Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2011
Nový rok 2011 sa začal pri vatre pod Topoľčianskym hradom, ktorú pripravili Štefan Helbich,
Marián Božik v spolupráci s Obecným úradom Podhradie. Starosta obce Milan Štefkovič
privítal zúčastnených občanov a zaželal im do nového roku veľa zdravia a úspechov. Pri vatre
sa stretlo asi 80 občanov z Podhradia. Tohto stretnutia sa zúčastnil a Podhradský ľudový
súbor, ktorý prispel svojím spevom k dobrej nálade.
Dňa 08. 01. 2011 sa konala Ľudová veselica v kultúrnom dome v Podhradí. Nápad konať
každoročne takúto veselicu pre občanov obce mal novozvolený starosta obce pán Milan
Štefkovič. Členky Podhradského ľudového súboru pripravili novému starostovi symbolické
odovzdávanie starostovského žezla. Takisto pripravili tieto ženy aj rôzne druhy koláčov.
Marek Chmelár navaril kvalitnú kapustnicu, podávalo sa víno, nealkoholické nápoje. Do
tanca hrala hudobná skupina PRIMA. Občania mali vstup zdarma, na zábave vládla
vynikajúca atmosféra.
Dňa 12. 02. 2011sa v kultúrnom dome v Podhradí konalo stretnutie priateľov rockovej hudby
v maskách. Vystúpili tu tri hudobné skupiny: Kosoštvorec, Unitrio Band a Expres. Zúčastnení
sa dobre zabávali.
Dňa 20. 02. 2011 sa uskutočnilo prvé stretnutie na podnet Žochár moto teamu so starostom
obce Podhradie a s predstavenstvom Združenia bývalých urbárnikov obce Podhradie: pánmi
Miroslavom Štefkovičom, Jozefom Bajzíkom, Milanom Kišacom, Jánom Božikom, kde moto
team predložil požiadavku na konanie Majstrovstiev Slovenska v motokrose s medzinárodnou
účasťou v časti Stránie.
Dňa 22. 02. 2011 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie prvej etapy rekonštrukčných prác na
Topoľčianskom hrade spolufinancovaných z prostriedkov finančného mechanizmu EHP,
Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu za účasti asi tridsiatich hostí
z rôznych inštitúcií ako i z Úradu vlády Slovenskej republiky.
06. marca Obec Podhradie usporiadala kultúrnu akciu pochovávanie basy. O zostrojenie basy
sa postaral pán Ján Bajzík, Podhradie 182. Kultúrny program zabezpečil ľudový súbor
z Prašíc „Prašičan“, ktorý predviedol zaujímavý program pochovávania basy. Občania
i návštevníci obce Podhradie sa rozlúčili s basou aj zábavou, ktorá pokračovala až po
skončení pôstneho obdobia.
Už tradične sa večer 30. apríla staval v obci Podhradie máj. O máj sa postaral Štefan Helbich
s Mariánom Božikom. Zdobenie mája zabezpečili deti z obce Podhradie. Kultúrny program
pripravil Podhradský ľudový súbor spolu so starostom obce.
Dňa 01. mája 2011 bola posvätená kaplnka v záhrade pána Jerzyho Podbielského. Svätú omšu
vysluhoval kňaz z Poľska spolu s Mgr. Martinom Nízlom, farárom zo Závady. I keď bolo
upršané počasie, tejto významnej udalosti sa zúčastnilo mnoho občanov a návštevníkov
z obce Podhradie.
Druhá májová nedeľa bola vyhradená pre naše mamičky a tak sa dňa 08. mája 2011
uskutočnilo stretnutie žien z obce Podhradie v kultúrnom dome, aby patrične svoj sviatok
oslávili. O program sa postarali šikovné deti z obce Podhradie pod vedením starostu obce
pána Milana Štefkoviča. Mamy boli obdarované nielen úsmevmi detí, ale dostali aj kvietky.
V nedeľu 05. júna 2012 pripravila Obec Podhradie Deň detí pre ratolesti z obce Podhradie.
Program sa konal na priestranstve za hradom pri lyžiarskych vlekoch. Zúčastnili sa aj
záchranári na čele s pánom Jurajom Jamborom, ktorí oboznámili prítomných s prvou
pomocou a rôznymi inými ukážkami ich práce. Ďalej vystúpil kynologický klub z Prašíc
s ukážkami výcviku psov. Vystúpenie kynologického klubu zabezpečil pán Milan Macko.
Bolo slnečné počasie a deti i dospelí sa výborne zabávali.
V tomto roku sa nekonalo tradičné Kultúrne leto na hrade v Podhradí, pretože Topoľčiansky
hrad sa ešte stále rekonštruuje.

V roku 2011 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Sčítacím komisárom v obci
Podhradie bola pani Eva Macková.
Tak ako každoročne sa aj v roku 2011 konali hody v obci Podhradie. Kostol na Podhradí je
zasvätený sviatku Premenenia Pána a hody sa v roku 2011 konali v nedeľu 07. augusta.
Dňa 27. augusta 2011 sa v kultúrnom dome stretli rodáci z obce Podhradie. Starosta obce
Podhradie prišiel s myšlienkou usporadúvať takéto stretnutia každoročne a keďže jeho nápad
sa zapáčil poslancom aj občanom obce Podhradie, prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo už
v roku 2011. Účasť bola vynikajúca. Občania obce nezabudli na svoje korene a keď je
možnosť sa stretnúť so svojimi priateľmi, ktorých už dlho nevideli, tak túto možnosť naplno
využili. O kultúrny program sa postarala hudobná skupina Dunkovci, Prima a Podhradský
ľudový spevokol.
Počas letných prázdnin spestrili kultúrny program v obci Podhradie aj dve vystúpenia
ľudového súboru z Bieloruska, ktorý bol na návšteve na Slovensku.
Mesiac október je mesiacom úcty k starším a v obci Podhradie sa tak, ako každoročne
uskutočnilo stretnutie 60 ročných a starších občanov. Stretnutie sa uskutočnilo 06. novembra
2011. Občania obce sa zabavili pri vystúpení detí z obce Podhradie a do tanca hrala hudobná
skupina Prima.
V decembri chodí po svete Mikuláš a rozdáva darčeky deťom. Samozrejme, že navštívil aj
deti z obce Podhradie, ktoré mali možnosť dňa 04. decembra 2011 sa s ním stretnúť
v kultúrnom dome v Podhradí.
Dňa 31. decembra 2011 sa konala v obci Silvestrovská zábava. Účasť bola veľká. O zábavu sa
postarali hudobná skupina Dunkovci, Prima a rozprávač Strýco Izidor. Podávala sa teplá
večera a o polnoci šampanské. Zúčastnení sa zabávali do skorých ranných hodín.
V roku 2011 Obec Podhradie odstránila nelegálnu skládku odpadu, ktorá sa nachádzalo pri
miestnej komunikácií smerom na Novú Lehotu. Zrekultivovala pôdu, rozosiala trávu
a vysadila 25 stromčekov lipy.
Obec počas roka postupne čistila priestranstvo pri vlekoch za hradom. Bolo tam vybudované
prírodné ihrisko pre hranie futbalu, hádzanej, volejbalu a basketbalu. Obec zabezpečila pre
priaznivcov športu športové potreby ako sú lopty, siete, švihadlá, laná.
Obec v tomto roku opravila oplotenie okolo cintorína, na cintoríne boli osadené lavičky.
Počas mesiacov apríl až september pracovali v obci piati zamestnanci, ktorí sa starali o údržbu
miestnych kanálov.
