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Váţení spoluobčania, 

      

       

                    v úvode by som chcel v mene svojom, poslancov OZ, pracovníkov OÚ vysloviť úprimnú 

sústrasť celej pozostalej rodine po našom zosnulom Mons. Mgr. Stanislavovi Belákovi, honorárnom  

dekanovi, ktorý nás navţdy opustil po ťaţkej chorobe.  

               Akosi sme si v tejto uponáhľanej dobe nechceli pripustiť myšlienku, ţe sa s ním uţ 

nestretneme, neporozprávame, nepozdravíme. 

                 Vo farnosti Lietava pôsobil od roku 1990.  Od tohto roku dekan urobil mnoţstvo práce vo 

farnosti. Môţem spomenúť zaloţenie tradície sv. omše v sedle Roháča, ktorá sa odohráva kaţdý rok 

15. septembra uţ od roku 1991 pri príleţitosti sviatku Povýšenia svätého kríţa a tieţ výstavba 

kostolov v našej farnosti. Veľká vďaka mu patrí aj za obetavosť pri práci s deťmi, ktoré s ním 

absolvovali nejeden výlet, oberačku čučoriedok, futbalový zápas alebo turistiku. Vţdy tu bol pre 

kaţdého z nás s ochotou pomôcť, poradiť. 
             Touto cestou ďakujeme  za všetko, čo pre našu obec urobil a nebolo toho málo. Mal ešte 

v pláne toho urobiť veľa, ale choroba si nevyberá.  

Vyslovujem Vám veľké poďakovanie v mene všetkých občanov našej obce.  

 Ďakujeme pán dekan. Odpočívajte v pokoji. 

 

UPOZORNENIE    

Obecný úrad upozorňuje občanov, ţe niektorí si nesplnili povinnosť  a do 31. januára nenahlásili  v daňovom priznaní 

zmeny, ktoré im nastali v roku 2015.  V mesiaci február – marec sa budú zmeny spracovávať. Občania budú včas 

informovaní o moţnosti uhradenia daní a poplatkov. 

 

KRONIKA 

Narodila sa /v mesiaci 11/2015/: Grétka Mešková. Rodičom srdečne blahoţeláme!  

Zomrel Ján Kováč vo veku 65 rokov. 

Zomrel správca farnosti Lietava vdp. Mgr. Stanislav Belák vo veku 58 rokov. 



DHZ zorganizoval fašiangový pochod masiek. Začali v sobotu 6.2.2016 ráno o 7.00 hodine. Po rozšírení správy 

o úmrtí správcu farnosti vdp. Stanislava Beláka dokončili pochod v tichosti. Večer bolo posedenie pri guľáši. 

 

RECEPT NA DOBRÉ MANŢELSTVO    

Od 8. do 14. februára tohto roku prebieha celosvetová kampaň 

Národný týţdeň manţelstva. Tohtoročná kampaň sa zameriava na heslo 

„Recept na dobré manţelstvo“. Chce poukázať na ľudí, ktorí napriek 

okolnostiam, okoliu a ťaţkostiam stoja pri sebe a podporujú sa po celý 

ţivot. Kaţdý, kto sa rozhodol ţiť v manţelstve chce, aby bolo dobré. 

Aby bol šťastný on aj ten druhý. Ako sa to však udeje? Kaţdá dvojica 

má svoju vlastnú "receptúru", ktorá by im pomohla dostať sa k 

vytúţenému cieľu - tvoriť vzťah, ktorý obohacuje kaţdého z nich.  

Na svadbe v chráme, ktorý je unikátnou historickou a kultúrnou 

pamiatkou, kňaz novomanţelom poukázal na lešenie, ktoré stálo 

v bočnej lodi chrámu: „Pozrite sa – v tomto chráme sa stále niečo 

opravuje. Musíme sa oň starať, aby vydrţal v celej svojej kráse čo 

najdlhšie. Tak nejako to vyzerá aj v manţelstve. Ak chceme, aby 

vydrţalo, musíme ho stále opravovať, navzájom si odpúšťať, 

prispôsobovať sa, starať sa oň. Bez takejto starostlivosti to nepôjde.“  

Manţelia Marta a Jordán Dolinajcovci v októbri 2015 oslávili 60. 

výročie spoločného ţivota. Pani Marta, ktorá vo februári v kruhu svojej 

rodiny oslávila svoje osemdesiate narodeniny hovorí: „Veru, bez 

odpúšťania by to nešlo“ a pán Jordán s jeho typickým humorom 

dodáva: „Láska nehnevaná, nie je milovaná.“  Vychovali spolu tri dcéry 

a tešia sa zo siedmich  vnúčat a štyroch pravnúčat.  

