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Vážení spoluobčania, 

 

 

k začiatku letných prázdnin neodmysliteľne patrí  sviatok svätých Cyrila a Metoda a s ním 

spojené naše tradičné podhorské Cyrilometodské hody, ktorými vstupujeme do 

dovolenkového obdobia. 

Na úvod by som chcel predovšetkým veľmi pekne poďakovať všetkým osobám, ktoré sa 

postarali o prípravu a zabezpečenie tejto akcie – hasičom a športovému klubu, 

zamestnancom obce a poslancom. Veľká vďaka patrí aj našim sponzorom HT-design Ing. 

Anton Súlovec, Spoločnosti Kodeso a účinkujúcim súborom – Podhorčan, Závadské ţeny, 

Doliny z Kňazovej Lehoty, RIN – TIN – TIN a heligonkárovi Liborovi Meškovi, ktorí 

svojim vystúpením v kultúrnom programe obohatili celú akciu. Ďakujem aj šikovným 

občanom, ktorí si pripravili a prezentovali svoje výrobky v stánkoch. Osobitne ďakujem 

správcovi našej farnosti  Danielovi Šedíkovi a pánovi kaplánovi Róbertovi Hanuliakovi za 

duchovú sluţbu bohosluţieb a všetkým gazdinkám, ktoré sa podieľali  na príprave chutného 

pohostenia po slávnostnej svätej omši. 

Verím, ţe Cyrilometodské hody budú aj po ďalšie roky rovnako úspešné ako doposiaľ. 

Všetkým prajem príjemné preţitie dovolenkového obdobia. 

UPOZORNENIE 

Vyzývame občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené dane a poplatky a spotrebu vody za druhý polrok 2015, aby 

tak urobili v čo najkratšom čase. Môţe  sa platiť aj za spotrebu vody za prvý polrok 2016. 

KRONIKA 

Narodili sa: Klaudia Gaňová,  

                    Vanesa Badžgoňová, 

                    Teodor Melišík. Rodičom srdečne blahoželáme. 

 



PÁLENIE JÁNSKEJ VATRY  

 

V sobotu 25.6.2016 uţ od rána bolo na 

vrchu Diel rušno. Náš dobrovoľný  

hasičský zbor tradične na tomto mieste 

pripravoval všetko potrebné, aby večer 

mohli zapáliť, ako obvykle v tomto 

čase, jánsku vatru, na ktorú bolo 

dovidieť hádam z kaţdej strany obce. 

Okrem drevenej konštrukcie 

pripravovali aj občerstvenie: varili 

guľáš, opekali špekačky, podávali 

kofolu a pivo. Pre hostí pripravili 

stany a sedenie, zabezpečili aj hudbu 

pre dobrú náladu. Hrala  skupina RIN-

TIN-TIN. Zišlo sa tu veľa mladých 

i skôr narodených, prišli aj celé rodiny 

s deťmi. Bolo to pre nich výnimočný 

záţitok – stráviť čas na kopci nad 

dedinou, ktorá uţ bola pod rúškom 

tmy, pri obrovskej vatre, ohni, ktorý je 

symbolom svetla i tepla. 

Počasie vydrţalo, bola príjemná teplá 

noc a tak veselá zábava trvala aţ do 

ranných hodín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYRILOMETODSKÉ HODY 2016 

 

Kaplnka v našej obci bola 

posvätená na sviatok svätých 

Cyrila a Metoda, preto sa 

kaţdoročne v tento deň v Podhorí 

slávia obecné hody. 5.7. bola 

v kaplnke slávnostná svätá omša 

o 11.00 hodine, ktorú slávil vdp. 

Pavol Gera zo Ţiliny. Hovoril 

o význame posolstva solúnskych 

bratov nielen pre Slovákov, ale aj 

pre ďalších dvanásť národov. 



Hodová slávnosť v sobotu začala sv. omšou, ktorú celebroval vdp. 

kaplán Róbert Hanuliak. Vo svojom príhovore vyzdvihol misiu svätých 

vierozvestcov, ktorí okrem kultúry priniesli našim predkom 

predovšetkým vieru a boli jednoznačným prínosom pre identitu nášho 

národa. Povzbudil nás, aby sme boli hrdí na svoje korene a aby sme 

pokračovali v čnostiach našich slovenských predkov, ktorých si váţili 

pre ich poctivosť a usilovnosť. Na slávnosti sa zúčastnili spolu so 

starostom obce aj hostia: podpredseda VÚC Ţilina Ing. Jozef Štrba, 

riaditeľka KKS Soňa Řeháková, starostovia z obcí Bitarová, Brezany, 

Porúbka a Ing. Milan Matejkov z Lietavy. Na strede dediny uţ od 

pravého poludnia vyhrávala hudba, deti sa mohli vyšantiť na skákacom 

hrade a na kolotoči. V početných 

stánkoch prezentovali občania svoje 

výrobky a pri kultúrnom dome bol od 

18.00 hodiny kultúrny program, 

v ktorom vystúpili súbor 

PODHORČAN, Závadské ţeny, Súbor 

Dolina a RIN-TIN-TIN. Na hodoch 

vystúpil aj náš rodák heligonkár  Libor 

Meško, ktorý odovzdal pozdrav 

občanom našej obce od občanov obce Podhorie pri Banskej Štiavnici. Šenk a hasiči varili guľáš, na ktorom 

si všetci pochutnávali. Do tanca hrala skupina SPEKTRUM. Počasie bolo príjemné, bola teplá letná noc. 

Tradične prišli aj rodáci a ľudia z okolitých dedín, stretli sa, porozprávali, zaspievali si. 

 

DOM č.61 

V dome číslo 61 býval Martin Masný /1893/, 

ktorý  sa priţenil k Márii Súlovcovej  /1892/ 

z Bitarovej. Mali dve dcéry Máriu /1922/  

a Margitu /1916/.  Mária sa vydala za Martina 

Martoníka /1915/ z Brezian. Mali dcéru Irenu 

/1940/, ktorá sa vydala za Ferdinanda 

Brezániho, bývajú v Ţiline, majú štyri deti: 

Janu, Ľubomíru, Miroslava a Dášu. syna 

Jozefa /1943/, ktorý sa oţenil s Libušou 

Malinovskou z Lietavskej Lúčky a Pavla, ktorý zomrel ako trojročný. Margita sa vydala za Jozefa Masného 

z Podhoria, postavili si dom, ale ostali bezdetní.   

V tom čase býval s nimi aj Martinov brat  

Augustín Martoník /1914/, ktorý bol uţ 

ţenatý v Bitarovej, ale ovdovel. Od brata 

potom odišiel do Čiech a neskôr sa priţenil 

k vdove Františke Marekovej do Podhoria, 

mali spolu Oľgu, Annu a Františka.             

 

Na fotografii: Martin Martoník  s manţelkou Máriou, Margita Masná, Irena Martoníkova – Brezániová s manţelom 

Ferdinandom, Jozef Martoník s manţelkou Libušou.  



DOM č. 62 

V dome číslo 62 býval v roku 1938 Matej Danech /1913/, jeho manţelka Mária, 

rodená Súlovcová /1914/, ich dvojročný syn Štefan /1936/ a Matejov starý otec 

Vincent Danech /1855/, ktorého volali ňaňko Vincoško. Bol drotárom a do 

Podhoria prišiel z Brezian. V Podhorí bol dlhé roky zvonárom v starej zvonici. 

Po ňom to prevzal jeho syn. Mal tri deti: syn Peter a Vendel ostali bývať 

v Podhorí a dcéra Tekla sa vydala do Závadky. Matejov otec Vendel, ktorý bol 

po prvej svetovej vojne dlho v ruskom zajatí, uţ neţil, zomrel v roku 1936, jeho 

ţena Alojzia, ktorá pochádzala z Konskej, zomrela v roku 1937 v nemocnici 

v Martine a v Martine je aj pochovaná.  Mali 

päť detí. Pavol sa priţenil do Dankov 

k Matúšovi, zobral si jeho dcéru Máriu, 

Vinca /1925/ sa vydala za Jozefa Masného, 

od mamy sa priučila spoznávať a pouţívať bylinky,  Mária /1927/ zomrela 

v trinástich rokoch a Vincent zomrel 19 ročný. V rodičovskom dome zostal Matej 

/1913/, robil v bani v Lúčke a po zaloţení druţstva bol jeho prvým predsedom 

/1958/. Matej s Máriou mali  syna Štefana /1936/, ktorý sa oţenil s Annou 

Horníkovou a mali tri deti: Miroslava, Gabrielu,  a Ľubomíra. Valériu /1939/, ktorá 

sa vydala za Rudolfa Danku a mali syna Rudolfa a dcéru Eriku, syna  Jána /1943/, 

ktorý sa oţenil s Emíliou Babčaníkovou a mali deti: Ján, Miloš, Ľubomíra a Jana. 

Najmladší syn Vincent/1950/ sa oţenil s Blaţenou Dolinajcovou z Lietavskej  

Svinnej a majú deti Denisu, Richarda a Eriku.  Matej postavil nový dom, ktorý do 

dnešnej podoby prestaval jeho najmladší syn Vincent. 

 Foto: Mária Danechová, rod. Súlovcová, Matej Danech  

 

DOM č.63 
 

V dome číslo 63 bývala v roku 1938 Zuzana Beniačová, rodená Kováčová /1869/, vdova 

po Filipovi Beniačovi, jej syn Ladislav Beniač /1902/ s manţelkou Justínou, rodenou  

Kucanská /1909/, ktorá zomrela bezdetná, a jeho dve sestry Klára /1905/ a Uršula, ktoré 

ostali slobodné. Počas vojny dali Kláru do ústavu v Levoči, 

kde aj zomrela. Druhá manţelka Ladislava Beniača bola 

Anna Chládeková /1921/. Mali spolu tri deti: Vieru, Máriu 

a Štefana. Viera /1947/ sa vydala  za Ladislava Zuzčáka do 

Brezian, mali štyri deti: Ladislav, Miloš Stanislav a Erika. 

Mária /1949/ sa vydala za Miroslava Tatarku /1947/, majú 

dvoch synov: Miroslava a Juraja. Štefan /1951/ sa neoţenil, zomrel v roku 2006. 

 

 

 

 

Na fotografii: Anna Beniačová, rod. 

Chládeková,Mária Beniačová so starkou 

Ţofiou  Chládekovou, Súrodenci Štefan 

Beniač,  Viera Zuščáková, rodená 

Beniačová a Mária Tatarková, rod. 

Beniačová  s rodinami.  
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