
 

 

  

 

 

 

Slovo. Od tohto slova pochádza aj názov nášho národa – Slováci 
a názov našej vlasti – Slovensko.  „Na počiatku bolo Slovo.“ To boli 
prvé slová napísané  v našom jazyku. Vďaka tomu sme dnes tu napriek 
mnohým dejinným skúškam už 1150 rokov. Celý tento jubilejný rok 
máme ako pripomienku veľkého dôvodu na vďačnosť a oslavu, že sme 
si dedičstvo otcov zachovali. Snáď si ani nevieme dostatočne uvedomiť 
význam misie svätých bratov Cyrila a Metoda pre nás, veľkosť ich diela 
a obety, keď sa zriekli svojej kariéry, bohatstva, svojej rodiny 
a domoviny a pri svojej misii museli podstupovať mnohé príkoria, 
nepochopenia a nespravodlivosti. 

Jubilejný rok je však aj upozornením a výzvou prebrať sa 
z letargie, aby sme sa nestali korisťou pohanských zvykov, ktoré sa šíria 
takmer nepozorovateľne vo forme morálneho relativizmu a pod heslom 
falošne chápanej slobody. Nezostaňme ľahostajní k tomu, čo sa okolo 
nás deje, nebojme sa brániť skutočné hodnoty a označiť za zlé to, čo je 

zlé. 
 Svätý Cyril a Metod, zo strašnej hmly a nevedomosti vyveďte nás, veď vy milujete zverené vám stádo 

i našu krajinu, a svojím príhovorom doprajte nám nájsť svetlo pre náš život a nasledovať ho 

s verným srdcom. 

 

Metod zachránil Ľuboslavu 
Básnik Ján Hollý vo svojej Cyrilometodiáde opisuje príbeh krásnej Ľuboslavy, manželky vojenského 

hrdinu Milka.  
Bol jesenný podvečer. Veľký dav ľudu stál pri horiacej vatre, v ktorej mali podľa pohanského zvyku 

spáliť Milka, ktorý zahynul v boji, a spolu s ním aj jeho manželku. Starí Slovania mali svoje pohanské 
náboženstvo – boha hromobitia Perúna, boha zemských plodov Svantovíta, boha pohostinstva Radegazda, 
bohyňu lásky Ladu, bohyňu zimy Morenu a iných a im prinášali pohanské obety.  
Ľuboslava bola mladá, mala dvoch synčekov a veľmi nariekala, že musí ich opustiť a  zomrieť na hranici.  
„Ach kdo včil, kdo naším buďe už tu za otca sináčkom? 

Kdo Svatoslavka ťešiť, kdo milého Prekraska voďívať? 

Kdož buďe jim tu za matku? nahé kdo sirotki oďívať? 

Buď plač zastavovať, buď mokré líčka uťírať? 

Vatra oboch stráví, jeďiná oboch ukrije hrobla.“ 

Pri veľkom dave ľudu, ktorý stál pri hranici, sa pristavil Metod, vracajúci sa z misijnej cesty. Prišiel 
v pravej chvíli a stačil zadržať Ľuboslavu, ktorá už pristupovala k hranici a pred všetkými jej  vraví:  

„Nie, nesmieš to urobiť, to nie je pravda, že musíš zomrieť so svojím manželom. Ty musíš zostať 
matkou svojich detí. Ver radostnej zvesti a budete po smrti s deťmi a manželom žiť vo večnej radosti.“  

Počul tieto slová aj Milkov otec udatný Hodislav a plný vďačnosti, že Metod zachránil matku jeho 
vnukov, pozval Metoda, aby poučil všetkých z jeho rodu o tomto novom učení.  

Takto postupne naši pohanskí predkovia spoznávali nové učenie a zanechávali svoje barbarské zvyky.  
 

    O ich múdrosti rozprávať si budú národy  /Sirach/ 
 



SLOVO STAROSTU  
 

Slávili sme obecné hody. Som rád, že prebehli k spokojnosti všetkých 
občanov. Je to zásluha Vás všetkých, ktorí ste ochotne pridali ruku k dielu 
a pomohli pri príprave tejto slávnosti. Veľmi milo som bol prekvapený tým, že sa 
občania vo veľkom počte snažili pomôcť, aby sa všetko zvládlo, a som všetkým 
naozaj veľmi vďačný za pomoc. Osobitne ďakujem podhorským hasičom, tiež aj  
poslancom a poľovníkom.  

