Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2012
Nový rok 2012 privítali občania obce Podhradie na oslave Silvestra v kultúrnom dome
v Podhradí a zaželali si navzájom šťastný a úspešný nový rok.
Dňa 05. februára sa konala v kultúrnom dome v Podhradí verejná schôdza pre občanov obce
Podhradie, kde sa mohli dozvedieť o činnosti Obce Podhradie za rok 2011.
Dňa 19. februára bolo usporiadané Obcou Podhradie pochovávanie basy. Kultúrny program
obohatil svojim vystúpením ľudový súbor z Prašíc „Prašičan“. Vďaka ich vystúpeniu sa
občania obce veselo i smutne rozlúčili s basou. Po ich programe nasledovala tanečná zábava,
ktorá trvala do večerných hodín.
Dňa 26. februára 2012 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Podhradí valné zhromaždenie
Združenia urbárnikov, komposesorátnikov a súkromných vlastníkov lesov obce Podhradie.
Dňa 10. marca 2012 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Výsledky v obci Podhradie boli:
Počet zapísaných voličov bolo
237
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 153
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
153
Počet platných odovzdaných hlasov
153
Zelení
1 hlas
Kresťanskodemokratické hnutie
13 hlasov
Slovenská národná strana
6 hlasov
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
3 hlasy
Sloboda a Solidarita
2 hlasy
SMER – sociálna demokracia
116 hlasov
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
4 hlasy
Národ a Spravodlivosť – naša strana
1 hlas
Komunistická strana Slovenska
3 hlasy
MOST –HÍD
1 hlas
99 % - občiansky hlas
1 hlas
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
1 hlas
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 1 hlas
V obci Podhradie bola 64,56 % účasť.
Večer 30. apríla sa konala v obci Podhradie oslava Stavanie mája. Na príprave a realizácii sa
zúčastnili: Marián Božik, Štefan Helbich, Ján Jambor ml., starosta obce Milan Štefkovič ,deti
z obce Podhradie máj ozdobili a pritom im spieval Podhradský ľudový súbor. Táto slávnosť
za prítomnosti mnohých občanov a hostí obce Podhradie ako už tradične sa zakončila spevom
a tancom.
V sobotu 05. mája 2012 navštívili našu obec autá- veteráni z Veterán Car clubu Piešťany.
Prejazd týchto veteránov cez obec Podhradie zaujal veľké množstvo obyvateľov
i návštevníkov obce Podhradie.
Dňa 13. mája sa stretli ženy z obce Podhradie, aby oslávili sviatok Dňa matiek. Táto oslava sa
konala v Obci Podhradie po druhýkrát. Starosta obce v spolupráci z deťmi z obce Podhradie

pripravili kultúrny program a potešili svoje mamy spevom, tancom a podarovanými
kvietkami.
S hrou na heligónke prispela k spestreniu programu aj pani Irenka Helbichová
Barborka Štefkovičová s hrou na akordeón, Hanka Matejovičová s hrou na flautu, Dominika
Svoradová s hrou na gitaru, Pavlínka Miková s hrou na klávesový nástroj. So svojim spevom
a básňami prispeli: Bianka Gregorová, Lenka Bálešová, Alexandra Kišacová,
Natália Fiantoková, Kristína Helbichová a Ondrej Helbich.
Dňa 03. júna 2012 pripravila Obec Podhradie oslavu Dňa detí pre podhradské deti.
Na priestranstve za Topoľčianskym hradom pri vlekoch boli pre deti pripravené rôzne
atrakcie napríklad pingpongový stôl, hojdačky, preliezky. Deti sa mohli zapojiť do športových
súťaží o chutnú odmenu. Jazdu detí na koníkoch zabezpečil Ing. Miroslav
Aschengeschvantner. O hudbu sa postaral starosta obce Milan Štefkovič. Deň detí prebehol
vo vynikajúcej atmosfére.
