vlastné rodiny a postupne sa odsťahovali, v dome zostal Štefanov syn Július, ktorý v ňom býva 

dodnes. Anna sa vydala do Banskej Bystrice a jej 
dcéra Alena Procházková /1984/ je známa bežkyňa na 
lyžiach. Reprezentovala Slovensko na Zimných 
olympijských hrách 
2006 v Turíne, v roku 
2007 obsadila 3.miesto 
Svetového pohára vo 
fínskom Kuusame, 
v roku 2009 1.miesto 
Svetového pohára 
v kanadskom Whisteri 

a v roku 2010 reprezentovala Slovensko na Zimných olympijských hrách vo 
Vancouvri. Na Svetovej zimnej univerziáde v roku 2007 v Turíne získala 2 
strieborné medaily a v  roku 2011 tureckom Erzurme 4 zlaté medaily. 

Na fotografii je Štefan Košša  prvý sprava spolu s Jánom Masným a Františkom Dankom. Mliekáreň, pred 
ktorou stoja, slúžila po vojne ako Miestny národný výbor. Vpravo je jeho vnučka lyžiarka Alena Procházková. 
 
 
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 


