Návrh zápisu do kroniky rok 1999
Obec Podhradie sa rozkladá v doline pod Považským Inovcom, čistom, krásnom, poriadnom
prostredí s množstvom zaujímavostí, ktoré sú lákadlom pre turistov. Ľudia sa tu zameriavajú
prevažne poľnohospodárstvom. Rok 1999 priniesol množstvo vážnych udalostí v živote
občanov v našej obci.
Otváral sa už tradične zapálením vatry, hymnou a malým ohňostrojom. Akcie sa zúčastnili,
starosta obce, obecné zastupiteľstvo mládež a občania, ako aj predsedovia politických strán
a hnutí.
Prírastok obyvateľstva oproti predchádzajúcim rokom bol úbytkom, nakoľko zomrelo šesť
občanov, narodil sa iba jeden občan, jedna občianka sa odsťahovala a nikto sa neprisťahoval.
Štruktúra zamestnanosti sa vôbec nezmenila, skôr by sa dalo povedať, že pohoršila. Občania
pracujú prevažne u štátnych lesov, ako robotníci v Roľníckopodielnickom družstve Závada
ako vodiči, strážnici, traktoristi. Iba malá časť obyvateľov dochádza do okresného mesta
Topoľčany kde pracuje, a to v stavebníctve u súkromných podnikateľov v Odevných
závodov, v nemocnici a v súkromnej firme Lukas.
Asi jedna tretina obyvateľov je nezamestnaná zbytok tvoria obyvatelia v dôchodkovom veku
a školská mládež.
Spoločný život v obci je veľmi pestrý. 15. januára sa konalo 1. zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Bola ukončená plynofikácia obecného úradu a KD. Poľovnícke združenie
Závada konalo 29. januára slávnostný tradičný poľovnícky ples. Poľovnícke združenie
Závada poriada takúto akciu dvakrát v roku.
V areáli za hradom sú vybudované lyžiarske vleky, kde je možnosť športového využitia aj
v zimných mesiacoch. I keď zima v tomto roku bola skúpa, aj tak si tu veľa turistov
z blízkeho okolia, ako aj z obce zalyžovalo.
15. mája sa konali voľby prezidenta republiky, účasť občanov bola takmer sto percentná. Bol
zvolený Rudolf Schuster.
V júni sa poriadalo športové popoludnie k medzinárodnému dňu detí. Prebiehali rôzne súťaže.
Najlepší boli odmenení sladkosťou, radosť a úsmev detí žiarili sťa slniečko na oblohe.
12. júna sa montovali nové dvere do hradu pri ich oprave a výmene sa podieľali nasledovní
pracovníci: F. Božik, J. Jambor, J. Božik a B. Helbich.
Dalo by sa povedať, že záujem o dominantu Podhradia vzrástol oproti predchádzajúcim
rokom. Jednou z nich je aj záchrana zrúcaniny Topoľčianskeho hradu so zachovalou vežou
hradu.
Dňa 26. júna sa konala ďalšia akcia na jej záchranu a to oprava strechy veže. Na nej sa
podieľali nasledovní pracovníci a to z celého topoľčianskeho regiónu, ako aj obyvatelia obce:
1. Ing. Bošanský Ľubomír prednosta OÚ
2. Ing. Hrošo
riaditeľ SSC
3. Mgr. Božik Ondrej
4. Ing. Kmeť Ladislav
5. Oľga Stanková
6. Peter Božik
7. Lemeš Vladimír
8. Ľubo Krška
9. Božik František
starosta obce

13. júla sa osádzali a montovali zákazové a výstražné značky a tabule pri hrade.
Ďalšou spoločenskou udalosťou bolo konanie COUNTRY 17. júla slávnosti pri lyžiarskych
vlekoch s nasledovným programom:
Prehliadka country kapiel, súťaž v pití piva a v pití žinčice, hry zábavný program, konský
povoz na rebrináku v sprievode prešiel obcou za zámok, kde bola zapálená vatra
zvrchovanosti SR a ohňostroj.
Organizátori akcie boli SOTDUM a obec PODHRADIE. Spoluorganizátormi MsKS
Topoľčany, ICM Topoľčany, OÚ – odbor regionálneho rozvoja, TIK Topoľčany.
Za účasti asi 900 ľudí z obce a blízkeho okolia. Bolo podávané občerstvenie, ktoré
zabezpečilo Spoločenstvo obcí Topoľčiansko-duchonského mikroregiónu s miestnymi
a okresnými funkcionármi.
V noci zo 16. – na 17. júla sa stala nemilá udalosť, ktorá spôsobila organizátorom akcie
nemalé starosti. Nejaká dobrá duša zapálila vatru, ktorá mala byť zapálená 17. júla deň
dopredu. Potom sa v sobotu stavala nová vatra ešte s väčšou chuťou ako tá prvá. Na slávnosť
bolo zasa všetko v poriadku.
V mesiaci júni sa počasie zhoršilo bolo dosť dažďa a vetra. Čo malo za následok veľkú
kalamitu na ktorú pracovníci štátnych lesov len tak ľahko nezabudnú. 21. júna popadali
stromy doslova vyholili kopec škoda takmer 500 miliónov korún. Takúto obrovskú kalamitu
obyvatelia obce nepamätajú.
Na žiadosť starostu obce pána Františka Božika nám boli od 1. apríla pridelení pracovníci na
verejnoprospešné práce z Okresného úradu práce v Topoľčanoch, ktorí boli uchádzačmi
o zamestnanie a to:
Boris Helbich
Podhradie č. 89
Oľga Stanková
Podhradie č. 169
Títo pracovníci sa starali o čistenie priekop, zbieranie odpadov a kosenie cintorína ako aj
verejného priestranstva. Starali sa o ich celkovú údržbu. Vysádzali kvety, čistili okolie
pamätníkov na cintoríne, Sokolíku a na Bukovine. Prevádzali aj údržbu cesty, studní a ihriska.
Robili aj všetky ostatné práce, ktoré bolo treba v obci urobiť podľa pokynov starostu obce.
Cirkevný život v obci sa pomerne zaktivizoval nakoľko dvakrát do týždňa sa slúži svätá omša
v kultúrnom dome v stredu, nedeľu a pohrebné sväté omše.
Deti naďalej navštevujú školu v Závade a v Prašiciach nakoľko pre ich nízky počet nie je
možné v obci vyučovať.
Zdravotné zariadenie občania navštevujú v obci Prašice, kde je obvodný lekár, detský lekár
a zubný lekár. K návšteve školy a zdravotného zariadenia sú prispôsobené aj autobusové
spoje, i keď sa už niektoré pre nevyhovujúce ekonomické ukazovatele zrušili.
Životná úroveň občanov sa pohybuje v strednej hranici. Výrazne požívanie alkoholu
a toxikománie sa v obci doposiaľ nevyskytlo. Najčastejšou chorobou našich občanov je
staroba. Občania zomierajú najčastejšie na zlyhanie srdca, rakovinu a zošlosť vekom.
Z miestnych zložiek je najaktívnejší Dobrovoľný požiarny zbor. Z politických strán v obci
aktívne pracuje Strana demokratickej lavice, Hnutie za demokratické Slovensko
a Kresťansko-demokratické hnutie.

