
 

 

  

 

 
 

 

Vernosť je hodnota, ktorá v dnešnom svete trochu 
zapadla prachom. Napriek tomu nestráca nič zo svojej 
dôležitosti, naopak, šťastie má ten, kto ju objaví a kto ju 

aj zakúsi. Vernosť nám pomáha vytrvať vo svojom 
záväzku. Život bez záväzku je nezrelý, povrchný, 
bezcieľny, prázdny a egoistický. Človek sa musí v živote 

niečomu naplno oddať a tomuto potom zasvätiť všetko ostatné, nasmerovať tomu všetky svoje energie. 
Môžeme hovoriť o záväzku nejakej úlohe, poslaniu, vízii, ideálu, napríklad spravodlivosti či kráse alebo 

záväzku inému človeku, napríklad v manželstve.  
Jedným z najvýraznejších problémov dnešnej spoločnosti je kríza záväzku. Ľudia sa odmietajú oddať na celý 
život alebo svoje záväzky opúšťajú. Bez záväzku, však nie je možná dôvera. A dôveru potrebujeme 
k vnútornému pokoju.  Ak odmietneme vernosť – či už vernosť úlohe, ideálu alebo inému človeku, skôr či 
neskôr sa ocitneme v zúfalom položení. Nevera spôsobuje skutočné rany. Vernosť sa vypláca. No začať 
musíme od seba. 

Návšteva u lekára 

Bolo pol deviatej, pracovné dopoludnie v plnom prúde, keď dorazil starší pán, osemdesiatnik, na 
odstránenie stehov na prste. Povedal, že sa ponáhľa, že už má na deviatu niečo dohodnuté.  

Videl som, že je nervózny, povedal som mu, aby si sadol. Môže sa naňho niekto pozrieť najskôr za 
hodinu.  

Pozeral sa však stále na hodinky, a ja som práve nemal pacienta, tak som sa rozhodol, že sa na neho pozriem 

Rana bola dobre zahojená, obstaral som si potrebné veci k odstráneniu stehov a preväzu.  

Zatiaľ, čo som pracoval, spýtal som sa ho, či sa ponáhľa k inému lekárovi. Odpovedal, že nie, že sa 

ponáhľa do sanatória, aby tam raňajkoval so svojou manželkou.  

Spýtal som sa na jej zdravie. Povedal, že už je tam dosť dlho a že má Alzheimera.  
„Vyviedlo by ju z rovnováhy, keby ste meškali?“ 

„Moja manželka ma už päť rokov nepozná, už dávno nevie, kto som.“  

To ma prekvapilo a pýtam sa:   
„A vy tam napriek tomu dochádzate každé ráno, aj keď ona nevie, kto ste?“  

Usmial sa, poklepal mi na ruku a povedal:  

„Ona ma nepozná, ale ja stále viem, kto je ona.“  
Musel som zadržať slzy, keď odchádzal. Na ruke som mal husiu kožu a pomyslel som si: „Takúto 

lásku by som chcel mať!“   
Naozajstná láska nie je telesná, ani romantická. Skutočná láska spočíva v prijímaní všetkého, čo je, 

bolo, bude a nebude. Najšťastnejší ľudia nemusia mať práve to najlepšie zo všetkého. Oni si urobia to 
najlepšie z toho, čo majú. V živote nejde o to, ako prežiť búrku, ale ako tancovať v daždi. 

 Vernému priateľovi sa nič nevyrovná a jeho dobrotu nemožno 
ničím vyvážiť  /Sirach/ 

 

 



SLOVO STAROSTU   

V súčasnej dobe prebieha výberové konanie na stavbu vodovodu. Po výbere 
firmy sa podpíše zmluva o pridelení finančných prostriedkov.  

Ohľadom budovy MŠ obec hľadá a zvažuje možnosti jej využitia, pretože 
nemá finančné prostriedky na jej celkovú prevádzku. Je to zatiaľ v rovine úvah. 

Ďakujem našim chlapcom Andrejovi Chobotovi a Viliamovi Koššovi ml. za 
skvelú reprezentáciu našej obci v rámci celého Slovenska v motocrosse. 

Ďakujem všetkým, ktorí pripravovali kultúrne akcie – Deň matiek, Váľanie 
mája a Deň detí a tiež aj všetkým sponzorom týchto akcií.  

Srdečne pozývam všetkých občanov a rodákov na slávenie obecných 
hodov, aby sme sa takto všetci streli v priateľskom duchu. 

 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  OBCE  PODHORIE  16.5.2013 

- Prerokovanie Petície za zrušenie hazardných hier v obci Podhorie. 

Občania obce Podhorie doručili na OÚ petíciu, v ktorej žiadajú zrušenie hazardných hier v obci. Na 

zasadnutie OZ bol pozvaný JUDr. Peter Vachan, ktorý uviedol, že petícia nemá náležitosti, ktoré vyžaduje 
zákon. Na každom hárku musí byť meno, priezvisko a úplná adresa osoby, ktorá je poverená na zastupovanie 

v styku s orgánom verejnej správy. Toto meno bolo podľa jeho názoru úplne iné v čase zbierania podpisov 
a v čase odovzdania petície.  
OZ môže prijať VZN o zákaze hracích automatov, ak o to požiada 30% občanov obce starších ako 18 rokov. 
Občania sa môžu sťažovať, že sa v súvislosti s hraním hazardných hier narúša verejný poriadok v obci ako je 

kriminalita, rušenie pokoja a pod. V petícii bolo uvedené, že sa občania hraním hazardných hier dostávajú do 
zlej situácie a do finančných problémov. Obec nemá právo takejto petícii vyhovieť. 

- Prerokovanie platu starostu 

Poslanec Viliam Masný informoval, že podľa §4 ods.4 zákona č. 253/1994 Z.z. je OZ povinné raz ročne plat 
starostu obce prerokovať. Predniesol návrh na určenie platu starostu obce v dôvodovej správe, ktorá je 
súčasťou zápisnice. Súčasný plat starostu je 1426,59 eur, vyrátaný zo základu 786 eur x koeficient 1,65, 
navýšený o 10%. Vzhľadom na dobré výsledky poslanci schválili plat starostu obce na 1527,49 eur brutto od 

1.1.2013, čo činí navýšenie základu 1328,25 eur o 15%. 

- Starosta odpovedal na otázku Ing. Milana Svitanu, aký je ďalší postup pri budovaní obecného vodovodu – 

prebieha výberové konanie, zmluva musí byť podpísaná do júla 2013, realizácia do novembra 2013.  

- V MŠ sa plánuje vyasfaltovanie dvora. 
- Anna Horčičáková požiadala poslancov o pomoc pri organizovaní a technického zabezpečení Dňa detí. 
- Petra Šuplatová informovala o voľnom pohybe psov v obci. Na dodržiavanie zákona o chove psov budú 
občania upozornení miestnym rozhlasom. 
 

OBECNÉ HODY 2013 

Piatok 5.7.2013 –  11.00 hod. sv. omša, 15.00 hod. KC na Roháč, večer volejbalový turnaj 
Sobota 6.7.2013 – 11.00 hod. sv. omša,  12.00 hod. odhalenie pamätnej tabule Ľ. Gregušovi 
                              15.00 hod. kultúrny program v KD, ľudová veselica 

Nedeľa 7.7.2013 – 11.00 sv. omša, 14.30 hod. záverečná poďakovacia pobožnosť 
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Žiadame občanov o sprístupnenie vodomerov v dňoch 28.6. – 30.6.2013, kedy poverený pracovník 
prevedie odpisovanie spotreby vody. Občanov, ktorí nebudú v tejto dobe doma, žiadame nahlásiť 
spotrebu vody na OÚ na č. tel. 597 0009 alebo p. Jurajovi Stenchlákovi na č. tel. 0910 939533 alebo 

5970259.  
 

KRONIKA 

Narodil sa Šimon Šustek. Rodičom srdečne blahoželáme. 

Novú rodinu si založili Helena Brezániová a Pavol Cyprich, 

                                                 Peter Danech a Lucia Kufelová. 
Zomrela pani Vincencia Masná vo veku 87 rokov. 



DEŇ MATIEK  
V nedeľu 12. mája bolo v  

kultúrnom dome 

slávnostné posedenie pre 

všetky mamy a staré 
mamy. Potešili sa 
z vystúpenia svojich 
najmenších ratolestí 
z materskej školy a po 

nich  kultúrnym 
programom prispeli aj 

žiačky Katka Kučerová 
s Miškou Masnou a súbor 
Podhorčan. Účasť bola 
hojná, nálada výborná. 
Kyticu úcty a vďaky za 20 
ročné pôsobenie v oblasti 

kultúry odovzdal starosta 
obce pani Horčičákovej. 

DEŇ DETÍ 

Hoci bolo 1. júna upršané ráno, o deviatej sa začala 

na futbalovom  ihrisku zábava, súťaže a hry 
z príležitosti Dňa detí. Vojenský útvar 2790 

predviedol ukážku zbraní, Peter Danko ml. streľbu 
z luku, pán Laco Košša z Babkova potešil deti 
jazdou na koňoch,  pani Daniela Bobuľová 
sprístupnila svoju zvieraciu farmu a podhorskí hasiči  
striekačkami dotiahli, na čo nestačil dážď, takže boli 
všetci mokrí a spokojní.  Všetky deti dostali 
diplomy, darčeky a občerstvenie. 
Veľká vďaka patrí spozorom podujatia: Ing. 

Bogovej, Ing. Ľube Brezianskej, Ing. Jozefovi 

Brezianskemu, Ing. Lenke Dankovej, Máriovi 
Reitšpísovi, Dozornému výboru  Coop Jednota 
Podhorie a tiež pracovníčkam OÚ, poslancom OZ a 

kultúrnej komisii za zabezpečenie celej akcie.  
 

