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Vážení spoluobčania, 

 

 

práce na stavbe   materskej školy pokračujú, ukončená má byť v mesiaci 

september a čakajú nás úpravy areálu škôlky.  

 

   V najbližšom čase sa začnú  práce na výstavbe kanalizácie, trasa bude 

pokračovať od stredu obce smerom na dolný koniec, na ktorú sme dostali financie od 

Envirofondu. Ďalej už len čakáme na pridelenie finančných prostriedkov z Programu 

rozvoja vidieka na rekonštrukciu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia 

a kultúrneho domu. 

 

Ďakujem našim hasičom za reprezentáciu obce na hasičskej súťaži v Lietave a 

blahoželám im k peknému tretiemu miestu v kategórii nad 35 rokov a k tretiemu 

miestu v kategórii PS 8.  

 

      Začína nám futbalová sezóna 2016/2017, v ktorej sa predstavia žiaci v 2. A triede. 

Dorastenci sa spojili s Lietavou z dôvodu malého počtu.  Muži sú v 3. triede. Pozývam 

všetkých futbalových nadšencov pomôcť svojim povzbudzovaním našim mužom splniť 

základný cieľ, a to postup naspäť do 2. triedy. Prosím aj rodičov, ktorých deti od 8 

rokov by mali záujem rozvíjať svoj futbalový talent, aby sa prihlásili u p. Jozefa 

Masného.  

 

Prázdniny sa chýlia ku koncu, onedlho začne škola a každodenné  pracovné 

povinnosti. Prajem všetkým pekný zvyšok prázdnin a dovoleniek.  

 

Upozornenie: v tomto jesennom období sa občania zásobujú palivovým drevom na 

zimné obdobie. Touto cestou vyzývam občanov, ktorí znečistia miestnu komunikáciu, 

aby ju dali do pôvodného stavu a vyčistili ju. 

 



KRONIKA 

Narodila sa Nela Juríčková. Rodičom srdečne blahoželáme. 

 

OZNAM 

Oznamujeme občanom, že sa vyberá poplatok za vodu za I. polrok 2016.  

Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradené dane a poplatky, aby ich uhradili na OÚ. 

 
HASIČSKÁ SÚŤAŽ V LIETAVE 

 

V sobotu 30. júla  sa konala Hasičská súťaž  v Lietave. Súťaže sa zúčastnilo 40 mužstiev zo žilinského 

okresu. Družstvo Dobrovoľného hasičského zboru Podhorie sa predstavilo v 4 kategóriách – športové 

hadice, klasické hadice, PPS 8 a nad 35 rokov. Účasť bola úspešná, keďže Podhorci získali dve tretie miesta. 

Gratulujeme! 

PÚŤ NA ROHÁČ 

Farský kostol v Lietave je zasvätený Povýšeniu svätého Kríža. Tento sviatok slávime v liturgickom 

kalendári 14. septembra. Najbližšiu nedeľu sa slávia z tejto príležitosti farské hody, kedy sa tradične putuje 

ku krížu na Roháči. Tohtoročná púť sa uskutoční v nedeľu 18. septembra. Pútnická svätá omša pri kríži na 

Roháči, ktorú bude celebrovať Mons. Jozef Šelinga, začne o 15.00 hodine. 

 

LETNÉ TÁBORY 

Pod záštitou vdp. farára Daniela Šedíka a farského úradu v Lietave sa aj tento rok konali detské letné tábory. 

Tento rok boli štyri, rozdelené podľa vekových kategórií na 6-8, 9-11, 12-14, 15-18 rokov. Všetky dopadli 

úspešne, k veľkej spokojnosti detí aj animátorov, bez akýchkoľvek vážnejších úrazov. Vedúcimi tento rok 

boli Veronika Kufelová, Terka Čibenková, Maroš Moják a Filip Ďurkovský. Počet detí, ktoré sa tento rok 

zúčastnili táborov je dokopy zhruba 150. Každoročne sem prichádzajú aj deti z Brodna, Žiliny, Kysúc a aj 

ďalších, vzdialenejších končín, nielen z dedín našej farnosti. Na tábory prišlo pomôcť aj veľa animátorov z 

Podhoria - Kvetka Danechová, Tomáš Bielik, Janko Košša, Tomáš Košša, Anička Koššová, Agátka Masná. 

