
 

 

  

 

 

Týmito slovami požehnávali otcovia svoje deti už dávno 

pred naším letopočtom a na začiatku nového roku odznelo mnoho 

podobných prianí – ľudia si navzájom prajú „požehnaný nový 
rok“. Čo to vlastne znamená? Podľa krátkeho slovníka 
slovenského jazyka požehnať znamená 1.obdariť, zahrnúť 
priazňou, 2.dať požehnanie, blahorečiť, vzdávať chválu, vďaku, 
velebiť, dobrorečiť. V staroslovienčine výraz blagosloviť tiež 
znamená vynášať zo seba a dávať, udeľovať dobro. Stručne 
povedané, keď niekto požehnáva, z hĺbky svojho srdca mu praje 

všetko dobro. Požehnanie má blahodárny, plodný a mocný 
účinok ako svetlo, ktoré zostupuje z neba a otupuje silu tmy. 

Povzbudzuje, dodáva odvahu a nabáda rozhodnúť sa pre dobro 
a zvoliť si cestu lásky a dáva k tomu aj silu. 

Nuž, požehnávajme sa navzájom, prajme si dobro 
a blahorečme si navzájom nielen na začiatku nového roku 2013, 
ale po všetky dni nášho života! 
 

Požehnanie a prekliatie 

Dejiny sveta a ľudstva sa odohrávajú v napätí požehnania a kliatby. V dnešnej dobe je človek 
kŕmený médiami negatívnymi správami z celého sveta. Už si zvykol na negatívne hodnotenie sveta, 
svojho života, zamestnania, politikov a niekedy aj najbližších ľudí. Ak má v rodine problémového 
človeka, automaticky sa stane čiernou ovcou, nad ktorou len zalamuje rukami. Tieto negatíva sa 
potom valia na danú osobu ako prekliatie, pretože ten človek už ani nemá motiváciu zmeniť sa, keď 
ho všetci naokolo vnímajú ako tŕň v oku.   

Ohováranie je zlo a prekliatie. Nehrajme sa na sudcov ľudí, lebo nám neprináleží právo súdiť. 
Ak chceme meniť ľudí okolo seba, požehnávajme ich.  

T. Ivančič: v svojej knihe Za lepší svet uvádza túto príhodu: Nešťastná mladá matka nemohla porodiť 
chlapcov, lebo jej rodina bola pod ťažkou verejnou kliatbou. Obaja s manželom túžili po dieťati, ale každá ich 
nádej skončila potratom. Keď opäť otehotnela a ultrazvuk ukázal, že to bude chlapec, išla za kňazom 
a povedala mu o svojom nešťastí. Kňaz nad ňou vyslovoval modlitbu exorcizmu a požehnal ju. Povzbudil ju, 

aby na to nemyslela, ale dobrorečila Bohu a požehnávala dieťa vo svojom lone. Tak sa jej podarilo premôcť 
strach a oslobodila sa od tých, čo ju preklínali. Onedlho šťastne porodila zdravého synčeka. 

Svet sa môže zmeniť, svet môže byť lepší, a každý z nás môže tomu pomôcť. Ak ťa niekto nenávidí, začni mu 
preukazovať dobro. Požehnávaj ho pokojne, zo srdca a vytrvalo. Požehnávaj všetko na ňom a okolo neho. 

Pius XII.: „Kde len budeš, syn môj, všade žehnaj - ustavične žehnaj. Keby si nič v živote neurobil, len celý 

život žehnal, urobil by si pre tento svet tak veľa." 

Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad 

tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti 

daruje pokoj! 

 



SLOVO STAROSTU  

Starý rok je za nami, ďakujem všetkým občanom za spoluprácu, za všetko, 
čo urobili pre našu obec a pre ľudí, ktorí tu žijú. Do nového roku prajem všetkým 
veľa zdravia, pracovných i osobných úspechov a dobrej vôle k vzájomnej 
spolupráci a pomoci.  

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Vianočného stretnutia 
obyvateľov našej obce,  či už s prípravou programu alebo občerstvenia, bola to 
pekná bodka za odchádzajúcim rokom, kde sa mohli stretnúť všetci občania starší i 
mladší bez rozdielu veku.  

Po sviatočných dňoch začali každodenné povinnosti, pokračujeme 
v začatých a plánovaných prácach, ktoré ešte spríjemní plesová sezóna. Srdečne pozývam deti a ich rodičov 
na Detský karneval, ktorý sa bude konať v priestoroch nášho kultúrneho domu. 

OZNAMY OÚ 

- OÚ upozorňuje občanov, že do 31.1.2013 sú povinní nahlásiť všetky zmeny vlastníctva nehnuteľností 
/predaj, kúpa, darovanie, dedičstvo, zmena účelu využitia, kolaudácia a pod./ a podať si nové daňové 
priznanie. Taktiež treba nahlásiť zmeny, ktoré sa dotýkajú výmery miestnych poplatkov /nadobudnutie alebo 

uhynutie psa, nadobudnutie hrobového miesta apod./ Občania, ktorí žiadajú zníženie poplatkov za TKO musia 

do tohto termínu predložiť písomnú žiadosť a poskytnúť potrebné potvrdenia /ubytovanie na internáte, práca 
v zahraničí a pod./ 

- OÚ žiada občanov, u ktorých nebol prevedený odpis vody, aby stav vodomeru nahlásili osobne alebo 
telefonicky na obecnom úrade. 
 

DETSKÝ KARNEVAL 

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a miestne osvetové stredisko pozýva všetky deti a ich rodičov na Detský 
karneval, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome dňa 1.febuára 2013. Tešíme sa na Vaše skvelé masky, 
pripravené sú rôzne ceny a prekvapenia od našich sponzorov, ktorým týmto za ich štedré dary ďakujeme. 
 

KRONIKA 
Narodila sa Barbora Hodasová. Rodičom srdečne blahoželáme. 
Zomrela Otília Martinková vo veku 61 rokov. 
 

ŠTATISTIKA ZA ROK 2012 – OBYVATELIA                            Prehľad za posledných 5 rokov 

Počet obyvateľov obce k 1.1.2013 – 837    /TP  815  PP – 22/         2008  narodení   4  zomrelí   10 

Priemerný vek obyvateľov 37,17  /muži 34,09, ženy 40,44/            2009  narodení   3   zomrelí    8 

Prirodzený prírastok 5 obyvateľov                                                   2010  narodení  10  zomrelí    9 

Počet narod. detí 12 /plus 3 s PP/, počet zomrelých občanov 7         2011  narodení  10  zomrelí    9 

Počet sobášov 12                                                                              2012  narodení  12  zomrelí    7 

 

34. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA KAČKU 

Podhorskí turisti a iní priaznivci každoročného 
Silvestrovského výstupu na náš najvyšší vrchol Kačka ani 

tento rok nesklamali a prišli v hojnom počte, aby takto 
zdravo a veselo prežili posledný deň v roku. Začínali ako 
obyčajne pri vleku o 9.00 hod. Počasie im prialo, občas 
vykuklo aj slniečko. Zišlo sa asi 60 ľudí všetkých 
vekových kategórií. Najmladšia bola škôlkárka Lilka. Na 
vrchole sa zapísali do pamätnej knihe a pokračovali 
hrebeňovkou do sedla Roháč. Tam si pri ohníku oddýchli, 
poopekali a porozprávali sa. Záver turistického dňa bola 

silvestrovská vatra na Diele, ktorá svojou žiarou spolu s ohňostrojmi otvárala Nový rok 2013. 



VIANOČNÉ STRETNUTIE RODÍN 

Poslednú nedeľu v roku sa  

v kultúrnom dome pod 

záštitou starostu obce 
a miestnych poslancov stretli 

všetci ľudia dobrej vôle. 
Toto stretnutie bolo 

tradičným sviatočným 
vyvrcholením vianočných 
dní  v Podhorí. Deti a mládež 
pripravili kultúrny program 
O dobrých a zlých anjeloch, 
ako oni videli a prežívali 
udalosti okolo Narodenia 

Ježiška. Zapojilo sa veľa detí 
a všetky s veľmi dobrými 
hereckými výkonmi. 
Podujatie hudobne 

sprevádzali miestne hudobné 
zoskupenia. Moderovala 

Martina Masná, ktorá program spolu s animátormi aj pripravovala. Po programe bol pripravený pre 

všetkých prítomných výborný vianočný punč a vynikajúca kapustnica... a pekné chvíle pri družných 
rozhovoroch. 

 

Pieseň „Tichá noc, svätá noc“ spojila v kultúrnom dome všetkých spevákov – veľký i detský PODHORČAN, 
RIN-TIN-TIN, ARCUS,KVARTETO i novovznikajúcu skupinu zatiaľ bez mena do jedného veľkého zboru, 



ktorý túto najznámejšiu vianočnú pieseň v rekordnom čase nacvičil a štvorhlasne zaspieval pod vedením 
Diány Marosz. 
OBYVATELIA PODHORIA V ROKU 1938    

Dom č. 10 – pokračovanie 

Prímenie „Hlásnikovci“ alebo „do Hlásnych“ ľudia používali preto, lebo v starom drevenom dome 

býval obecný hlásnik. Jeho povinnosťou bolo vyhlásiť všetky dôležité obecné oznamy a tiež aj nočné hodiny. 
Neskôr sa táto služba spájala aj s doručovaním pošty.  

Počas II. svetovej vojny sa v Podhorí skrývalo veľa Židov. Boli to Židia zo Žiliny, ktorí tu, v koncovej 

dedine našli útočište u dobrých ľudí. U Rehora Polku našla prístrešok židovská matka s malou dcérkou. Rehor 
ich v noci tajne previezol do Lietavy na voze so senom, a tak im zachránil život. Na tento jeho skutok si pani, 

ktorá už oslávila 101 rokov, spomenula. Jej dcéra – zachránené dievčatko teraz žije v Izraeli. Ich záchrancu 
odmenili v roku 2007 titulom Spravodlivý medzi národmi  /hebr.:  העולם אומות חסיד, čítaj: Chasid umot ha-

olam je termín označujúci nežidov, ktorí prispeli k záchrane Židov  pred holocaustom./ a jeho meno Gregor 

Polko je vytesané do múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad va-Šem v Izraeli. 

V čase sčítania ľudu mali Rehor a Františka Polkovci tri deti, po vojne sa im narodila dcéra Marta 
/1949/. Karol sa oženil s Oľgou Chobotovou z Lietavy a postavili si dom pri „Novej ceste“, Anna odišla za 
prácou, a keď sa vydala aj Marta, ostal v dome bývať Štefan sám. Bol slobodný a venoval sa dobrovoľnému 
hasičskému zboru. Po rokoch sa k nemu nasťahovala Martina dcéra Adriana, ktorá sa vydala za Jána Mazúra. 
Upravili okolie, starý dom opravili a dali mu dnešnú podobu. 

 

Dom č. 11 

V malom murovanom dome číslo 11 bývala v roku 

1938 vdova Agneša Švecová, rod. Beniačová /1869/, jej syn 

Imrich /6.11.1910/, ktorý bol stolár,  jeho manželka 
Karolína, rod. Masná /1907/od Doblejov a ich dve deti: 

Jozef /1931/ a Mária/1934/. Počas vojny sa im narodil ďalší 
syn Milan /1942/.   

Jozef mal manželku Malvínu, synov Jozefa 
a Ľudovíta. Odišiel do Čiech a tam aj zomrel. Mária sa 
vydala za Adama Súlovca, ktorý bol šikovný zvárač, mali 

jedného syna Rudolfa. Milan  
bol vyučený elekrikár a tiež 
výborný fotograf – jeden 

z prvých v dedine. Oženil sa 

s Annou Kreanovou a mali 

spolu troch synov: Milana, 

Vladimíra a Jaroslava a dcéru 
Miladu. Doopatrovali mamku 

Karolínu. Pôvodný malý 
domček kompletne prestavali 
na dom v dnešnej podobe.  

Na historickej svadobnej fotografii je Imrich a Karolína 
Švecová. 

PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, technická redaktorka, tlač a distribúcia Zuzana Masná, 
email:  podhorskyhlasnik@gmail.com , elekronická verzia  na www.obecpodhorie.info 