 

PÔSTNE PUTOVANIE 2016 

14.2. bude prvá pôstna nedeľa a zároveň aj prvý pôstny výstup ku kríţu na Roháči spojený s poboţnosťou 

kríţovej cesty. Začiatok je o 14.00 hod. pri I. zastavení. Pôstne putovanie bude tradične kaţdú pôstnu nedeľu. 



Ospravedlnenie: V minulom čísle hlásnika bolo nesprávne uvedené rodisko pani Heleny Danechovej  Michalovce. 

Správne je: pochádzala z obce Kríže pri Bardejove. Za pochopenie ďakujeme. 

 

DOM č. 54 
V dome  číslo 54 býval v roku 

1938 Michal Danko /1881/, 

ktorý tento dom postavil po 

svojom návrate z Ameriky. Jeho 

manţelka Kristína Melišíková 

/1883/ pochádzala z Lietavy. 

Najstaršia dcéra Paulína /1910/ 

uţ bola vydatá za Baltazára 

Majdana, ktorý si postavil 

vlastný dom. Mali spolu šesť 

detí: Vladimíra, ktorý sa priţenil 

do Lietavy, zobral si Margitu 

Tomaščíkovú, dcéru Máriu, 

ktorá zomrela v mladom veku, 

syna Miroslava, ktorý sa oţenil 

s Irenou Dolinajcovou,  dcéru 

Bronislavu, ktorá sa vydala za 

Pavla Brezániho, syna Jozefa, 

ktorý ostal slobodný 

a dcéru Annu, ktorá sa vydala za Alexandra Masného. S rodičmi býval syn Justín /1917/, ktorý sa oţenil 

s Máriou Chobotovou zo Závadky a postavil si dom vedľa 

rodičovského domu. Mali syna Ľubomíra, ktorý sa priţenil do  

Bitarovej, zobral si Annu Labudovú, spolu tam postavili dom. Dcéra 

Otília  sa vydala za Dušana Brezániho z Lietavy, odišli do Ostravy, 

Emília sa vydala za Ladislava Šupeja, bývajú v druţstevnej bytovke, 

Milan sa priţenil do Lietavskej Lúčky, zobral si Miladu Mihálovú. 

Justín bol pracovitý, usilovný človek, stále niečo robil, kopal studne, 

čistil kanály, volávali ho na zabíjačky. V pohrebnej kázni pán dekan 

spomínal príhodu zo života tohto muža. Bol menšej postavy, dosť 

obratný a vrtký - a to bola výhoda pri kopaní studní. Veľa studní tu 

v Podhorí i v okolitých dedinách  vykopal. 

Spomínal, že raz, keď kopal studňu, a bol 

práve hlboko v nej, začul zvony, ktoré zvonili 

na Anjel Pána. Prestal kopať, postavil sa, aby 

sa pomodlil tak, ako to vždy robieval. Vtom 

spadol dole veľký kameň, ktorý sa uvoľnil zo 

steny studne. Keby sa nebol modlil a zostal by 

zohnutý pri práci, bol by rovno naňho padol, 

bolo by po ňom. Takto si ho Panna Mária 

ochránila.  Dcéra  Albína /1920/ sa vydala do Závadky za Rafaela Šupeja /1916/, mali syna Ľubomíra, ktorý  

sa  oţenil s Annou Janoškovou  z Lietavy, majú spolu Gabrielu a Ľuboslava a dcéru Vlastu, ktorá sa vydala 

do Podhoria za Antona Masného a majú synov Antona a Vlastimila. Syn  Vincent /1923/išiel za prácou „do 

sveta“ a v Prahe sa spoznal so svojou manţelkou Annou Šefarovou /1926/ zo Súľova. V Prahe sa im narodili  

dcéra Bronislava /1948/, ktorá sa vydala za Anton Sikoru, bývajú v Ostrave, majú Eriku a Antona, syn 

Zdeněk /1951/,  ktorý zomrel slobodný, syn Václav /1954/, ktorý  sa oţenil s Annou Hajnou z Diviny, 

bývajú na Solinkách, majú Michala, Moniku, Tomáša a Václava, dcéra Zdenka /1956/ sa uţ narodila 

v Podhorí, vydala sa za Michala Kováča /1952/, majú spolu Maroša, Michala a Veroniku, postavili dom 

vedľa rodičovského domu, v ktorom dnes býva vdova po Vincentovi Anna. Najmladšia dcéra Oľga /1928/ 

ostala slobodná, bývala v rodičovskom dome a doţila v domove dôchodcov.  

