
Láska i tŕne na kvet mení, láska je ustavičná 
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Dnešná doba potrebuje práve toto. Premieňať tŕne, ktoré nás 
pichajú a zraňujú, na kvety. Ako hovorí básnik, dá sa to – ale len 

trpezlivosťou, láskou, obetou.  Lebo keď sa proti zlu bojuje zlom, je ešte 
viac zla na svete. Preto treba robiť dobro. A to nielen dnes, vždy to tak 
bolo, a bude. Trápi sa s tým každá generácia, každá doba, nielen tá naša.  
A nikto a nikdy si nemôžeme povedať, že  vyhral. Je to naša celoživotná 
úloha.  Každý deň znovu začínať. V tomto zmysle sa hovorí, že život je 
boj. Odmenou a skutočnou výhrou je pokoj v duši. A ten sa nedá kúpiť za 
žiadne peniaze, ani nijako inak získať. 

 

Okno 
Boli raz dvaja muži a obidvaja boli vážne chorí. Bývali spolu v jednej malej izbe vo veľkej 

nemocnici. V izbičke bolo len jedno okno, ktorým ste mohli vidieť okolitý svet. Jeden z mužov smel v rámci 

svojej liečby hodinu denne sedieť na posteli. Jeho posteľ stála pri okne. Ale ten druhý musel po celý čas ležať 

vystretý na chrbte. 

           Každé popoludnie, keď muža pri okne na hodinu podopreli, trávil čas tým, že opisoval, čo vidí cez 

okno. Okno viedlo rovno do parku s jazerom. Po jazere plávali kačky a labute a deti na brehu ich kŕmili 

chlebom alebo si púšťali lodičky. Zaľúbení sa prechádzali ruka v ruke pomedzi stromy, boli tu kvety a 

trávniky, na ktorých ľudia hrali softbal. A vzadu za korunami stromov bol krásny výhľad na panorámu 

mesta. 

         Muž ležiaci na chrbte počúval toho druhého, ktorý opisoval, čo vidí a vychutnával každé jeho slovo. 

Počúval, ako jedno dieťa skoro spadlo do jazera a aké krásne sú dievčatá v letných šatách. Mužovo 

rozprávanie bolo také vrúcne, že ten druhý prežíval všetko tak, akoby bol naozaj videl, čo sa deje vonku v 

parku. 

          Jedného krásneho odpoludnia však ležiacemu mužovi napadlo: prečo muž ležiaci pri okne môže 

vychutnávať všetok pôžitok z toho, čo sa deje za oknom? Prečo aj on nemá takú možnosť? Cítil sa síce 

zahanbene, ale čím viac sa snažil zahnať tieto myšlienky, tým viac túžil vymeniť si miesto. Jeho závisť sa 

stupňovala až tak, že by urobil pre to už všetko! 

         Raz v noci, keď uprene hľadel do povaly, druhý muž sa zrazu náhle prebudil. Kašľal až lapal dych a 

snažil sa dočiahnuť na tlačidlo, aby privolal sestričku. Muž ho však len pozoroval a ani sa nepohol dokonca 

ani vtedy, keď počul svoje meno... Po chvíli ten druhý prestal dýchať.  

Ráno sestrička našla muža pri okne mŕtveho a potom jeho telo potichu odviezli preč. Keď sa to mužovi, ktorý 

zostal v izbe, zdalo už vhodné, požiadal, či by ho nemohli premiestniť na posteľ pri okne. 

A tak ho presťahovali, uložili ho do postele a urobili mu pohodlie. Vo chvíli, keď všetci odišli, oprel sa o 

jeden lakeť, bolestivo a namáhavo. Zdvihol sa, aby sa pozrel von oknom. 

 

Za oknom bol holý múr nemocničnej budovy.... 



RUDOLF MARTINKA, starosta obce PODHORIE 

8.9.1953 – 11.2.2014 

Rudolf Martinka pochádzal 
z Trnového, so svojou manželkou Otíliou 
a deťmi Jurajom a Miriam bývali na 
Vlčincoch a do rodinného domu v Podhorí sa 
nasťahovali v roku 2005. Poslancom OZ 

v Podhorí sa stal počas pôsobenia  jeho 
predchodcu starostu Pavla Masného.  

Po jeho náhlom úmrtí pôsobil ako 
zastupujúci starosta a za starostu obce bol 

zvolený vo voľbách 27.10.2007 a opätovne 
27.11.2010.  

Počas svojho pôsobenia pokračoval 
v riešení problému zabezpečenia pitnej vody 
pre obyvateľov obce výstavbou vodojemu 
a výstavbou nových vodovodných rozvodov a 

kanalizácie v obci. V tejto započatej práci 
plánoval pokračovať, ale dokončenie tohto 
diela čaká na jeho nástupcu. Previedla sa 
rekonštrukcia miestnych komunikácií po 
výkopových prácach na Hornom konci. 
V obci bol zavedený kamerový systém. DHZ 
jeho pomocou získal do vlastníctva požiarne 
auto. Previedla sa rekonštrukcia obecného 
úradu a kultúrneho domu. Vybudovalo sa 

multifunkčné ihrisko pri miestnej budove materskej školy, altánok na Roháči, obnovil sa kríž na Drahách, 

bola odhalená pamätná tabuľa prvej učiteľke v obci Karolíne Brüstleovej a zaslúžilému učiteľovi Ľudovítovi 
Gregušovi. Vznikol spevácky súbor PODHORČAN, Literárna súťaž „Odkaz Karolíny Brüstleovej“, obec 

vydala monografiu „PODHORIE“, začala sa tradícia stavania obecného mája. Podľa hodnotenia organizácie 
INEKO bolo Podhorie najlepšie hospodáriacou obcou v žilinskom kraji s celkovým skóre +2,9.  

  Nečakal, že príde koniec. Mal svoje plány, rozbehnuté akcie... Pozýval na plánované kultúrne akcie, 
tešil sa na ne.  Odišiel náhle, krátko po príchode z práce.  
  V sobotu 15.2.2014 sme sa za prítomnosti početných smútočných hostí navždy rozlúčili s našim 
starostom Rudolfom Martinkom v kaplnke Panny Márie Ružencovej na obecnom cintoríne v Podhorí. 
Pohrebné obrady vykonali a zádušnú svätú omšu celebrovali Mons. Stanislav Belák, vdp. Róbert Hanuliak 
a vdp. Daniel Šedík. 
 
 

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhorie dňa 19.2.2014 

Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, poverený zastupovaním starostu obce, privítal prítomných a požiadal 
o uctenie si minútou ticha zosnulého starostu obce Rudolfa Martinku. 

- Poslanci vzali na vedomie, že úmrtím starostu zaniká mandát starostu. 
- OZ ukladá zástupcovi starostu obce Antonovi Chobotovi zaslať žiadosť o vyhlásenie nových volieb do 
orgánov samosprávy obce a starostu obce Podhorie. 

- OZ ukladá zástupcovi starostu obce, Anne Horčičákovej a Monike Vráblovej v súčinnosti s bankovými 
inštitúciami schválenú zmenu podpisového vzoru. 

- OZ ukladá schválenej komisii vykonať protokolárne odovzdanie funkcie zástupcovi starostu. 

 

Kontakt na Antona Chobota, povereného zastupovaním starostu obce: 041 500 6298, 

0903 822 018 

 

 



KRONIKA 

Narodil sa Marko Masný. Rodičom srdečne blahoželáme.  
Zomrel Rudolf Martinka vo veku 60 rokov, Oľga Danková vo veku 85 rokov. 

INFORMÁCIA O ČASE A MIESTE KONANIA VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY  
Prvé kolo:  sobota 15.marca 2014 od 7.00 do 22. hod. 

Druhé kolo: sobota 29.marca 2014 od 7.00 hod. do 22. hod.  

Miestnosť konania voľby  v okrsku č.1 je volebná miestnosť v Kultúrnom dome č.50, Podhorie 

 

Pôstne putovanie na Roháč 2014 

9.3.2014 – KC sv. Cyrila a Metoda – za vieru v našej obci  
16.3.2014 – KC s Bolestnou Matkou – za náš národ  

23.3.2014 – KC za rodiny 

30.3.2014 – KC Veľkňaza – za kňazov 

6.4.2014 – KC našich krížov 

13.4.2014 – Plody Ducha Svätého – za mládež 

Pobožnosti Krížovej cesty spojené s výstupom na Roháč počas tohtoročných pôstnych nedieľ 

sa začínajú vždy o 14.00 hodine pri prvom zastavení Pod Dubovcom /Na Blatách/ 

Krížové cesty 2014 v kostole Povýšenia sv. Kríža v Lietave 

Piatok   7.3.2014 :  Slová našich dní - animátori  
Piatok  14.3.2014 : Kto chce ísť za mnou – muži 
Piatok   21.3.2014 :  KC  Svedomie -  rodiny   

Piatok   28.3.2014 : KC s Bolestnou Matkou -   ženy  
Piatok     4.4.2014 : KC  Príbehy – miništranti  
Pobožnosti Krížovej cesty začínajú vždy v piatok o 17.30 hod.  

 

Slávnostné vyhodnotenie  5. ročníka Literárnej súťaže 

               „ODKAZ KAROLÍNY BRÜSTLEOVEJ“ 

Odborná porota vyhodnotila literárne práce zaslané do súťaže „Odkaz 
Karolíny Brüstleovej“. V tomto jubilejnom piatom ročníku sa do súťaže 
prihlásilo 89 autorov z celého Slovenska, niektorí z nich zaslali aj viac 

svojich prác. Práce boli hodnotené anonymne.  Dňa 4.4.2014 o 11.15 

hodine bude v kultúrnom dome slávnostné vyhlásenie víťazov, 
rozborový seminár prihlásených prác a úrovne súťaže za prítomností 
účastníkov súťaže a hostí z KKS a zo ŽSK. Literárnu súťaž organizuje 
Obec Podhorie v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline 
a Rímskokatolíckym farským úradom v Lietave. Bola vyhlásená pred 
piatimi rokmi na počesť začatia školy v Podhorí a prvej riadnej učiteľky 
Karolíny Brüstleovej. V každom ročníku LS bol vydaný Zborník prác 
OKB, uverejnenie ktorých odporučila odborná porota. 
 

PLAMEŇ – ŽIACKY HASIČSKÝ ODDIEL  
Žiaci od 8 do 15 rokov môžu pracovať v žiackom oddiele DHZ v Podhorí, kde sa môžu oboznámiť 
s hasičskou technikou a zúčastňovať sa hasičských súťaží. Po prijatí do hasičského zboru dostanú hasičskú 
výstroj. Prvé stretnutie oddielu Plameň bude koncom marca. 

Kontakty, na ktoré môžu rodičia v prípade záujmu prihlásiť svoje deti: 
Maroš Zbytek, referent mládeže DHZ / maros.zbytek@gmail.com, 0902 622 656 

Andrej Chobot, vedúci mládeže DHZ / andrej.chobot@gmail.com, 0910 575 915 

Viliam Masný, veliteľ DHZ / viliam.masny@gmail.com, 0908 69 22 59  

 



DOM č. 33 
V dome číslo 33 býval v roku 1938 Ján Chodelka /1868/, jeho dvaja synovia Matej a Rehor s rodinami 

a vnuk Pavel s rodinou. Mali spoločný dvor s domom svojho brata Tomáša Chodelku – Drába, ktorý stál 
oproti.  

 

Matej Chodelka /1892/ s manželkou Karolínou, rod. Chobotovou /1894/ si neskôr postavili dom na  Hornom 
konci. Ich najstaršia dcéra Anna /vydatá Pelikánová/ sa vydala do 
Lúčky, jej syn Štefan Pelikán je sochár, je autorom drevenej sochy 
v Dome smútku v Podhorí.  Syn Pavel /1915/ si zobral za manželku 
Katarínu, rod. Koššovú /1914/ a mali jedného syna  Pavla. Pavel bol 
stolár a hral v miestnej kapele na husle. Jeho syn Pavel/1937/ sa stal 

inžinierom a bol riaditeľom Tehelní v Ružomberku. Oženil sa 
s učiteľkou Ludvikou Študentovou, majú dcéru Katarínu a syna Pavla, 

ktorý je známym gitaristom. Žofia /1919/ 
sa vydala do Brezian za Martoníka, Irena 
/1922/ zomrela slobodná, Vinca /1924/ sa 

vydala do Hôrok za Úkropa a Emília 
/1938/ do Rosiny do Joklov.  Matej 

Chodelka bol v roku 1942 richtárom 
Podhoria.   

b 
Na fotografii Pavel Chodelka /1915/ 

s manželkou Katarínou /1914/, dom Mateja 

Chodelku pri pohrebe jeho dcéry Ireny. 
 

 

Druhý syn Rehor /1902/ s manželkou 
Karolínou Barčiakovou /1904/ mali dcéru Františku /1926/, ktorá sa vydala za Vincenta Šupeja a mali spolu 

troch synov: Jána, Františka a Miroslava. 

Vincent s manželkou si postavili dom „Pri 

brodku“. Syn Jozef /1928/ sa oženil s Vincou 

rod. Šupejovou a mali spolu deti Františka, 

Vieru, Jána, Júliu, a  Zuzanu. Jozef s rodinou 

zostali bývať v rodičovskom dome. Anton 
/1930/ sa oženil s Boženou, rod. Kováčovou, 
postavili si dom v Kopcoch a mali spolu 

deväť detí: Anton, Igor, Anna, Božena, 
Zuzana, Eva, Beáta, Katarína, Miloš.  

Rudolf sa oženil s Helenou Suchou, ktorá učila v Základnej škole  
v Lietave, bývajú v Žiline. Mária sa vydala do Martina a dnes je 

jedinou žijúcou dcérou Rehora Chodelku. V Martine žila aj 
Jozefína, ktorá tam  študovala medicínu a pracovala ako lekárka.  
 

Na fotografii: Rehor Chodelka /1902/ s manželkou Karolínou /1904/, 

Jozefína Chodelková a Jozef Chodelka s manželkou Vincou. 

 

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 


