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Vážení spoluobčania, 

 

 vstúpili sme do mesiaca, ktorý už tradične patrí sychravému 

počasiu, pestrým farbám a zberu úrody. Jeseň je aj plná plodov, krásneho ovocia a zeleniny, ktoré sa 

nám odvďačili za celoročnú prácu, ktorú sme vynaložili v našich záhradách a poliach a ktorými sme sa 

mohli prezentovať na malej výstave v našej kaplnke pri svätej omši poďakovaním za úrodu. 

 Obec v priebehu roka organizuje rôzne 

kultúrno-spoločenské podujatia a jedno z týchto 

stretnutí patrí našim seniorom, ktorí sú pre našu 

obec symbolom hlbokej úcty a prežitých skúseností. 

Preto pozývam všetkým seniorov na slávnostne 

posedenie v nedeľu 23. októbra o 15,30 hodine do 

kultúrneho domu.  

 Taktiež chcem pripomenúť že pri príležitosti 

tohtoročných Cyrilometodských hodov bola aj 

prehliadka umeleckých remeselníkov, na ktorých sa 

predstavil aj náš spoluobčan – rezbár pán Rudolf 

Súlovec, ktorý vyrezával z lipového dreva orla. 

Tento krásny unikát podaroval obci a je umiestnený 

pred kultúrnym domom, za čo mu patrí veľké 

ďakujem. Okolie kultúrneho domu sa bude ešte 

postupne zveľaďovať. 

 

 



 

KRONIKA 

Novú rodinu si založili: Andrej Danech a Dominika Gelatková 

 

ÚCTA K STARŠÍM 

Starosta obce Podhorie a miestne obecné zastupiteľstvo srdečne pozýva v nedeľu 23.10.2016 všetkých 

seniorov na nedeľné popoludňajšie posedenie s kultúrnym programom a malým občerstvením do kultúrneho 

domu z príležitosti októbrovej akcie „Úcta k starším“. Začiatok posedenia je o 15.30 hodine. Tešíme sa na 

Vás! Všetci ste srdečne vítaní! 

 

PODHORSKÝ FUTBAL 

Koncom augusta opäť ožili futbalové ihriská a začala sa ďalšia futbalová sezóna. Za Podhorie hrajú 

mužstvá „starých“, „žiakov“ a veľa chlapcov trénuje ako „prípravkári“. Zvlášť žiakom sa dobre 

darí, zatiaľ sa v tabuľke svojej skupiny držia na 2. mieste. Zdá sa, že aj tí najmenší hrajú s veľkou 

chuťou a že nám dobrý futbalový dorast chýbať nebude. 

 

PRÍHOVOR HASIČOV OBČANOM: 
 

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, 

rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne 

presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň 

stručne informovať o tom, ako im predísť. 

Najčastejšou príčinou sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha 

vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie 

detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. 

V poslednom období, žiaľ, sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo. 

Hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre mienených rád, najmä : 

- pred začatím vykurovania skontrolujte stav komína a nechajte si vyčistiť komínové teleso 

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály 

a neponechávajte ich bez dozoru 

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh 

- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu 

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke 

predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov 

- popol vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob 

- drevené udiarne vytvárajú požiarne nebezpečenstvo. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu 

prácu nezničil požiar. 

- nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro 

Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri 

stromčeku ponechaných bez dozoru. 

- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické 

parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej 

regulácie 

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových 

tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály 

 

Vážení spoluobčania ! 

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. 

Hasiči sú pripravení Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite túto možnosť, aby ste Vy 

a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. 

 



POĎAKOVANIE ZA ÚRODU 

 

V sobotu 8. októbra sa veriaci našej obce pri svätej omši, ktorú celebroval vdp. Róbert Hanuliak, 

poďakovali za tohtoročnú úrodu. Ukážku plodov, ktoré pestovatelia priniesli vedľa oltára už tradične 

naaranžovali Milka, Andrejka, Marta a Zuzka. Pán kaplán vo svojom príhovore vychádzal z Evanjelia, ktoré 

sa v ten deň čítalo. Pán Ježiš uzdravil desiatich malomocných, ktorí ho o to spoločne prosili, ale len jeden 

z nich sa vrátil, aby sa poďakoval. Zdá sa, že aj v dnešnej dobe sa viac sťažujeme a nevšímame si to dobré, 

za čo treba ďakovať, najmä v každodenných situáciách medzi tými najbližšími vo svojich rodinách. 

Nezabúdajme si všímať to dobré, čo sa nám dostáva a ďakovať za to svojim najbližším i Pánu Bohu.  

 

DOM č. 72  

V dome číslo 72 býval v roku 1938 Karol Súlovec /1902/, syn Ondreja a Františky, rodenej Zábojníková. 

Tento dom si sám postavil a býval tam so svojou manželkou Zuzanou, rodenou Koššová /1900/ z Babkova. 

Mali päť dcér: Mária /1920/, Paulína /1923/, Anna /1926/, Jozefa /1934/, Irena /1937/ Emília /1938/. Mária 

sa vydala do Čiech, Anna do Lietavskej Závadky za Hubočana. Paulína sa vydala za Michala Makuku, 

ostali v Podhorí v rodičovskom dome, ale boli bezdetní, po smrti manžela sa vydala za vdovca Kubíka, dom 

zdedil Paulínin synovec. 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.  



DOM č. 73 

V dome číslo 73 býval v roku 1938 František Ďuriš /1903/ s manželkou 

Annou /1906/, rodenou Masná, dcérou Filoménou /1931/ a synom Jánom 

/1937/. Dom dcére Anne postavil staviteľ Mikuláš Masný – Doblej a ona 

s manželom Františkom v ňom prevádzkovali hostinec. František, ktorý 

pochádzal zo Žiliny, bol aj muzikantom, hrával na gitare. Dcéra Filoména 

sa vydala za Ing. Kamila Masného, ktorý bol za socializmu generálnym 

riaditeľom Obchodu 

s nábytkom, od roku 1957 

bývali v Žiline. Mali päť 

detí: Anton, Jaroslava, 

Kamil, Milada a Milan. Po 

smrti rodičov dom zdedili 

a čiastočne 

zrekonštruovali. Keď bol 

Kamil Masný na 

dôchodku, otvoril si 

v dome papiernícky 

obchod. Po jeho smrti dom 

predali. Syn Ján sa oženil 

s Teréziou zo Strečna, mali synov Jána, Františka a Jozefa a dcéry 

Janu a Vieru. Bývali v družstevnej bytovke v Podhorí. Ján Ďuriš 

pracoval na roľníckom družstve ako traktorista, mal veselú povahu, 

v roku 1969 vyhral v súťaži o najťažšieho družstevníka, ktorú vyhlásil 

poľnohospodársky časopis Beseda prvé miesto. Fandil futbalu, dlhé 

roky bol hospodárom podhorského futbalového mužstva. Na 

fotografii: Anna Ďurišová, rod. Masná, Ďurišova krčma, Ján Ďuriš s futbalistami 

 

PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, zodpovedný redaktor Anton Chobot, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, 

tlač a distribúcia Zuzana Masná, email: podhorskyhlasnik@gmail.com, elektronická verzia na www.obecpodhorie.info  
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