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Štvrťročník venovaný životu v obci Hostie

Nepredajné

Slovo na úvod

PREDSTAVUJEME NAŠE
SPOLKY
Bohatý kultúrny a spoločenský
život v obci si zaslúži hlbší pohľad do jeho diania. Postupne
vám predstavíme všetky spolky a združenia v obci, ktoré sa
podieľajú na jej spoločenskom
živote.

KULTÚRNE PODUJATIA NA
ROK 2011
Máme na sezónu 2011 pripravenú pestrú škálu kultúrnych
podujatí. V úvodnom čísle
vám prinášame prehľad na
tohtoročnú sezónu. O tom,
či sa vydarili a ako prebehli,
vám budeme v Hostianskych
novinkách prinášať zaujímavé
reportáže.

Z HISTÓRIE OBCE HOSTIE
(seriál)
Seriál o histórii obci Hostie
bude určite pre každého zaujímavým čítaním. I keď o nej
nevieme toľko, koľko by sme
chceli, vďaka mravenčej práci
autora Mgr. Martina Benčeka
sa určite dozvieme veľa z histórie spojenej s obcou.

ŠPORT, ZÁBAVA ....
iného...
a mnoho

Foto: OcÚ Hostie
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ovoľte mi, aby som sa vám na
úvod prvého čísla Hostianskych Noviniek prihovoril, ako starosta
obce. Ako iste viete, začína moje druhé
volebné obdobie vo funkcii starostu
obce Hostie, na základe Vášho rozhodnutia v minuloročných komunálnych
voľbách. Tým, že som zložil sľub, zároveň som prebral i zodpovednosť za
správu obce, v zmysle Ústavy a zákonov Slovenskej
Republiky. Svoju
prácu chcem aj
naďalej vykonávať pre zveľaďovanie našej obce,
krajšie prostredie pre nás všetkých a hlavne
spokojné spolunažívanie nás –
Hosťanov. Čaká nás spolu s obecným
zastupiteľstvom veľa práce, problémov
a starostí. Verím však, že s pomocou
vás spoluobčanov všetky nástrahy tejto práce spoločne prekonáme.
Mrzí ma však a myslím, že hovorím
aj za členov zastupiteľstva, že najmä
v poslednom období sa mi dostávajú
informácie pochybného, až nepravdivého obsahu. Preto budem rád, ak aj
naše noviny prispejú svojimi príspev-

kami k tomu, aby sa k vám občanom
dostávali informácie pravdivé a najmä
neprekrúcané.
Obec v súčasnej dobe nemá ŽIADNE nekryté podlžnosti voči bankám,
ani iným finančným inštitúciám. Pravidelné splátky vo výške 839,81 eur platí
obec Dexia banke, ako splátky úveru
za kúpu budovy a pozemku obecného
zariadenia. Tento úver bude splatený v
roku 2017. V roku
2010 si obec zobrala tzv. „prekleňovací úver“ vo
výške 30 000 eur,
tak ako to urobili mnohé obce,
aby prežili zložité
obdobie krízy a
nedodržiavanie
platobnej schopnosti štátu v rámci podielových daní.
Na výstavbu dvoch 8 bytových jednotiek, ktoré budú dokončené v lete tohto
roku má obec úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania SR a na financovaní sa
spolupodieľame 5-mi %. Úver sa spláca v mesačných splátkach vo výške 1
837,53 eur a je vypočítaný na 30 rokov.
Na investičný zámer Revitalizácia centra obce je spoluúčasť 22 995,00 eur.
Výdavky na tento projekt predstavujú

„Kde sa robí, robia sa i chyby. Sme si toho vedomí a
budeme sa snažiť , aby ich
bolo čo najmenej...“
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459 564,00 eur a dotácia je 436 569,00
eur. Spoluúčasť na tomto projekte je aj
súčasťou rozpočtu obce na rok 2011.
Ostatné investičné zámery sa budú realizovať podľa stupňa naliehavosti. Na
Úrade vlády SR má obec v súčasnosti
podaný projekt na protipovodňové
opatrenia vo výške 120 000 eur, ktorý
je momentálne v schvaľovacom konaní. Verím, že nám tento projekt prejde
a financie budeme môcť použiť na zabránenie poškodení obce povodňami
a povrchovými dažďovými vodami.
Každý takýto krok však treba dôkladne
zvážiť a prehodnotiť.
Spoločne s OZ sa snažíme o to, aby

