
A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si 
navzájom... / Pavol Tarzský / 

 

 

 

                   

 

V každom vzťahu sa niekedy zaiskrí, žiadne spolužitie dvoch alebo viacerých osôb sa 
nezaobíde bez napätí a bolestí. Ak sa nám zdá, že niekde to ide bez problémov, tak to je len naše 
zdanie. Problémy sú všade, dôležité je vedieť si navzájom odpustiť, nebyť malicherným a vedieť si 
priznať aj svoje chyby – bez ktorých nikto z nás nie je. Pokora nie je slabosť. Je to sila. Je to pravda 

o sebe. 

Najužšie spolužitie je v manželstve, a tam 

je aj najväčší priestor pre vzájomné narážanie na 
seba a zároveň aj na odpúšťanie. Každý z nás túži 
po šťastnom a naplnenom manželstve. Nie je to 

ľahké, ale dá sa to. Predovšetkým tak, ak sa jeden 

z manželov usiluje prijať druhého takého, aký je a 
urobiť ho šťastným, ak nemyslí len na seba. 
Vydarené manželstvo je najlepším predpokladom 
harmonickej rodiny a zdravého vývoja detí.  

Hodnotu manželstva ako cieľavedome 
budovaného harmonického vzťahu muža a ženy 
chce na Slovensku pripomenúť aj 4. ročník 

mediálnej kampane Národný týždeň manželstva /v Anglicku beží táto 
kampaň od roku 1997/, ktorého heslom je Manželstvo – viac ako 

papier. V týždni od 10. do 16. februára bude prebiehať množstvo 

akcií, ktoré prezentujú hodnoty manželstva prostredníctvom 
stanovísk známych osobností, rozhovorov, tlačových správ 
a programov. 

 

 

V našej obci máme viacero manželských párov, ktoré spolu 
žijú viac ako pol storočia. Ferdinand a Mária Dankovci sú spolu 68 
rokov, Matúš a Zlatica Koššovci 64 rokov. Ďalšia desiatka párov 
oslávila zlatú svadbu. 

60. výročie svadby v máji tohto roku oslávia Ondrej a Helena 

Danechovci. Vychovali šesť detí: Helena, Mária, Alfonz, Juraj, 
Ondrej a Peter. Majú 19 vnúčat a 9 pravnúčat. Pred desiatimi rokmi 
pri slávení zlatej svadby dostali od detí dar zájazd do Lúrd, z ktorej je 

aj táto fotografia. V súčasnosti im zdravotný stav obmedzuje 
možnosť pohybu, svoje dni prežívajú doma v kruhu svojich detí, 
ktoré sa o nich s láskou starajú.  

 „Ak viem, že som z lásky a pre lásku, tak sa to stane mojím životným štýlom. Pravá láska je to, čo 
dáva zmysel bytiu na zemi. Nič menej, nič viac.“ /Ján Buc/ 
 



SLOVO STAROSTU       
Rozbiehame a pripravujeme niektoré práce v novom roku. Na Envirofond 

sme podali žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na pokračovanie 
výstavby vodovodu a kanalizácie v našej obci. Rozhodnutie, či nám pridelia 
finančné prostriedky by malo padnúť v marci.  

Ďakujem všetkým sponzorom detského karnevalu, poslancom  a animátorom 

za pomoc pri programe.  

Plesová sezóna vrcholí, náš DHZ plánuje 22.2.2014 tradičný sprievod 
masiek obcou „Po kobolici“, na ktorý sa už všetci tešíme. Zároveň pozýva 
všetkých občanov na večernú zábavu a pochovávanie basy. 
V súčasnosti prebieha hodnotenie prác Literárnej súťaže „Odkaz Karolíny 
Brüstleovej“ odbornou porotou, tešíme sa na slávnostné vyhodnotenie, ktoré 

býva vždy obohacujúce.  
  

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorí zo dňa 30.1.2014 

- Rokovanie OZ  otvoril Rudolf Martinka, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Nasledovala 
kontrola uznesení zo zasadnutia č. 7/2013. Konštatoval, že boli splnené vo všetkých bodoch. 

- Pani A. Horčičáková predniesla žiadosti a podnety od občanov: 

- 2 ARCH, s.r.o. Mgr. Andrea Vitteková, konateľ- žiadosť o prenájom priestorov v Materskej škole  za 
účelom vykonávania podnikateľskej činnosti, výroba textilných a odevných výrobkov a šperkov.  
Obec – starosta obce musí v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obci 

v znení neskorších predpisov  zverejniť zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce formou  
priameho prenájmu po dobu 15 dní.  
Poslanci OZ súhlasili so zámerom s podmienkou, že bude v prenajatých priestoroch namontovaný 
samostatný  plynomer a elektromer. 

- Drábiková Ivana, Podhorie č.40 - žiadala o úpravu kanála pred rodinným domom – osadením 
kamennej rúry z dôvodu, že sa do kanála vypúšťajú splašky zo žúmp , aby sa zamedzilo šíreniu 
nepríjemného zápachu.  Poslanci konštatovali, že tento problém v celej obci by vyriešila kanalizácia a 
odporučili, aby bol zverejnený kontakt na  firmu, ktorá zabezpečuje vývoz žúmp. Za porušenie 
nariadenia  bude starosta   uplatňovať  sankcie.  
Poslanci odhlasovali, aby si pani Drábiková Ivana , prekrytie kanála zabezpečila na vlastné náklady. 
- Makuková Gertrúda, žiadala o odstránenie čiernej skládky pri  bývalej kafilérií družstva v Podhorí. 
Nakoľko sa nezistil  vinník , obec je povinná túto skládku odstrániť. Jedná sa o komunálny odpad. 

Starosta ubezpečil OZ že túto skládku dá bezodkladne odstrániť na náklady obce.  
- Viliam Masný odporučil, aby sa svojpomocne zrealizovalo prekrytie autobusovej zastávky pri 
materskej škole, nakoľko boli  v rozpočte obce na tento zámer  navýšené finančné prostriedky. 

Poslanci jednohlasne súhlasili.    
- Anton Chobot  navrhol, aby sa pre obec zakúpilo osobné  motorové vozidlo, nakoľko predchádzajúce 
je odhlásené a jeho technický stav nezodpovedal  spôsobilosti  prepravy osôb.  Odporúča  cenu nákupu  
3.500 €. Starosta obce musí zabezpečiť prieskum trhu. Všetci poslanci súhlasili. 
- Viliam Masný oboznámil poslancov OZ, že získal finančnú dotáciu na činnosť DHZ v Podhorí vo 

výške 700,- €. 
- V diskusii sa písomne prihlásil  Mgr. Ján Marosz - prosil o informáciu  ohľadom rokovania s p. 

Rejdugom  o odstránení nelegálneho stavu, keď obmedzil priechodnosť obecnej cesty  a zároveň 
v rozpore so zákonom osadil dopravnú značku a ako sa bude riešiť táto situácia. Starosta odpovedal, 

že s p. Rejdugom bude o tomto probléme rokovať 3.2.2014, z čoho vyvodí z celého problému záver.  
- Peter Danech  požiadal o vyriešenie toalety na mulltifunkčnom ihrisku. Starosta vykoná na 
multifunkčnom ihrisku kontrolu dňa 5.2.2014 a upozorní návštevníkov na dodržiavanie 
prevádzkového poriadku  ihriska.  

OZNAM 

OÚ opätovne upozorňuje občanov na zákaz vypúšťania splaškov zo žúmp do rigolov pri 
miestnych komunikáciách. Za porušenie zákazu budú občania postihovaní sankciami. Kontakt 
na firmu, ktorá zabezpečuje vývoz žúmp: 0903 508 356. 



KRONIKA 

Narodil sa Tomáš Benko, Ema Belanová, Simona Hrubovská a Klára Danechová. Rodičom srdečne 
blahoželáme.  
Zomrel Jozef Majdan vo veku 64 rokov. 

 

POZVÁNKA 

Lesné a pozemkové spoločenstvo Roháč  Podhorie vás pozýva na VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
spoluvlastníkov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16.2.2014 o 15.00 hod v kultúrnom dome v Podhorí. 
Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách je potrebné zapracovať a schváliť 
zmeny do Zmluvy o založení spoločenstva a Stanovy do 28.2.2014. Preto je vaša účasť nutná. Návrh 
znenia zmluvy a stanov je zverejnený vo vývesnej tabuli obce a na webovej stránke obce. 
 

Pasienkové a pozemkové spoločenstvo Podhorie vás pozýva na VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

spoluvlastníkov,  ktoré sa uskutoční v nedeľu 23.2.2014 o 15.00 hod v kultúrnom dome v Podhorí. 
Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách je potrebné zapracovať a schváliť 
zmeny do Zmluvy o založení spoločenstva a Stanovy do 28.2.2014. Vaša účasť je nutná. Návrh znenia 
zmluvy a stanov je zverejnený vo vývesnej tabuli obce a na webovej stránke obce. 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky  
Obec Podhorie podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46//1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR oznamuje, 

že sa vykoná v sobotu 15.marca 2014 od 7.00 do 22. hod. 
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 
oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29.marca 2014 od 7.00 hod. 
do 22. hod. Miestnosť konania voľby  v okrsku č.1 je volebná miestnosť v Kultúrnom dome 
č.50, Podhorie. 
 

