
    Pred nami sú lepšie veci, než tie, ktoré zostali za 
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Narodil sa nový rok 2014. Teraz je ako malé dieťa, ale 
rýchlo rastie a čas neúnavne beží... Po krásnych 
sviatočných dňoch, kedy sme sa navzájom obdarúvali  
a i sami sme si boli darom, keď sme ich prežili spoločne 
v rodine, opäť začínajú pracovné a školské povinnosti. 
Do práve začatého roka pozeráme s nádejou, novými 
predsavzatiami, plánmi  a elánom. Vianoce majú svoju 
moc, pomáhajú nám stíšiť sa, zastaviť a objavovať 
skutočné hodnoty. Človek vie a cíti, že niekam patrí, kde 
je medzi svojimi, kde je doma. Čas strávený spoločne má 
cenu zlata. 

Každý z nás čaká od života veci príjemné, radostné. 
Vieme na ne čakať. Ale ako prijímame veci nečakané, možno nepríjemné? Ako im dávame zmysel?  
... na prvý pohľad sa nám, dospelým, často zdá, že tie "naše" veci sú dôležité. Ale časom, vďaka 
deťom, ktoré sú nadšené životom, zistíme že dôležitý je jedine život sám... a všetko čo s ním skutočne 
súvisí.  

Už sme ťa nečakali. Žili sme si taký spokojný život.  
Vedeli sme obaja, akým smerom chceme, aby sa uberal, mali sme predstavy, plány, sny... Naša 
rodinka bola pekná, zohratá a na dnešné pomery aj celkom početná - štyri deti, mali sme pocit, že 
stačí. 
Dve čiarky na tehotenskom teste bol pre nás šok. Mala som 100 + 1 dôvodov k sebaľútosti, nadávkam, 

hádkam, plaču, hľadaniu odpovedí...  
Aj som si väčšinu toho prežila, s patričnou dávkou tehotenských emócii dávkovaných v 
nepredvídateľnom čase, množstve a intenzite. Oznámiť to zamestnávateľovi, ktorý už so mnou (po 10 
rokoch nepretržitej rodičovskej dovolenke) počítal. Povedať to starkým, ktorých už naše tretie dieťa 
prekvapilo... na chvíľu aj nemilo. O prababkách ani nehovorím.  
Zrušiť všetky naše plány týkajúce sa aktivít, ktoré sa s bábom jednoducho robiť nedajú. Čeliť 
nechápavým pohľadom susedov, známych, ale i neznámych ihriskových mamičiek a oteckov. Na 
nepríjemné otázky odpovedať pokojne. Zvládnuť slabosť, spavosť a nestabilný žalúdok pri plnom 
fungovaní rodiny so štyrmi deťmi...  
A potom, úplne nenápadne, pomaly, som si uvedomila, že sa niečo zmenilo. Že sa odrazu cítim 
obdarovaná. Že som poctená dôverou. Že sa teším, keď si ťa po spoločnom čakaní pritúlim. Keď sa na 
mňa pozrieš tým prvým čistým pohľadom Keď tvoj ocko bude mať zase v očiach slzy, lebo aj on sa ťa 
už nevedel dočkať. Keď ti tvoji súrodenci budú počítať pršteky. Keď pri našom stole pribudne ďalšia 
stolička a dve kolienka, ktoré budú potrebovať občas pofúkať. Keď ťa starkí budú milovať. Lebo ty nie 
si navyše. Si naša a bez teba už nie sme kompletní."  /Zdroj: Internet www.zaostri.sk / 



SLOVO STAROSTU       
Na začiatku nového kalendárneho roka chcem všetkým našim spoluobčanom 

zaželať mnoho šťastia, pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom 

i osobnom živote.    Prajem si, aby sme v našej obci dobre spolu nažívali, aby 
sme vytvárali dobré susedské vzťahy, aby sme boli ochotní k vzájomnej 
pomoci.  Ďakujem animátorom, deťom a mládeži za pekný program, ktorý 
nám pripravili na Vianoce, bolo to naozaj milé stretnutie.  
Máme už aj všedné starosti v tomto novom roku a musím opätovne 
upozorniť občanov na to, aby svojim spoluobčanom neznepríjemňovali život 
tým, že vypúšťajú splašky do rigolov vedľa ciest. Verím, že nebude treba 
použiť sankcie na to, aby sme sa naučili kultúrne spolunažívať. 
 

