
 

Sto rokov v živote našej obce 

 

Rok 1905  – veľký poţiar v hornej časti obce, ktorý spustošil rodinné domy a hospodárske budovy. 

Rok 1918 –  po skončení I. svetovej vojny sa z frontu nevrátilo sedem (7) našich spoluobčanov.  

Rok 1920  – na juţnom okraji obce pri tzv. Maďarskom lese bola postavená píla. Jej prvým majiteľom     

                    bol Krajcer, posledný Eremberg. 

Rok 1928 – majiteľ píly Krajcer postavil do roku 1930 dom pre seba a drevené domčeky pre     

                   robotníkov. 

Rok  1939 -  dňa 23.marca v skorých ranných hodinách vtrhli na ľahkých tankoch do obce maďarské  

                    vojská a obsadili ju. Táto okupácia trvala do roku 1944. 

Rok 1941 – na Slovensku bol vydaný Ţidovský kódex, podľa ktorého boli Ţidia vyvezení do  

                   pracovných táborov. Postihnutí občania z našej obce sa uţ nikdy nevrátili.  

Rok 1945 – v apríli pri hľadaní vojenských mín tragicky zahynulo šesť (6) mládencov a štyria (4)   

                   maloletí chlapci.  

                  - počas oslobodzovania Československa v II. svetovej vojne padli v bojoch naši     

                    spoluobčania - Štefan Varga, Michal Hricko, Ján Vasuta a Juraj Poľanin.  

Rok 1946 - v obci vzniklo Potravinové druţstvo. 

Rok 1948 - v obci bola ustanovená Dočasná miestna správna komisia, na čele s Jurajom Jaňovkom st.,  

                   ktorá riadila vývoj obce.  

Rok 1948 - na zasadnutí správnej komisie 12. apríla bol ustanovený prvý kronikár obce, učiteľ Michal  

                  Pavlišin a vtedy sa začala písať Obecná kronika.  

 

Rok 1949 - dňa 26. marca v obci prvýkrát premietali film pojazdným kinom. 

                - dňa 28. októbra prišiel prvýkrát do obce autobus na pravidelnej linke Sobrance -  

                  Podhoroď. 

Rok 1953 - v obci bola otvorená Materská škola. 

 



Rok 1954 - dňa 1. marca bol v obci zriadený Poštový úrad.  

                - v tomto roku sa začala výstavby novej budovy základnej školy. Vyučovať sa v nej začalo  

                 3. októbra 1957. 

Rok 1958 - dňa 4. decembra bol v obci zaloţené JRD, do ktorého vstúpilo 80 roľníkov s výmerou  

      pôdy 582 hektárov.  

Rok 1959 - bol zaloţený futbalový klub SOKOL. 

                  - medzi farou a gr.-katolíckym kostolom bola od júla do decembra vystavaná budova pošty. 

Rok 1960 - v januári sa začala elektrifikácia obce a 5. mája bola celá obec napojená na elektrickú sieť. 

Rok 1973 - pri príleţitosti výročia SNP sa konal I. festival kultúry a športu, tradícia ktorého trvá  

                  doteraz. V roku 2009 to bol uţ 37. ročník pod názvom Podhoroďské folkórne slávnosti. 

Rok 1978 - do uţívania bolo odovzdané Obvodné zdravotné stredisko. 

Rok 1979 - Miestny národný výbor dokončil výstavbu 6 - bytového domu. 

Rok 1989 - do pouţívania bol odovzdaný Kultúrny dom, v ktorom sídli Obecný úrad. 

Rok 1995 - dňa 1. októbra začali veriaci vyuţívať pravoslávny chrám sv. Rastislava, knieţaťa  

                  Veľkomoravského.  

Rok 1999 - vyhorel rodinný dom Michala Šukaľa. Pri jeho obnove pomáhali občania obce a okolitých  

                  dedín a okrem finančnej zbierky občanov prispelo Obecné zastupiteľstvo sumou 10 tis.  

                  korún.  

Rok 2001 - pri poslednom sčítaní obyvateľstva ţilo v obci 431 občanov. 

Rok 2006 - chotár našej obce bol zaradené do Chráneného vtáčieho územia č. 34 - Vihorlatské vrchy. 

Rok 2007 - dňa 11. mája začala prevádzku stanica hraničnej polície, ktorá bola vybudovaná v našej  

                   obci v rámci vstupu Slovenska do Schengenského priestoru krajín EÚ na kvalitnejšiu  

                   kontrolu slovensko-ukrajinskej hranice.  

Rok 2008 - obecný úrad zriadil samostatnú  internetovú stránku pod názvom podhorod.ocu.sk, ktorá  

                  bola v roku 2010 zmenená na podhorod.sk. 

Rok 2009 - dňa 30. augusta počas slávnostného otvorenia multifunkčného ihriska sme si zaspomínali  

                  na organizátorov a hráčov, ktorí pred 50. rokmi zaloţili futbalový oddiel Sokol Podhoroď.  

 


