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Váţení spoluobčania, 

 

prázdniny sa nám rýchlo skončili a preklopili sme sa do nového 

školského roku. Touto cestou chcem popriať všetkým školákom veľa 

úspechov, dobrých známok, veľa trpezlivosti učiteľom a rodičom.  

  Ako som Vás uţ informoval v predchádzajúcom čísle hlásnika, práca na materskej 

škole pokračujú podľa harmonogramu a súčasne začíname s úpravami okolia škôlky.  

 V nedeľu 18. septembra pri príleţitosti farských hodov sme sa na Roháči prvýkrát stretli 

bez nášho vdp. Mons. Stanislava Beláka, ktorý túto tradíciu zaloţil. Chcel by som mu v mene 

svojom, poslancov Obecného zastupiteľstva obce Podhorie a zamestnancov obecného úradu 

a v mene našich občanov vysloviť úprimné poďakovanie.  
 

Nech je táto púť našim 

veľkým poďakovaním za všetko 

čo pre nás všetkých a zvlášť pre 

našu obec počas dvadsiatich 

piatich rokov pôsobenia v našej 

farnosti urobil.  
 

  Poďakovanie patrí 

všetkým občanom ktorí sa 

podieľali na príprave 

a organizovaní farských hodov 

a ktorí sa starali aj v minulosti 

aj teraz o pokračovanie tejto 

tradície púti na Roháč.  

 

 

 



ZO ZASADNUTIA OZ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODHORÍ DŇA 31. 08. 2016 

- Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Anton Chobot. Prítomných bolo päť poslancov, Pavol Masný 

a Gabriela Konušíková boli ospravedlnení. OZ bolo uznášaniaschopné. 

- Poslanci prerokovali a schválili návrh na pouţitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce 

na financovanie kapitálových výdavkov obce. 

- Poslanci prerokovali a schválili návrh na druhú úpravu rozpočtu v roku 2016. 

- Poslanci prerokovali prenájom nehnuteľného majetku /cesty/ obce Podhorie – pozemkov 

zapísaných na LV 753. 

- Poslanci prerokovali a zobrali na vedomie List manaţmentu obce – správa auditora 

 - Poslanci prerokovali a schválili ţiadosti o poskytovaní stravy dôchodcom nad 70 rokov 

a invalidným dôchodcom ŤZP 

- Poslanci prerokovali a schválili ţiadosť pána Igora Súlovca o odkúpenie pozemku, parcelné číslo 

KN-34 /KN-C 156/2) , o výmere 33m
2 

za účelom prechodu k rodinnému domu 

- Poslanci prerokovali ţiadosť pani Navrátilovej o odkúpenie pozemku, parcelné číslo KN-E-134, 

o výmere 59m
2 

za účelom prechodu k rodinnému domu a odporučili doplniť znalecký posudok 

- Poslanci prerokovali a schválili určenie dopravného značenie – Pasport obce Podhorie  

- Poslanci prerokovali a schválili voľbu prísediaceho na Okresný súd Ţilina pána Milana Ondrejku 

 

KRONIKA 
 

Narodil sa Michal Konušík. Rodičom srdečne blahoţeláme. 

Novú rodinu si zaloţili:  Richard Danech a Mária Lukáčová 

      Tomáš Švec a Katarína Komorovská 

      Branislav Šupej a Martina Súkeníková 

 

 

VÝZVA PRE ŠTUDENTOV 
 

Vyzývame študentov stredných a vysokých škôl, ktorí si uplatňovali zníţenie poplatku za vývoz TKO 

v roku 2016, aby do 31.10.2016 doloţili potvrdenia o návšteve školy. 

 

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU 
 

Práca v poľnohospodárstve nie je ľahká, je závislá od rozmarov počasia, často plodiny napádajú 

rôzni škodcovia, a tak napriek námahe a úsiliu roľníka či záhradníka neraz nebýva dobrá úroda. 

Preto ľudia, ktorí pracujú na poliach a záhradách si vedia váţiť to, čo sa im urodí. A nezabúdajú na 

starú ľudovú múdrosť: „Bez Boţieho poţehnania márne naše namáhania“. V mnohých mestách 

a obciach je tradíciou koncom leta po ţatve ďakovať slávnosťou doţiniek za úrodu. V našej obci sa 

uţ viac rokov poďakovanie za úrodu spojené s výstavou plodov ovocia a zeleniny koná v kaplnke 

vţdy začiatkom októbra, tohto roku je to v sobotu 8. októbra 2016. Svoje plodiny môţete priniesť do 

kaplnky v piatok 7.10.2015. 

 
 
  



DVADSIATAPIATA PÚŤ NA ROHÁČ 
 

Štvrťstoročnú tradíciu pútnických svätých omší pri kríţi na Roháči si v nedeľu 18. septembra 

pripomenulo asi 600 pútnikov, tentoraz prvýkrát bez pánka Stanislava Beláka, ktorého stolička ostala 

symbolicky prázdna. Fyzicky nebol prítomný, ale duchovne áno, celé stretnutie sa nieslo v spomienkach na 

neho. 

O 14.00 hodine začala na Blatách poboţnosť kríţovej cesty, ktorú viedol vdp. Daniel Šedík, kde si 

pri jednotlivých zastaveniach pripomínali aj citáty nebohého pána farára.  

Svätú omšu celebroval tradičný „roháčsky“ kazateľ profesor Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD. 

ktorý vo svojom príhovore tieţ spomínal na svojho zosnulého spoluţiaka a priateľa a povzbudil veriacich, 

aby sa neprestávali modliť za svojich kňazov. Svedectvo o pánu farárovi v mene veriacich obce Podhorie 

predniesla pani Marta Šupejová. Vyzdvihla hlavne jeho obetavosť a jednoduchosť prístupu k ľuďom. Na 

organe hrala Alicka Gelatková, spieval súbor Podhorčan. 

Počasie bolo primerané, hoci uţ bolo trochu chladnejšie, nepršalo, tak pútnici boli vďační 

a spokojní. Prišli sem, ako zvyčajne, nielen z obcí, ktoré patria do našej farnosti – z Podhoria, Lietavy, 

Lietavskej Závadky, Lietavskej Svinnej, Lhoty, Babkova, Brezian, Hôrok a Bitarovej - ale aj zo Ţiliny, 

Tepličky, Rajeckej doliny, z Bytče, Predmiera, Súlova, Hlbokého, Jablonového, Hričova, Nesluše a iných 

obcí v okolí. 

Pripomeňme si, ţe naši praotcovia postavili kríţ na Roháči v roku 1927, teda na budúci rok to bude 

okrúhle 90. výročie. Celé tieto roky sa o kríţ veriaci z Podhoria starajú a na sviatok Povýšenia svätého 

Kríţa vţdy ku kríţu putovali a modlili sa tam za svoje rodiny, za svoju obec, za celé Slovensko.  

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí tento rok aj v minulosti prispeli svojim podielom k príprave 

a dôstojnému priebehu tejto nevšednej udalosti. 

 

 



DOM č. 70 
 

Dom číslo 70 si postavil Matúš Danko /1886/po návrate 

z Ameriky. Matúš bol synom Ondreja Danku, jeho 

súrodenci boli Alojz, Jozef, Tekla, Agáta a Karolína. 

Matúš odišiel do Ameriky ešte slobodný a za ním tam išla 

aj jeho milá, Uršula Kováčová /1886/. V Amerike mali 

svadbu a narodili sa im tam dve 

deti Mária a Anna. Keď mala 

mladšia dcéra pol roka, vrátila 

sa mladá mamička s deťmi 

domov. Dovtedy, kým sa jej 

muţ vrátil z Ameriky, bývala 

u Jozefa Danku. Matúš tam 

zostal a posielal im domov 

peniaze a oblečenie. Dcéry to 

však nechceli nosiť, aby sa príliš neodlišovali od 

ostatných detí v dedine. Matúš Danko bol v rokoch 1931 aţ 1938 starostom obce Podhorie. Dcéra Anna sa 

vydala do Lietavskej Lúčky za Pavla Hulína, mali štyri deti: Jarmilu, Milana, Oľgu a Dušana. Mária sa 

vydala za Pavla Danecha a ostali bývať v rodičovskom dome. V roku 1938 

v dome číslo 70 bývali Matúš Danko s manţelkou Uršulou, ich dcéra Mária 

s manţelom Pavlom a deťmi a Matúšova sestra Agáta /1899/ so synom 

Metodom /1921/. Agáta so synom sa odsťahovali neskôr do svojho domu. 

Pavol s Máriou mali dcéru Jarmilu /1937/, ktorá sa vydala za Štefana 

Mäkkého /1934/a mali troch synov Františka /1959/, Miroslava /1960/ 

a Júliusa /1968/. Dcéra Paulína /1939/sa vydala za Antona Poľku, mali 

syna Miroslava, dcéru Janu 

a syna Antona. Irena /1944/sa 

vydala za Jána Masného 

/1943/, mali tri deti: Jana, 

Július a Gabriela. Mária/1945/ 

sa vydala za Ivana Gelatku 

/1943/, majú štyroch synov: 

Ivan, Viliam, Juraj a Pavol. 

Otília /1951/sa vydala za 

Rudolfa Martinku /1953/, mali 

syna Juraja a dcéru Miriam. Ľudmila /1953/ sa vydala za Jána 

Jedináka /1955/, majú synov Vincenta a Jána. Najmladší syn Pavol /1958/sa oţenil s Annou Knihovou – 

Balátovou /1953/ a zostal bývať v rodičovskom dome.  

Na fotografii: Matúš Danko, Uršula Danková, rod. Kováčová, svadba v Amerike, Pavol Danech, sestry Mária a Anna v mladosti 

a v starobe.  
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