V tomto roku sa po ročnej prestávke znovu konala akcia „Kultúrne leto 2012“. Kultúrne leto
sa konalo na priestranstve pri vlekoch za zámkom dňa 30. 06. 2012. V sobotu 30. júna bolo
obzvlášť teplé počasie, čo sa odzrkadlilo aj na počte návštevníkov na tejto akcii. Kultúrne
leto malo začiatok o 14,00 hodine. O program sa postarali Bieloruský folklórny súbor,
Heligonkári, Podhradský spevokol, Tradičná moravská ľudová hudba, Jadranka, Prašický
súbor PRAŠIČAN, hudobná skupina Prima, skupina Texas. Táto akcia sa konala v spolupráci
s Miestnou akčnou skupinou Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu.
Na akcii pomáhal aj dobrovoľný hasičský zbor z Kuzmíc. Na priestranstve rozprestreli svoje
stánky aj viacerí predajcovia, napríklad pre deti predávali balóny, hračky z dreva a svoje
stánky tu mali aj rôzni predajcovia jedla a nápojov. K dispozícii bol aj hrad na skákanie
pre deti.
V roku 2012 boli hody v obci Podhradie obohatené o hodovú zábavu, ktorá sa konala v sobotu
4. augusta 2012. Príjemné teplé počasie, dobrý výber miesta konania – zábava sa konala
na verejnom priestranstve pred kultúrnym domom a hudba skupiny PRIMA – pár pesničiek
pridal i Podhradský spevokol sa postarali o krásny večer a veľkú účasť občanov
i návštevníkov obce Podhradie. V nedeľu sa konala tradičná hodová omša v kostole
Premenenia Pána v Podhradí.
V tomto roku sa nevydarila akcia Stretnutie rodákov, ktorá sa nakoniec zrušila. Stretnutie sa
malo uskutočniť 22. septembra 2012. V tento deň sa konalo i vinobranie v Tesároch. Na túto
akciu sa nahlásilo málo ľudí a po dlhšej úvahe Obec Podhradie sa rozhodla stretnutie rodákov
v roku 2012 neusporiadať.
Dňa 21.októbra 2012, vďaka šikovným rukám žien z obce Podhradie bol ku svätej omši,
na ktorej sa veriaci poďakovali za tohtoročnú úrodu kostol Premenenia Pána v Podhradí
krásne vyzdobený plodmi zeme občanov Podhradia. Táto výzdoba krášlila kostol počas
celého októbra.
V októbri – mesiaci úcty k starším sa konalo stretnutie 60 ročných a starších občanov obce
Podhradie. Stretnutie sa uskutočnilo 25. októbra 2012. Deti z obce Podhradie pripravili
pre občanov krátky kultúrny program a starosta obce sa pripojil prezentáciou regionálnych
piesní do tanca i do spevu.
02. decembra 2012 Obec Podhradie zorganizovala stolnotenisový turnaj v priestoroch
kultúrneho domu v Podhradí. Záujemcov o súťaženie i divákov bolo veľa a po skončení

súťaženia bolo pripravené pohostenie pre zúčastnených i odmeny pre víťazov turnaja.
Víťazom detskej kategórie sa stal Marek Báleš a kategórie dospelých Jozef Bajzík.
V decembri už tradične zavítal do obce Mikuláš s darčekmi pre deti. Deti z obce Podhradie
sa stretli s Mikulášom dňa 09. decembra 2012 v kultúrnom dome v Podhradí. Po odovzdaní
darčekov čakala deti ešte mikulášska zábava.
Tak ako i v minulom roku i v roku 2012 mala Obec Podhradie zamestnaných ľudí
na povodňové práce. Vďaka týmto ľuďom sú verejné priestranstva a okolie kanálov v obci
upravené a čisté.
Obec Podhradie v roku 2012 zrekonštruovala miestne komunikácie pod cintorínom,
Záhumnie a parkovisko na Jakubičkovci. V mesiaci november 2012 bolo zrekonštruované aj
verejné osvetlenie v obci. Staré svietidlá boli vymenené za nové úsporné. V tomto roku obec
dala vyhotoviť hojdačky a preliezačky pre deti pri ihrisku za hradom, bol nainštalovaný
spomaľovací prah pri kostole. Do kultúrneho domu obec kúpila nový kotol na pevné palivo.
