Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2013
Nový rok 2013 občania obce Podhradie privítali pri vatre a ohňostroji pod Topoľčianskym
hradom, ktoré pripravili Štefan Helbich, Marián Božik, Ján Jambor. Pri vatre sa stretlo veľa
občanov z Podhradia.
10. februára sa občania rozlúčili s basou a skončilo sa obdobie fašiangov. Pri tejto príležitosti
obec Podhradie zabezpečila kultúrny program pochovávania basy s účinkujúcimi z ľudového
súboru z Prašíc „Prašičan“.
Dňa 24. marca sa občania obce zišli na verejnej schôdzi, ktorú pripravila Obec Podhradie, kde
starosta obce informoval občanov o činnosti v obci počas roka 2012. V tento istý deň sa
konalo aj valné zhromaždenie Združenia urbárnikov, komposesorátnikov a súkromných
vlastníkov lesov obce Podhradie. V tomto roku bola mimoriadne dlhá a studená zima. V obci
Podhradie napadlo veľa snehu a sneh bol miestami aj na veľkonočné sviatky.
V roku 2013 bolo dňa 30. apríla aj stavanie mája v obci Podhradie a konalo sa aj stretnutie
žien ku Dňu matiek. Za účasti občanov z obce Podhradie a Podhradského ľudového súboru
bol pred Obecným úradom postavený máj. Potom sa zúčastnení presunuli do kultúrneho
domu, kde starosta obce s deťmi z Podhradia pripravili pre svoje mamy krátky program.
V druhý májový víkend - 11. mája 2013, kedy sa väčšinou koná stretnutie žien ku Dňu matiek
bola akcia Otvorenie turistickej sezóny. Veľká časť programu sa konala na Duchonke pri
priehrade, počas dňa bol sprístupnený pre návštevníkov Topoľčiansky hrad a pri kostole
v obci Podhradie spieval Podhradský ľudový spevokol. V nedeľu pokračoval program
otvorením rybárskej sezóny na priehrade v Nemečkách.
Dňa 15. júna 2013 po dlhšom odkladaní kvôli nepriazni počasia pripravila Obec Podhradie
oslavu Dňa detí pre podhradské deti. Oslava sa už tradične konala na priestranstve pri vlekoch
za Topoľčianskym hradom. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, maľovanie na tvár, stolný
tenis, futbalový zápas a bola aj jazda na koňoch, ktorú zabezpečil Ing. Miroslav
Aschengeschvantner.
V mesiaci jún a to 22. júna bola na Topoľčianskom hrade svätá omša. Saleziáni z Topoľčian
chceli mať oslavu pre deti na Topoľčianskom hrade a pri tejto príležitosti Mgr. Martin Nízl,
farár v Závade, Milan Štefkovič, starosta obce Podhradie a Ján Jambor, kostolník z Podhradia
dostali nápad, aby sa v tomto termíne uskutočnila aj svätá omša na hrade.
Dňa 29. júna 2013 sa konala v obci Tesáre na vodnej nádrži súťaž o „Netradičné plavidlo“.
Túto súťaž organizuje Spoločenstvo obcí topoľčianskeho-duchonského mikroregiónu.
I občania z obce Podhradie pripravili svoje plavidlo. Posádku plavidla tvorili Ján Jambor,
Michal Štefkovič, Eva Bajzíková a Ľubomír Stanko. Plavidlo z obce Podhradie sa umiestnilo
na 5. mieste.
Dňa 21. júla 2013 sa konala posviacka krížov v katastri obce Podhradie. Posviacku krížov
vykonal pán farár Martin Nízl. Najskôr bol posvätený obrázok na hlavnej ceste pod
Podhradím a potom veriaci v procesii prišli ku krížu, ktorý sa nachádza pri prameni Beňovská
a ten bol následne posvätený.
I v roku 2013 boli hody v obci Podhradie obohatené o hodovú zábavu, ktorá sa konala
v sobotu 3. augusta 2013. Tak ako i v minulý rok bolo príjemné počasie a zábava sa mohla
konať na priestranstve pred kultúrnym domom. V nedeľu sa konala tradičná hodová omša
v kostole Premenenia Pána v Podhradí.
Po ročnej prestávke sa dňa 24. 09. 2013 uskutočnilo stretnutie rodákov z obce Podhradie.
Na stretnutí sa zúčastnilo veľa občanov, či už z obce Podhradie alebo z iných miest, ktorým
rodná dedina prirástla k srdcu a radi sa do nej vracajú. O hudobný program sa postarala
hudobná skupina PRIMA a ľudová hudba Dunkovci.
V mesiaci október sa tradične koná akcia „Vidiecka žena“, ktorú pripravujú obce združené
do Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu. Každý rok sa akcia koná

