
Jedna dobrá matka znamená viac než sto učiteľov           
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     Internetom sa šírilo video, v ktorom fiktívna firma ponúka novú prácu. Firma 
vytvorila falošný inzerát, v ktorom ponúka prácu riaditeľa. Podmienky boli naozaj 
tvrdé: pracovať 24 hodín 7 dní v týždni bez nároku na akúkoľvek prestávku, či 

dovolenku. Koordinovať neustále celú situáciu a napriek vnútornému tlaku 
vytvárať pokojnú atmosféru. Vedieť sa orientovať vo financiách i v lekárskej 
problematike, treba mať skvelé orientačné schopnosti… odpracovať niekoľko 
nočných za sebou… a nakoniec – nedostanú za to ani jeden cent!  
Šokovaní záujemcovia o prácu strácali záujem, ba dokonca mali podozrenie, 
že si dotyčný z nich iba strieľa alebo ide o blázna. On ich však ubezpečil, že 
napriek tomu, že ide o najťažšiu prácu na svete, vykonávajú ju už milióny ľudí 
– všetky mamy po celom svete. Vtedy prichádzali slová uznania a priznanie, že 

mamy sú najlepšie. Niektorí sa neubránili slzám… 

Matky robia pre svoje deti naozaj veľa. Často to ostatní členovia rodiny nedokážu 
ani pochopiť a oceniť, ba ani si všimnúť a uvedomiť, koľko úsilia ich to stojí. 

Napriek tomu to zvládajú s veľkým úsmevom na perách. 

 

 Mami ľúbim ťa... 

Istý chlapec chodieval každý deň k moru, aby na pláži do piesku napísal: „Mami, ľúbim ťa!“  
Potom sa pozeral, ako voda maže nápis, utekal preč a smial sa. Jeden starší smutný pán sa prechádzal deň čo 
deň okolo a hľadel na chlapca, ako stále píše rovnakú frázu a šťastný sa pozerá, ako mu ju more odnesie 
preč. 
Sám pre seba si pomyslel: „tieto deti robia samé nezmysly.“ Jedného dňa  sa spýtal chlapca:  

„Aký má význam, že píšeš do piesku „Mami ľúbim ťa“, keď to potom more zmaže? Veď jej to povedz!" 

Chlapec sa zdvihol a díval sa snáď na tisíci nápis zmazaný slanou vodou a odpovedal pánovi:  
„Ja už nemám mamu! Vzal si ju k sebe Pán Boh, ako to robí more s mojím nápisom. A vraciam sa sem každý 
deň, aby som pripomenul mame, že ju nikdy neprestanem milovať.“ 

Starší pán, vdovec, si kľakol na kolená a so slzami v očiach napísal do piesku: „Mária, ľúbim ťa!“ 

Potom chytil chlapca za ruku a spoločne sa dívali ako slová miznú pod morskými vlnami... 
 

                       Mnohé ženy trpia postabortívnym syndrómom. Sú poznačené hlbokou bolesťou zo smrti 
dieťaťa (detí) spôsobenou potratom. Pre ne, ale aj pre otcov, príbuzných a zdravotníkov je určený program 
Ráchelina vinica. Ak Ťa trápia výčitky svedomia, ak mávaš nočné mory, rozpadol sa Ti vzťah a nevieš ako 
ďalej, neváhaj využiť túto jedinečnú príležitosť k znovuobjaveniu zmyslu  svojho života a novej nádeje pre 
Teba a Tvoju rodinu. www.vyveska.sk/rachelina-vinica.html  

 



ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODHORÍ ZO DŇA 10.4.2014 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol zástupca starostu obce Anton Chobot. 
-Ekonómka obecného úradu Monika Vráblová predložila prítomným poslancom informáciu o právnych 
náležitostiach platu zástupcu starostu obce. Poslanci to vzali na vedomie. 
-Zástupca starostu informoval, že dňom 30.4.2014 končí volebné obdobie hlavného  kontrolóra obce. Túto 
funkciu vykonávala pani Viera Masná. OZ vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce. 
-Anna Horčičáková predniesla doručené žiadosti a sťažnosti občanov. Poslanci ich vzali na vedomie. 

