Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2005
Rok 2005 nás privítal dlhou zimou. Zasnežené Podhradie prilákalo veľa turistov, najmä
nadšencov zimných športov.
06. 02. 2005 sa konal prvý krst v novom kostole. Sviatosť krstu udelil náš rodák vdp. Marek
Božik Dominike Božikovej, ktorá sa tak stala členkou katolíckej cirkvi.
Koncom apríla bola v starej komode pani Márie Godálovej objavená dokumentácia
pripravovanej stavby kostola či kaplnky na Podhradí z 13. 09. 1948.
1. mája stál pred obecným úradom máj. Jeho stavanie sa stalo miestnou tradíciou.
07. 08. sa na Podhradí konali prvé hody. Svätú omšu celebrovali vdp. Marek Božik, vdp.
Benedikt Vančo z Kanady ( rodák z Velušoviec) a náš pán farár Jozef Lehocký.
27. 08. sa celá obec zobudila do pekného sviatočného dňa. Konala sa obecná oslava 760.
výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Na tento rok pripadli aj ďalšie zaujímavé
výročia, a to najmä prvé výročie vysviacky kostola Premenenia Pána, sté výročie posvätenia
zvona v miestnej kaplnke darovaného barónom Augustom Stummerom roku 1905 či
61. výročie Slovenského národného povstania, ktorého pripomínanie sa stalo v našej obci
tradíciou.
Pri tejto príležitosti boli v kostole osadené tri tabule s pamätnými nápismi a svätenica.
Obec vydala publikáciu s názvom Od Nazaretu po Podhradie autora Ing. Mariána Vargica,
ktorá popisuje cestu Podhradia k vlastnému kostolu. Vydané boli tiež obrázky s motívom
kostola a štyri pohľadnice s motívom Topoľčianskeho hradu.
Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Štefan Vrablec za účasti ďalších kňazov:
Alojza Lackoviča, Petra Ráceka, Jozefa Gajdoša a miestneho pána farára Jozefa Lehockého.
Oficiálnych osláv sa zúčastnil aj poslanec vyššieho územného celku Judr. Karol Gerhát
a starostovia okolitých obcí: Ľudovít Chrkavý (Tesáre), Jozef Toman (Jacovce), Ľubomír
Grman (Kuzmice), Jozefína Paulovičová (Velušovce), Jozef Beňo (zástupca starostu Závady),
ako aj poslanci obecného zastupiteľstva obce Podhradie ( Ján Jambor, Mgr. Ondrej Božik,
Ján Geschwandtner, Peter Božik, Milan Štefkovič) a ďalší hostia.
Druhou časťou osláv bolo slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom zaznel
príhovor starostu obce, spojené so slávnostným obedom. Menu pozostávalo zo slepačej
polievky, hovädzieho mäsa, ryže a zeleninového šalátu.
Bolo na škodu, že z pozvaných hostí prišla len polovica. Napriek tomu na slávnosti vládla
príjemná atmosféra.
V mesiaci september pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa na hrade konalo
podujatie organizované Krajským pamiatkovým úradom v Topoľčanoch, na ktorom sa
zúčastnil dobový šermiarsky spolok Hereditas patrum.
Súčasťou podujatia bola možnosť pozorovať široké okolie pomocou astronomického
ďalekohľadu umiestneného na druhom nádvorí.
Zrejme nedostatočná propagácia podujatia v médiách sa podpísala pod veľmi slabú účasť
verejnosti hoci počasie bolo nádherné.

Dňa 06. 09. sa počas práce v lese stal ťažký úraz nášmu spoluobčanovi Jurajovi Michalkovi.
27. 10. pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa už tradične konalo posedenie pre občanov
v dôchodkovom veku, na ktorom vystúpili s kultúrnym programom žiaci základnej školy
v Závade pod vedením svojich pedagógov.
V mesiaci október zrejme miestni vandali ukradli niekoľkoročnú tuju zdobiacu okolie „ Pri
obrázku“.
V tomto roku sa konali voľby do Vyšších územných celkov. 1. kolo volieb bolo dňa
26. 11. 2005. Zapísaných voličov bolo 246, volebná účasť 62 voličov, to je 25 %.
Druhé kolo sa konalo 10. 12. 2005. Zapísaných voličov 246, volebná účasť 82 voličov, to je
33 %.
V tomto roku zomrelo šesť našich spoluobčanov:
1. Mária Bajzíková
2. Anna Beňová
3. Mária Godálová
4. Michal Sako
5. František Bajzík
6. Anna Kišacová

Prašice 108
Podhradie 22
Podhradie 90
Podhradie 73
Podhradie 109
Podhradie 96

20. 01. 2005
22. 04. 2005
18. 05. 2005
25. 07. 2005
15. 09. 2005
20. 09. 2005

V roku 2005 sa narodili tieto deti:
1. Natália Fiantoková 12. 04.
2. Sofia Sebíňová
08. 06
3. Juraj Šagát
21. 10.
Od 19. 05. 2005 boli prihlásení na trvalý pobyt:
1. Vladimíra Behulová
2. Alex Beňo
3. Aleš Beňo

Podhradie 22
Podhradie 22
Podhradie 22

a od 13. 10. 2005 bola prihlásená:
4. Petra Sucháňová
Podhradie 184
Z trvalého pobytu na Podhradí boli odhlásení:
č. d. 158
č. d. 180
č. d. 182
č. d. 186
č. d. 187

Štefan Štefkovič
Martin Adamkovič
Rastislav Bajzík
Miroslav Kostolný
Jaroslav Bodocký

od 14. 12. 2005
od 09. 09. 2005
od 13. 12. 2005
od 20. 04. 2005
od 02. 03. 2005

Počet obyvateľov ku koncu roku 2005 bol 304.
Zapísala Zuzana Stanková

do Prašíc
do Bratislavy
do Topoľčian
do Jacoviec
do Topoľčian