V roku 2011 boli vydané:
Stavebné povolenie: Milan Kobida, Jaselská 2272/22, Topoľčany - oplotenie
Jozef Göndöč, Palkovičova 2833/8, Topoľčany – stavebné úpravy
Milan Kobida, Jaselská 2272/22, Topoľčany – rodinný dom
Ing. Juraj Dalloš, Palárikova 2783/28, Topoľčany
Vladimír Dušanič, Urmince 263 a Peter Števica, Pod hájom 1096/82,
Dubnica nad Váhom - oprava strechy
Búracie povolenie: Milan Kobida, Jaselská 2272/22, Topoľčany na rodinný dom s. č. 127
Kolaudačné rozhodnutie: - OZ Topoľčiansky hrad – na časť zrekonštruovaného
Topoľčianskeho hradu
- Stanislav Vančo, Velušovce 22, na rekreačný dom
Pasport stavby: Pavol Prosnan a manželka Janka, Streďanská 2731/34, Topoľčany
na rekreačný dom
Pridelenie súpisného čísla: Ing. Milan Šramatý, Horné Štitáre 94, pridelené s. č. 75

Pavol Prosnan a manželka Janka, Streďanská 2731/34, Topoľčany,
pridelené s. č. 204
Zmena druhu stavby: Andrej Novák, Podhradie 172, z rekreačného domu na rodinný dom
Pejčo Peev Todev, Mateja Bela 16, Piešťany z rekreačnej chalupy
na rodinný dom
Prihlásení občania na trvalý pobyt na Podhradí:
1. Sandra Hrnčárová od 18. 11. 2011 na s. č. 189
2. Paula Hrnčárová od 18. 11. 2011 na s. č. 189
3. Peter Prosnan, od 22. 12. 2011 na s. č. 38
4. Mgr. Marcela Prosnanová, od 22. 12. 2011 na s. č. 38
5. Marko Prosnan, od 22. 12. 2011 na s. č. 38
Odhlásení občania z trvalého pobytu:
1. Andrej Novák od 04. 07. 2011 do Práznoviec
2. Silvia Šagátová od 29. 09. 2011 do Solčian
3. Natália Šagátová od 29. 09. 2011 do Solčian
4. Karin Šagátová od 29. 09. 2011 do Solčian
5. Juraj Šagát od 29. 09. 2011 do Solčian
6. Matúš Šagát od 29. 09. 2011 do Solčian
7. Jakub Šagát od 29. 09. 2011 do Solčian
8. Miroslava Bajzíková od 12. 12. 2011 do Nitrianskej Stredy
V roku 2011 zomreli piati naši spoluobčania:
1. Jozef Rešetka, Podhradie s. č. 12 zomrel 09. 01. 2011
2. Anna Božiková, Podhradie s. č. 59 zomrela 06. 05. 2011
3. Hedviga Grežďová, Podhradie s. č. 29 zomrela 23. 06. 2011
4. Terézia Božiková, Podhradie 52, zomrela 24. 08. 2011
5. Alžbeta Štefkovičová, Podhradie 31, zomrela 04. 11. 2011
V roku 2011 sa narodili:
1. Diana Čížová, Podhradie s. č. 44, narodená 28. 02. 2011 v Topoľčanoch
2. Matúš Šagát, Podhradie s. č. 149, narodený 19. 05. 2011 v Nitre
3. Jakub Šagát, Podhradie s. č. 149, narodený 19. 05. 2011 v Nitre
4. Adrián Bihary, Podhradie, narodený 22. 07. 2011 v Topoľčanoch
5. Liliana Sebíňová, Podhradie 50, narodená 08. 10. 2011 v Martine
Manželstvo uzavreli:
1. Mgr. Tatiana Chmelárová z Podhradia s. č. 112 a Ing. Daniel Filo zo Sedmerovca, sobáš
sa konal v Pruskom dňa 25. 06. 2011
Zmena trvalého pobytu v rámci našej obce:
1. Róbert Kmeť z Podhradie 35 na Podhradie 152 dňa 07. 05. 2010
2. Tomáš Godál z Podhradie 73 na Podhradie 153 dňa 04. 07. 2011
Počet obyvateľov k 31.12.2011 bol 295.
Zapísala:

