
Oslavujme hviezdy jasné... 

                                                          

                           

 

 

 

 

Kaţdý národ má svoje zvláštne vzácne dni, národné 

sviatky, ktoré majú preň zvláštny význam. Našimi 

národnými sviatkami sú dva dni v roku: 15. 

september, kedy slávime sviatok Sedembolestnej 

Panny Márie, patrónky Slovenska, a 5. júl, kedy 

oslavujeme našich vierozvestcov svätých Cyrila 

a Metoda. Títo dvaja muţi sú piliermi, na ktorých 

stojí naša viera, kultúra a vlastne počiatok nášho 

národa so svojou rečou, písmom, vzdelanosťou 

a právom.   

Tento sviatok je zároveň aj najväčším obecným 

sviatkom, lebo  vtedy slávime obecné hody. 5. júla 

1980 bola vysvätená naša malá kaplnka. V tej dobe 

nebolo dovolené stavať sakrálne objekty, podarilo sa ju postaviť z titulu 

premiestnenia starej zvonice, na ktorej miesto stavala Jednota obchod 

a krčmu.  

Kaţdá doba má svoje celebrity, svoje hviezdy. Niektoré nimi len chcú byť, trochu zaţiaria/alebo 

začmudia/a zhasnú. Svätý Cyril a Metod sú našimi jasnými hviezdami uţ 1150 rokov.  

                                                         

Najstarším slovanským písmom bola takzvaná hlaholika. Toto písmo zostavil Konštantín. Za základ 

zobral malé písmená gréckej abecedy. Hlásky, pre ktoré neboli v gréckej abecede písmená, doplnil 

hebrejskými. Reč, do ktorej preložil sv. Konštantín spolu s bratom Metodom Písmo sväté a  bohoslužobné 

knihy, sa nazýva staroslovienčina. 

Vynájdenie písma ako nástroja 

kultúry a vzdelanosti je 

historickým činom, ktoré zaradilo 

našich predkov medzi 

najvzdelanejšie európske národy.  

Konštantín sa týmto natrvalo 

zapísal nielen do duchovných 

dejín slovanských národov, ale aj 

do ich literárnych dejín. 

Historická vieryhodnosť vzniku 

staroslovienskeho prekladu 

v dobe cyrilometodskej je 

doložená niekoľkými autentickými prameňmi. Najvzácnejšími sú Život Konštantína a Život Metoda, 

nazývané aj Panónske legendy, ktorých autorom je žiak svätých bratov svätý Kliment, velický biskup 

v Macedónii. 

 

Preklad textu na obrázku /úryvok z „Kyjevských listov“/: „Na kráľovstvo tvoje, Pane, milosťou svojou 

zhliadni. A nevydaj, čo je naše, cudzím, a neobráť nás za korisť národom pohanským . Skrze Krista, 

Pána nášho, ktorý panuje s Otcom i so Svätým Duchom.“   



ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODHORÍ ZO DŇA 26.6.2014 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce  a Výročnú správu obce za rok 2013 bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014.  

OZ schvaľuje výstavbu nového vrtu v lokalite Černáčky pre zásobovanie obce pitnou vodou. 

OZ berie na vedomie informáciu zástupcu starostu obce o pripravovaných zámeroch: zateplenie a oprava 

KD, rekonštrukcia miestnej komunikácie od p. Petra Slávika k bytovkám, po dohode s SSE rekonštrukcia 

verejného osvetlenia s jeho rozšírením. 

 

OZNAMY OÚ 

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

 

OBECNÉ HODY 2014 

Duchovná príprava na obecné hody začala uţ v piatok trojhodinovou adoráciou v kaplnke Panny Márie 

Ruţencovej, ktorú uviedol i zakončil Mons. Stanislav Belák. V sobotu bola slávnostná svätá omša v 

kaplnke sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval vdp. kaplán Daniel Šedík. Vo svojej homílii povzbudil 

veriacich, aby odkaz svätých vierozvestcov ţili vo svojom kaţdodennom ţivote, v príkladnom a poctivom 

plnení svojich stavovských povinností a v konkrétnych prejavoch bratskej lásky. Poobede bol kultúrny 

program, v ktorom vystúpili tri hudobné telesá z Podhoria, Závadské ţeny, sólisti z Podhoria  

a heligonkár Libor Meško. Domáci hodovníci i hostia si mohli pochutnať na výbornom guľáši, pečených 

rybách a iných dobrotách. Do tanca vyhrávala kapela RELAX aţ do bieleho rána. Deti sa mohli vyšantiť 

na kolotoči a skákacom hrade. Záverom bola poboţnosť kríţovej cesty ku cti sv. Cyrila a Metoda na 

Roháč, ktorú viedol vdp. kaplán Daniel Šedík.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladý nadaný akordeonista Roman Šupej svojím darom muzikálnosti obohacuje a obšťastňuje mladých 

i starých na rôznych akciách a podujatiach. Aktívne účinkuje v Podhorí v troch hudobných telesách: 

v súbore Podhorčan spolu s  Ľudovítom Gelatkom doprevádzajú svojou hrou spevokol dospelých, 

v skupine RIN-TIN-TIN hrá a spieva so skupinou mladých muţov, ktorých uţ pozná celé široké okolie 

a v rodinnom súbore Šupejovci spolu s rodičmi a sestrami, ktorí sú tieţ veľmi ţiadaní na rodinných 

a obecných oslavách. 



JÚNOVÁ ŢATVA 

Mesiac jún bol bohatý na kultúrne akcie: Deň detí na futbalovom ihrisku, Gospelfestival, Svetlúšikova 

noc detí v MŠ, Babka varila a radila v Ďurčinej, oslava hasičského výročia a pálenie svätojánskej vatry na 

Diele a zároveň predhodové upratovanie obce. Tento bohatý júnový program bol zavŕšený hodovým 

víkendom. Všetky tieto akcie niekto pripravil, podporil alebo obohatil svojím talentom, aby sa všetci 

mohli zabaviť. Všetkým vám patrí vďaka. OÚ osobitne ďakuje firme Agro Turiec, Podhorský šenk 

a Hasičskému zboru. 

 

KRONIKA 

Narodila sa Viktória Brezániová. Rodičom Jozefovi a Anne srdečne blahoţeláme! 

Narodila sa Veronika Masná. Rodičom Tomášovi a Renáte srdečne blahoţeláme! 

Zomrel Július Košša vo veku 55 rokov. 

 

SVETLÚŠIKOVA NOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V teplých júnových večeroch sme sa ako deti radi pozerali na lietajúce svetielka, ţasli nad nimi a snívali 

svoje sny alebo sa ticho báli. Túto atmosféru chceli priblíţiť našim škôlkárom ich pani učiteľky. Deti sa 

veľmi tešili na výlet pod Lietavský hrad a ďalšie akcie, ktoré pre ne pripravili. Deň ukončili spevom, 

básničkami pri svetielkach na školskej záhrade. Ďakujeme Vám veľmi pekne, pani riaditeľka Majka 

Machovičová,  pani učiteľka Dagmar Jurková, teta Stázka Šupejová a pani kuchárka Hanka Mešková! 

Zároveň sa ospravedlňujeme okolitým susedom za rušenie nočného pokoja.             

 rodičia detí z MŠ 

 



DOM č. 37 

V dome číslo 37 v roku 1938 bývala Mária Danková, 

rodená Špániková, narodená 6.10.1860, vdova po 

nebohom Adamovi Dankovi, ktorý zomrel v roku 1907 

ako 52 ročný. S prvou manţelkou mal syna Michala / otec 

Justína, Albíny, Pavlíny, Vincenta a Oľgy/ a Mateja / otec 

Martina, Františka, Viktora, Karola a Anny/ a dcéry 

Zuzanu /vydala sa za Martina Súlovca, mala dcérku 

Máriu a zomrela, keď mala Mária dva roky/ a Annu 

/vydala sa do Brezian do Špánikov/. S druhou manţelkou 

Máriou mali syna Jozefa, dvojičky Adama a Evu a dcéru Karolínu. Býval s ňou 

syn Jozef /1896 - 1940/, ktorý bojoval v I. svetovej vojne, po návrate sa oţenil so Ţofiou, rodenou 

Brózovou /1897/, mali deti Libora /1921/, Jozefa, Milana, Rudolfa, Pavla a Elenu, ktorá zomrela 

sedemročná. Bol vysokej štíhlej postavy, človek veľmi 

rozumný, dobrý hospodár. Zničila ho tuberkulóza. Zomrel 

po návrate z Ameriky vo veku 44 rokov. Libor sa oţenil 

s Alojziou Babčaníkovou, mali synov Jána a Františka, 

zomrel mladý a potom sa vdova Alojzia vydala do Brezian 

do Saganov a mala ešte jedného syna Petra.  Jozef /1928/ si 

zobral za manţelku Emíliu Síkeľovú z Lhoty, postavili si 

dom na Hornom konci a mali synov Juraja, ktorý sa 

priţenil do Vychylovky a Karola, ktorý si s manţelkou Alenou Prieloţnou z Konskej postavil dom vedľa 

rodičovského a mali tri dcéry Danu, Katarínu a Alenu.  Milan bol na ZVS  v Ostrave, tam sa oţenil, 

s manţelkou Vlastou mali dcéru Pavlínu. Rudolf sa oţenil s  Valériou Danechovou a mali spolu dcéru 

Eriku, ktorá zomrela dvanásťročná a syna Rudolfa, ktorý sa oţenil s Máriou Čerňanovou z Ďurčinej 

a majú troch synov Rudolfa, Jakuba a Matúša. Pavel si zobral za manţelku učiteľku Helenu Masárovú 

a bývali v Novej Dubnici, mali syna Rastislava a dcéru Henrietu. 

Mladší syn Adam /1902/ bol vysokej, štíhlej postavy. 

Rád sa zapodieval knihami, stal sa lesníkom. Oţenil sa 

s Alţbetou Lukačkovou, dcérou horára, ktorý prišiel do 

Podhoria z Chynorian, prevzal horárstvo po nebohom 

Gregušovi.  Pani Lukačková bola veľmi poriadna 

a čistotná ţena. Mali deti Máriu, Kamilu a Ivana. Mária 

sa vydala za Stanislava Kováča, ţili spolu v Bánovej, 

majú synov Miloša a Ľuboša. Kamila sa vydala za 

Miroslava Romana,  ţili spolu v Ţiline, majú syna 

Miroslava a dcéru Evu. Ivan si zobral za manţelku 

Antóniu Panenkovú zo Zubáka a majú dve dcéry Janu 

a Ľubomíru. Zostal bývať v rodičovskom dome a neskôr 

si pristavili nový dom. Pokračoval v otcovej lesníckej činnosti. Eva sa vydala do Lietavskej Svinnej do 

Barčiakov, mala dvojičky Leopolda a Libora. Karolína /1898/sa vydala za Vavrinca Chobota a mali 

spolu Martinu, Štefana a Jozefa, Pavla a Ondreja.  
 

Na fotografii: Jozef Danko /1896/, Žofia, rod. Brózová, bratia sprava Jozef, Milan, Rudolf a Pavol Dankovci, Adam Danko 

/1902/, Alžbeta Lukačková. 

 

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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