sa veci v našej obci menili k lepšiemu.
Teší a zároveň nás posúva dopredu
každé Vaše povzbudenie či rada od
vás spoluobčanov. To, že niektorí z vás
môžu mať pocit, že naša práca je málo
efektívna či nebodaj obci neprospešná
chceme zmeniť. Nie však tým, že vás
budeme presviedčať rečami, ale výsledkami.
Myslím si, že predchádzajúce štyri
roky, kedy sme sa prakticky učili pracovať vo funkcii výkonu samosprávy
(nikto učený z neba nespadol), podarilo sa nám urobiť kus dobrej práce. Naša
práca nie je prácou jednotlivca. Vždy sa
snažíme hľadať vhodný kompromis,

aby výsledok bol v prospech obce.
Kde sa robí, robia sa i chyby. Nikdy sme
netvrdili, že ich nerobíme. Sme si toho
vedomí a budeme sa snažiť , aby ich
bolo čo najmenej. Ani ja, ani obecné
zastupiteľstvo neočakávame slávobrány. Aj my sme občanmi tejto obce a nie
je nám ľahostajné, ako bude naša obec
napredovať. No zároveň nás mrzí, keď
sa výsledky našej práce dehonestujú
a prekrúcajú z tých či oných dôvodov.
Na záver mi dovoľte popriať vám
príjemné a zaujímavé čítanie.
Peter Štepianský,
starosta obce Hostie

Demografické údaje obce Hostie k 23.3.2011
Počet obyvateľov – 1181
Do 15 rokov – 158
Nad 15 rokov – 1023
Priemerný vek obyvateľov – 38.82 roka
Deti do 15 rokov:
dievčatá – 73
chlapci – 85
Mládež od 15 do 18 rokov :
dievčatá – 26
chlapci – 29
Dospelí :
ženy – 507
muži – 461
Nezamestnanosť k 31.12.2010 : 11.6.%

K trvalému pobytu
sa v obci v roku 2010
prihlásilo 11 občanov a odhlásilo 21
občanov

V roku 2010
zomrelo 21 občanov, z toho
8 mužov a 13
žien :
Anna Vidová
Františka Herdová
Jozef Borčin
Rozália Godinová
Michal Tegza
Katarína Števková
Ľudmila Komárová
Peter Magušin

V roku 2010
sa narodilo 8 detí,
z toho 4
chlapci a 4
dievčatá :

Hermína Jonisová
Valéria Kocianová
Hedviga Borčinová
Emil Dodok
Anna Pupáková
Michal Gajdoš
Alžbeta Pupáková
Júlia Šútorová
Pavel Štepianský
Gabriela Pátrovičová
Viera Dodoková
Ľubomír Havala
Helena Turčanová

Viktória Kocianová
Alexander Belica
Jakub Šabo
Noa Van Riemsdijk
Marián Laštík
Tobias Chren
Nikola Králiková
Franko Lédl
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Zaostrené na... OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
I prostredníctvom Hostianskych noviniek by sme vás chceli informovať o činnosti obecného zastupiteľstva, o jeho rozhodnutiach či plánoch, jednoducho o všetkom, čo považujeme za podstatné a informovania hodné voči vám - občanom. Na úvod by sme vám radi predstavili niekoľko bodov v súvislosti s jeho funkciou a konkrétnou aktuálnou činnosťou a jeho personálne
zastúpenie. Dúfame, že i touto cestou nadobudnete potrebné informácie a možno i viac dôvery
voči tejto inštitúcii, ktorá predstavuje najdôležitejší orgán v našej obci.
Obecné zastupiteľstvo zasadá spravidla posledný piatok v mesiaci, pokiaľ nie je určené inak. Každé
obecné zastupiteľstvo je verejné a môže sa ho zúčastniť každý občan s trvalým pobytom v obci Hostie.
/Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990
Zb./
9) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie
vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce
alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre
obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce,
nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

