Návrh do obecnej kroniky rok 2003
Dedinka Podhradie sa rozprestiera v doline Považského Inovca s výhľadom na okolité
dediny a okresné mesto Topoľčany.
Jej čistý vzduch a pekné prostredie je balzamom pre obyvateľov, ktorí sa tu dožívajú
vysokého veku. Pekný a príjemný domov robí ľudí citlivejšími a vnímavejšími.
Začiatok roka 2003 prežívali Podhraďania obvyklým spôsobom.
Slávnostným príhovorom starostu obce Františka Božika, piesňami a koledami. Zúčastnili sa
ho poslanci obecného zastupiteľstva, mládež a niektorí občania.
Január bol bohatý na sneh a tak bolo veselo v areály pri lyžiarskych vlekoch.
Za zimným športom sem chodili návštevníci takmer z celého okresu. Sneh trval až do konca
februára.
V apríli 21. sa konala prvá výstava v dejinách hradu, výstava sakrálnych predmetov na Topoľčianskom hrade. Výstavu slávnostne otvoril otec arcibiskup metropolita Slovenska Mons. Ján
Sokol. Ktorý si zaspomínal na mladé časy, kedy tiež rád chodil na Podhradie a hrad. Bol
dojatý výstavou a tiež návštevou turistov, ktorí sa jej zúčastnili.
Vtedy jednoznačne súhlasil s výstavbou kostola, ktorý obci chýba. Pekné zážitky z výstavy
narušil popoludní požiar lesa v lokalite na Skalici. Včasným zásahom obyvateľov obce
a hasičov z Topoľčian sa podarilo požiar včas uhasiť. Škoda ktorá vznikla bola 10 000,- Sk.
Zhorelo asi 8 há lesa.
V utorok 22. apríla znovu horel svah pri hrade. Rýchlym zásahom hasičov z okresného mesta
a občanov bol požiar zlikvidovaný. Vyhorela plocha porastu cca 3 árov, škoda nepresiahla
2 000,- Sk.
V máji 2. sa konal 5 ročník už tradičnej súťaže Hyperikum, prírodo-vedná súťaž detí zo
základných škôl z mikroregiónu SOTDUM.
Súťaž organizovala Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica Centrum pre
revitalizáciu zaťažených oblastí Prievidza.
V máji sa začalo pokračovať s výstavbou kostola.
Referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie sa konalo v dňoch 16. a 17. mája bolo
platné, referenda sa zúčastnilo 52 % oprávnených občanov. Koncom mája 26. sa uskutočnil
kontrolný deň na hrade ohladne financií.
Komisia bola v zložení:
Ing. Vladimír Haraj Agentúra SAPARD
Ing. Vladimír Jamnický
Ing. Ladislav Kmeť
Ing. Zoltán Bajzík obec Závada
Za obec Podhradie boli prítomní:
František Božik starosta obce
Ing. Marián Vargic
Extrémne horúčavy a sucho až 34° C morili obyvateľov a poľnohospodárov.
Tohtoročné úrody ohrozovalo veľké sucho. Vysoké teploty a sucho trvali celý máj a jún.
15. júna v nedeľu popoludní prišiel na kontrolu stavby kostola arcibiskup metropolita Ján
Sokol. Nakoľko sa so stavbou pokračovalo dosť rýchlo metropolita Slovenska navštívil
Podhradie ešte dva krát a to 20. júla aj s rektorom seminára v Miláne Francesco Mancinnelly.
A 3. septembra s pánom Stančíkom. Kostol Premenenia Pána bol do zimy pod strechou.

V auguste 16. bola po dvoch rokoch znovu otvorená krčma, ktorú začal prevádzkovať pán
Michal Paluš z Prašíc a dal jej nový názov „ Hradná krčma.“
Country slávnosti pod hradom sa toho roku nevydarili nakoľko sa prekladali termíny
a podujatie sa konalo až na tretí krát.
Mesiac október bol už tradične pripravený pre našich seniorov. S bohatým kultúrnym
programom žiakov Základnej školy Závada, slávnostným príhovorom poslancov a malým
pamätným darčekom. Pri ktorom bolo aj posedenie, občerstvenie a hudba Duo Čvančarovci.
V decembri chodil už tradičný Mikuláš a rozdával darčeky v kultúrnom dome. Sponzormi
podujatia boli obec Podhradie a pani Štefánia Hupková Penzión pod hradom.
Obora, ktorú vybudoval p. Miroslav Aschengeschwandtner sa rozrástla dovozom nových
dostihových koní a danielej zveri. Čím sa zvýšila návštevnosť obce.
Spoločným úsilím sa dosiahol daný cieľ.
Spoločenský život v obci sa moc nezmenil oproti predchádzajúcim rokom.
Výstavba nových rodinných domov v obci je veľmi nízka. Štruktúra obyvateľov je prestaralá
asi 70 % obyvateľov je v poproduktívnom veku. Nezamestnanosť sa nezmenila nakoľko
pracovné možnosti obyvateľov sú tie isté. Obec nemá podmienky vytvoriť nové pracovné
miesta pre občanov. Finančné prostriedky, ktoré obec získava z daní stačia pokryť bežné
výdavky obce ako sú verejné osvetlenie, voda, plyn a údržba miestnych kumunikácií.
Od 1. mája nám boli pridelení pracovníci na verejnoprospešné práce z Okresného úradu práce
v Topoľčanoch, ktorí boli uchádzačmi o zamestnanie.
p. Marián Vargic z Topoľčian
Ktorý sa staral o sprievodcovskú činnosť na Topoľčianskom hrade.
Od 1. júla to boli evidovaní nezamestnaní z obce a to:
Eva Štefkovičová
Podhradie č. 111
Vladimír Štefkovič
Podhradie č. 84
Miroslav Štefkovič
Podhradie č. 173
Od 1. decembra:
Rudolf Geier z Topoľčian
Marek Dolinay z Topoľčian
Títo pracovníci sa starali o čistenie priekop, zbieranie a triedenie odpadu, kosenie priekop ako
aj miestneho cintorína a verejné priestranstvá. Vysádzali kvety, starali sa o poriadok
v priestoroch hradu. Vypomáhali aj pri jednotlivých akciách ako Country slávnosti pod
hradom, stretnutie s dôchodcami na prácach pri výstavbe kostola ako aj cez zimu
odhadzovanie snehu a posýpanie miestnych komunikácií.
Cirkevný život v obci zostáva nezmenený, pre občanov sa dvakrát do týždňa slúži svätá
omša ak je to potrebné i pohrebná svätá omša v kultúrnom dome na Podhradí. Neopísateľná
radosť prevažnej väčšiny obyvateľov je predsa z výstavby nového kostola „Premenenia
Pána“, ktorí prispievajú na jeho výstavbu.
Deti navštevujú MŠ v Závade, Základnú školu 1 – 4 v Závade a od piatej triedy Základnú
školu v Prašiciach. Niektoré chodia do školy až do okresného mesta Topoľčian.
Prevažná väčšina občanov patrí k lekárovi Mudr. Petrovi Markechovi do Prašíc, kde je
i zubná lekárka a detská lekárka.
Služby pre občanov vzrastajú pribúdaním nových podnikateľov, ktorí podľa potreby niekoľko
krát do týždňa chodia predávať rôzne výrobky ako: odevy, textil, čistiace prostriedky, obuv,
ovocie, zeleninu a iný tovar. Niektorí poskytujú i rôzne služby a opravy.

Výrazne vzrástol i turistický ruch, záujem o útulnú dedinku Podhradie a jej dominantu
Topoľčiansky hrad prejavujú turisti z celého Slovenska, blízkeho okolia ako aj zo zahraničia.
Opravená hradná veža s výhľadom po okolí, pekné prostredie ako aj vybudovaná obora pána
Aschengeschwandtnera s možnosťou zajazdiť si na koňoch, alebo ponosiť sa na poníkoch je
pre malých i veľkých nezabudnuteľným zážitkom. V zimných mesiacoch je možnosť
lyžovania a sánkovania v areály pod hradom. Pre tých viac náročných s možnosťou
ubytovania v Penzióne pod hradom s celodennou stravou a rôznymi druhmi športov, tenis,
plávanie, turistika alebo relax v perličkovom kúpeli.
Športové a kultúrne podujatie býva jedenkrát do roka na deň detí, pre nízky počet mladej
generácie nie je možnosť poriadať rôzne športové súťaže , preto niektorí chodia hrať futbal do
susednej obce Závada.
Z jednotlivých významných udalostí, ktoré sa konali počas roka v obci je urobené tablo –
výstižná fotodokumentácia, ktorá býva zverejňovaná počas jednotlivých udalostí na table
obecného úradu. Kde má možnosť k nahliadnutiu a prístup každý občan.
Individuálna výstavba bytov v obci za rok 2003. Boli vydané iba dve stavebné povolenia
týmto občanom.
1. Ing. Peter Izák a manž. Mária bytom Bratislava Karlovská 49
2. Mgr. Milan Godál a manž. Mgr. Jarmila bytom Topoľčany Bern. 2112
V roku 2003 nebola skolaudovaná žiadna stavba.
Sobáš uzatvorili tri manželské páry:
1. Mária Godálová a Roman Fiantok
2. Stanislava Papešová a Ján Sebíň
3. Oľga Ondrejčíková a Róbert Božik
Počet obyvateľov i keď pomaly ale predsa vzrastá. Do obce sa počas roka prisťahovalo
11 občanov včetne detí:
1. Marek Adamkovič
Podhradie 180
2. Martin Adamkovič
Podhradie 180
3. Oľga Vozníková
Podhradie 183
4. Marta Višňovská
Podhradie 53
5. Jaroslav Bodocký
Podhradie 187
6. Roman Fiantok
Podhradie 65
7. Soňa Michalková
Podhradie 3
8. Katarína Michalková
Podhradie 3
9. Dalibor Michalka
Podhradie 3
10. Marek Michalka
Podhradie 3
11. Stanislava Sebíňová
Podhradie 50
Prírastok u obyvateľstva sa percentuálne ustálil, oproti predchádzajúcim rokom.
Narodili sa dve deti:
1. Ondrej Helbich
Podhradie č. 90
2. Marek Jágrik
Podhradie č. 149
V roku 2003 zomreli nasledovní občania:
1. Mária Godálová
Podhradie č. 65
2. Jozef Božik
Podhradie č. 152
3. Marta Bálešová
Podhradie č. 157
4. Anton Božik
Podhradie č. 160

22. 01. 2003
30. 07. 2003
18. 09. 2003
22. 11. 2003

Počet obyvateľov ku koncu roka 2003 bol 300 členov.
To by bolo zhruba všetko čím žila obec Podhradie v roku 2003.
Zapísala pracovníčka obecného úradu v Podhradí Marta Streďanská.
Zápis bol schválený obecným zastupiteľstvom v Podhradí na zasadnutí dňa 23. 09. 2004

