
Mier sa začína úsmevom.  / Matka Tereza  / 

 

 

 

 

                   

 
 

 

Hlboká myšlienka Matky Terezy bola témou piateho ročníka 

našej literárnej súťaţe a nestráca nič na svojej aktuálnosti ani dnes – či je to 

uţ na poli medzinárodných vzťahov alebo doma v rodine. Zaiste máme s tým 

svoje skúsenosti. Nuţ  teda – úsmev, prosím! 
             Ahoj, Terezka! 

Začal sa nový rok, sľúbili sme si, že sa stretneme, ale bola som na plaveckom 

sústredení, veľmi mi chýbajú naše nekonečné rozhovory, Tvoje povzbudenie. 

Využívam aspoň túto možnosť zdôveriť sa Ti.  

Trápi ma, akí sú ľudia na tomto svete. Žijeme v dobe zhonu a stresu. Všetci sa ponáhľame a často nemáme čas 

na milé slovo, pohladenie a celkom jednoduché objatie. 

Na jazyk sa mi tlačí otázka: „ Máme sa vôbec radi? Čo je to mať rád?“ 

Stali sa z nás materialisti a na city akosi zabúdame. Stačí nakúpiť, navariť, upratať, priniesť dobré známky? Sú 

naše medziľudské vzťahy naozaj úprimné? Vieme ešte vôbec, čo je to láska? 

Toto sú otázky, na ktoré existujú rôzne odpovede. Každý je iný, máme rôzne priority a iné vnímanie svojho 

okolia. Čo vyhovuje mne, nemusí vyhovovať ostatným. 

Tento rozdiel vnímam aj u nás doma. Rodičia sa stále ponáhľajú. Nemajú čas na rozhovor a len tak si spolu 

posedieť pri káve. Povedať si, že sú šťastní, že majú jeden druhého a spolu zvládnu všetky situácie, ktoré život 

prinesie. 

Otec pracuje celý deň, aby pre nás, svoju rodinu, zabezpečil peniaze a všetko, čo potrebujeme a chceme. Po 

príchode domov ešte stále pracuje, telefonuje a rozmýšľa o tom, čo ho čaká zajtra. 

Mamina sa stará popri práci o domácnosť a snaží sa vniesť do domu aj trochu porozumenia a lásky. Vyčíta 

otcovi, že nevie vypnúť a oddeliť prácu od súkromia. Chce, aby si oddýchol, ale on to akosi nevie. Keď to začnú 

riešiť, vzniká hádka. Hádka je krajšie povedaná „vojna“. Nie, nebijú sa, len slovne si každý bráni svoj názor. 

Mama presviedča otca, že je fajn, že máme všetko a máme sa dobre. Je super, že pracuje, že je šikovný a dokáže 

sa postarať perfektne o rodinu. O jeho schopnostiach nezapochybuje ani na chvíľu. Chce však trošku viac. Viac 

lásky, porozumenia pre seba a pre nás. Sú to city, na ktoré netreba svaly ani veľa času. Stačí srdce a pár minút. 

Otec zasa ostrejšie odpovie, že nechápe, čo sa jej nepáči, veď robí maximum a ona je stále nespokojná. 

„Čo ešte chceš?“ Hádka sa stupňuje. 

Otec kričí, mama tiež. Kto má teda pravdu? 

Podľa mňa je veľmi ťažké byť rodičom. Verím otcovi, že je po celodennej práci unavený a často sa mu nechce po 

príchode domov rozprávať a zaoberať sa mnou alebo mojou sestrou. Zároveň však dávam za pravdu aj mame, že 

sa z nášho domova vytráca komunikácia. Málo spolu hovoríme, lebo nie je čas, alebo sme už unavení a chce mať 

každý svoj pokoj.  Moja malá dvojročná sestra je expert. Bez zaváhania skočí do búrlivého rozhovoru rodičov a 

zakričí: „Nehádajte sa a nekričte už!“ Mama s otcom na seba pozrú a usmejú sa. Tento úsmev má zázračnú silu 

a dokáže zmierniť aj rozhnevané srdce. 

Vďaka malému človiečikovi, ktorý sa nebojácne postaví svojim rodičom a zvýši hlas, prichádza pokoj a naši si 

uvedomia, že hádky nič neriešia.  

           Prajem Tebe a celej Tvojej rodine po celý rok veľa radosti a šťastia.                Laura      /1.miesto I. kat./ 



VÝSLEDKY  VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Druhé kolo volieb prezidenta SR sa uskutočnilo  29. marca 2014.   

Počet oprávnených voličov v obci Podhorie: 669, počet zúčastnených voličov: 425, počet platných 

hlasov: 418. Róbert Fico dostal v Podhorí 243 hlasov a Andrej Kiska 175 hlasov.  

