
 

 

  

 

 

Život človeka na zemi býva často označovaný 
ako cesta alebo púť. Je to úsek od narodenia po smrť. 
Každý pútnik má vytýčený cieľ, ktorý chce dosiahnuť 
a uberá sa potom smerom k nemu. Niekto kráča sám, iný 
radšej spolu s niekým iným alebo s celou skupinou. Sú 
takí, ktorí sa ponáhľajú a neobzerajú sa vľavo, ani vpravo, 
idú len stále vpred. Tí druhí sa zavše zastavia, oddýchnu 
si, pozorujú a hodnotia okolie. Naberú nových síl, 
skontrolujú sa, či idú správnym smerom.  

Možno nepatríme medzi tých, ktorých sme 
spomínali a máme svoje vlastné tempo a svoj osobitný 
životný štýl. Čas však nezastavíme. Sekundy rovnako 

odkvapkávajú všetkým. Nezáleží na tom, či sme ešte len 
na začiatku, a či už blízko cieľa. Vytrvalé a pravidelné 

„tik – tak“ nás stále sprevádza na našej púti a žiadne z nich nevrátime späť. Každú sekundu prežívame len raz. 

Vernosť nie je slabosť 

Toto je heslo tohtoročného Národného týždňa manželstva. Jeho cieľom je vyzdvihnutie hodnoty manželstva 
ako jedinečného vzťahu muža a ženy, ktorý je založený na vzájomnej láske a úcte, vyjadrený verejným 
záväzkom. Ide hlavne o to, aby si manželia počas tohto týždňa uvedomili vzácnosť a hodnotu svojho vzťahu, 

vyjadrili si navzájom svoje 
ocenenie a lásku a oslávili tento 
týždeň ako sviatok, ako 
príležitosť na oživenie svojej 
lásky. Môžu tak urobiť najmä 
tým, že si vyčlenia čas pre seba, 
nájdu si spoločné záujmy, 
podporia jeden druhého. Aj 

okolo nás sú ľudia, ktorí napriek 
okolnostiam, okoliu a ťažkostiam 
stoja pri sebe a podporujú sa po 
celý život.  
Matúš Košša s manželkou 
Zlaticou prežili spolu 63 rokov 

v šťastí i v nešťastí, v zdraví 
i v chorobe. Vychovali tri dcéry 
Helenu, Magdalénu a Máriu 

a majú 12 vnúčat a 8 pravnúčat. 
Veľa šťastia celej rodine! 

Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré 
sme zanechali. /Albert Schveitzer/ 

 

 



SLOVO STAROSTU 

 Zima je ešte v plnom prúde, mali sme bohatú nádielku snehu, preto 
treba udržiavať miestne komunikácie odhŕňaním snehu a posypom. Tieto 

práce sú sťažené tým, že na miestnych komunikáciách majú mnohí občania 
zaparkované autá. Žiadam majiteľov motorových vozidiel, aby svoje autá 
parkovali v garáži alebo vo dvoroch, aby tak neprekážali zimnej údržbe ciest 
a odvozu TKO.    

V mesiaci januári sme podali žiadosť o zavedenie monitorovacieho 

systému v obci ako prevenciu proti kriminalite a vandalizmu. Taktiež sme 
podali žiadosť na ŽSK o finančnú dotáciu k 620. výročiu prvej písomnej 
zmienky obce a 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. 

Obidve významné udalosti si slávnostne pripomenieme 5.VII. 2013.  
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave a dobrom priebehu detského karnevalu 

a tiež všetkým sponzorom, ktorí toto podujatie podporili. 
 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 10.1.2013 

- Poslanci schválili žiadosť o dotáciu na zavedenie kamerového systému obce a finančný príspevok 
1.000 eur z rozpočtu obce, čo predstavuje 20%  nákladov ako spoluúčasť obce. Zmonitorované budú 
lokality na strede obce, pri OÚ, pri cintoríne, MŠ a na otočke na Hornom konci.   
- Poslanci schválili žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku v KÚ obce Podhorie parcela č. 491/2 pod 
výstavbu kioskovej trafostanice, ktorá bude umiestnená na pozemku pri novom vodojeme a bude 

slúžiť pre IBV a chaty v lokalite Pod Černáčky. 
- Anna Horčičáková oboznámila prítomných s pripravovanými kultúrnymi akciami Detský karneval- 
1.2.2013 a Fašiangy v obci – po kobolici a pochovávanie basy 9.2.2013. 
 

 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 31.1.2013 

- Poslanci schválili VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského 
zariadenia na rok 2013 na návrh vedúcej školskej jedálne p. Čepelovej o zvýšenie  stravnej jednotky 
z dôvodu zvýšenia cien potravín a prechodu z druhého  finančného pásma na tretie pásmo. Zvýšenie 
predstavuje  0,07 € - MŠ a zamestnanci  ( III. pásmo )  a  0,10 € pre cudzích stravníkov a pre 

dôchodcov od 1.3.2013. 
- Poslanci schválili Rokovací poriadok komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov obce, ktorý predniesol poslanec OZ Viliam Masný. 
- Starosta obce odpovedal na otázky Mgr. Jána Marosza: Zmluva so SŠSZČ bola zrušená. Finančné 
prostriedky obec nedostala. Boli sčasti podporené kultúrne akcie pre deti. 
- Budova MŠ – obec nemá možnosť získať finančné prostriedky na jej celkovú prevádzku, preto 
uvažuje o predaji tejto budovy za účelom jej prestavania na nájomné byty a za protihodnotu by bola 

postavená nová MŠ v školskej záhrade. 
 

KRONIKA 
Zomrel Jozef Súlovec vo veku 72 rokov. 
 

UPOZORNENIE 

Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí si ešte nesplnili ohlasovaciu povinnosť a nenahlásili zmeny 
vlastníctva nehnuteľností, akou je kúpa, predaj, dar, dedičstvo, zmena účelu využitia, stavebné 
povolenie, kolaudácia a pod., aby tak urobili v najbližších dňoch a podali si nové daňové priznanie.  
Tak isto treba nahlásiť zmeny, ktoré sa dotýkajú výmery miestnych poplatkov. 
 



FAŠIANGOVA POZVÁNKA 

Dobrovoľný hasičský zbor v Podhorí organizuje v sobotu 9.februára 2013 fašiangový sprievod obcou – Po 

kobolici.  Od skorého rána budú  spievať a vyhrávať po dvoroch  a tancovať s gazdinami a dievčatami. 
Zároveň budú všetkých pozývať na zábavu, ktorá začne o 21.00 hodine v kultúrnom dome. O 22.00 hodine 

mládež z obce pochová fašiangovú basu. 
 

POZVÁNKA NA DIVADELNÉ PREDSTAVENIE  
Divadelný krúžok Gymnázia svätého Františka z Assisi vás srdečne pozýva na veselohru Jozefa Hollého Geľo 
Sebechlebský. Predstavenie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Podhorí v nedeľu 10.II.2013 o 15.30 hodine. 

Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste vítaní. 
 

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

Lesné a pozemkové spoločenstvo Roháč pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa 
uskutoční dňa 15.II.2013 0 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Podhorí. Účasť všetkých je nutná. 
 

PÔSTNE PUTOVANIE NA ROHÁČ 2013 

Pobožnosti Krížovej cesty spojené s výstupom na Roháč počas tohtoročných pôstnych nedieľ sa začínajú vždy 
o 14.00 hodine pri prvom zastavení Pod Dubovcom /Na Blatách/.  
17.II.2013 – KC sv. Cyrila a Metoda - poďakovanie za dar viery  
24.II.2013 – KC „Ver mi a poď!“- za vytrvalosť vo viere 

 3.III.2013 – KC „Prečo?“ - za dôveru v Božie Milosrdenstvo 

10.III.2013 – KC „Nemám čas“ – za úctu v našich rodinách 

17.III.2013 – KC „Radosť v utrpení“ – za pokoj v srdci 

24.III.2013 – KC „Požehnávania“- za vzájomné odpustenie 

DETSKÝ KARNEVAL 
V piatok  1.febuára 2013 sa do kultúrneho domu poschádzalo množstvo krásnych princezien, hríbikov, milých 
zvieratiek, lienok, motýlikov, slniečok, šašov, ale i strašných levov, odvážnych kovbojov, indiánov a iných 
skvelých masiek, v ktorých boli ukryté naše ratolesti. Na toto tradičné fašiangové podujatie prišli v sprievode 

svojich rodičov alebo starých rodičov. Po zápise a sprievode masiek nasledovali rôzne hry a súťaže, ktoré im 
pripravili starší kamaráti animátori. Na záver bola tombola a všetky deti dostali ceny a balíčky, ktoré boli 
pripravené vďaka štedrým sponzorom. Celé podujatie pripravila za pomoci poslancov pani Anna 
Horčičáková. 



OBYVATELIA PODHORIA V ROKU 1938  

Dom č. 12 

V dome č. 12 bývala v roku 1938 Anna Košššová, rod. Masná /21.2.1895/, vdova po nebohom 

Mikulášovi, Štefan /1918/, Irena /1920/, Kristína /1924/, Pavel /1927/, Ondrej /1929/, Anna /1933/, Mária 
/1936/, Košša Martin /1909/, Paulína, rod. Chobotová /1911/, Miloslav /1935/, 
Emília /1937/.  

Mikuláš Košša /9.9.1883 – 1935/ bol syn Juraja Koššu a Juliany rod. 

Čvilik Furmánek, krstnou mamou mu bola susedka Agnes Masná – Doblej. Mal 

dvoch bratov:  Lukáša a Michala. Mikuláš bol výborníkom obecnej rady 
a v októbri 1927 bol zvolený za starostu Podhoria. 
 Zobral si za manželku Kristínu Masnú, sestru Mikuláša Masného Dobleja. Mali 
spolu tri deti: syna Martina a dcéry Paulínu a Katarínu.  
Martin /1909 – 1984/ sa oženil s Paulínou Chobotovou /1911 – 1996/. Bývali 
v rodičovskom dome, kde sa im narodili aj ich dve deti Miloslav a Emília. Starý 
dom stál na Koššovskej záhrade vedľa domu Polkovcov. Bol dosť malý, preto si 
Martin postavil dom na konci záhrady pri potoku, hoci tam bola dosť močaristá 
pôda, kde býval neskôr aj jeho syn Miloslav s manželkou Lýdiou a deťmi 
Ľubošom, Milošom, Danielou a Editou. Dcéra Emília sa vydala do Brezian do 
Martoníkov. Dom staval počas vojny, jeho stavbu musel prerušiť, lebo bol 
povolaný na front. Obytná časť domu bola nad maštaľou, ktorá tvorila aj 
tepelnú izoláciu od zeme. Takýmto spôsobom sa v tej dobe stavalo veľa domov. 
Neskôr dom prestaval spolu so synom a dnes v ňom býva nevesta Ľudmila 

a vnuk Ľuboš s manželkou Oľgou, rodenou Masnou, a deťmi Lukášom, Ľubošom a Dominikou. 

Martin Košša pracoval na družstve ako vedúci stavebnej skupiny a riadil 

stavbu stavebných objektov na družstve – administratívnej budovy, 
garáže, skladov i maštalí,  novej školy, kultúrneho domu a tiež aj domu 
smútku v Podhorí. Bol známy aj tým, že vymýšľal rôzne zlepšováky. 
Paulína Koššová /1912 – 1994/ sa vydala za tesára Jozefa Masného /1914 
– 2000/ na Horný koniec a mali dcéru Annu /1933, vydatá Porembová/, 
Emíliu /1935, vydatá Mešková/, Máriu /1937, vydatá Vráblová/, Irenu 
/1945 – 2012,  vydatá Škulecová/ a syna Pavla /1948 – 2007, ženatý so 
Zuzanou Babčaníkovou/, ktorý bol starostom obce Podhorie v rokoch 

2003 – 2007.  

Katarína Koššová /1914/  sa vydala za stolára Pavla Chodelku /1915/, 
ktorý bol v miestnej kapele huslistom. Mali jedného syna Pavla /1934/, 
ktorý vyštudoval vysokú školu a pracoval ako riaditeľ tehelní 
v Ružomberku. Po otcovej smrti sa presťahoval s manželkou do Podhoria 
a spolu doopatrovali mamu Katarínu.  
Mikulášova manželka Kristína zomrela pri štvrtom pôrode.  
Oženil sa druhý raz a zobral si jej sestru Annu Masnú – Doblej. Mali 

spolu sedem detí, všetky bývali v roku 1938 s rodičmi v starom 

Koššovskom dome. Najstarší syn Štefan sa oženil s Emíliou rod. Markovou. Mali šesť detí: Emu, Margitu, 

Štefana, Emila, Annu a Júliusa. Postavil si dom na pozemku, ktorý kúpil jeho otec Mikuláš, kde kedysi bola 

drevená židova krčma.  Žid sa volal Tausk a z Podhoria odišiel niekedy na prelome dvadsiatych a tridsiatych 

rokov.                                                              Na fotografiách sú súrodenci Martin Košša, Paulína a Katarína Koššové. 
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