 

OZNAMY OÚ 

Dane  

Dňom 23.4.2014 obec vyberá daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad na rok 

2014 , poplatok za vodu za II. polrok 2013 a cintorínsky poplatok. 

Voľby do Európskeho parlamentu 

Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich 
konania na sobotu 24. mája 2014. 
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov. 

Miestom konania volieb v obci Podhorie bude  volebná miestnosť v kultúrnom dome č.50. 
Čas konania volieb : od 7.00 hod. do 22.00 hod.  

KRONIKA 

Narodila sa Sabína Halúsková, rodičom Petrovi a Barbore srdečne blahoželáme. 
Narodil sa Adam Ďuriš, rodičom Jozefovi a Dane srdečne blahoželáme.   
 

POZVÁNKY 

DEŇ MATIEK 

Poslanci OZ a kultúrna komisia v Podhorí srdečne pozýva všetky mamy a staré mamy na slávnostné 
posedenie v nedeľu 11. mája 2014 o 15.00 hodine do kultúrneho domu z príležitosti oslavy Dňa matiek. Po 
kultúrnom programe, v ktorom vystúpia deti z materskej školy, základnej školy a súbor Podhorčan, bude 

malé občerstvenie.  
 

DEŇ DETÍ 

Poslanci OZ a kultúrna komisia v Podhorí pri príležitosti Medzinárodného dňa detí srdečne pozývajú všetky 
deti a ich rodičov na veselé dopoludnie na ihrisku v sobotu 7.6.2014 o 9.00 hodine, ktoré strávia pri hrách 
a rôznych súťažiach a atrakciách. 
 

GOSPELFESTIVAL 

V nedeľu  8. júna 2014 bude v Osvetovom stredisku v Lietave  6. ročník stretnutia spevokolov farnosti 

Lietava, na ktorej tradične vystupujú aj speváci z Podhoria – skupiny Podhorčan, RIN-TIN-TIN a  Šupejovci. 
Celkovo vystúpi okolo 20 spevokolov, ktoré sa predstavia gospelovými i ľudovými piesňami. Prvý ročník 
Gospelfestivalu sa konal v roku 2005 v KD v Podhorí. 

Birmovka v našej farnosti sa uskutoční dňa 25. mája 2014. 
Prvé sväté prijímanie našich detí sa uskutoční v nedeľu 1. júna 2014 vo farskom kostole v Lietave. 

Zhodnotenie protokolu o skúške vody  
Vzorka vody odobratá dňa 17.03.2014 z vodovodného výpustu v priestoroch MŠ v obci Podhorie  je vo 

vyšetrovaných ukazovateľoch  zdravotne bezpečná a vyhovuje Nariadeniu vlády  SR č. 354/2006 Z.z. , 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kvalitu vody určenej na ľudskú 
spotrebu. 



STAVANIE OBECNÉHO MÁJA – podhorskí mládenci, verní tradíciám našich predkov,  aj tento rok 

stavali máje vo dvoroch svojich dievčat a na záver postavili obecný máj pred obecným úradom. Tento stavali 
za veselého spevu členov súboru Podhorčan. 

 

Divadelné predstavenie CHARLEYHO TETA bolo už štvrté predstavenie, ktorým 
nás prišli pobaviť študenti Gymnázia svätého Františka z Assisi. Pracujú 
v dramatickom krúžku pod vedením pani profesorky PhDr. Marty Višňovskej a Mgr. 

Margity Svetkovej. Prvý krát boli v Podhorí s hrou Pygmalion v októbri 2010, potom 
predviedli Ženský zákon a Geľo Sebechlebský. Veselohru britského autora Waltera 

Brandona Thomasa,  zahrali už 16. krát. Sú pozývaní do rôznych miest a obcí, 
kde ich už poznajú a tešia sa na nich. Herci podávali výborné herecké výkony, 
hru si užívali. Prekvapivé situácie a svieži humor boli zárukou kvalitnej 

a inteligentnej diváckej 
zábavy. Obecenstvo bolo 

podľa slov pani režisérky 
citlivé a vnímavé, čo sa 
dalo usúdiť podľa častých 
výbuchov smiechu 
a potleskov. Príďte opäť! 



