
Kto ľahko stráca úctu k druhým, ten si neváži sám seba.   

/Fiodor Michajlovič Dostojevskij/ 

  

 

 

 

 

                 

 

 

 

Všetci túžime po úcte. Zdá sa, že v dnešnej dobe sa úcta vytráca, že ľudia si menej vážia jeden 

druhého. Tu platí pre všetkých: Keď ja nemám úctu k druhým, nemôžem čakať, že oni ju budú mať ku mne.  

Známy americký autor bestsellerov John Powell vo svojej knihe „Prečo mám strach povedať ti, kto 

som?“ hovorí o dôležitosti komunikácie a budovania vzťahov medzi ľuďmi na základe nej. Nikto nemôže 

o druhom povedať „poznám ťa“, ak sa mu on sám nedá spoznať tým, že mu podá informácie o sebe, pretože 

človek je v neustálom vývoji, dnes je iný ako včera. Vera možno urobil chybu, ale dnes ju už oľutoval alebo 

opravil. Nikoho si nemôžeme zaškatuľkovať a povedať o ňom „ poznám ho, je taký a taký“, ak chceme zostať 

verní pravde.  

 Len si pomyslime, o koľkých ľuďoch sme si urobili úsudok na základe skreslených informácií 

druhých! Tam sa nedá hovoriť ani o láske, ani o úcte. Každý človek si zaslúži rešpekt a úctu,  v srdci každého 

človeka môžeme nájsť dobro a túžbu po láske. Niekedy je skryté nášmu vnímaniu, pretože vnímame 

povrchne, alebo sme iným spôsobom poznačení v oblasti vzťahov.   

  Kde niet rešpektu a úcty, tam prichádza hnev, agresivita, žiarlivosť, závisť, arogancia, strach. 

Dochádza k narušeniu vzťahov, ktoré človeku znemožňujú žiť šťastný, pokojný, zdravý život. 

 

Dnes voniate ako moja mama 

Na začiatku školského roku privítala pani učiteľka svojich šiestakov slovami, že ich má všetkých 

rovnako rada a že ich rada vidí. Nebola to pravda, lebo žiaka, ktorý sedel schúlený v prvej lavici, nemala 

rada. Už minulý školský rok si všimla, že sa nehrá so spolužiakmi, je špinavý a zanedbaný, ba aj smrdí. Jej 

vzťah sa k tomuto žiakovi stále zhoršoval.  

Teraz dostala od riaditeľky úlohu vypracovať posudky na všetkých žiakov a analyzovať ich 

charakteristiky. Keď sa dostala k hodnoteniu svojho neobľúbeného žiaka, neochotne začala študovať jeho 

materiály. Zostala úplne ohúrená, keď čítala záznam od učiteľky v prvej triede:  „Je to čistotné dieťa 

s rozžiareným úsmevom. Úlohy si robí veľmi dobre. Je mi potešením mať takého žiaka.“ Učiteľka v druhej 

triede napísala: „Je to vynikajúci žiak, spolužiaci ho majú radi, ale v rodine majú problémy. Jeho matka má 

nevyliečiteľnú chorobu.“ Učiteľka v tretej triede napísala: „Smrť jeho matky ho veľmi ťažko zasiahla. Snaží 

sa zo všetkých síl, ale jeho otec neprejavuje oňho záujem.“ Učiteľ v štvrtej triede napísal: „Nemá záujem 

o učenie, nemá žiadnych priateľov, často zaspáva priamo na vyučovaní.“ 

Po prečítaní charakteristík sa učiteľka veľmi zahanbila. Cítila sa ešte horšie, keď jej na Vianoce 

všetci žiaci priniesli darčeky. Darček jej neobľúbeného žiaka bol zabalený v hrubom hnedom papieri. 

Niektoré deti sa začali smiať, keď učiteľka vybrala z balíčka náramok, na ktorom chýbalo niekoľko 

kamienkov a spolovice prázdnu fľaštičku parfumu. Učiteľka sa premohla a zvolala: „To je krásny 

náramok!“ Otvorila fľaštičku a pokvapkala si ruku voňavkou. V ten deň chlapec odchádzal ako 

posledný a povedal: „Dnes voniate ako moja mamka.“ Keď odišiel, dlho plakala.  

S pomocou učiteľky sa chlapec začal vracať späť do života. Stal sa jedným z najlepších 

študentov, výborne zmaturoval, skončil vysokú školu a svojej učiteľke zakaždým napísal, že je jedna 

z najlepších učiteľov, akých kedy mal. V jeho svadobný deň sedela učiteľka namiesto jeho matky 

vedľa neho a na ruke mala náramok s chýbajúcimi kamienkami a parfum, ktorý mal vôňu, ako nosila 

jeho mama... 



KRONIKA 

Nové rodiny si zaloţili: Ľudmila Masná a Emil Macků, 

                                      Erika Danechová a Patrik Melišík, 

                                      Simona Gelatková a Milan Jankech. 

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014  Podávanie kandidátnych listín   

 VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA   

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu 

prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej 

komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí 

byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine. 

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) 

volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej 

listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej 

listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v 

jednom vyhotovení. 

 VOĽBY STAROSTU OBCE  

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu 

prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej 

komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí 

byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine. 

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) 

volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej 

listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej 

listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v 

jednom vyhotovení. 

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie 

predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

Minimálny počet podpisov voličov na petícii je stanovený podľa počtu obyvateľov v obci / 501 až 

2 000 / 100 podpisov. 

  
     

VÝZVA OÚ 

Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí si ešte nesplnili povinnosť zaplatenia dane z nehnuteľností 

a ostatných poplatkov, ako tiež aj poplatky za vodu.  
 

 

FARSKÉ HODY POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŢA 

Program  

Sobota 13.9.2014       18:30     farský kostol Lietava     ruženec 

                                   19:00     farský kostol Lietava     sv. omša - celebruje vdp. Michal Masný 

                                   20:00     farský kostol Lietava     mládežnícka akadémia  

Nedeľa 14.9.2014        8:00     farský kostol Lietava     sv. omša 

                                   11:00     farský kostol Lietava     sv. omša 

                                   15:00     pri kríži na Roháči         sv. omša - celebruje Mons. Jozef Šelinga 

Pondelok 15.9.2014     8:00     farský kostol Lietava     sv. omša 

                                   11:00    pri kríži na Horevsí        sv. omša 

                                   19:00    pri kríži na Horevsí        krížová cesta so sviečkami 

 

 

 



ŠPORTOVÝ KLUB PODHORIE 

Predseda : Branislav Masný 

Tajomník:  Anton Chobot 

Manager:  Jozef Masný 

Vedúci muţstva ţiakov: Slavomír Nimohaj 

Vedúci muţstva dospelých: Ľubomír Borák 

Pred začiatkom novej futbalovej sezóny sme sa porozprávali s managerom ŠK Podhorie Jozefom Masným. 

Ako by si zhodnotil uplynulú sezónu z pohľadu muţského a ţiackeho futbalu? 

Muţi: 

Umiestnenie nášho mužstva na 11. priečke II. triedy zodpovedá hlavne prístupu hráčov k zápasom a (najmä) 

k tréningovým jednotkám, a nie kvalitám, ktoré v jednotlivých hráčoch sú. Pre mňa osobne bola táto sezóna  

veľmi zlá. Hlavne jarná časť je sklamaním, keďže sme dokázali získať v 12 dueloch chudobných 10 bodov. 

Verím, že to bolo to správne varovanie pre hráčov do budúcej sezóny. 

Ţiaci: 

Len nedávno skončenú sezónu žiakov by som nazval spanilou jazdou, ktorá nemá v podhorskom futbale 

obdobu. Za 3 roky práce sa chlapci postarali o nezabudnuteľné chvíle. Je až neuveriteľné, že dokázali streliť 

v 17 zápasoch 153 gólov. Škoda len dvoch zbabraných zápasov so Strážou, čo nás stálo 1. miesto v tabuľke. 

Takže so žiackym mužstvom môžem vysloviť  len spokojnosť  nielen s predvedenou hrou a  výsledkami, ale 

aj prístupom k tréningovým jednotkám. 

Aké pohyby nastali v oboch našich futbalových muţstvách ? 

Muţi: 

Z kádra, ktorý hral minulú sezónu, neodišiel prakticky nikto. Práve naopak. Z hosťovania v susednom 

Babkove sa vrátil skúsený obranca Peter Danech.  Podarilo sa nám predĺžiť hosťovanie Andreja Kurotu. 

Taktiež sme do úspešného konca dotiahli hosťovania Milana Sedliaka z Lietavskej Svinnej a Mariána 

Heřmánka z TJ Bánová. 

Ţiaci: 

Z úspešného kádra odišlo viacero starších hráčov do dorastu. Menovite sú to hráči Jozef Kováč, Patrik Poľko, 

Matúš Gelatka, Juraj Gelatka, Ľubomír Konušík, Martin Škuľavík, Martin Kováč. Naopak do kádra prišli 

mladí chlapci, na ktorých je vidno obrovskú chuť po futbale. Verím, že Adrián Kováč, Jakub Masný, Tomáš 

Masný , Ján Ďuriš a Karol Urbanec  dobre zapadnú do mužstva a nahradia chalanov, ktorí odišli do dorastu. 

Pred začiatkom novej sezóny sa priam natíska otázka o ambíciách oboch muţstiev vo svojich súťaţiach. 

Muţi: 

Čo sa týka nášho  „A“ mužstva radi by sme sa pohybovali v strede tabuľky. Akékoľvek umiestnenie nad 5. 

miestom by bolo veľkým úspechom, no hlavným cieľom je vyhnúť sa bojom o záchranu. 

Ţiaci: 

Všetci vieme, že tieto kategórie sú aj o tom ako vyjde ročník chlapcov. Ten minuloročný bol silný, a preto aj 

veľa chlapcov odišlo do dorastu. Ciele sú jasné. Nezáleží na akej priečke v tabuľke mužstvo skončí . Hlavným 

cieľom je aby sme chlapcov naučili hrať futbal a futbalovo ich vychovali pre ďalšie kategórie. 

                                                                                                                  Za rozhovor ďakuje Maroš Zbytek 

1. Kolo II. DOXXbet trieda dospelí 

Začiatkom minulého mesiaca (3.8.2014) sa otvorili brány štadiónov aj na regionálnej úrovni. Futbalisti ŠK 

Podhorie cestovali na horúcu pôdu do Hliníka. Polčasový výsledok však naši futbalisti neudržali a nakoniec 

tesne podľahli domácemu favoritovi. 

FK Hliník – ŠK Podhorie  3:2 (1:2) 

Góly:  Surma, Čakanek, Šutarík – Košša, Kanis 

Zostavy: 

FK Hliník: Ačjak – Hofer (Dodek), Ostrochovský, Surma (Šutarík),  Gajdošík, Chrenko, Zábavčík, 

Podkrivacký,  Šimek, Plačko, Stejskal 



ŠK Podhorie: Zbytek- Danech P.(Damech R), Gelatka, Šupej, Riboň Andrej, Borák, Kanis, Riboň Adam, 

Košša, Masný, Danech Andrej 

Priebeh zápasu zhrnul manager ŠK Podhorie Jozef Masný: 

„Na prvý zápas novej sezóny sme cestovali na pôdu jedného z ašpirantov na postup. V oklieštenej zostave, či 

už z dôvodov zranení , alebo dovoleniek. 

Zápas začal podľa mojich predpokladov. Domáci hrali aktívne a my sme sa zamerali na brejky. To, čo sa stalo 

v 5. a 9. minúte zápasu zaskočilo nielen domácich hráčov, ale aj početnú divácku kulisu. Po dvoch 

ukážkových brejkov sme sa dostali do vedenia 0:2. Nasledoval uragán z domácej strany. Hráči sa snažili 

kombinovať a hlavne ich pohyb nám začínal robiť problémy. Mali niekoľko dobrých šancí na skórovanie, no 

buď nepresne zakončili a keď  už aj trafili priestor brány, mali sme v nej obrovskú oporu v podaní brankára 

Zbytka.  Inkasovali sme v 36 minúte, no vedenie sa nám do polčasu podarilo udržať. 

Prestávka nám padla  vhod najmä na zregenerovanie a nazbieranie nových síl. Hralo sa v úmornom teple, čo si 

vybralo svoju daň. Cez polčas sa mi pýtali dole 3-4 hráči, čo sa ukázalo ako kľúčové v celom zápase. Domáci 

striedali hneď 4-krát. My sme mali len jedno striedanie, aj to vynútené. 

Druhý polčas bol oproti prvému na môj vkus vlažný. Domácim akoby prestávka uškodila a poľavili zo svojej 

iniciatívy. Napriek tomu stále hrozili, no naša obrana fungovala veľmi dobre na čele s vynikajúcim Braňom 

Gelatkom. V 60-tej minúte prišlo naše jediné striedanie v zápase. Odísť musel Peter Danech, ktorého trápili 

kŕče a nastúpil Richard Danech. Premiešali sme zostavu, čo nás v konečnom dôsledku stálo body. Domáci 

vyrovnali v 60. minúte po nenápadnom prieniku z pravej strany, keď nakopnutá lopta skončila v sieti. Bol to 

dosť kuriózny gól, keď nášho brankára pomýlil pohybom striedajúci Danech a lopta mu smolne prepadla. Nuž 

aj takéto góly padajú. Za daného stavu by som bol spokojný aj s bodom, ktorý by bol určite prekvapením. 

Bohužiaľ nestalo sa  a 5 minút pred koncom sme inkasovali do tretice. Na vyrovnanie  už neostalo ani času, 

ani síl. “                                                                                                                                     Maroš Zbytek                                                                                               

 

PÚŤ DO ŠAŠTÍNA. K nespočetnému množstvu pútnikov zo všetkých kútov Slovenska, ale i spoza hraníc, 

ktorí tento rok, zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, putujú k našej patrónke, aby tam prosili za seba i za 

celý slovenský národ, sa 1. septembra pridala asi tridsiatka ľudí z Podhoria. Púte Rajeckého dekanátu sa na 

čele s pánom dekanom Mons. Stanislavom Belákom zúčastnili tri autobusy veriacich z našej farnosti.  

 

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 
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