VÁĽANIE OBECNÉHO 
MÁJA v posledný májový 
deň sa uskutočnilo za 
veselého spevu 

v sprievode harmoniky 

a povzbudzovania 

prizerajúcich sa divákov.   
Podhorskí mládenci sú 
šikovní a zruční, netrvalo im 

to dlho.  Nechýbal ani 
oldomáš pre všetkých 
prítomných a po ňom sa so 
spevom  ponáhľali váľať 
máje dievčatám. 



Dom č. 15 

Dom číslo 15 bol spoločnou stenou spojený s domom číslo 14. V roku 1938 v ňom býval Filip Beniač 
/1858/, jeho žena Eva, rodená Surovčíková zo Závadky už vtedy nežila. Syn Martin Beniač /1890/ mal ženu 
zo Závadky, ale už  bol vdovec s tromi deťmi: Angela /1921/, Martina /1923/ a Vincent /1926/, a druhý syn 
Ján Beniač /1894/ s manželkou Františkou /1904/, rodenou Kudlovou z Poluvsia, s tromi deťmi: Jozefom 
/1923/, Máriou /1925/ a Bertinom /1930/.  

Martin Beniač robil v tesárskej skupine u Mikuláša Masného. „Keď som bola malá, do štyroch rokov 
som bola chorá, mala som padúcnicu, naši ma zobrali do Frívalda na púť, vyzliekli ma a celú ma poumývali 
a modlili sa. Rodičia nosili kroje, celé biele z plátna, rukávce vyšívané, modrú zásteru. Na hlave čepiec, na 
ňom obkrútené podvižky a biela vyšívaná šatka s čipkou okolo kraja. Bola som malá, už som pásla husi, boli 
strašné blatá, stará mamka ma vyniesli až na Vajano, tam ma dali Justíne Koššovej na starosť. Mama nám 
ťažko ochorela a zomrela. Týždeň na to odišli náš tatko do Francie. Päť rokov tam boli a posielali domov 

peniaze. My sme bývali u strýka. Prv sa ťažšie žilo, ale ľudia boli spokojnejší ako teraz. Slúžila som v Žiline 
asi pol roka, ale pani ma sekírovala, potom som išla radšej na majer – do sveta. Prvý raz som bola na Morave 

vo Vyškove, potom sme chodili až na Sudety. Šesť krát som tam bola. To nás najal gazda, išli sme všetko mladí 
už aj štrnásťroční, bolo nás tridsať, aj štyridsať naraz.“ Keď sa Martin Beniač vrátil z Francúzska, oženil sa 
so Zuzanou Masnou Doblejovou /1899/ a spolu mali dcéru Annu /1938/, ktorá sa vydala do Brezian. 

Ján Beniač /1894/ sa oženil s Františkou Kudlovou /1904/ z Poluvsia, mali Jozefa /1923/, Máriu /1925 

- 2007/ a Bertina /1930/. Už ako manželia chodili do sveta. V Nemecku sa Ján staral o kone a Františka bola 
kuchárkou. Naučila sa tam variť rôzne jedlá ako knedle, omáčky a  tie sa 
od nej naučili variť aj iné ženy v Podhorí. Syn Jozef si zobral za manželku 
Jozefu Chobotovú a mali spolu dvojičky Jozefa a Máriu, Helenu 
a dvojičky Blaženu a Františka. František zomrel pri narodení. Postavili si 
dom na Dolnom konci v Záhradách. Manželka veľmi skoro zomrela, preto 
sa k nim nasťahovali starí rodičia Ján s Františkou, aby sa postarali o deti. 

Bertin sa priženil do Lietavy 
a s manželkou Albínou Belancovou mali 
tri deti: Peter, Oľga a Táňa. 
Mária sa vydala za Jozefa Trnovca 
z Podhoria. Mali chalúpku pri Hubíkoch, 
ale v roku 1947 sa museli z nej 

vysťahovať, chýbala im už len jedna splátka. Celá rodina išla na majer do 
Veľkého Poľa. Tam sa mladomanželom narodila dcéra Irena. Jozefov brat 
Jano si našiel robotu v Čechách a za ním sa presťahovala celá Trnovcová 
rodina. Tam sa narodil syn Jozef. Z Čiech ich to ťahalo na Slovensko, tak sa 
usadili v Bystričke pri Martine a v roku 1963 prišli naspäť do Podhoria. 
Rodičovský dom bol prázdny, usadili sa v ňom a postupne ho Jozef prestaval. 

Dcéra Irena sa vydala za Štefana Masného, ktorý zomrel 26 ročný na 
následky pracovného úrazu. Syn Jozef zomrel slobodný v roku 1999.  

Pokiaľ rodičia žili, dcéra Irena s deťmi bývala v družstevnej bytovke, po 
otcovej smrti v roku 1990 si zobrala k sebe aj mamu. Syn Slavomír si postavil dom a starorodičovský dom 
ostal vnučke Kataríne. 
Na fotografii: Ján Beniač /1894/ a Františka Beniačová /1904/. 
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