v inej obci spoločenstva a v roku 2013 túto akciu uskutočnila obec Prašice. Obec Podhradie
na tejto akcii vynikajúco zastúpili ženy z obce Podhradie Anastázia Obdržalová, Alžbeta
Štefkovičová, Eva Macková a Barbora Štefkovičová. Obec reprezentovali oblečené
v tradičných krojoch a s domácimi jedlami.
V nedeľu 21. októbra 2013 mal kostol Premenenia Pána v Podhradí netradičnú výzdobu,
pretože v túto nedeľu ľudia z obce Podhradie pri svätej omši ďakovali za tohtoročnú úrodu.
Táto krásna výzdoba krášlila kostol až do konca mesiaca.
Už tradične sa v októbri koná stretnutie občanov z obce Podhradie pri príležitosti vzdania úcty
k starším. Stretnutie sa konalo 25. októbra 2013. O zábavu sa postarali deti z obce Podhradie
so svojimi básňami a piesňami a s hrou na akordeón Ľubo Ryban.
Dňa 9. novembra 2013 sa konali voľby orgánov samosprávnych krajov.
Výsledky v obci Podhradie boli:
Počet zapísaných voličov bol
238
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
44
Počet odovzdaných obálok
44
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 44
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
40
Kandidáti pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Milan Belica, doc. Ing., PhD.
Tomáš Galbavý, Mgr.
Viliam Mokráň, Ing.
Peter Oremus, Ing., PhD.

31 hlasov
6 hlasov
1 hlas
2 hlasy

Kandidáti pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, obvod Topoľčany:
Peter Baláž, Ing.
28 hlasov
Jaroslav Blina
2 hlasy
Jozef Bošanský
6 hlasov
Ľubomír Bošanský, Ing.
15 hlasov
Jaroslav Božik
23 hlasov
Karol Gerhát, JUDr.
9 hlasov
Pavol Goga, PaedDr.
11 hlasov
Pavol Herák
2 hlasy
Pavol Hlista, Ing.
4 hlasy
Marta Kolková, JUDr.
1 hlas
Alojz Kovačík
1 hlas
Janka Krahulíková, Mgr.
18 hlasov
Eduárd Kunkel
1 hlas
Karol Matušík
1 hlas
Žaneta Páleníková, Ing.
15 hlasov
Mária Prokešová
2 hlasy
Alexander Riabov, Mgr.
3 hlasy
Pavel Ryban
2 hlasy
Juraj Soboňa, Ing.
5 hlasov
Karol Zaťko, Ing.
13 hlasov
V obci Podhradie bola 18,49 % účasť.
Dňa 23. novembra 2013 sa konalo 2. kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov – voľby
predsedu.

Výsledky v obci Podhradie boli:
Počet zapísaných voličov bol
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Kandidáti pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Milan Belica, doc. Ing., PhD.
Tomáš Galbavý, Mgr.