Taktiež boli zakúpené nové hadice, kľúče na hydranty, nadstavce na hydranty iné náradie
pre potreby eliminácie vzniknutých požiarov.

V roku 2012 boli vydané:
Stavebné povolenie: Marie Kruťová, Výpusta 440, 763 11 Želechovice, Česká republika –
oprava rodinného domu
Búracie povolenie: v roku 2012 nikto nepožiadal o búracie povolenie
Kolaudačné rozhodnutie: - Štefan Helbich a manželka Irena, Podhradie 90 – na rodinný dom
- Marek Chmelár a manželka Valéria Podhradie 112 - na opravu
rodinného domu
Pasport stavby: v roku 2012 nikto nepožiadal o pasport stavby
Pridelenie súpisného čísla: Peter Izák a manželka Mária, Bilíkova 1871/26, Bratislava pridelené s. č. 46
Stanislav Vančo, Velušovce 22 – pridelené s. č. 205
Štefan Helbich a manželka Irena, Podhradie 90 – pridelené s. č. 90
Zmena druhu stavby: v roku 2012 nikto nepožiadal o zmenu druhu stavby
Prihlásení občania na trvalý pobyt na Podhradí:
1. Monika Kráľovičová od 25. 01. 2012 na s. č. 143
2. Lea Mišíková od 25. 01. 2012 na s. č. 143
3. Ivan Mišík, od 25. 01. 2012 na s. č. 143
4. Hilda Kučmová, od 21. 02. 2012 na s. č. 59
5. Daniela Halmová, od 21. 09. 2012 na s. č. 150
6. Bc. Martin Halmo, od 21. 09. 2012 na s. č. 150
Odhlásení občania z trvalého pobytu:
1. Zuzana Hujacová od 30. 01. 2012 do Topoľčian
2. Patrik Hujac od 30. 01. 2012 do Topoľčian
3. Michaela Škvarková od 27. 03. 2012 do Viedne, Rakúska republika

4. Simon Škvarka od 27. 03. 2012 do Viedne, Rakúska republika
5. Jolana Globanová od 01. 08. 2012 do Topoľčian
6. Emília Štefkovičová od 10. 09. 2012 do Topoľčian
7. Anna Hrnčárová od 20. 12. 2012 do Asti, Talianska republika
V roku 2012 zomreli dvaja naši spoluobčania:
1. Jozef Stanko, Podhradie s. č. 41 zomrel 18. 09. 2012
2. Dalibor Michalka, Podhradie s. č. 3 zomrel 20. 11. 2012
V roku 2012 sa narodili:
1. Matej Fiantok, Podhradie s. č. 65, narodený 13. 05. 2012 v Topoľčanoch
2. Vladimír Hrnčár, Podhradie s. č. 189, narodený 28. 06. 2012 v Partizánskom
3. Karolína Petrušová, Podhradie s. č. 117, narodená 02. 08. 2012 v Topoľčanoch
4. Sarah Povinecová, Podhradie 160, narodená 23. 10. 2012 v Topoľčanoch
5. Vivien Povinecová, Podhradie 160, narodená 23. 10. 2012 v Topoľčanoch
Manželstvo uzavreli:
1. Ing. Roman Smutný z Podhradia s. č. 82 a JUDr. Jana Trsťanová z Topoľčian, sobáš
sa konal v Radošine dňa 06. 10. 2012
2. Michaela Štefkovičová z Podhradia s. č 176 a Markus Tötsch z Val di Visse, Talianska
republika, sobáš sa konal vo Val di Visse, Talianska republika dňa 10. 11. 2012
Zmena trvalého pobytu v rámci našej obce:
1. Filip Godál z Podhradie 73 na Podhradie 153 dňa 21. 11. 2012
Počet obyvateľov k 31.12.2012 bol 297.
Zapísala:

