Návrh do obecnej kroniky rok 2004
Obec Podhradie žila v roku 2004 veľmi významnými udalosťami.
Od polovice apríla sa začalo znovu pracovať na stavbe kostola, práce pokračovali dosť
v rýchlom tempe tak, aby sa výstavba čím skôr ukončila. Koncom mesiaca sa už tradične
staval máj.
Deň detí bol spojený s rôznymi súťažami za účasti poslancov obecného zastupiteľstva.
Country slávnosti sa konali pod hradom 23. a 27. júla, ktoré sponzoroval Miroslav Okša
z Prašíc.
Vysviacka zvonov sa konala 7 augusta, kolaudácia kostola a montáž zvonov bola 19 augusta
spúšťanie zvonov do chodu na novom kostole 23 augusta. Slávnostná udalosť v dejinách
obce, o ktorej už dávno snívali minulí predkovia obce. Vysviacka nového kostola
„Premenenia Pána“ bola 29. augusta 2004.
V októbri sa poriadalo stretnutie dôchodcov 13 ročník. V decembri už tradične v kultúrnom
dome na Podhradí rozdával Mikuláš darčeky deťom, ktoré mu zaspievali alebo povedali
básničku.
Vianoce na Podhradí tento rok akosi viac žiarili šťastím nakoľko sa prvýkrát konala v kostole
„Premenenia Pána“ polnočná svätá omša.
Priebeh počasia počas roka 2004.
Január bol veľmi studený snehu bolo tak primerane. Február bol zase teplý no ku koncu sa
znovu zozimilo a studené počasie trvalo aj celý marec a apríl. Potom sa počasie ustálilo a bolo
primerané k ročnému obdobiu, ale jún a júl bol zase chladný. Jeseň bola teplá a suchá.
Spoločenský život v obci sa vôbec nezmenil oproti predchádzajúcim rokom. Výstavba
rodinných domov je veľmi slabá nakoľko finančná situácia občanov je stále rovnaká.
Väčšinou sa rodinné domy iba opravujú a prestavujú. Nezamestnanosť občanov sa nezmenila
lebo pracovné možnosti sú stále rovnaké.
Služby pre občanov vzrastajú pribúdaním nových podnikateľov, ktorí chodia predávať odevy,
obuv, domáce potreby, čistiace prostriedky, ovocie a zeleninu, kvety a rôzny iný tovar priamo
do obce.
Zdravotnícke zariadenie sa zatiaľ v obci nenachádza preto obyvatelia stále dochádzajú do
susedných obcí, Prašíc, Jacoviec alebo do okresného mesta Topoľčian.
Zato výrazne z roka na rok vzrastá turistický ruch. Opravená hradná veža, vybudovaná obora
s možnosťou zajazdiť si na koňoch po okolí, alebo sa ponosiť na poníkoch, stále čím viac
priťahuje turistov z okolia ale aj zahraničia. Nádherná príroda čistota okolia a svieži vzduch
dotvárajú nezabudnuteľné dojmy na Podhradie.
Tradičné Country slávnosti, ktoré tento rok zabezpečoval pán Okša z Prašíc sa napriek
všetkým snahám organizátorov i peknému počasiu, ktoré trvali dva dni nevydarili. Novinkou
tohto ročníka country boli skupiny Lojzo, Bukasový Masív či Tramp Song. Prítomných
potešil i spev stálic slovenskej populárnej hudby akými sú Soňa Horňáková či Alan Mikušek.
Účinkujúci vystupovali na tribúne, ktorá už „precestovala“ riadny kus Európy. Napriek
snahám i očakávaniu organizátorov, ani zvučné mená účinkujúcich a mimoriadne pekné
počasie neprivábil rekordný počet návštevníkov. Organizátori však dúfajú, že to bol iba
začiatok a Country slávnosti na Podhradí budú mať znovu veľmi dobré meno.

Slávnostná vysviacka zvonov.
Slávnostná omša, ktorú v sobotu 7. augusta 2004 slúžil Ján Sokol s topoľčianskym dekanom
Mariánom Dragúňom a správcom závadskej farnosti, ktorej je Podhradie filiálkou, Jozefom
Lehockým a suitou ďalších kňazov, bola jednou z posledných v zaplnenom miestnom
kultúrnom dome. Ordinár najväčšej slovenskej diecézy, v ktorej je 450 farností ocenil snahu
Podhradčanov pustiť sa v malej obci do takého náročného diela, akým je kostol a chválil ich
pracovnú obetavosť i peňažné dary, ktoré poskytli. Povedal, že katolíci v Podhradí vydali
svedectvo o svojej pripravenosti nestavať svoj život na piesku hmotnej pominuteľnosti, ale na
trvalých kresťanských hodnotách.
„Nech je posvätený tento zvon v mne Otca i Syna i Ducha svätého ku cit svätého Jána“
týmito slovami štyrmi krížikmi krizmou a vôňou kadidla vyprevádzal arcibiskup Ján Sokol
najprv jeden zvon a potom druhý – zasvätený sv. Františkovi z Assisi. Niekoľko úderov na
zvon oznamovalo, že žiarom zvonolejárskej pece pretavené kovy sú pripravené vysielať
z návršia pod hradom správy, pri ktorých človek dvíha zrak k oblohe, k Pánu najvyššiemu.
Väčší zvon o váhe 225 kg sv. Ján je darom farnosti od p. Milana Macku, jacovského
rodáka žijúceho na Podhradí menší 123 kg sv. František venoval obci Kamil Beresecký
z Nitry.
Zvony bili vyrobené na Morave vo Zvonolejárskej dielne Tomaškova – Dytrychová s. r. o.
Brodek u Přerova. Na oboch zvonoch bol napísaný odkaz pre nasledujúce generácie. Na
väčšom je text metanoeite na menšom na väčšiu slávu Božiu.
Zvony boli na vežu vynesené žeriavom pracovníkmi montážnej firmy počas pekného
slnečného dňa vo štvrtok 19. augusta 2004, za širokej účasti dedinčanov. Priebeh udalostí bol
aj tentokrát zachytený na fotografiách a videozáznamoch.
Kolaudácia kostola sa konala 19. 08. 2004. Posledná svätá omša sa v kultúrnom dome slúžila
25. augusta 2004
Prvá svätá omša v kostole Premenenia Pána na Podhradí nedeľa 29. augusta 2004.
.......tento kostol dnes požehnáme. Lebo sú dve možnosti požehnať a posvätiť. Posvätiť kostol
znamená ho aj konsekrovať. Ale aby bol konsekrovaný, musí spĺňať určité kritériá.
Predovšetkým musí mať pevný oltár stabilný, kamenný. To zatiaľ tu v tejto obci nie je,
a okrem toho, že je to filiálka nie je potrebné, aby bol konsekrovaný, ale bude len požehnaný.
To je skoro to isté až na rozdiel, že sa nebude konsekrovať oltár a steny tohto chrámu ale len
kropiť svätenou vodou.
Prvej svätej omši v novom kostole predchádzal slávnostný sprievod, ktorý sa začal tvoriť
pred obecným úradom. Dychovka, kroje a množstvo ľudí ku ktorým sa pridalo i usmievavé
slniečko to spestrili.
V čele sprievodu boli Mons. arcibiskup Ján Sokol, starosta obce František Božik, farári
z okolitých obcí a množstvo pozvaných hostí z radov cirkvi i obce. Poslednýkrát sprevádzal
zvon miestnej kaplnky slávnostný sprievod k novému kostolu, kde svoj hlas odovzdal novým
zvonom.
Po príchode sprievodu pred dvere nového kostola sa prihovoril k veriacim starosta obce.
Drahí naši vzácni rodáci, hostia vážené dámy a páni, milé deti a mládež. Doznel nádherný
hlahol zvonov, ktoré nás pozvali na dnešnú prekrásnu slávnosť, ktorá sa koná pri príležitosti
veľmi zriedkavej a pre našu obec Podhradie priam historickej.
Udalosť, ktorá sa neopakuje každoročne. Je to slávnosť posvätenia nového kostola, ktorý je
zasvätený „Premeneniu Pána“ na hore Tábor.

Dovoľte mi, vážení prítomní, osobitne privítať medzi nami otca arcibiskupa Mons. Jána
Sokola, majstra Petra Dvorského, ako aj rehoľnú sestričku Jozefínu Božikovú a dvoch kňazov
podhradských rodákov.
Podhradie už patrí medzi obce, ktoré majú stánok Boha medzi ľuďmi. Nech je tento kostol
blízky nášmu srdcu a nech je nám naozaj bránou do neba. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám
pomohol, aby sa postavil a tak splnil pradávnu túžbu našich predkov. Ďakujem aj tým, ktorí
sa o jeho postavenie pričinili akýmkoľvek spôsobom hlavne firme Modest z Bánoviec nad
Bebravou a jej vedúcemu pánu Stanislavovi Mikušovi, Petrovi Jakalovi a celej stavebnej
skupine.
Príhovor Mons. Jána Sokola, arcibiskupa – metropolitu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
počas slávnostnej svätej omše.
Vysokodôstojný pán dekan, Duchovný otec farnosti, rodáci z tejto farnosti, oltárni bratia. ako
pozerám na tváre niektorí z Vás pôsobili práve v nej, predstavitelia obce na čele s pánom
starostom, zástupcovia iných organizácií, vzácni hostia, zvlášť náš brat umelec Peter
Dvorský, ctihodné sestričky, Podhraďania tu narodení, ale aj bývajúci u iných lokalitách
nášho Slovenska, možno aj v zahraničí, milé deti, mladí priatelia, všetci tu prítomní, bratia
a sestry.
Viera je dar. Ale na tento dar človek musí, alebo by mal odpovedať. Je prirodzené, že toto je
dar, ktorý nám bol zasiaty do sŕdc pri svätom krste. A mnohí chvalabohu aj vy prítomní by ste
dali odpoveď na tento dar, že ste ho prostriedkami vymenovali i zveľaďovali. Preto ste si
vieru zachovali.
Teda prišli sme dnes v tento veľký deň v tejto obci poďakovať Pánu Bohu. A preto čo iné
zvolať ako to nech je zvelebený pochválený a oslávený trojjediný Boh za jeho lásku za jeho
milosť, že napĺňa srdcia pre takéto dielo.
K čomu nás však drahí moji bratia a sestry, zaväzuje tento deň, aby sme k tomuto stánku
Boha medzi nami mali pozitívny vzťah a úctu. Starali sa o jeho čistotu a zveľaďovanie, aby
nám bol drahý nášmu srdcu, a aby ste tento vzťah a túto lásku vštepovali aj do sŕdc svojich
detí. Prichádzame sem, aby vám Ježiš mohol naliať balzam na rany vašej duše, aby Vám
osušil slzy, aby ste vy s ním komunikujúc naplnili sa optimizmom, radosťou a nádejou
v týchto časoch, ktoré dáva Ježiš žijúci v cirkvi.
Po ukončení slávnostnej svätej omše sa konalo v priestoroch kultúrneho domu slávnostné
zasadnutie obecného zastupiteľstva na ktorom sa prihovoril prítomným starosta obce.
Potom pozdravil prítomných arcibiskup Ján Sokol, dekan Alojz Lackovič, ako aj majster
Peter Dvorský.
Po skončení slávnostného zasadnutia nasledovalo posedenie pre hostí ako aj občanov, ktorí
prispeli akýmkoľvek spôsobom na stavbu kostola.
Vecné dary pre kostol „Premenenia Pána“ na Podhradí.
Vladimír Pavlík daroval monštranciu a kalich. Lavice v hodnote 60 tis. daroval V. Štefkovič.
Marek Božik daroval prestieranie v štyroch farbách v hodnote 8 000 slov. korún, tri vyšívali
rehoľné sestričky v Ivánke pri Nitre a jedno prestieranie Mariánske vyšívala ručne 80 ročná
pani Pajgertová z Hajnej Novej Vsi.
V októbri bol pred vchodom do kostola postavený kríž. Drevo naň daroval M. Sucháň, urobil
ho M. Božik stavali ho Ján Jambor, Pavol Štefkovič, Jozef Božik, František Božik, Vladimír
Štefkovič, Oľga Stanková, Marián Vargic, Ján Božik, Ján Bajzík.
Na Vianoce 24. decembra sa v novom kostole konala prvá polnočná svätá omša, ktorú
celebroval náš rodák Marek Božik.

Počas roka 2004 zomreli:
Michal Božik
Anna Dunková
Anna Božiková

13. 08. 2004
24. 08. 2004
16. 09. 2004

Narodili sa deti:
Dvojičky Natália a Karin Šagátová 25. 08. 2004
Lenka Bálešová
12. 02. 2004
Z jednotlivých významných udalostí v obci sú urobené fotodokumentácie a kazety, ktoré sú
archívnou prílohou tejto kroniky.
Týmto som zásobu udalostí v obci za rok 2004, ktorý bol pre občanov veľmi významný
vyčerpala.
Zápis do obecnej kroniky bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Podhradí dňa
27. 04. 2006.
Zapísala Marta Streďanská