OZNAMY OÚ 

Dane 

Obecný úrad oznamuje občanom, ţe dane sa môţu platiť koncom apríla z dôvodu prechodu na nový 

program, bolo treba nanovo spracovať údaje.  

Výrub stromov pri MŠ 

Obecný úrad kvôli bezpečnosti našich detí dal odstrániť staré stromy v blízkosti budovy MŠ. Na ich 

miesto sa vysadia nové stromy. Fotodokumentácia stavu starých schátralých stromov je na OÚ.  

KRONIKA 

Zomrel Ondrej Danech vo veku 86 rokov 

POZVÁNKA 

Kultúrne stredisko v Podhorí srdečne pozýva všetkých občanov na divadelné predstavenie Charleyho 

teta. S veselohrou sa predstavia študenti GSF zo Ţiliny v Kultúrnom dome v Podhorí v nedeľu  

4.5.2014 o 15.30 hodine. Vstupné je dobrovoľné. Príďte sa zasmiať a pobaviť! 

 

 PÔSTNE PUTOVANIE NA ROHÁČ 2014 

Tohoročné pôstne výstupy ku 

kríţu na Roháč boli príjemné, 

počasie prialo, takţe pútnikov 

pribúdalo. Ich počet sa pohyboval 

okolo päťdesiat aţ sedemdesiat. 

Obľúbili si ich zvlášť muţi, ktorí 

okrem nedieľ putujú aj v piatky 

večer, a celé rodiny s deťmi. 

Poboţnosti boli obetované za našu 

obec, za rodiny, za mládeţ, za 

kňazov, za celý slovenský národ. 

Poboţnosti viedli vdp. kapláni 

Róbet Hanuliak a Daniel 

Šedík, spevom ich sprevádzali 

členky súboru Podhorčan 

a Závadské ţeny.   

 

KEDY VYRASTIE NOVÝ LES? 

Predposledný marcový týţdeň dokončili 

brigádnici vysádzanie stromčekov –

sadeníc buka lesného - v lokalite Brezie, 

Čierna hora, Jarečky, ktoré boli vyťaţené 

z dôvodu napadnutia smrekov škodcom 

lykoţrútom smrekovým.  Tohtoročná 

mierna zima dovolila vysádzať dosť 

skoro. Teraz uţ len treba dostatok vlahy, 

aby sa stromčeky prijali. Počas prvých 

mesiacov roku 2014 sa vysadilo celkom 

asi štyridsaťtisíc sadeníc. 



Mier sa začína úsmevom  

V piatok 4. apríla 2014 sa v Kultúrnom dome v Podhorí uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej 

literárnej súťaţe Odkaz Karolíny Brüstleovej. Začínajúci a ešte nepublikujúci literáti písali na tému 

myšlienky Matky Terezy 

„Mier sa začína úsmevom“. 

Najmladšia kategória 

účastníkov písala list 

priateľovi, stredoškoláci 

písali diskusný príspevok, 

prejav alebo blog 

a vysokoškoláci 

s dospelými mali moţnosť 

prejaviť sa otvoreným 

listom alebo listom 

verejnému činiteľovi. 

V poradí 5. ročník literárnej súťaţe sa teší rastúcemu záujmu zo strany autorov. Tento rok sa do súťaţe 

zapojilo doteraz najviac autorov – 89 s počtom diel 102. Odborná porota hodnotila diela anonymne 

a najlepšie ocenila. V prvej kategórii získala v próze prvé miesto Laura Benková (ZŠ Lietavská 

Lúčka), druhé miesto Katarína Strýčková z Púchova, tretie miesto Rebeka Bitušiaková (ZŠ Lietavská 

Lúčka),  čestné uznanie získali Martin Rzseszoto a Veronika Balejová (obaja ZŠ Lietavská Lúčka). 

V poézii bolo prvé miesto udelené Patrícii Baláţovej zo Starej Ľubovne, druhé miesto Kataríne 

Štupákovej z Plavnice a tretie miesto Kristiánovi Kormošovi  z Plavnice, čestné uznanie získal Samuel 

Ondrija z Prešova. V II. kategórii v próze  získala prvé miesto Dominika Chrastová z Kysuckého 

Nového Mesta, druhé miesto Laura Smitňová z Bratislavy, tretie miesto miesto Lucia Svrčeková 

z Ruţomberoka, čestné uznanie Janka Tkáčová z Nitry. V poézii udelila porota čestné uznania 

Dávidovi Petríkovi z Michaloviec a Miroslave Rosákovej z Oslian. V III. kategórii v próze získal prvé 

miesto viacnásobný účastník a výherca súťaţe  Ing. Jozef Páleník zo Svinnej, druhé miesto získal Mgr. 

Tomáš Gerbery, PhD. z Plešivca, tretie miesto Michal Mečiar z Rosiny, čestné uznanie Alţbeta 

Sersenová z Trnavy. V poézii zvíťazila takisto viacnásobná účastníčka a víťazka sestra Mária 

Bonaventúra, Terézia 

Šmidová zo Ţiliny, druhé 

miesto patrí Emílii Filipovej 

z Dudiniec a tretie miesto 

obsadila Anna 

Šumichrastová z Dubnice 

nad Váhom. Čestné uznanie 

získala Mária Adamčíková 

z Povaţian a Andrej Kaprál 

zo Ţiliny.  

Za myšlienkou spomínať si 

na Karolínu Brüstleovú – 

prvú učiteľku v Podhorí – 

stojí Ing. Eva Masná, ktorá 

je autorkou tohto podujatia. 

Ďakujeme jej, všetkým učiteľom a učiteľkám, vychovávateľom, kňazom a všetkým, ktorým záleţí na 

šírení kresťanských hodnôt. Zároveň ďakujeme aj Obecnému úradu v Podhorí – najmä pani Hanke 

Horčičákovej, Krajskému kultúrnemu stredisku a Farskému úradu v Lietave za sponzorské dary. 

Tešíme sa na ďalší ročník!                                                                Eva Vlčková, koordinátorka 



Oprava: V minulom čísle boli nesprávne uvedené mená detí Antona Chodelku. Nemali dcéru Zuzanu, mali syna 

Tibora. / Anton, Igor, Anna, Boţena, Tibor, Eva, Beáta, Katarína, Miloš/ 

DOM č. 34 

V dome číslo 34 býval v roku 1938 Ján /Chodelka /1887/ s manţelkou Karolínou, rod. Danková/ 

/1895/. Volali ho Drábov Janko, bol to veľmi 

dobrosrdečný muţ. Na jeho manţelku tieţ 

spomínajú ako na veľmi dobrú ţenu. Dcéra 

Antónia uţ bola vydatá v Lietave u Dolinajcov. 

Jozefína /1921/ odišla do Čiech, Cyril /1923/ si 

zobral za manţelku Emíliu Hubočanovú zo 

Závadky 

a mali deti 

Irenu, ktorá 

sa vydala za 

Františka 

Masného 

a postavili si na Hornom konci dvojdom spolu s Miroslavom 

Chobotom a majú tri deti. Mária sa vydala do Závodia, Stanislav 

býva na Vlčincoch, Milan s manţelkou Oľgou ostali bývať 

v rodičovskom dome, Iveta sa vydala do Zádubnia.  

Anna /1933/ sa vydala do Martina, dnes zo súrodencov ţije uţ len 

ona. Ondrej /1937/ mal manţelku Júliu z Nemeckej, mali spolu 6 

synov: Peter, Ondrej, Jozef, Miroslav, Ivan a Marián. Keď Ondrej 

zomrel, vdova sa vydala za Boráka. Mali spolu synov Ľubomíra a  

Juraja.    Na fotografii: Ján Chodelka a Karolína, rod. Danková, Cyril 

s manželkou Emíliou a dcérou Irenou 
 

Ján Chodelka /1887/ bol najstarším synom Tomáša Chodelku – Drába, ktorého si pamätníci pamätajú 

s dlhými šedivými vlasmi zapletenými do vrkôčikov. Prvá manţelka mu zomrela aj s dieťaťom pri 

pôrode, keď mal najmladší syn tri roky. 

Dospelosti sa doţilo ich sedem detí. Tomášova 

druhá manţelka Františka pochádzala z Poluvsia. 

Keď Tomáš zomrel, vydala sa do Beniačov. 

Tomášova dcéra Mária sa vydala do Meškov, 

mala jednu dcéru, keď ovdovela, vydala sa do 

Babkova do Zavadzanov. Dcéra Rozália /1902/ sa 

vydala do Lietavy za Jána Melišíka. Dcéra 

Paulína /1904/ sa tieţ vydala do Lietavy do 

Hradských. Vincencia sa vydala do Ţiliny pod 

Bôrik za Valenta Hudeca. Alojzia sa vydala do 

Závadky za Jozefa Sagana. Najmladší syn Pavel 

/1913/ si zobral za manţelku Jozefovu sestru 

Jozefínu Saganovú /1912/. Pavel a Jozefína mali 

dve dcéry Máriu /1933/ a Martinu /1937/. Mária 

sa vydala za Jozefa Melišíka z Lietavy, postavili 

si dom „Za oborou“ a vychovali päť detí. Martina 

sa stala zdravotnou sestrou, vydala sa za Františka 

Vejrostu a vychovali syna Milana. Bývali 

v Kysuckom Novom Meste a na dôchodok sa 

vrátili do rodičovského domu do Podhoria.  Na 

fotografii Pavel Chodelka /1913/ s manželkou Jozefínou. 

 

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 
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