239
44
44
44

37 hlasov
7 hlasov

V obci Podhradie bola 18,41 % účasť.
V piatok 6. decembra 2013 sa deti z obce Podhradie stretli s Mikulášom, ktorý zavítal aj
do našej obce. V kultúrnom dome v Podhradí deti predniesli Mikulášovi a jeho sprievodu
svoje pripravené básničky a piesne a dostali za to sladkú odmenu. Po prednesení básní
a piesní pripravil starosta obce pre deti mikulášsku zábavu.
Na Silvestra je zvykom zábavou sa rozlúčiť so starým rokom a privítať rok nový. I v obci
Podhradie sa ľudia lúčili silvestrovskou zábavou s uplynulým rokom. Zábava sa konala
v kultúrnom dome v Podhradí a o hudbu sa postarala hudobná skupina PRIMA.
I v roku 2013 využila Obec Podhradie dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Topoľčanoch a zamestnala občanov z obce na pomocné práce. Vykonávaním týchto prác sa
upravilo verejné priestranstvo a komunikácie v obci. Zamestnanci kosili trávu, zametali
komunikácie, zbierali odpad.
Obec Podhradie v roku 2013 vysprávkou výtlkov opravila parkovisko pri miestnej
komunikácii na Jakubičkovci.
V tomto roku obec dala natrieť strechu kaplnky Ružencovej Panny Márie, ktorá sa nachádza
v centre obce, vymaľovať suterén kultúrneho domu, vyvložkovať komín v kultúrnom dome,
aby spĺňal bezpečnostné predpisy a prikúpili sa ešte hadice na hasenie prípadných požiarov
v obci Podhradie. Obec Podhradie zakúpila i nové garážové dvere do starého kultúrneho
domu a posýpací vozík na piesok. Obec Podhradie ku koncu roka 2012 vymenila všetky staré
svietidlá vo verejnom osvetlení za nové úspornejšie a tak celý rok 2013 bola obec osvetlená
novým verejným osvetlením. Obec Podhradie mala plán spraviť klzisko pre deti na Lackovej
– Močiari, ale v roku 2013 sa tento zámer nepodaril.
V roku 2013 boli vydané:
Stavebné povolenie: - Peter Božik, Podhradie 130 – výmena strechy rodinného domu
- Ing. Jozef Göndöč, Palkovičova 2833/8, 955 01 Topoľčany
– garáž na 3 miesta
Búracie povolenie: v roku 2013 nebolo vydané búracie povolenie
Kolaudačné rozhodnutie: - Jaroslav Jambor a manželka Erika, Puškinova 1494/7,
955 01 Topoľčany – na rodinný dom
- Ľudovít Herda, Hviezdoslavova 2306, 955 01 Topoľčany na prestavbu chaty
- Jaromír Okša, Studničnná 310/16, 956 22 Prašice –
na rekreačný domček

Pasport stavby: v roku 2013 nikto nepožiadal o pasport stavby
Pridelenie súpisného čísla: - Jaroslav Jambor a manželka Erika, Puškinova 1494/7,
955 01 Topoľčany - pridelené s. č. 19
- Ľudovít Herda, Hviezdoslavova 2306, 955 01 Topoľčany –
pridelené s. č. 200
Zmena druhu stavby: v roku 2013 nikto nepožiadal o zmenu druhu stavby
Prihlásení občania na trvalý pobyt na Podhradí:
1. Veronika Husárová, od 21. 01. 2013 na s. č. 124
2. Pavel Savara, od 18. 03. 2013 na s. č. 99
3. Ľubica Halmová, od 18. 06. 2013 na s. č. 150
Prihlásení občania na prechodný pobyt na Podhradí:
1. Emília Lobodášová, od 11. 03. 2013 na s. č. 29
Odhlásení občania z trvalého pobytu:
1. Pavel Savara od 03. 05. 2013 do Kovariec
2. Viera Pacoňová od 14. 09. 2009 do Topoľčian - zosúladenie evidencie na polícii a v obci
3. Dominik Kovář od 28. 08. 2013 do Jacoviec
4. Katarína Kovářová od 28. 08. 2013 do Jacoviec
5. Pavlína Kovářová od 28. 08. 2013 do Jacoviec
6. Mgr. Ondrej Božik od 02. 12. 2013 do Topoľčian
V roku 2013 zomreli štyria naši spoluobčania:
1. Ľudovít Špaňo, Podhradie s. č. 57 zomrel 08. 01. 2013
2. Mária Božiková, Podhradie s. č. 18 zomrela 04. 02. 2013
3. Alena Štefkovičová, Podhradie s. č. 176 zomrela 15. 07. 2013
4. Jozefína Zelísková, Podhradie s. č. 139 zomrela 17. 08. 2013
V roku 2013 sa narodili:
1. Larisa Szennai, Podhradie s. č. 44, narodená 09. 09. 2013 v Partizánskom
V roku 2013 neuzatvoril žiaden občan obce Podhradie manželstvo.
V roku 2013 nenastala žiadna zmena trvalého pobytu v rámci našej obce.
Počet obyvateľov k 31.12.2013 bol 291.
Zapísala:

