
Naším hlavným nedostatkom je to, že máme sklon skôr 

skutky posudzovať ako ich konať  /Jawaharlal Nehru/ 

  

 

 

 

 

                 

 

 

 

Jazyk je veľmi malý oproti nohám, a predsa – koľkokrát ich predbehne, je oveľa slabší ako ruky – ale 

často oveľa skôr a viac koná, je menší ako hlava, a predsa často rýchlejšie hovorí, ako hlava rozmýšľa... Je 

jedným z najmenších údov ľudského tela, je veľmi dôleţitý a uţitočný, ale môţe narobiť aj veľa zla. Uţ 

Marcus Porcius Cato povedal: „Nikomu neuškodilo, že mlčal, skôr mu uškodilo, že hovoril.“ Teda uţ aj 

v dávnej dobe pred naším letopočtom mali ľudia problémy s ovládaním svojho jazyka.  

Neúctivé skákanie do reči, hrubé a vulgárne výrazy a slová, nadávky, ohováranie, posmešky, 

vysmievanie sa z druhých,  šírenie nepravdy o iných, nepodloţené a neoverené informácie, klamstvá... je veľa 

spôsobov, ako môţeme ublíţiť jazykom. Druhému zoberieme pokoj alebo poškodíme dobré meno. To nie je 

zanedbateľná hodnota. 

Hovorí sa, ţe jediné, čo sa nedá zastaviť, je vystrelený šíp a povedané slovo. Slovo, ktoré vypustíme 

z úst, sa uţ nedá vrátiť, nedá sa napraviť, nedá sa zmeniť. Rana po ublíţení slovom bolí veľmi dlho a jej 

zacelenie je veľmi bolestivé.  

V dnešnej dobe sa vo všeobecnosti tento nemilý jazykový prečin značne zľahčuje. To nás však 

nemôţe ospravedlniť. Sme zodpovední za kaţdé vypustené slovo z našich úst. 

Slovenské príslovie hovorí: „Vtáka poznáš po perí a človeka po reči.“ Náš slovný prejav hovorí 

o našom charaktere, o tom, ako sme vnútorne nastavení. Tak, ako zlým slovom môţeme ublíţiť, dobrým 

slovom môţeme povzbudiť, dodať sebadôveru a chuť do ţivota. Láskavé slová môţu byť krátke a ľahko 

vysloviteľné, ale ich ozveny sú nekonečné. 

 

Ošklbaná sliepka 

Kto videl taliansky životopisný film patróna mládeže a humoru „Buďte dobrí, ak môžete“, v ktorom 

hlavného hrdinu Filipa Nériho dabuje Marián Labuda, iste si spomína na jednu scénu, ktorú by sme mohli 

nazvať „Ošklbaná sliepka“. Filip bol veľmi veselý, svojim chovancom, ktorí boli výsledkom skorumpovanej 

rímskej spoločnosti v 16. storočí, odovzdával základné životné hodnoty prostredníctvom veselosti, hier 

a dobrej nálady.  

Prišla za ním jedna žena, ktorá šírila o druhých zlomyseľné klebety. Filip 

ju požiadal, aby mu na trhu kúpila sliepku a cestou k nemu ju hneď aj ošklbala. 

V ten deň fúkal silný vietor. Keď prišla žena k Filipovi, sliepka už bola celá 

ošklbaná.  

Filip ju pochválil a povedal jej: „Nechajte sliepku tu a choďte mi 

pozbierať perie!“  

„Ale to je nemožné!“ zvolal žena, „Vietor ho už poroznášal po celom 

kraji!“ 

Filip jej na to povedal: „Rovnako ťažké ako zozbierať perie z ošklbanej 

sliepky, je napraviť aj povesť poškodenému, ktoré spôsobili  vaše zlomyseľné 

reči a ohováranie.“ 

Najskôr treba rozmýšľať a až potom vypustiť niečo z úst. 

 

KRONIKA 

Narodil sa Matej Vrábel. Rodičom Michalovi a Monike srdečne blahoželáme! 

Zomrel Jozefa Koššová vo veku 55 rokov. 

Zomrela Karolína Šupejová vo veku 86 rokov 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Ozvena


ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 7.8.2014  

- Zasadnutie, na ktorom sa zúčastnilo 6 poslancov, otvoril a viedol zástupca starostu obce Anton Chobot. 

Konštatoval, ţe OZ je uznášania schopné a ţe uznesenia z minulého zasadania boli splnené. 

- Poslanci OZ schválili pre volebné obdobie 2014 aţ 2018 podľa počtu obyvateľov obce 7 poslancov do OZ 

obce a pre starostu obce rozsah výkonu funkcie starostu na celý úväzok. 

- Poslanci OZ schválili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na obstaranie 8 bytových 

jednotiek v budove materskej školy 

- Poslanci OZ schválili 2500 eur na opravu hasičskej striekačky PPS 12 z dôvodu jej morálneho opotrebovania  

/vyrobená pred 45 rokmi/   

- Poslanci OZ zobrali na vedomie prejednanie odkúpenia a vysporiadania pozemku par. č. 1012 pri vrte 

-  OZ ukladá p. Štefanovi Chobotovi zabezpečiť odtok daţďovej vody do prícestného kanála  

- OZ ukladá p. Jane Chobotovej odstrániť ţivý plot pri dome č. 54 z miestnej komunikácie 

- OZ ukladá p. Antonovi Chobotovi zabezpečiť prečistenie miestneho kanála zo stredu obce k potoku 

OBEDY Z MATERSKEJ ŠKOLY 

Obecný úrad oznamuje občanom vo veku nad 70 rokov a občanom ŤZP, ktorí nemajú opatrovateľa, aby svoje 

ţiadosti o vydávanie obedov z miestnej materskej školy priniesli na obecný úrad. Ţiadosti ostatných občanov 

o obedy obecný úrad prehodnotí podľa moţnej kapacity kuchyne materskej školy. Obedy sa budú 

zabezpečovať od 1. septembra 2014. 

OZNAMY OÚ 

Upozorňujeme občanov na povinnosť zaplatiť poplatok za vodu za I. polrok 2014. 

Zároveň upozorňujeme občanov na povinnosť zaplatiť dane a iné poplatky za rok 2014. 

PERSONÁLNE ZMENY NA OÚ 

Ekonómku obecného úradu pani Moniku Vráblovú počas materskej dovolenky zastupuje pani Jana Kováčová. 
 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 

V novembri 2014 prebehnú voľby poslancov do OZ a voľby starostu obce. Kandidátne listiny pre voľbu 

starostu obce a  pre voľby poslancov OZ je potrebné v dvoch rovnopisoch doručiť zapisovateľke volebnej 

komisie p. Anne Horčičákovej do 21. septembra 2014. Podrobnejšie informácie na OÚ. 
 

ANIMÁTORI LETNÝCH TÁBOROV 

Uţ deväť rokov vyvíjajú mládeţníci z celej 

farnosti aktivity pre mladšie vekové skupiny a 

počas letných prázdnin organizujú letné tábory. 

Pred začatím tábora majú sériu viacerých 

pracovných stretnutí. Animátorský tím pripravuje 

zmysluplný a zábavný program primeraný pre 

danú vekovú skupinu detí, vopred pripravujú  

potrebné pomôcky, materiály a odmeny. Sú 

s deťmi 24 hodín denne, musia byť pripravení na 

všetky situácie, v prípade potreby poskytnúť 

zdravotnú pomoc, mať náhradný program v 

prípade nepriaznivého počasia... Priestory pre 

letné tábory poskytuje Farský úrad v Lietave 

v Pastoračnom centre sv. Filipa Nériho, ktoré je 

prerobené zo starej fary. Táborov sa zúčastňujú 

deti zo širokého okolia. Tohtoročného tábora pre najmladšie deti sa zúčastnilo aţ 10 podhorských animátorov. 

Boli to Janko Košša, Danka a Anička Koššové, Agátka Masná, Ľudko Gelatka, Maruška Danková, Dianka 

Štanclová, Terezka Gelatková, Maťa Sulovcová a Kvetka Danechová. V mene všetkých detí a rodičov vám 

a tieţ kuchárkam z Podhoria Irenke a Gabike ďakujeme a prajeme do ďalších rokov ešte veľa 

nezabudnuteľných chvíľ.  



HASIČI SÚ STÁLE V POHOTOVOSTI 

Posledný mesiac sa  niesol v znamení prázdnin a dovoleniek, ale zároveň aj rôznych kalamít 

a výčinov počasia.  

Havárie, odstraňovanie 

neprejazdnosti ciest 

a rôznych iných 

mimoriadnych situácií 

– to sú záleţitosti, ktoré 

riešia v prvom rade 

hasiči.  

Hoci u nás počasie 

nespôsobilo veľké 

škody, dalo priestor 

zasahovať hasičom. 

21.7. o 19.39 po búrke 

veliteľ DHZ Podhorie 

spozoroval   spadnutý 

topoľ na komunikácii 

medzi obcami Podhorie 

a Babkov. Veliteľ 

zariadil všetko potrebné 

na okamţité odstránenie spadnutého stromu. 

4.7. 2014 hasiči zasahovali v časti „Olejkársky kút“, kde prečerpali asi 15 000 litrov daţďovej vody, 

ktorá z nedokončenej kanalizačnej siete vytekala na miestnu komunikáciu a na súkromné pozemky občanov 

obce.  

V mesiaci apríl čistili vodný záchyt „Nad chatami“, kde sa zúčastnili aj členovia ţiackeho oddielu „Plameň“. 

Pred Veľkou nocou čistili cisternou obecné cesty na Hornom konci a Stred obce. Pritom odkalili obecné 

hydranty. 

Tak ako po minulé roky, aj tento rok na Bielu sobotu stráţili v lietavskom kostole Boţí hrob a pri 

svätej omši drţali čestnú stráţ. 

Je niekoľko tradičných aktivít počas roka, ktoré hasiči zabezpečujú. K nim patrí pochod masiek „Po kobolici“ 

na fašiangy, pomoc 

pri organizovaní 

zábavného 

programu na MDD 

na futbalovom 

ihrisku, 

zabezpečenie 

svätojánskej vatry 

– tento rok 

spojenej s oslavou 

85. výročia vzniku 

DHZ -  a pomoc 

pri materiálnom 

zabezpečení 

hodovej oslavy. 

K tomu patrí 

príprava  a úprava 

priestorov pred 

obecným úradom, 

postavenie prístreškov a sedenia, pódia a tak isto príprava občerstvenia, hlavne hodového guľáša. 

26. júla sa DHZ Podhorie spolu s 38 druţstvami z celého okresu zúčastnil na hasičskej súťaţi 

v Lietave. Postavili dve muţstvá: „Muţi klasika“ a „Nad 35 rokov“. Obe muţstvá vynikajúco obstáli v silnej 

konkurencii. Druţstvo „Nad 35 rokov“ skončilo na víťaznom  1. mieste, k čomu im srdečne blahoţeláme. 

V januári tohto roku sa podarilo DHZ Podhorie získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 

700,.eur. Za získané prostriedky nakúpili hadice, prúdnice, oblečenie a zásahové prilby. Podhorskí hasiči si 

cvičením udrţujú kondíciu a zároveň sa starajú o dorast zriadením ţiackeho oddielu „Plameň“. 



DOM č. 38 
V tomto dome, ktorý bol postavený po obecnom poţiari ako dvojdom so susedným domom Imricha Brezániho 

a je dodnes zachovaný bez prestavby, býval v roku 1938 Anton Klieštik /1889/ s 

manţelkou Máriou, rodenou Šupejová /1891/. Anton Klieštik bol obecným 

bubeníkom, vyhlasoval oznamy obecného úradu. Postavil sa na strede obce, 

zabubnoval na bubon, a keď sa zbehli ľudia okolo neho, vyhlásil obecný oznam. 

