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Vážení spoluobčania! 

 

V úvode by som chcel upozorniť občanov – vodičov motorových vozidiel  na dodržiavanie 

maximálnej povolenej rýchlosti v obci, ktorú niektorí  vodiči nerešpektujú. Na základe podnetov od 

občanov a tiež z dôvodu bezpečnosti bola tabuľa obce preložená. Dokončujeme  projekt na 

pasportizáciu miestnych komunikácií s dopravným značením.  

Dokončili sme výstavbu verejného osvetlenia a preloženie vodovodného potrubia a elektrickej 

prípojky zo súkromných pozemkov.  V tomto období pracujeme na verejnom obstarávaní – MŠ. 

Podali sme žiadosti na rekonštrukciu a stavebné úpravy kultúrneho domu, na dokončenie kanalizácie.  

Október je mesiacom úcty k starším a preto by som si chcel uctiť našich seniorov a srdečne ich 

pozvať na tradičné  posedenie v kultúrnom dome dňa 25.10.2015 o 15.00 hod. 

 

M  A  S    RAJECKÁ DOLINA 

Naša obec Podhorie sa stala členom MAS Rajecká dolina. Miestna akčná skupina Rajecká dolina je 

mimovládne, nepolitické, nezávislé zdruţenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju 

činnosť napĺňaním cieľov a predmetu programu LEADER v celistvom území tvorenom katastrálnymi 

územiami obcí: Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietava. 

Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná – Babkov, Malá Čierna, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké 

Teolice, Rosina, Stránske,, Šuja, Turie, Višňové, Zbýňov, Veľká Čierna, Podhorie. 

Poslaním zdruţenia je podpora a koordinácia spoločného postupu všetkých sektorov spoločnosti 

v oblasti prípravy regiónu na prístup LEADER a jeho vyuţitie pre rozvoj územia daného regiónu. 

Pod hlavičkou MAS sa konala výstava tradičných krojov Ţupanje a Wilamowic, Slnko na skalách – 

Outdoorový filmový festival pod holým nebom v ATC Slnečné skaly, Lietavský hradný pohár – pre 

cyklistov, beţcov aj peších turistov. Naplánované sú aj mnohé ďalšie aktivity – pozri 

www.masrajeckadolina.sk. 

 



KRONIKA 

Narodil sa Martin Plaskura. Rodičom srdečne blahoželáme. 

Novú rodinu si založili Michal Konušík a Lucia Cvičková.  

Zomrela Anastázia Chobotová vo veku 79 rokov. 

 

ÚCTA K STARŠÍM 

Srdečne pozývame všetkých seniorov na posedenie do kultúrneho domu z príležitosti Úcty k starším, 

ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.10.2015 o 15.00 hodine. Po príhovore starostu obce bude kultúrny 

program a na záver  malé občerstvenie. 

 

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU 

Stvoriteľ neba i zeme! Zasľúbil si, že dokiaľ bude trvať zem, sejba ani žatva, leto ani zima, deň ani noc nikdy 

neprestanú. Ďakujeme Ti, že tento múdry stvoriteľský poriadok stále trvá a je zárukou Tvojho požehnania 

pre udržanie života na zemi. Bohato požehnávaš zem, vydáva úrodu a nasycuje všetko tvorstvo.  

Tvoja otcovská starostlivosť o miliardy ľudí, nespočetné zvieratá, vtáctvo a ryby prevyšuje našu chápavosť. 

V úžase sa skláňame pred Tebou a za všetko Ti ďakujeme. Prosíme Ťa však, aby si nám dal nesebecké srdce, 

čo by sa rozdelilo s Tvojimi darmi, neľutovalo nič, čo môže pomôcť blížnemu.  

Prosíme tiež o citlivé a múdre zaobchádzanie s prírodou, aby sme ju neznečisťovali a neničili, ale radšej 

zveľaďovali, a tak Tvoj dar čistej prírody zachovali aj našim potomkom ako prejav našej lásky k Tebe a 

vďaky za nesmierne dobrodenia. Zachovaj plodivosť zeme, riek a lesov pre česť Tvojho svätého mena. 

Amen. 

 Poďakovanie za úrodu s výstavkou plodov zeme bolo v našej kaplnke tradične prvú októbrovú sobotu. 

 



SEPTEMBROVÁ PÚŤ NA ROHÁČ 2015 

Uţ od roku 1937 kaţdoročne 14.9. na sviatok Povýšenia svätého Kríţa putujú veriaci ku kríţu 

v sedle Roháč, aby tak prejavili vďačnosť za všetky dary a milosti, ktoré dostali, a prosili o silu prekonávať 

kaţdodenné ťaţkosti a kríţe. Posledných 24 rokov sa pri tejto príleţitosti pri kríţi slávi svätá omša. Tak 

tomu bolo aj v nedeľu 13. septembra tohto roku. Svätú omšu slávil pán dekan Belák, pán profesor Šelinga 

a pán kaplán Šedík.  

Pred začatím svätej omše vyzval pán dekan, ktorý prišiel na Roháč aj napriek svojim zdravotným 

problémom, všetkých prítomných k modlitbe za Slovensko. Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Šelinga. 

Vo svojom príhovore poukázal na to, ţe spolu s Jeţišom na Kalvárii boli ukriţovaní aj dvaja lotri. Zdalo by 

sa, ţe na tejto podhorskej kalvárii chýbajú? Nie, tým lotrom je kaţdý jeden z nás... a Boh kaţdému ponúka 

svoje milosrdenstvo. On chce odpustiť aj tomu najväčšiemu lotrovi, aj keď ľutuje aţ v poslednej chvíli 

svojho ţivota. Preto ľahkováţne nesúďme nikoho...  