POĎAKOVANIE 

OÚ ďakuje občanom obce, že si príkladne stopercentne splnili svoju platobnú povinnosť za 
kalendárny rok 2013. Všetky dane, poplatky a platby sú k 1.1.2014 uhradené!  
ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ 

OÚ upozorňuje občanov na povinnosť nahlásiť všetky zmeny vlastníctva nehnuteľností /kúpa, predaj, 
kolaudácia a pod./ a zmeny, ktoré sa dotýkajú ostatných platieb obyvateľstva / hrobové miesto, vývoz 
TKO, uhynutie alebo nadobudnutie psa a pod./  do 31.1.2014 na obecnom úrade. Do tohto termínu 

treba predložiť písomnú žiadosť o zníženie platby za TKO a poskytnúť príslušné potvrdenia. 
KRONIKA 

Narodil sa Kristián Konárik. Rodičom srdečne blahoželáme. 
Zomrela pani Štefánia Brezániová vo veku 83 rokov. 
ŠTATISTIKA  Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Podhorie je k 1.1.2014 je 833. 

                         Počet narodených detí: 9, počet zomrelých: 5, počet sobášov: 12. 
 

SKAUTSKÝ ODDIEL V PODHORÍ    V Podhorí už druhý rok pôsobia skauti. Na Vianoce priniesli 
do Lietavskej farnosti, a teda aj do Podhoria, Betlehemské 
svetlo. Betlehemské svetlo symbolizuje pokoj a jednotu 

Vianočných sviatkov. Keď sa povie skaut, mnohí si 
predstavia „zálesáka“ ktorému sa pripisujú „skautské 
zručnosti“, ktoré pomáhajú prežiť v prírode. Toto je však len 
jedna časť skautského programu. „Skauting je program 

osobného napredovania a výchovy, ktorého cieľom je, aby 
sa mladý človek sám, z vlastnej vôle učil tie veci, ktoré 

zdokonaľujú jeho charakter. (BadenPowell, zakladateľ 1907)“ Je to program na celý život. 
 

35. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA KAČKU  Posledný deň v roku zdatní priaznivci 
zdravého životného štýlu, ktorých počet 
z roka na rok stúpa, vystúpili na náš najvyšší 
vrchol Kačka, aby sa takto spoločne rozlúčili 
s odchádzajúcim rokom. Hrebeňovkou prešli 
do sedla Roháč, kde  si spolu  posedeli pri 
vatre. Na rozlúčku so starým rokom 
vzplanula Silvestrovská vatra na Diele. 

 

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 31. januára 2014.  

Tešíme sa na Vaše skvelé masky!  



VIANOCE 2013 

Starček ROK  s dlhou bielou bradou /Tomáš Košša/ počúval svoje dcéry JAR /Kvetka Danechová/, 
LETO /Terka Gelatková/, JESEŇ /Maťka Sulovcová/ a ZIMU /Maruška Danková/, ktoré rozprávali 
svoje pohľady na Vianočný príbeh. Rozprávali o statočnosti Jozefa /Samo Gelatka/ a Márie /Katka 
Kučerová/, o ich radostiach a starostiach pri narodení Ježiška. V príbehu vystupovala aj mama Anna 
/Diana Štanclová/, bubeník /Aďo Nimohaj/, anjel /Maťka Masná/, traja králi /Maťo Nimohaj, Dominik 

Skladaný a Tomáš Masný/ a pastierikovia /Lucka Skladaná a Aďo Štaffen/. Celý program pripravili a 

pekné kostýmy vytvorili Janko Košša, Agátka Masná, Hanka a Danka Koššové a Ľudko Gelatka. 
Nacvičili si aj niekoľko vianočných piesní. Súbor Podhorčan obohatil sviatočné popoludnie svojou 
hrou a spevom a na záver všetci speváci zaspievali štvorhlasne Tichú noc pod taktovkou Romana 
Šupeja st. Program moderovala Martina Masná. 
Ľudia sa stretli v hojnom počte v príjemnom prostredí KD v rodinnej sviatočnej nálade. Po kultúrnom 
programe a požehnaní pána kaplána debatovali pri kapustnici, na ktorú v tento sviatočný deň občanov 
tradične pozýva starosta obce. Všetkým vám srdečne ďakujeme! 

 

ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVÄTÝ VINŠUJEME VÁM...! Tento spev za sprievodu  

harmoniky sa ozýval v sobotu 4. januára po Podhorí 
od rána až do neskorého večera. Pán kaplán 
v sprievode miništrantov navštevoval príbytky, aby 
ich požehnal na začiatku nového roku 2014 a tiež aj 
tých, ktorí v nich bývajú. Podhorie sa stále rozrastá, 
tak prejsť celú dedinu a všetkých navštíviť nebolo 
jednoduché.  
Okrem požehnania nahrádza „koľada“ aj kolednícku 
akciu „Dobrá novina“, ktorá je spojená so zbierkou 
pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických 
krajinách v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande, 
zamerané najmä na deti. Mottom tohtoročného 
koledovania sa stalo heslo "Rovnaký meter na 

každého" zdôrazňujúce myšlienku, že každá ľudská bytosť má rovnaké právo na dôstojný život. Je 

krásne, že aj občania Podhoria mohli podporiť túto vysoko humánnu akciu. 