DOM č. 35 

V dome č. 35 v roku 1938 býval Štefan Kucanský /1874 - 1949/ a Mária rod. Súlovcová /1889 - 1959/. Dom 

bol postavený ako dvojdom so susedom Filipom Súlovcom po celoobecnom 
požiari v roku 1909. Štefanova prvá dcéra Justína Kucanská sa vydala za 
Ladislava Beniača. Zomrela bezdetná a Ladislav sa druhý krát oženil s Annou 

Chládekovou. Jeho druhá manželka Mária Kucanská bola známa tým, že veľmi 
dbala na poriadok a čistotu. Chodila vo vyleštených čižmách a pre jej rezkú 
chôdzu jej hovorili „genifír“ alebo tiež „Žilinka“, lebo slúžila v Žiline. Mali 

jedinú dcéru Martinu /1919/. Priženil sa k nim Jozef Šupej Kováč /1915/. Neskôr 
používali už len jedno priezvisko „Šupej“. Martina žila od narodenia až po smrť 
v tom istom dome. Spolu s manželom a rodičmi obrábali asi sedem hektárov pôdy 
a z toho žili. Ťažké časy nastali, keď museli odovzdávať kontigenty. „Dali nám 
kilo cibuľového semena a na Zámostí sme ho vysiali, odovzdali sme sedem 
metrákov cibule. Zato sme si zas kúpili niečo iné do hospodárstva. Mali sme koňa 

aj kravu. Tatu aj zavreli, lebo ho niekto udal, 

že zabil prasa na čierno, že nemal povolenie 
z MNV. Ale potom sa dokázalo, že bol 
nevinný. Zobrali nám všetko do družstva 
a potom mama robila na družstve pri 
prasniciach. Tato robil v bani v Lúčke veľa 
rokov a potom asfaltéra.“ Dom prerobili 

koncom päťdesiatych rokov. Vychovali šesť 
detí, dcérka Emília zomrela ako šesťtýždenná. 
Dcéra Paulína /1938/ sa vydala za Rudolfa 
Koššu /1933/, mali synov Juraja, ktorý sa 
oženil s Emíliou Matiaškovou z Lietavskej 

Svinnej Lhoty, Rudolfa, ktorý si zobral za 
manželku Máriu Janáčkovú z Kysuckého Nového Mesta, Ladislava, ktorý sa oženil s Gabrielou Zuščákovou 
z Lietavy a Jána, ktorý si zobral Jozefu Sedliakovú z Lhoty. 

Dcéra Anna sa vydala za Štefana Masného, mali synov 
Ivana, Miroslava a Radoslava, ktorý  zahynul pri 

zachraňovaní spolupracovníka v mori v Holandsku. Syn 

Milan /1945/ sa oženil s Martou Masnou, mali synov 

Miloša, ktorý sa oženil s Monikou Uríkovou zo Zbýňova, 
Petra, ktorý si zobral za manželku Danu Brezianskú 
z Brezian,  Romana, ktorý sa oženil s Ľudmilou Masnou 

z Podhoria, Jozefa, ktorý zomrel osemnásťročný, Milana, 
ktorý sa oženil s Kvetoslavou Chládekovou z Lietavy 
a dcéru Moniku, ktorá sa vydala za Michala Vrábla 

z Podhoria.  Syn Pavol /1949/ sa oženil s Miladou 

Šottníkovou a mali spolu dvojičky Róberta a Silviu.   

Anton /1955/ sa oženil s Anatáziou Masnou, majú synov. 

Antona, Martina a Michala. Najmladší Karol sa oženil 
s Máriou Nižnou z Babkova, postavili si dom vedľa 
rodičovského. Majú syna Karola a dcéry Máriu a Gabrielu.   

Jozef a Martina dožili vo svojom dome, po ich smrti ostal 
prázdny. Vynaložili veľa úsilia pri stavaní kaplnky svätého Cyrila a Metoda a po jej dokončení v nej stará 
mamka robila kostolníčku a starý tatko zase zvonára. Jozef bol veľmi skromný a pracovitý človek. Ako 
osemdesiatsedem ročný bol na pútnickej omši na Roháči. Zomrel tesne pred dovŕšením deväťdesiatky. 
Na fotografii: Martina Kucanská, manželia Martina a Jozef Šupejovci, starý tatko na Roháči. 

 

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 