Vážim si skutočnosť, že odhalenia pamätnej tabule pánu učiteľovi 
Gregušovi sa zúčastnil aj jeho  syn Ľudovít Greguš. 

Ďakujem aj pánu Mons. Stanislavovi Belákovi a pánom kaplánom a tiež 
našim hosťom pani PhDr. Soni Řehákovej, pánu viceprimátorovi MUDr. Štefanovi Zelníkovi a starostom 
okolitých obcí. Zvlášť ďakujem spevokolu Podhorčan, ktorý sprevádzal svojím spevom všetky bohoslužby 
i kultúrne vystúpenia a tiež aj ostatným speváckym súborom. Teším sa z tohto vydareného podujatia. 
 
KRONIKA 
Narodil sa Marek Gaňa a Michal Kováč. Rodičom srdečne blahoželáme. 
 

UPOZORNENIE 
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť zaplatenia daní a poplatkov. 
 

Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 29.6.2013 

OZ berie na vedomie žiadosť o prívod vodovodného potrubia od bytoviek k pozemku parc. č. 438/36, 
-stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
-vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
-informáciu o výberovom konaní na kamerový systém 
-informáciu o neprístupnosti cesty od p. Urbanca po cintorín 
OZ schvaľuje záverečný záverečný účet obce za rok 2012 
-výročnú správu obce za rok 2012 
-Cyrilometodské oslavy podľa schváleného programu z rozpočtu obce 
OZ ukladá upozormiť stavebníkov, aby očistili miestne komunikácie ihneď po skončení stavebných prác 
/zodpovedná A. Horčičáková/ 
-upozorniť občanov, aby nepoužívali cestu nad p. Urbancom, nakoľko podľa katastrálnej mapy nie je na ňu 
prístup /zodpovedná A. Horčičáková/ 
-prehodnotiť použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na výstavbu vodovodnej siete na Lán a od 
bytoviek smerom k p. Petrovi Kováčovi /zodpovedný R. Martinka/ 
OZ odporúča p. Petrovi Kováčovi zúčastniť sa budúceho zasadnutia OZ 

 

OBECNÉ HODY 2013 

Tento rok obec Podhorie v rámci obecných hodov 5. júla na sviatok svätých 
vierozvestcov Cyrila 
a Metoda slávila tri významné 
výročia: 1150. výročie ich 
príchodu na naše územie, 620. 
výročie prvej písomnej 
zmienky o obci a 15. výročie 
posvätenia podhorskej 
kalvárie.  
V piatok 5. júla  slávil svätú 
omšu v kaplnke svätých 
Cyrila a Metoda vdp. Daniel 
Šedík a viedol aj pobožnosť 
krížovej cesty na Roháč.  

 



Vo svojej homílii pripomenul, že máme poznať našu históriu, naše korene, odkiaľ pochádzame. 
V kultúrnom dome sa v tento deň odohrával stolnotenisový turnaj.  
V sobotu celebroval svätú omšu Mons. Stanislav Belák, ktorý veriacich povzbudzoval k vernosti vo viere. Po 
skončení omše sa 
v sprievode 
veriacich a hostí 
za spevu 
krojovaného 
súboru 
Podhorčan 
odobral k domu 
Gregušovcov, 
aby tam posvätil 
pamätnú tabuľu 
učiteľovi 
Ľudovítovi 
Gregušovi, ktorý 
sa v tomto dome 
narodil. Starosta 
obce v príhovore 
povedal, že je 
správne, ak ľudia 
nezabúdajú, ale 
s vďačnosťou 
a úctou 
spomínajú na 
tých, ktorí boli pred nami a snažili sa, aby bol svet okolo nich krajší a lepší. Pani PhDr. Řeháková vyslovila 
potešenie z aktivít  našej obce a podčiarkla dôležitosť dobrých učiteľov, láskavých kňazov a zdravých rodín 
pre náš národ.  Hasiči, poslanci a poľovníci varili guľáš a v kultúrnom dome pokračoval program vystúpením 
domáceho spevokolu Podhorčan. Svojimi rezkými, veselými piesňami nabudili výbornú náladu. Po nich 
vystupovala Bitarovienka, Lúčanka, Závadské ženy, Cibuľník, Bukovinka, a Helena Záhradníková a Roman 
Bienik. Sprievodným podujatím bol podhorský jarmok, kde boli predvádzané remeslá – pernikárstvo, 
rezbárstvo, umelecké kováčstvo, košikárstvo, háčkovanie a servítková technika, výroba sviečok a figúriek 
z včelieho vosku. Nechýbali ani kolotoče a skákací hrad pre deti a cukrová vata. Podvečer začala ľudová 
veselica, do tanca hrala skupina TIMEX z Trnového.  

