
 

 

  
 

 
 
 

V mesiaci máj sa viac ako inokedy skloňuje slovo láska. 
Hneď v prvý deň tohto mesiaca nejeden z nás aspoň v duchu 
recituje Máchovo romantické „Byl pozdní večer – první máj – 

večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde 

borový zaváněl háj.“  
O láske nesnívajú len  romantické duše, túžbu byť 

milovaný má v sebe každý z nás. Niekedy však príde 
uvedomenie si tohto poznania po mnohých životných 
sklamaniach a blúdeniach, lebo svet predkladá ľuďom iné 
hodnoty  ako tie najväčšie, a my často týmto pozlátkam 
uveríme. Slovom  láska sa tiež často zvykne vyjadrovať niečo, 

čo je iba len jej  karikatúrou. 
 Láska je najväčšia sila, ktorá hýbe svetom, dokáže zmeniť svet. Skutočná láska je nezištná. Dáva, 

lebo chce dávať, a nič za to nečaká. K tomuto ideálu sa najviac približuje láska matky.  Preto sa v mesiaci 
máji slávi aj Deň matiek. Sú matky, ktoré dokážu všetko obetovať pre svoje deti. Vďaka za to, že sú. Kde sú 
obetavé, dobré matky, tam sú aj dobré rodiny, lebo čím väčšia je matkina láska, tým viac lásky je v rodine. 
Ona budí v deťoch vďačnosť a lásku, ktoré ich vedú k dobru a chránia pred mravnou skazou. A tak matky 
rozhodujú o osude národa.  

Dobrá matka nečaká, že jej láska bude opätovaná. Deti jej nemôžu vrátiť lásku, ale môžu ju dať 
svojim deťom. A to je skutočný zázrak života. 

 
Mamina láska 

Po mnohých rokoch som sa vrátil do rodného mesta Mali sme stretnutie bývalých spolužiakov. Po 

skončení stretnutia som išiel z čírej zvedavosti do starého domu, v ktorom som kedysi žil so svojou mamou. 

Nestýkal som sa s ňou. Mala len jedno oko a hanbil som sa za ňu. Spolužiaci sa mi preto v škole vysmievali 

a mal som v živote preto len samé nepríjemnosti. Hneval som sa na ňu a túžil som od nej odísť čo najďalej. 

Aj sa mi to podarilo a nikdy som ju nenavštívil. Keď ma navštívila ona, odohnal som ju, aby nestrašila 

moje deti... 

Susedia v dome mi povedali, že pred pár dňami matka zomrela. Nebolo mi za ňou ľúto, nevypadla 

mi ani jedna slza. Odovzdali mi od nej list. 

Drahý syn, dosť som o tebe rozmýšľala. Prepáč mi, že som prišla k Tebe a vystrašila tvoje deti. Bola 

som šťastná, keď som počula, že prídeš na stretnutie, ale ja asi nebudem môcť vstať z postele, aby som ťa 

videla. Prepáč mi, že som ťa niekoľko krát v tvojom živote priviedla do trápnej situácie.  

Keď si bol malé dieťa, mal si nehodu a prišiel si o oko, a ja som nemohla dopustiť, že vyrastieš 

s jedným okom, tak som ti darovala svoje. Bola som prešťastná a hrdá, že sa to podarilo, že moje dieťa môže 

vidieť svet tým okom.  

S láskou tvoja mama                                                              /Zdroj: internet: http://www.centrumctm.sk/ 

 Kto si ctí matku, počína si tak, ako keby si zhromažďoval 
poklady /Sirach/ 
 
 



SLOVO STAROSTU   

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na stavaní obecného mája, chlapcom, 
ktorí ho stavali i súboru Podhorčan, som rád, že sa pokračuje v tejto tradícii.  

Vyslovujem vďaku všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili upratovacej 
brigády v našej obci iniciovanej OZ PODHORA.  

Tiež chcem poďakovať príslušníkom DHZ Podhorie, že v sobotu pomohli 
svojou technikou pri upratovaní ulíc obce. 