DOM č. 30 

V dome číslo 30 bývala v roku 1938 Františka Súlovcová, rod. Zábojníková /1878/ spolu so synom 
Jánom /1912/, Matejom /1915/, Justínom /1918/, Ondrejom /1909/, jeho manželkou Paulínou, rod. 
Danková /1910/, ich synom Jaromírom /1937/, dcérou Vincou /1920/ a synom Pavlom /1923/.  

Manžel Františky Ondrej Súlovec bol starostom v Podhorí v rokoch 1907 až 1911. V rokoch 

1855 až 1858 bol richtárom Podhoria Juraj Súlovec, pravdepodobne starý otec Ondreja. 
Všetkých detí, ktoré sa dožili dospelosti, mala Františka desať.  
Najstarší Jozef bol lesníkom, bol prvým žiakom v Podhorí, ktorý zložil maturitu, ako to 

spomína vo svojej kronike Karolína Brüstleová. Pôsobil na Orave, mal štyri deti: Jozef, Emil, Dana, 
František. Tragicky zahynul, zastrelili ho pytliaci v Medvedzí /dnes súčasť Tvrdošína/.  

Dcéra Paulína /1900/ sa vydala za Alojza Masného, mali Štefana, ktorý sa oženil s Irenou rod. 

Koššovou, postavili si dom v Záhradách a mali deti: Štefana, Jána, Františka, Alojza, Emu a Ivanu. 

Syn Jozef sa oženil s Vincou Danechovou, mali deti Eugena, Júliu, Jozefa, 
Viliama a Alicu. Syn Kamil zomrel vo veku 16 rokov. Dcéra Albína sa vydala 
za Alexandra Lehockého, mali dcéru Alenu a syna Alexandra. 

Karol mal ženu Zuzanu  z Babkova, mali päť dcér. Mária sa vydala do 
Čiech, Anna do Lietavskej Závadky, Paulína sa vydala za Michala Makuku, 
ostali v Podhorí, Jozefa sa vydala za Jožka Riboňa 
a bývali v Žiline, Irena bola v Porúbke, najmladšia 
Emília sa vydala za Tomaščíka do Lietavy a po 

ovdovení za Ábela Brezániho do Majera.  
Ondrej /1909/ a Paulína /1910/ mali troch 

synov: Jaromír sa oženil s Ľudmilou, rod. Janíkovou z Rosiny,  Róbert 
s Máriou  Skokanovou z Nesluše a najmladší Dominik žije v Nemecku. 

Štefan mal manželku Máriu od Meškov, mali syna Jozefa, ktorý si 
s manželkou Annou postavili dom na Hornom konci, dcéra Valéria sa 

vydala do Lietavskej Lúčky, Štefan odišiel na Východ a Emil do Hričovského 
Podhradia.  

Ján /1912/ mal manželku Martinu z Brezian, mali dcéru Paulínu, ktorá 
sa vydala do Babkova a syna Libora, ktorý ostal v rodičovskom dome. Má 
manželku z Lietavskej Svinnej a majú spolu dve dcéry. 

Matej / 1915/ sa oženil s Martinou Švecovou 
z Podhoria, mali syna Stanislava, Ing.,ktorý bol 

v rokoch 1990 až 2002 starostom obce, syna Dušana, 
ktorý žije v Prahe a dcéru Annu, ktorá sa vydala za 
Jozefa Horčičáka a býva v rodičovskom dome. 

Justín /1918/ sa oženil s Antóniou Brezániovou /Olejkárovou/, mali 
dcéry Boženu, Annu, syna Miloslava, Oľgu a Martu. Zostal bývať 
v rodičovskom dome a po ňom tam býva dcéra Oľga, vydatá Kanisová. Brat 

plk. PhDr. Miloslav Súlovec bol riaditeľom Krajského riaditeľstva PZ v Žiline. 

Manželku má z Lietavskej Závadky, kde v súčasnosti aj býva. 
Vinca sa vydala za Pavla Padyšáka z Kysúc, postavili si dom Pod 

Brezím. Mali deti Pavla, Rudolfa, Františka, Máriu, Jána, Annu, Danielu 
a Ruženu. V súčasnosti býva v rodičovskom dome dcéra Daniela.  

Pavel sa priženil do Žiliny na Bôrik. S manželkou Helenou mali dcéry 
Helenu a Zuzanu.  
Na fotografiách: Ondrej, Štefan s manželkou Máriou, Ján a Matej s dcérou Annou. 

 

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 


