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Vážení spoluobčania, 

 

napriek vysokým letným horúčavám obecný úrad funguje aj v lete. 

Pokračujeme vo vybavovaní projektovej dokumentácie na výstavbu materskej školy. 

Do pozornosti občanov dávam zmenu otváracích hodín na multifunkčnom ihrisku. K tomuto 

kroku sme pristúpili z dôvodu poškodzovania a opakovaného porušovania prevádzkového poriadku. 

Upozorňujem občanov na povinnosť zákonnej likvidácie burín na poľnohospodárskych 

pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v prenájme. 

V materskej škole sme sa rozlúčili s piatimi budúcimi školákmi. V súčasnosti je zvýšený 

záujem o umiestnenie detí v našej materskej škole, žiaľ, terajšia kapacita nestačí pokryť všetky 

požiadavky. 

Ďakujem našim hasičom za tradičnú akciu pálenia svätojánskej vatry spojenú s varením 

guľáša na Diele, ktorú pripravili pre našich občanov a za pomoc pri stavaní stanu a upratovaní pred 

hodami. 

Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc pri zabezpečovaní hodovej veselice a občerstvenia 

pri nej, či už hasičom, zamestnancom Podhorského šenku, zamestnancom obce, poslancom. Takisto 

aj hlavnému sponzorovi AGRO Turiec a Podhorský Šenk, Poľovníckemu združeniu, Michalovi 

Konušíkovi za ozvučenie, spevokolom Podhorčan, Závadské ženy, Doliny z Hľoty, skupine RIN TIN 

TIN. Veľká vďaka aj pánovi dekanovi a pánom kaplánom za duchovnú službu bohoslužieb 

a všetkým gazdinkám, ktoré napiekli koláče. 

Naše tradičné Cyrilometodské hody sú akousi pomyselnou bránou, ktorou vstupujeme do 

dovolenkového obdobia. Hody vždy spájali priateľov, známych a spoluobčanov, no tie posledné boli 

vizitkou aj opačného konania podaktorých z nás. Uvedomme si preto, že odkaz Cyrila a Metoda by 

mal byť príkladom aj pre nás a mali by sme sa snažiť udržiavať dobré vzťahy - tak susedské, ako 

i spoluobčianske. Snažme sa našu obec skôr spájať ako rozdeľovať, je jedno z ktorého sme tábora, 

ale všetci sme PODHORCI! 



DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE! 

1152 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko /rok 863/   

618 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Podhorie /rok 1397/ 

 

Tohtoročné hodové slávnosti začali svätou omšou o 9.00 hodine 

v kaplnke Panny Márie ruţencovej. Veľadôstojný pán kaplán Daniel 

Šedík vyzdvihol význam svätých vierozvestov a povzbudil nás všetkých 

k ţivej opravdivej viere, preţívanej vo svojom srdci a prejavenej 

skutkami. Pripomenul, aby sme nezabudli za nich ďakovať Bohu a tieţ 

za všetkých dobrých ľudí, ktorých nám posiela do cesty. 

V sobotu poobede aţ do neskorého večera bol na Strede obce kolotoč 

a iné atrakcie pre dospelých i pre deti. O 18.00 hodine na priestranstve 

pri OÚ začal večerný hodový program slávnostným príhovorom starostu obce. V programe vystúpili štyri 

hudobné telesá: súbor Podhorčan, Doliny, RIN-TIN-TIN a Závadské ţeny. Podhorský šenk a poľovníci 

varili guľáš, opekali ryby, do tanca a do nálady hrala dlho do noci hudobná skupina Spektrum. 

V nedeľu bola slávnostná hodová svätá omša v kaplnke svätého Cyrila a Metoda, ktorú celebroval 

vdp. kaplán Róbert Hanuliak. Hovoril o význame slova, ktoré vie raniť alebo aj povzbudiť. Svätí bratia, 

učenci s obrovskou chuťou spoznávať a rozdávať poznanie, veľmi skromní, a zároveň veľmi výkonní, ozaj 

nasledovania hodné vzory, nám priniesli Slovo Ţivota. Ich ţivot má byť pre nás inšpiráciou dôsledne ţiť 

podľa viery. 

Napriek vysokým 

teplotám v tento deň sa 

niektorí odváţlivci 

zúčastnili aj poboţnosti 

kríţovej cesty ku cti 

svätých vierozvestov 

o 15.00 hodine s výstupom 

na Roháč, ktorá je 

kaţdoročne obetovaná za 

vieru v našej obci.  

Okrem duchovného 

bonusu bol pre nich 

záţitkom aj neprehriaty 

svieţi lesný vzduch. 

 

 

 



KRONIKA 
 

Novú rodinu si zaloţili Marek Sulovec a Martina Frašková. 

Narodila sa Zuzana Hatalová.  

Rodičom srdečne blahoţeláme. 
 

 

ROZLÚČKA S MATERSKOU ŠKOLOU 

 

Pred začatím letných prázdnin 

kaţdoročne do materskej školy zavíta 

starosta obce, pobeseduje s deťmi 

a pani učiteľky mu predstavia tých 

najstarších, ktorí uţ v septembri 

zasadnú do školských lavíc. Tak tomu 

bolo aj 23. júna.  

Deti pánu starostovi a pani 

Horčičákovej zaspievali a všetci sa 

ponúkli dţúsikom. Piati škôlkári, ktorí 

opúšťajú svojich kamarátov pri hrách, 

dostali od pána starostu na pamiatku 

kniţky Školáčikova čítanka. 

 

 

SVÄTOJÁNSKA VATRA 
 

Dobrovoľný hasičský zbor v Podhorí uţ 

tradične pripravil pálenie svätojánskej vatry v 

sobotu 27. júna. Pyramídu z dreva začali 

chystať niekoľko dní pred akciou prípravou 

dreva v hore.  

Slávnostný okamih zapálenia vatry sa 

uskutočnil v čase súmraku. Od 18. hodiny sa 

podával guláš a čapované pivko. Veselá nálada, 

spev a smiech pri vatre trval do polnoci, keď 

vatru pomaly začal hasiť prudký dáţď. 

 

 

 

 

 

 



DOM č. 43 
 

V dome číslo 43 bývali v roku 1938 Michal Šupej - Kováč /29.11.1862/ s manţelkou Zuzanou, 

rodenou Masná /5.1.1867/. Mali sedem deti: Pavel, Ján, Hromoľ, Jozef, Uršula, Anna, Mária.  Dcéry sa 

vydali a synovia uţívali len jedno priezvisko. Pavel si nechal priezvisko Šupej, Ján si nechal priezvisko 

Kováč. Jozef si tieţ neskôr nechal meno Šupej. 

Pavel Šupej /25.2.1893/ s manţelkou Annou, rodenou 

Chobotová /1897/ mali deti: Rehora, Irenu, Jozefa, 

Františka, Vincu, Annu a Jozefínu. Rehor /1919/ si 

zobral manţelku Annu Ferkovú z Michaloviec, mali tri 

deti: Evu, Vladimíra a Jaroslava.  

Irena /1923/ ostala slobodná., bola chorľavá, ţila pri 

sestre Joţine. Jozef /1925/ mal manţelku Máriu Melišíkovú z Lietavy, zomrel 

v Trnave pri futbale. Mali deti: Darinu, Boţenu, Irenu a Jozefa. František 

/1927/ sa oţenil s Karolínou Súlovcovou, mali dve deti: Ľubomíra a Ľudmilu. 

Vinca /1929/ sa vydala za Jozefa Chodelku, mali päť detí: František, Viera, Ján, Zuzana, Júlia. Jozefína 

/1936/ sa vydala do Lietavskej Lúčky za Emila Masára. Rehor a František si postavili domy na Nádsadí. 

V rodičovskom dome ostal bývať Jozef. Po smrti obidvoch rodičov dom deti predali. 

Ján Kováč /16.5.1898/ si zobral za manţelku 

Ţofiu, rodenú Šupejová /1901/. Ján sám seba 

volal „otec Kováč“. Postavil si dom na Dolnom 

konci, v ktorom zostal bývať jeho syn Ondrej 

a po smrti rodičov deti dom predali. Dve 

najstaršie dcéry sa vydali do Lietavskej 

Závadky: Paulína /1922/ do Surovčíkov 

a Agneša /1924/ za Hubočana. Štefan /1926/si 

zobral za manţelku Helenu Šefarovú zo Súlova. 

Postavili si nový dom na Nádsadí. Mali spolu 

štyri deti. Jaroslav sa oţenil s Annou Kasákovou, 

postavili si dom vedľa rodičovského, Ján a Jaroslava ţijú v Ruţomberku a v rodičovskom dome zostal 

bývať syn Rudolf, ktorý sa oţenil s Oľgou Zavadzanovou z Babkova a majú deti Janu a Petra. Albína 

/1930/ sa vydala do Zbýňova. Ondrej /1934/ mal manţelku 

Ilonu z Terchovej, deti Ľudmilu, Kamilu a Miroslava. 

Michalova dcéra Mária odišla do Trnavy. Anna sa vydala 

do Svinnej. 

Jozef sa oţenil s Martinou Kucanskou, bývali v jej 

rodičovskom dome. Mali deti: Paulínu, Annu, Milana, 

Pavla, Antona a Karola.  

Uršula odišla do Amerika a tam mala svadbu s Matúšom 

Dankom, obaja sa vrátili do Podhoria a Matúš sa stal starostom Podhoria.  

Syn Hromoľ sa oţenil s Teklou Chobotovou, mali syna Vincenta. Hromoľ 

odišiel do Argentíny a k rodine sa viac nevrátil.   Na fotografii: Rehor Šupej, František Šupej s manželkou 

Karolínou, Ján Kováč, Štefan Kováč s manželkou Helenou, Jozef Šupej a Uršula Kováčová. 
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