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na pokračovanie výstavby nového 
vodovodu ako je verejné obstarávanie a pod., ktoré budú trvať cca dva mesiace. 
Srdečne pozývam všetky mamy a staré mamy na slávnosť z príležitosti Dňa matiek. 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 25.4.2013 

- Poslanci schválili nájomnú zmluvu na prístupovú komunikáciu k IBV /p.č. 473/4/. 
- Poslanci schválili darovaciu zmluvu – 7 nových vodovodných prípojok /p.č. 473/23,24, 250/2/. 
- Poslanci schválili kúpnu zmluvu – parcela C č. 285/5. 
- Poslanci schválili VZN č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 
- Poslanci schválili VZN č.3 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ na území 
obce. 
- Poslanci súhlasili s právnym preverením petície za zrušenie automatov v obci. 
- Poslanci schválili podľa návrhu členskej schôdze DHZ za veliteľa DHZ Viliama Masného a za 
preventivára Antona Šupeja. Menovaní si prevezmú menovacie dekréty od starostu obce. 
- Žiadosť o vyriešenie nedoplatku za stravu poslanci odporučili riešiť cez právnika. 
- Stavebníci v lokalite Lán žiadali o riešenie problému vybudovania verejného vodovodu.  
-Poslanci prijali návrh na vypracovanie rozpočtu na danú vetvu vodovodu a súčasne prehodnotiť 
možnosť budovania trasy vodovodu od p. Miloslava Mešku k bytovkám a od roľníckeho družstva 
k cintorínu, nakoľko sa z Envirofondu získali finančné prostriedky na výstavbu vodovodu. 
- Starosta podal vysvetlenie p. Emílii Danechovej ohľadom predaja budovy MŠ, využívania 
multifunkčného ihriska, preložení autobusovej zastávky, parkovaní áut pozdĺž MŠ a prisľúbil 
posunutie stĺpa verejného osvetlenia smerom k plotu MŠ a výmenu starého oplotenia pri jedálni MŠ. 
Rozšírenie verejného osvetlenia sa plánuje urobiť na trase od p. Gertrúdy Makukovej po cintorín 
svojpomocne z rozpočtu obce. 
- Predseda finančnej komisie Viliam Masný predložil poslancom dôvodovú správu na schválenie 
platu starostu obce. Poslanci s navýšením platu starostovi obce nesúhlasili, dohodli sa, že na 
budúcom zasadnutí prehodnotia výšku odmeny starostovi obce. 
- Poslanci súhlasili s uskutočnením a financovaním kultúrnych akcií: Deň matiek, Deň detí, Obecné 
hody, s ktorými ich oboznámila p. Anna Horčičáková. 
- Ľudmila Šupejová informovala poslancov o plánovanej dobrovoľníckej brigáde 1. Mája 2013. 
- Ing. Milan Svitana žiadal, aby s pozvánkou na zasadnutie boli doručené poslancom aj podklady, 
ktoré majú riešiť a schvaľovať. 
- Peter Danech požiadal o vyriešenie hygienických potrieb na multifunkčnom ihrisku. 
- Petra Šuplatová informovala o projektoch na opravu historického kamenného kríža a na zveľadenie 
a skultúrnenie priestorov obce. 
- Poslanec Viliam Masný informoval o podaní žiadosti na Ministerstvo vnútra o dotáciu na technické 
zabezpečenie a vybavenie DHZ Podhorie vo výške 10.500 eur. 
- Michal Kováč žiadal o vrátenie poplatku za pripojenie sa na obecný vodovod. Dostal odporučenie 
riešiť oficiálnou žiadosťou.  
- Prítomní občania žiadali starostu obce, aby písomne vyzval Lesné spoločenstvo Roháč o finančný 
príspevok na opravu  poškodených miestnych komunikácií. 
 



DEŇ MATIEK  
Slávnostné posedenie z príležitosti Dňa matiek sa uskutoční  v nedeľu 12. mája 2013 o 15.00 hod. 
v miestnom kultúrnom dome.  Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou OZ srdečne pozýva všetky 
mamy a staré mamy.  
 

KRONIKA 
Novú rodinu si založili Michaela Danechová a Michal Hrušovský. 
 

STAVANIE MÁJA 
Slávnosť stavania obecného mája v Podhorí sa stala 
už tradíciou. Tohto roku postavili naši mládenci 
obecný máj už v piatok 26.4.2013, posledný víkend 
pred prvým májom. Je poriadne vysoký, aby to stálo 
za to. Súbor Podhorčan ich svojím spevom 
povzbudzoval a všetkým prítomným dodával dobrú 
náladu. Slávnostnú atmosféru dotváral aj svojimi 
krojmi.  
Hovorí členka spevokolu: „Vždy mám strach, keď 

máj stavajú, aby im nespadol na kultúrny dom alebo 

na nás, čo sme pod ním. Je to poriadna fuška len sa 

na to dívať, nie to ešte držať ho a riadne postaviť, 

zaistiť, zakopať, udupať... Podhorskí chalani už majú 

v tom prax, máj zatiaľ bezpečne stojí.  Toto je jedna 
stránka veci. Druhá je pred tým – príprava. Treba ísť 
do hory, zrezať ho. Upraviť, doviezť, ozdobiť, 
vykopať jamu... poriadne sa pri tom narobili, 
zablatení boli až po uši... A dali si na výbere záležať 
– podhorský máj je ozaj vysoký, inde taký nemajú!“ 

Váľanie mája bude pravdepodobne v piatok 31.5. 
samozrejme za spevu v sprievode harmoniky. 
 