Správca našej farnosti Mons. Stanislav Belák na záver vo svojom príhovore  pripomenul, ţe veľakrát 

v histórii sa stalo, ţe ľudia si chceli na zemi 

vytvoriť raj bez Boha. To sa im však nepodarilo. 

Bez Boha našli – peklo. Nedajme sa preto 

oklamať!  

Bohosluţby svojím spevom sprevádzal súbor 

PODHORČAN, na organe hrala Alicka Gelatková.  

Tohtoročnej hodovej púte na Roháč sa zúčastnilo 

veľké mnoţstvo ľudí. Najstarším prítomným 

pútnikom bol 85 ročný pán Ján zo Ţiliny 

a najmladším pútnikom bol dvojmesačný Dávidko 

z Lietavskej Svinnej. 

Počasie bolo veľmi príjemné, čo tieţ prispelo k veľmi dobrej atmosfére. Ľudia sa neponáhľali preč, 

rozprávali sa, vzájomne sa ponúkali hodovými pochúťkami a tešili sa zo spoločného stretnutia. 

 



DOM Č. 47 

Dom č. 47 mal spoločnú stenu s domom č. 46, tento dvojdom bol postavený po 

celoobecnom poţiari  okolo roku 1910. V roku 1938 

v ňom býval Alojz Masný  /1900/ so svojou manţelkou 

Paulínou, rod. Súlovcová /1900/, a matkou  Alţbetou, 

rod. Košová /1867/. Manţel Alţbety Pavel Masný /1864/  

bol drotárom, zomrel  ako 53 ročný, Alţbeta ako 93 

ročná. Mali spolu desať detí, dospelosti sa doţila dcéra 

Mária /1888/, ktorá sa vydala za Juraja Labudu, dcéra 

Zuzana /1896/, ktorá sa vydala za Pavla Mareka, dcéra 

Anna, ktorá sa vydala za Štefana Matiašku,  syn Alojz a  

dcéra Karolína /1906/, ktorá sa vydala za Dominika Tatarku a spolu odišli do 

Kanady.  

Alojz s Paulínou mali päť 

detí: Štefan /1921/, Jozef /1924/, Kamil /1933/, Albína /1936/, 

Mária /1940/. Alojz Masný bol v roku 1937 jedným zo 

zakladateľov Lesného spoločenstva v Podhorí a niekoľko 

rokov bol aj jeho predsedom. Hoci v mladom veku prekonal 

tuberkulózu, v dobrom zdraví a s jasnou mysľou sa doţil 93 

rokov. Najstarší syn Štefan sa oţenil s Irenou Koššovou, 

postavili si dom na Dolnom 

konci v „Záhradách“, preto 

ich neskôr volali „ze Záhrad“. 

Mali syna Štefana, ktorý sa 

oţenil s Annou Šupejovou 

a mali troch synov: Ivan, 

Miroslav a Radoslav.  Druhý 

syn Ján sa oţenil s Irenou Danechovou,  mali dcéru Janu, syna 

Júliusa a dcéru Gabrielu.  Syn František sa oţenil s Irenou 

Chodelkovou, mali dcéru Ľubomíru, Tatianu a syna Františka. 

Dcéra Ema s manţelom Milanom Michalkovci mali dcéry Emu 

a Beátu. Syn Alojz zomrel ako 17 ročný. Najmladšia dcéra 

Ivana sa vydala za Tibora Bulku, majú dcéry Soňu a Kristínu.  

Druhý Alojzov syn Jozef sa oţenil s Vincenciou Danechovou , 

najskôr bývali v rodičovskom dome a v  roku 1961 sa 

presťahovali do nového domu, ktorý si postavili vedľa brata Štefana.  Jozef bol 22 rokov predsedom MNV. Mali syna 

Eugena /1950/, ktorý sa oţenil s Alenou Kasákovou z Lietavskej Svinnej, postavili si dom v Podhorí, majú štyroch 

synov: Michala, Tomáša, Mateja a Jakuba. Dcéra Júlia /1952/ sa vydala za Petra Slávika, postavili si dom v Podhorí 

a majú dcéru Luciu, synov Petra, Filipa a Ondreja. Syn Viliam /1955/ sa oţenil s Helenou Marekovou z Babkova, 

ostali bývať v rodičovskom dome, majú dcéru Veroniku, syna Viliama a dcéru Barboru. Syn Jozef  /1957/ sa oţenil 

s Emíliou Sedliakovou z Lhoty, majú tri dcéry: Emíliu, Viktóriu a Kristínu, bývajú 

v Babkove. Najmladšia Alica /1961/býva a pracuje v Bratislave, volá sa Šubínová, má 

dve dcéry: Dominiku a Líviu. Tretí Alojzov syn Kamil zomrel slobodný nešťastnou 

náhodou. Dcéra Albína sa vydala za Alexandra Lehockého /1930/, ktorý pochádzal 

z Levíc. Zostali bývať v rodičovskom dome, čiastočne ho prestavali. Mali dcéru 

Alenu /1958/, ktorá sa vydala za Miloša Lovasa, bývajú v Lietave – Majeri, majú 

dcéru Lenku a syna Miloša. Syn Alexander /1962/ zostal bývať v rodičovskom dome, 

oţenil sa s Ľubicou /1962/ Zavadzanovou z Babkova, majú dcéry Ľubicu a Marcelu a syna Petra. 

Najmladšia dcéra Mária sa vydala za Jaroslava Dupkalu z Vrania, býva v Ţiline. Majú dcéru Danu a syna Jaroslava.   

Foto: Alojz Masný, Pavel Masný a Alžbeta, Alojz Masný s manželkou, matkou a synmi, synovia Jozef a Štefan, dcéry Albína a Mária. 
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