DETSKÝ KARNEVAL 

Posledný januárový deň sa naše deti vyšantili v kultúrnom dome v najrozličnejších maskách 
a kostýmoch.  Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a miestne osvetové stredisko za pomoci 

animátorov  im pripravili veselý program, hry a zábavu. Vďaka štedrosti sponzorov boli všetky deti 
obdarované darčekmi 
a sladkosťami.  
OÚ touto cestou ďakuje 
sponzorom: COOP 

Jednota Žilina, DOXX 
Žilina, Juraj Tatarka, 
Miroslav Tatarka ml., 

Ondrejka Pavol, 

Martinka Rudolf, 

Gelatka Pavol, Melišík 
Michal, Masný Pavol, 
Masný Viliam,  
Koleno Dušan, PURE 
PRODUCTION /Michal 

Konušík/ 
a tiež animátorom: Ján 
Košša, Agáta Masná, 
Martin Prieložný, Eva 
Belancová, Viktória 
Belancová, Dominika Dobroňová, Diana Štanclová, Mária Danková, Martina Súlovcová.   
 

 

 

 



DOM č. 31 

V dome číslo 31 v roku 1938 bývala Agneša Masná, rod. Knapcová /1888/. Vydala sa za vdovca Petra 

Masného, ktorý mal prvú ženu od Chládkov a s ňou mal deti: Jána a Paulínu, ktorí zomreli v mladosti, 

Jozefa /1915/, Martina /1918/, Pavla /1920/, Emila /1924/, Kamila /1929/. 

Agneša svoje deti nemala. Petrov otec Pavel /Pál Maszný/ bol na prelome 
storočí podhorským richtárom. V tom čase sa písali zápisnice a iné úradné 
dokumenty v maďarskom jazyku. 
Jozef si zobral za manželku Margitu /1916/, rodenú Masnú, deti však nemali. 
Martin si zobral Annu Súlovcovú, mali Jána, Miloslava, 
Petra, Františka a Annu. Martin Masný bol v rokoch 

1960 až 1963 predsedom MNV v Podhorí.  
Pavel si zobral za manželku Martinu Chobotovú, ale 

zomrel a bezdetná vdova sa vydala za Jozefa Koššu. Emil sa priženil do Žiliny 
na Bôrik.  
Kamil sa oženil s Filoménou Ďurišovou, bývali v Žiline a mali päť detí: Anton, 
Jaroslava, Kamil, Milan a Milada. Ing. Kamil Masný pomáhal pri zakladaní 
menšinového roľníckeho družstva v Podhorí, potom sa stal riaditeľom Nábytku 
a v sedemdesiatych rokoch generálnym riaditeľom s celoslovenskou 

pôsobnosťou. Rodičovský dom zdedil Martinov syn František  a teraz po 

rekonštrukcii v ňom býva jeho syn Martin s rodinou.  Na fotografii: Jozef Masný, Martin Masný 

DOM č. 32 

V dome číslo 32 býval v roku 1938 Jozef Masný /1914/ s manželkou Paulínou rod. Koššovou /1912/ 
a tromi dcérami: Annou /1933/, Emíliou /1935/ a Máriou /1937/. Neskôr 
sa im narodili Irena / 1945 / a Pavel /1948/. Jozef mal tri mesiace, keď 
jeho otec Pavel padol v prvej svetovej vojne 

v Rusku. Jeho sestra Katarína /1911/ mala tri roky. 
Matka Rozália rod. Papánová pochádzala 
z Lietavskej Lúčky. Štrnásť rokov po smrti svojho 
manžela bola vdovou a potom sa vydala do Lietavy 

za vdovca do Furmánkov. Katarínu si vzala so 
sebou, osemnásťročná sa vydala za Jozefa Šupeja 
v Lietave. Dvaja otcovi bratia Martin a Matej 

odišli do Ameriky, tretí brat Ján /1894 – 1927/ sa 

oženil s vdovou Pavlínou rod. Súlovcovou, mal dcéru Pavlínu, ale zomrel 
a dvojnásobná vdova sa vydala do Markov. Matej chcel zobrať malého 
Jožka do Ameriky a tam ho vychovať, ale starý otec Anton Masný /1849 

– 1937/, ktorého volali ľudia Antoško,  nedovolil, nechcel si ho dať, tak ho vychovávali starí rodičia. 
Ľudia si pamätajú, že Antoško nosil kroj, mal 86 rokov a ešte v žatve kus role pokosil.    

  Jozefova dcéra Anna sa vydala do Spišských 
Vlachov za Jána Porembu, majú deti Júliu a Jána. 
Emília sa vydala za Pavla Mešku, mali dvoch 
synov Pavla a Miroslava a bývali v Žiline. Mária sa 
vydala za Vincenta Vrábla, ktorý učil v Podhorí, 
mali spolu dvoch synov Branislava a Miloša, dve 
dcéry Gabrielu a Máriu. Pracovala ako tajomníčka 
MNV v Podhorí. Irena sa vydala do Hurbanova  za 
Tibora Škuleca a mali dcéry Alicu a Gabrielu. 

Pavel sa oženil so Zuzanou rod. Babčaníkovou a majú deti: Zuzanu, Vladimíra, Ľudmilu a Pavla. 

V rokoch 2003 až 2007 bol starostom obce Podhorie.   
Na fotografii: Pavel Masný, ktorý padol vo vojne, Katarína Masná – Šupejová, Jozef Masný s manželkou 
Paulínou Masnou, rod. Koššová. 

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 