Zúčastnili sa aj viaceré deti z Podhoria. Mnohé z detí vyjadrili túžbu stať sa raz animátormi a rozdávať tak 



ďalej radosť, ktorej sa im dostalo. Veľmi sa z ich záujmu tešíme a prajeme im veľa síl a trpezlivosti v tejto 

radostnej službe, ostatným deťom zase veľa krásnych zážitkov a nových priateľstiev na ďalších táboroch. 

 
"Nech pieseň znie, tá ktorou Pána chválime, 

každý jeden deň, hráme sa aj modlíme, 

spolu na cestách, nech radosť šírime, 

nech všade tam, kam prídeme, láskou k blížnym horíme!" (Úryvok z hymny tábora 12-14rokov)  

 

DOM č. 65 

 V dome číslo 65 býval v roku 1938 Jozef Marek /1889/ s manželkou Veronikou, rod. Tatarkovou /1891/ 

a ich tri dcéry: Emília /1919/, Margita /1921/, Oľga /1925/. 

Emília sa vydala za Štefana Koššu/1918/, mali šesť detí: Emu, Margitu, Štefana, Emila, Annu a Júliusa. 

Margita sa vydala za Jozefa Gažúra zo Zbýňova, mali deti: Annu, Melániu /1943/, Jozefa, Štefana, dvojičky 

Ján a Pavol. 



Oľga bola od narodenia hluchonemá, učila sa v ústave 

v Kremnici a tam sa zoznámila so svojím manželom. 

Mala jednu dcéru Irenu. 

Bývali v drevenici, Gažúrovci vedľa postavili murovaný 

dom. Drevenicu neskôr zbúrali. Dnes existuje už len na 

fotografii.   

Foto: starý Markov dom, Margita  Gažúrová, rod. Marková 

/prvá zľava/ a Emília Koššová, rod. Marková /druhá sprava/ 

s družstevníčkami. 

 

 

 

DOM č.64 

Na Hornom konci v drevenom  dome číslo 64 bývala v roku 1938 

vdova  Zuzana Súlovcová, rod. Kováčová /1872/ a jej  najmladší 

syn Michal /1903/ s manželkou Barborou rod. Čanecká /1906/. 

Starší syn Mikuláš sa oženil s Dorotou, rodenou Tatarková /1896/, 

ale zahynul v prvej svetovej vojne. Jeho ovdovelá manželka 

Dorota sa vydala za jeho brata Martina /1882/, ktorému zomrela 

manželka Zuzana Danková.  Sestra Karolína sa vydala do Bánovej, 

Mária /1892/ sa vydala za Martina Masného /1893/ z Bitarovej 

a Pavlína /1896/sa vydala za Pavla Mareka /1893/. 

Michal s Barborou mali šesť detí. Najstarší  Pavel /1931/ si zobral 

Irenu Špánikovú z Brezian, ich dcéra Janka /1959/ sa vydala za 

Jozefa Jaceka do Dolného Hričova,  Igor /1961/ sa oženil s Máriou 

Klieštikovou, Danka /1964/ sa vydala za Jána Hodása, bývajú 

v Žiline a Viera /1970/ sa vydala za Zdenka Súlovca z Podhoria. 

Dominik /1933/ sa priženil do Strážova, s manželkou Reginou 

majú deti Danielu a Juraja.  Anna /1935/ sa vydala za Rudolfa 

Švančara do Dubnice, majú deti Ľuboša, Janka a Danielu. Jozefa 

/1937/ sa vydala za Antona Rosinčina do Lietavskej Lúčky, majú 

Máriu, Ľuboša a Petru. Mária /1946/ sa 

vydala za Pavla Rácza do Nitry, majú 

deti Ľuboša, Pavla a Janku a najmladšia 

Lýdia /1948/ sa vydala za Dušana 

Bohdala z Rajeckých Teplíc, majú dve 

dcéry Žanetu a Máriu. Foto: Michal 

a Barbora s dcérou Lýdiou, Pavel Súlovec 

s rodinou.  
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