 

 

PRVOMÁJOVÉ UPRATOVANIE 

OÚ a OZ PODHORA 
vyhlásili na prvý 
májový deň 
dobrovoľnú brigádu na 

skrášľovacie 
verejnoprospešné 

práce. Zúčastnilo sa ho 
celkom 19 dospelých 
a 13 detí. Upratovali 
Stred obce, kaplnku 
a svah pri cintoríne. 
Odmenou im bolo 
vedomie, že urobili pre 
všetkých a aj pre seba 
niečo dobré. Je 
chvályhodné, že 
rodičia zobrali na 
brigádu aj deti a vedú 
ich takto  k  
pozitívnemu postoju 

k všeobecnému dobru a hodnotám svojím vlastným  príkladom.  



Dom č.14  
Domy číslo 14 a číslo 15 boli postavené v rokoch po celoobecnom požiari ako dvojdom, doteraz majú 

jednu spoločnú stenu, hoci sú už obidva poprerábané.  
V dome číslo 14 je v roku 1938 zapísaná Anna Beniačová, rod. 

Chodelková /1887/, ktorá sa sem vydala z Brezian za Alojza Beniača,  jej 
deti Dionýz Chodelka /1915 - 1993/, Mária Beniačová /1921/ a Ján Beniač 
/1924/. Anna Beniačová, ktorá mala prímenie „Babušíčka“ zomrela v roku 
1971. 

Najstarší syn Dionýz ostal slobodný, býval so svojou mamou 
a rodinou sestry Márie. Odkúpil druhú časť domu, v ktorej býval Martin 
Beniač  s manželkou Zuzanou. Doopatrovala ho neter Emília vo svojom 
novom dome.  

Mária Beniačová sa vydala za Jozefa Štancla, ktorý pochádzal 
z Príboviec – Rakova. V roku 1960 pristavili k domu ešte jednu izbu. 
V roku 1969  manžel Jozef zomrel. Mária bola známa svojou vynikajúcou 
pamäťou, bola to chodiaca kronika. Bola veľmi pracovitá a šporovlivá. 
Zomrela v roku 2000. Mali spolu päť detí. Najstarší Jozef/1950/ pracoval od 
svojich osemnástich rokov ako traktorista na družstve v Podhorí, ostal 
slobodný a stále býva v prístavbe rodičovského domu. Emil ostal tiež 
slobodný,  pracoval na miestnom JRD ako zásobovač v živočíšnej výrobe, 
spolu s mamou postavili nový dom na dolnom konci. Zomrel ako 44 ročný. 
Anna pracovala v tehelni 
s mamou, vydala sa do 
Kamennej Poruby za 
Mexbauera a má dve 
dcéry. Emília sa vydala za 
Antona Badžgoňa a v roku 
1986 sa nasťahovali do 
svojho nového domu. 

Majú deti Antona, Lenku, Danku, Zuzanu, Ivanu a Romana. 
Pracovala v Drevoindustrii a v PEZE.  Najmladšia Jozefa sa 
vyučila za predavačku, ale pracovala vo Váhostave, v roku 
2005 zrekonštruovala rodičovský dom, kde býva so svojou 
dcérou Dianou.  

Ján si zobral za manželka Luciu Furmánkovú, jedinú 
dcéru Vendelína a Margity. Postavili si dom, ale Lucia 
zavčasu zomrela. Mali štyroch synov. Najstarší Karol robil 
vo Ferone a priženil sa do Diviny. Ján robil na roľníckom 
družstve,  ostal slobodný a Emil sa usadil na Liptove.  Všetci 
traja zomreli ako dospelí. Najmladší  Branislav bol 
v detskom domove v Bytči a tam sa utopil vo Váhu.                                                   
Na fotografii hore Anna Beniačová, dolu jej dcéra Mária 

Štanclová. 
 
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 


