
Sloboda znamená zodpovednosť, preto 

sa jej väčšina ľudí bojí.  /G. B. Shaw/ 

    

 

 

                   

 

 

 

Otcovia majú rozhodujúci vplyv na rozvoj svojich detí, "príliš veľa z nich má však 

problém prebrať na seba zodpovednosť spojenú s otcovstvom", povedal 

generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. K zodpovednosti sa nedá prinútiť, 

treba ju chcieť, človek sa musí pre ňu rozhodnúť sám. Vzdať sa istej miery 

pohodlnosti, príjemnosti, dodrţiavať pravidlá, domýšľať súvislosti, 

pracovať na sebe, prijať dôsledky svojho konania v plnom rozsahu. Otec 

ukazuje dieťaťu cestu a smer.  V rodinách s chýbajúcim otcom je výchova ťaţšia, 

pretoţe dieťaťu chýba muţský vzor. Deti hľadajú v otcovi autoritu, ale aj 

ţivotného kamaráta. Pre syna je otec vzorom, pre dcéru najdokonalejším 

predstaviteľom muţa. Najdôleţitejšie pre deti je, ako sa otec správa k ich matke. 

Otec má byť matke oporou a svojím konaním vytvárať prostredie, kde sa celá rodina 

cíti bezpečne. 

 

Skôr z Tour de France k rodine 

Švajčiarsky časovkársky špecialista Fabian Cancellara odstúpil z cyklistickej Tour de France a 

odcestoval do vlasti za svojou tehotnou manţelkou. Jeho tím RadioShack si musel bez neho poradiť uţ v 

štvrtkovej 11. etape. 

Štvornásobný majster sveta v časovke bol jedným z dvoch jazdcov pelotónu, ktorý si tento rok 

obliekol ţlté tričko. Vybojoval si ho v úvodnom prológu a vyzliekol ho z neho aţ v sobotňajšej 7. etape 

súčasný líder Bradley Wiggins. 

"Nie som iba cyklista, ale aj manţel a otec očakávajúci príchod ďalšieho prírastku do rodiny. Ţelal 

som si, aby som mohol byť pri Stefanie, keď sa nám narodí druhé dieťa. Toto  je oveľa dôleţitejšie ako 

etapové víťazstvo na Tour alebo olympijská medaila," povedal 31-ročný Švajčiar. Vedenie jeho tímu aj 

kolegovia ho vraj v tomto kroku podporili. 

Odchod muža z jeho sveta - nie je pre neho vôbec ľahký. Svet práce, športu, koníčkov je svetom, 

v ktorom, symbolicky vyjadrené, dobýja nové územia, tvorí stratégie, pozoruje, súťaží, víťazí. Dokáže pri 

tom vynaložiť obrovské množstvo energie a ísť až na doraz vlastných síl.  Z ihriska sa predsa odchádza až 

na konci zápasu. 

Napriek tomu stretávame veľké množstvo mužov, ktorých srdce je akosi prestavené proti tejto 

"prirodzenosti". Srdce podobné tomu, aké má Fabian Cancellara. Odísť predčasne zo súťaže dokáže len 

muž, ktorý objavil vyššiu hodnotu. Muž, ktorého zasiahol svet jeho rodiny - na ňu sa teší, keď odchádza z 

práce a k nej sa vždy ponáhľa!                      

Zdroj: http://www.zaostri.sk/sk/clanky/aktuality-1/zo-sveta/skor-z-tour-de-france-k-rodine 



ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODHORÍ ZO DŇA 22.5.2014 

Zasadnutie otvoril a viedol zástupca starostu obce Anton Chobot. Zúčastnilo sa ho päť poslancov, dvaja 

boli ospravedlnení. 

- zástupca starostu obce dal hlasovať o zvolení jediného kandidáta Ing. Milana Matejku na funkciu 

hlavného kontrolóra obce – bol jednomyseľne zvolený 

- poslanci schválili preplatenie poplatku za vypracovanie znaleckého posudku 

- poslanci zobrali  na vedomie: ţiadosť o spevnenie prístupovej cesty majiteľov pozemkov v lokalite Lán 

                                                  ţiadosť o zriadenie chráničky pre vedenie kábeláţe v lokalite Lán 

                                                  ţiadosť o odkúpenie pozemku 13 m
2
 z parcely č. 350/1 

                                                  návrh na zorganizovanie brigády na čistenie obce pred obecnými hodami 

-poslanci zobrali na vedomie pripravované kultúrne akcie: „Deň detí“ a „Babka varila a radila“ 

VÝSLEDKY VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V PODHORÍ 

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 656, počet voličov: 62, počet platných hlasov: 61 

č. 1    NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana  počet hlasov  4 

č. 2    KDH  počet hlasov  17 

č. 3    SMER – SD  počet hlasov 17 

č. 11  Ľudová strana Naše Slovensko  počet hlasov 1 

č. 15  Kresťanská Slovenská národná strana počet hlasov 2 

č. 19  Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti  počet hlasov  12 

č. 26  SNS  počet hlasov 4 

č. 27  SDKÚ – DS  počet hlasov 2 

č. 28  Priama demokracia, KĽS počet hlasov 2     /volebná zapisovateľka A. Horčičáková/ 

 

VÝZVA 

- Upozorňujeme občanov na povinnosť platenia daní, spotreby vody a ostatných poplatkov. 

- Ţiadame občanov Dolného konca obce, ktorí majú ešte staré vodovodné rozvody, aby boli všímaví na 

zmeny, ktoré by naznačovali poruchy vodovodného potrubia /napríklad slabý tlak vody, presak vody 

a pod./ a  hlásili ich na obecný úrad, aby sa mohla čo najrýchlejšie zabezpečiť ich oprava. 

ODPIS VODY 

Poverený pracovník oznamuje občanom, ţe odpis odberu vody bude prevedený v dňoch 27., 28. a 29. júna 

2014 a ţiada o sprístupnenie vodomerov v tomto termíne. Občania môţu stav vodomeru nahlásiť aj 

telefonicky, treba to však urýchlene vykonať, pretoţe je potrebné odoslať polročný výkaz na ministerstvo. 

 

DEŇ MATIEK sme si pripomenuli tradične v druhú májovú nedeľu. Pri príchode sa kaţdá mama zapísala 

do pamätnej knihy a dostala voňavý kvietok. V kultúrnom dome privítala všetky prítomné mamičky Anna 

Horčičáková a slávnostný príhovor predniesol zástupca starostu obce Anton Chobot. Po privítaní predviedli 

svoje vystúpenie deti z miestnej materskej školy, zo ZŠ Lietava a súbor PODHORČAN, členovia ktorého 

spievali aj počas malého občerstvenia a príjemného posedenia.  



KRONIKA 

Rodičom Ivanovi a Zuzane Ondrejkovej sa narodila dcéra Sabína. Srdečne blahoţeláme. 

Novú rodinu si zaloţili  Lenka Badţgoňová a Ľuboš Badík.  

Zomrela Petronela Zábojníková vo veku 77 rokov. 
 

BABKA VARILA A RADILA  

Súbor Podhorčan sa zúčastnil kultúrno - spoločenského 

podujatia v Ďurčinej, ktoré organizovalo Krajské kultúrne 

stredisko v Ţiline a  obec Ďurčiná   31.5.2014 pod názvom 

„Babka varila a radila“. Obce Ďurčiná, Rajecká Lesná, 

Fačkov, Lietava, Porúbka a Roţnov pod Radhoštěm varili 

starodávne jedlá. Podhorské ţeny varili „škubance 

s kyslou kapustou“ a „kašivo“. Jedlá hodnotila odborná 

porota, ale ochutnávali všetci účinkujúci. Podhorské 

kuchárky obstáli veľmi dobre a spevokol na jednotku 

s hviezdičkou. V okolitých obciach si uţ našli svojich 

stálych fanúšikov a obdivovateľov. Účinkovali súbory 

Podhorčan, Friwaldzanka, Ďurčiná a FS Kľak.     

VÁĽANIE OBECNÉHO MÁJA   

Posledný piatkový podvečer v mesiaci máj prišli mládenci 

z obce s veselým spevom za sprievodu akordeónov  zvaliť 

obecný máj, ktorý vydrţal napriek daţďom a silným 

vetrom hrdo stáť pred kultúrnym domom. Pri tejto veselej 

a zároveň i náročnej  práci ich povzbudzovali občania za 

stáleho spevu harmonikárov Romana a Paľa. Keď bol máj 

dolu, pani Hanka im všetkým poďakovala a  počastovala. 

Posledná májová sobota patrila váľaniu májov podhorským 

dievčatám. 

 

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v Podhorí si pripomína 85. výročie oficiálneho 

zaloţenia hasičského zboru. Oslava sa uskutoční v sobotu 28. júna 2014 na kopci Diel 

stavaním a pálením  svätojánskej vatry. Program sa začne na pravé poludnie, v poľnej 

kuchyni sa bude variť guľáš, podávať sa budú klobásy, čapované pivo a iné dobroty.   

Srdečne pozývame všetkých občanov. 

Žiacky oddiel PLAMEŇ   Koncom apríla vznikol ţiacky hasičský oddiel Plameň. 

Absolvoval základné školenie a  sériu cvičných poţiarnych útokov. Mladí hasiči pomohli pri 

čistení vodného záchytu v lokalite „Nad chatami“. 

 

OBECNÉ HODY 2014 

Zástupca starostu obce Podhorie a poslanci OZ srdečne pozývajú všetkých občanov a rodákov na obecné 

hody z príleţitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda. 

Program: 

Sobota 5.7.2014   11.00 slávnostná svätá omša v kaplnke sv. Cyrila a Metoda 

                              16.00 kultúrny program  

                              18.00 ľudová veselica 

Nedeľa 6.7.2014    15.00 výstup na Roháč, KC ku cti svätých Cyrila a Metoda  

                               

UPRATOVANIE OBCE PRED OBECNÝMI HODAMI SA USKUTOČNÍ V SOBOTU 28.6. 2014.   



DOM Č. 36 

V dome číslo 36 v roku 1938 bývala Tekla Súlovcová /1886/ a jej brat Gabriel Súlovec /1901/ s rodinou. 

Rodičia Filip Súlovec a Ţofia, rod. Drdáková, pochádzajúca 

z Bitarovej, uţ neţili. Najstarší syn Martin sa priţenil k Márii, 

rod. Hubíkovej a mali spolu päť detí: Ján, Štefan, Libor, 

Pavlína a Anna. Syn Ján padol v prvej svetovej vojne. Tekla sa 

nevydala.  

V rodičovskom dome zostal bývať Gabriel a manţelkou 

Martinou rod. Pekarovou, ktorá pochádzala z Babkova. Mali 

sedem detí: Pavol, Jozef, Mária, Karolína, Adam, Vladimír, 

Anton.  

Pavol 1921 sa oţenil s Františkou rod. Grečnárovou /1922/  

z Lietavskej Svinnej. Najskôr bývali u rodičov, neskôr si začali 

stavať svoj vlastný dom. Ešte ho nemali hotový, keď Pavol 

zomrel na následky pracovného úrazu. Pracoval ako parketár 

s rôznymi lepidlami, ktoré vybuchli a on utrpel veľké popáleniny. Do mesiaca zomrel, nemal ani 

tridsaťosem rokov. Ostalo päť detí: Mária, Anna, Ján, Miloslav, Elena.  

Jozef /1923/ pracoval v B. Bystrici u ţandárov 

a tam aj býval. Manţelka Mária rodená 

Patkošová pochádzala z Lukavice. Mali synov 

Jaroslava a Miroslava. 

Mária /1925/ sa vydala do Ryboňov. 

S manţelom Rudolfom, ktorý bol poľovníkom, 

mali štyroch synov: Róbert, Ľubomír, Milan 

a Igor. Mária bola výborná kuchárka a pekárka, 

varievala aj na svadbách. Vedela krásne 

vyšívať a spolu so sestrou Karolínou vytvorili 

krásne práce. 

Karolína /1928/ sa vydala ako 21- ročná za 

Františka Šupeja – Kováča /1927/. Neskôr 

uţívali uţ len jedno priezvisko Šupej. Dvadsaťtri rokov pracovala ako poštárka, manţel František pracoval 

ako zvárač.  Majú syna Ľubomíra /1952/, ktorý má s manţelkou Zuzanou, rod. Chmeliarovou z Lietavskej 

Lúčky troch synov: Tomáš, Ľubomír, Filip. Dcéra 

Ľudmila s manţelom Jozefom Sakáčom z Hosťoviec 

majú dvoch synov Juraja a Martina.  

Adam /1931/ s manţelkou Máriou rod. Švecovou 

/1935/ mali jedného syna Rudolfa /1959/. Oţenil sa 

s Helenou, rod.  Šimúnovou /1960/ z Babkova 

a majú dve dcéry Zuzanu a Katarínu. 

Vladimír /1934/ sa priţenil do Brezian. S manţelkou 

Kamilou rod. Hubočanovou majú dve dcéry 

Drahomíru a Máriu. 

Najmladší syn Anton /1939/ sa oţenil s Jozefou 

Menyhartovou  z Babkova, zostali bývať 

v rodičovskom dome, prestavali ho a doopatrovali 

rodičov. Majú dvoch synov Antona, ktorý sa oţenil s  Martou, rodenou Daňovou zo Stráňav a Miroslava, 

ktorý sa  oţenil Erikou rodenou Štefánikovou z Babkova.  

Foto: Gabriel a Martina s tromi najstaršími deťmi, rodina spolu s tetkou Teklou, piati bratia a dvaja švagrovia. 

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 
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