Na fotografii: Michal Danko a Kristína, rod. Melišíková s deťmi, najstaršia Paulína s najmladšou Oľgou, Justín, Albína, Vincent. 

 



DOM č. 55 

Praotec Ján Riboň  pochádzal 

z Oščadnice – Dedovky, kde bol 

lesníkom. Jeho manţelka Mária 

Blahová /1872/ pochádzala 

z Maríkovej. Bola to statná 

ţena, mala šestnásť detí, ale 

niektoré zomreli malé.  Keď 

prišli do Podhoria,  odkúpili si 

pozemky a postavili si domček 

Pod Dubím. Neskôr sa však 

presťahoval do dediny, kde si 

postavil drevenicu a vedľa nej 

vyrábali tehlu. Počas druhej 

svetovej vojny ich ţilo 

v drevenici spolu 17 ľudí, dobre 

sa znášali, ukrývali aj ţidovské 

rodiny v senníku.  Najstarší syn 

Ján Riboň /1887/ gazdoval,  staral sa o kone, ostal  slobodný. Rudolf bol slobodný, zahynul v Rusku počas I. svetovej 

vojny. Róbert odišiel do Ameriky, kde zahynul pri autohavárii. Dominik bol 

lesníkom v Súľove, zomrel slobodný. Mária sa vydala do Gelatkov, potom odišli 

s manţelom do Ameriky a viac sa nevrátili.  Dcéra Vilma sa vydala za Jána 

Jamečného do Lietavskej Svinnej, mali Máriu, 

Pavla, Blaţenu a Jozefu. Anna sa vydala do 

Lietavskej Svinnej za Pavla Kasáka, mali 

Otíliu, Pavla a Irenu. Dcéra  Štefánia 

/1898/,bola slobodná, mala dve dcéry Ţofiu 

/1921/, ktorá zomrela slobodná, a Františku /1927/, ktorá odišla do Čiech, ţila 

v Kadani, tam sa vydala,  potom sa odsťahovali do Bratislavy, mala dcéru Alenu 

a syna Jozefa. Syn František /1899/  sa narodil 

ešte v Oščadnici. V Podhorí pracoval ako 

pomocný  lesník s Adamom Dankom a v lese 

pracoval celý ţivot. Postavil murovaný dom, kde 

sa v roku 1947 presťahovali. Oţenil sa s Máriou Chobotovou /1903/, mali spolu šesť 

detí. Najstarší Rudolf  sa oţenil s Máriou Súlovcovou, mali spolu štyroch synov: 

Róbert, Ľubomír, Milan a Igor.  František /1927/ sa oţenil s Jozefínou Masnou 

/1930/, mali spolu syna Juraja, 

Jána, dcéru Martu, syna  

Miroslava a najmladšieho 

Františka. Rudolf aj František 

boli poľovníci. František 

pracoval ako lesník v Podhorí. 

Dcéra Anna /1932/ sa vydala za 

Pavla Krchňavého /1921/, mali 

dcéry Annu a Máriu. Jozef 

/1933/ sa oţenil s Jozefínou Súlovcovou, bývali v Ţiline, mali 

synov Jozefa a Petra. Najmladšie dcéry dvojičky Mária a Marta sa 

narodili v roku 1936. Mária sa vydala za Júliusa Mihočku, ktorý 

bol učiteľom v Lietavskej Závadke. Pochádzal z Michaloviec, kde 

aj ţili a zomreli. Mali tri deti: Ľubomír, Peter a Mária. Marta sa 

vydala za Jordána Dolinajca z Lietavskej Svinnej. Zostali bývať v rodičovskom dome, prestavali ho do dnešnej 

podoby a doopatrovali rodičov. Majú tri dcéry: Martu, Danku a Alenu. 

Dcéra Adolfína /1905/ ţila pri otcovi, bola slobodná, mala syna Pavla, ktorý sa oţenil s Veronikou a mali spolu tri 

deti: Pavla, Zuzanu a Veroniku. Margita /1915/ sa vydala do Svinnej za Mareka Štefánika, ţili aj zomreli v Čechách 

v Kadani, mali dve deti: Martu a Jozefa.  Dnes ţije Mária, vdova po Rudolfovi a Marta s manţelom Jordánom 

Dolinajcom. Na fotografii: František Riboň a mária, rod. Chobotová s rodinou, Rudolf Riboň a Manželka Mária, rod. Súlovcová, František 

Riboň s manželkou Jozefínou, rod. Masnou, Marta rod. Riboňová s manželom Jordánom Dolinajcom,Lesníci Adam Danko a František Riboň. 
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