Robil aj nočného hlásnika a obecného poštára. Pre poštu chodieval do Lietavskej 

Lúčky pešo. Nechodil však kaţdý deň, lebo vtedy nebolo veľa pošty. Pamätajú si ho 

ľudia dodnes, aj jeho dlhé, vykrútené biele fúzy. Syn Jozef/1922/ odišiel slúţiť 

k vojsku, Rehor /1924/ sa priţenil do Lietavy, dcéra Mária /1930/ sa vydala do L. 

Závadky do Surovčíkov a v rodičovskom dome zostal bývať najmladší 

Kristián/1926/, ktorý si zobral manţelku Kamilu Jánoškovú z Lietavy. Mali spolu tri 

dcéry  Annu, Emíliu, Máriu a syna Rudolfa.  

Na foto: Kristián Klieštik 

DOM č. 39  

Dom číslo 39 mal spoločnú stenu s domom Antona Klieštika. Býval v ňom Štefan Brezáni /13.8.1885/, jeho 

manţelka   Terézia, rodená Marková /28.5.1887/,  a ich deti. Býval tu aj najstarší 

syn Imrich /1909/ s manţelkou Teréziou, rod. Brezáni /1912/ a deťmi, plánovali  

si postaviť dom na Hornom konci, ktorý po Imrichovej náhlej smrti /nemal ešte 40 

rokov/ postavil so svojou mamou  syn Jozef. 

U rodiny Brezániovej bývala istý čas aj pani 

učiteľka Karolína Brüstleová. Spriatelila sa 

s nevestou Terkou a prišla ju navštíviť aj v čase, 

keď uţ bola na dôchodku. Eleonóra /1934/ sa 

vydala do Čiech, volala sa Kindermánová, mala 

deti Helenu a Ľuboša. Jozef /1936/,  si zobral za 

manţelku Anastáziu Švecovú z Brezian, mali 

štyri deti: Tibor, Katarína, Jozef a Jana. Anna 

/1943/ sa vydala za Vincenta Frátrika zo 

Zádubnia, pracovala ako účtovníčka na JRD, 

postavili si dom na Dolnom konci, mali štyri deti: Viliam, Pavol, Ľubica 

a Peter. Pavol /1941/ si zobral za 

manţelku Bronislavu Majdanovú, 

postavili si dom „Na rybníku“, mali štyri dcéry: Zuzanu, Ivanu, Máriu 

a Andreu.  

Druhý syn Ignác /1914/ sa oţenil s Gizelou Sliviakovou, bývali v   

Lietavskej Lúčke, mali jednu dcéru Annu. Karol /1919/ bol krajčír. Oţenil 

sa s Máriou z východoslovenskej Tarnavy a usadili sa v Lietave, kde bývali 

najprv v podnájme u Ignáca Brezániho a potom si postavili svoj dom. Mali 

syna Zdenka a dcéru Jarmilu. Marta/1924/  sa vydala do Stupňanov 

v Kamennej Porube, deti nemali. Františka /1928/ odišla do Čiech, vydatá 

sa volala Grohmanová, mala dve deti. Najmladší syn Štefan /1930/zostal 

bývať v rodičovskom dome. Spolu s manţelkou Štefániou, rod. 

Brezániovou z Lietavy mali dvoch synov: Vladimíra a Ľubomíra. Vladimír 

s manţelkou Boţenou, rod. Beňadikovou bývajú v Ţiline, Ľubomír 

s manţelkou Evou zostali v rodičovskom dome a doopatrovali mamu Štefániu.   

Foto: Terézia Brezániová /1887/ s malou Eleoórou /1934/, Terézia Brezániová /1912  / so susedkou Barborou 

Súlovcovou a jej dcérou Máriou, Imrich Brezáni so synmi Pavlom a Jozefom. 
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