Zo súkromných podnikateľov si najlepšie vedie Štefánia Hupková, ktorá rozšírením
a skrášlením svojho Penziónu príjemne pohostí turistov zo širokého okolia ako aj z celej
vlasti.
Tenisové kurty, ktoré sa nachádzajú v areáli s možnosťou športového vyžitia spríjemnia pobyt
nejednému návštevníkovi Penziónu pod hradom.
28. decembra sa konal halový futbalový turnaj v Jacovciach. Turnaja sa z našej obce
zúčastnili:
Slášťan O., Božik R, Stanko M. ml, Godál P., Jambor J. ml, Jambor Juraj, Sucháň Milan,
Božik M. ml, Božik P, mali sme smolu prehrali sme všetky zápasy.
Prírodné a klimatické podmienky v roku 1999 boli dosť obstojné úroda bola na pomery tohto
kraja slušná uspokojivá, až na tú nemilú udalosť, ktorú som už opomenula kalamitu v lese,
ľudia tak ľahko nezabudnú.
V priebehu roka 1999 sa konala výstavby rodinných domov a to Anna Vančová č. 189 a Jozef
Štefkovič č. 190, iba v dvoch prípadoch nakoľko finančná situácia obyvateľov obce z dôvodu
nezamestnanosti je zhoršená. Väčšinou sa rodinné domčeky iba opravujú a udržiavajú v dosť
obstojnom technickom stave.
Obec má 279 obyvateľov. V priebehu roka nik neuzatvoril manželstvo. Narodilo sa iba jedno
dieťa a to Jánovi Štefkovičovi 23. 09. 1999 Benjamín Štefkovič.
V roku 1999 zomreli nasledovní občania:
1. Chlapovič Jozef č. 104 18. 03. 1999
2. Štefkovič Jozef č. 84
21. 04. 1999
3. Bajzíková Alžbeta č. 42 05. 07. 1999 – najstaršia občianka
4. Štefkovič Peter č. 30
08. 09. 1999
5. Čížová Štefánia č. 43
15. 09. 1999
6. Bajzíková Margita č. 109 03. 12. 1999
Branci, ktorí podliehali odvodu pre základnú vojenskú službu boli z obce traja a to:
1. Pavol Božik
2. Martin Číž
3. Peter Godál
Dňa 28. 10. 1999 sa uskutočnilo už 7. stretnutie seniorov (dôchodcov). Tohto stretnutia sa
zúčastnil i šéfredaktor Dnešku pán Ing. Vladimír Štefkovič, starosta obce, členovia rady
a hlavný kontrolór.
Kultúrny program pripravili deti zo ZŠ v Závade pod vedením riaditeľa Milana Godála.
V decembri 05. 12. 1999 chodil v obci opäť „Mikuláš“ a rozdával balíčky. Sponzormi akcie
boli: Štefánia Hupková, Pohostinstvo Hanka a Obec Podhradie.
Z jednotlivých významných udalostí v obci je urobená fotodokumentácia, ktorá býva vždy
zverejňovaná na table obecného úradu, kde má možnosť k nahliadnutiu a prístup každý občan.
Všetky udalosti v obci z roku 1999 som zapísala na základe poznámok starostu obce pána
Františka Božika, ktorý ich počas roka zapisoval na základe skutočných udalostí. Nakoľko
v obci Podhradie žije aj so svojou rodinkou a jednotlivých dianí sa osobne zúčastňoval.

Týmto som zásobu udalosti v obci vyčerpala. Záznam je úplný.
Všetkým, ktoré otvoria stránky tejto kroniky a budú ju čítať prajem príjemné obohatenie
a zážitok.
Návrh zápisu do kroniky bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Podhradí na zasadnutí
dňa 2000.
Zapísala: Marta Streďanská