V nedeľu pri svätej omši vdp. Róbert Hanuliak vysvetlil význam misijného poslania každého z nás 
a duchovným záverom bola poďakovacia pobožnosť v nedeľu poobede. Rodiny s deťmi sa stretli pri 
opekačke. Počasie bolo po všetky tri dni vynikajúce, nálada výborná. 
 



VÍŤAZI V ENDUROCROSSE Z PODHORIA 
Enduro je motocyklový šport, pri ktorom sa jazdí na prírodnej trati s hlinitopiesčitým povrchom na 
špeciálnom motocykli, ktorý musí spĺňať nutnú výbavu pre cestnú premávku. Úlohou jazdca je prejsť trať čo 

v najkratšej dobe. Viliam Košša a Andrej Chobot sú 
chlapci, ktorým učarovala jazda na motorkách. 
Najprv jazdili len tak pre radosť po horách a lúkach 
ako partia kamarátov a neskôr si založili klub 
Enduro Team Devils, v ktorom sa v súčasnosti 
združuje 14 členov.  Vybudovali si vlastnú trať 
v Lietavskej Svinnej, ktorá je dlhá približne 5 
kilometrov a sú na nej rôzne prekážky ako výjazdy,  
potok, veľké brvná, lavica na skákanie a pod. 
Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú pretekov v 
Endurocrosse a Countrycrosse po celom Slovensku. 
Andrej Chobot a Viliam Košša jazdia v triede 
HOBBY 250. Obaja dosahujú vynikajúce výsledky. 
4. a 5. mája na pretekoch v Brezne – Lúčky prvé 
miesto obsadil Viliam Košša a druhé miesto Andrej 
Chobot. 18. a 19. mája sa poradie vymenilo. 
V mesiaci jún v Družstevnej pri Hornáde - Tepličany 
na Východnom Slovensku skončil na prvom mieste 
Andrej Chobot. Viliam Košša sa nemohol pre 
zranenie týchto pretekov zúčastniť. Títo dvaja naši 
chlapci vždy zamiešajú karty v celkovom hodnotení. 
Držíme im palce, aby dosahovali čo najlepšie 
výsledky a jazdili bez pádov a zranení. 
 

 

 

DOM č. 16 

V dome číslo 16 v roku 1938 býval Mikuláš Makuka /1903/, Pavlína rod. 
Turjanová /1904/, Jozef /1933/, Jozefína /1935/. Michal Turian /1906/, 
Paulína, rod. Brezániová /1909/, Emil /1931/, Rudolf /1938/. 
Mikuláš Makuka sa k Turjanovcom priženil, predtým býval  na Hornom 

konci dediny oproti Stenchlákovcom na Závadčinovcových záhradách so 

svojou mamou v peknom malom domčeku, ktorý vyzeral ako perníková 

chalúpka. Neskôr si postavil dom na Turjanovom pľaci vedľa starého 
rodičovského domu svojej manželky. Syn Jozef sa oženil s Boženou 
Brezániovou z Lietavy a postavil si vedľa rodičovského domu nový dom. 
Dcéra Jozefína sa vydala do Hloty. 
Michal Turian mal manželku z Podhoria od Olejkárov. Syn Emil si zobral za 
manželku Štefániu Gašpierikovú z Lietavy a postavil si dom v záhrade pod 
Nádavkami Pri obrázku, Rudolf sa oženil s Annou Danechovou 
a v rodičovskom dome ostal najmladší syn Pavol/1940 /, ktorý sa oženil 
s Irenou Brezániovou z Lietavy, dom prestaval na väčší a býva v ňom 
dodnes.  
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