- Žiadosť firmy AGROK Topoľčianky o prehodnotenie platobného výmeru a zníženie dane z nehnuteľností na rok 2011
- Doplnenie členov komisií pri OZ a to :
Komisia stavebná a životné prostredie
predseda: Štefan Pupák
členovia: Ing. Dušan Ondrejka st., Miloš Šútor, Pavel
Borčin
Kultúrna komisia
predseda: Ing. Pavel červený
členovia: Mgr. Martin Benček, Ján Sarka, Andrea Červená, Zuzana Belicová, Peter Šútor ml., Peter Šútor
Športová komisia
predseda: Juraj Katrinec
členovia: Ing. Pavel Turčan, Martin Mašír, Pavel Borčin, Roman Kocian, Ľuboš Makáň
Komisia školská, sociálna a zdravotnícka
predseda: Mária Vidová
členovia: Mgr. Gabriela Turčanová, Oľga Borčinová,
Helena Borčinová, Michaela Vidová, Lucia Komárová

Obecné zastupiteľstvo sa na svojich zasadnutiach v roku 2011 zaoberalo aj týmito bodmi:

Komisia pre verejný poriadok
predseda: JUDr. Ján Jonis
členovia: Ivan Ďuriač, Marián Komár, Ján Šútor

- Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky zachovávania zákonnosti v činnosti obce Hostie

Obecné zastupiteľstvo schválilo :

- Príprava návrhu rozpočtu obce na roky 2011 – 2013
- Požiadavky MŠ a ZŠ Hostie na riešenia aktuálnych
problémov
- Riešenie havarijnej situácie – padanie stromov na
miestnu komunikáciu
- Žiadosť firmy Veolia transport Nitra o zriadenie nocovne pre vodičov
- Upozornenie a protest prokurátora na zmeny vo
všeobecne záväzných nariadeniach obce /zmeny termínov platností jednotlivých VZN/

- zásady hospodárenia s majetkom obce
- Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2011
- Ing. Pavla Turčana za člena rady školy pri ZŠ Hostie
- Zmeny v VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na základe upozornenia
prokurátora
Obecné zastupiteľstvo zrušilo :
- VZN č. 5/2009 o postupe pri úmrtí a pohrebníctve
na základe zmeny zákona.
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O folklórnom súbore Vrštek
...s pani Emou Mokrou

V živote človeka sa strieda radosť i žiaľ, práca s oddychom, slávnostné chvíle i tie všedné. Všade
však nájdeme pieseň. Je obrazom života, nájdeme v nej úsmev i slzy, žalobu na ťažký životný
osud, humor aj trampoty vojenského života – slovom všetko, čo človek prežíva a cíti. Jednoducho piesne sú príbehmi života slovenského ľudu. Takto začala náš rozhovor dlhoročná vedúca
folklórnej skupiny Vrštek , ktorá pôsobí pri obci Hostie už viac desaťročí , pani Ema Mokrá.

Foto: OcÚ Hostie

Pani Mokrá, prečo ste sa rozhodli
založiť v našej obci práve folklórnu
skupinu ?
V našej rodine sa stále spievalo, no a
keď som prišla do Hostia, napadla ma
myšlienka založiť folklórnu skupinu,
aby sa zachovali spevy a zvyky našich
predkov. Začali sme chodiť po dedine
a nabádali sme mládež, ale i starších
občanov, aby sa k nám pridali.
Ako ste získavali originálne texty a
melódie hostianských piesní a vôbec aj kroje, ktoré sa dnes už veľmi
ťažko zháňajú ?
Texty piesní a ich melódie som pozbierala od starších ženičiek ako napr.
Mária Belicová, Františka Zovčínová,
Helena Herdová ,Júlia Pupáková, Gizela Borčinová, Mária Borčinová a pod.
Tiež sme od ľudí odkupovali kašmíro-

vé sukne, rukávce, čižmy a iné súčasti
hostianskeho kroja. Chceli sme, aby sa
zachovalo čo najviac pôvodného piesňového, ale i krojového materiálu.
Mali ľudia, hlavne tí mladší vôbec
záujem pôsobiť vo folklóre ?
Ale áno mali záujem, dokonca boli
radi, že sa naučia aj staré hostianske
piesne, ktoré dovtedy ani nepočuli.
Dnes je to bohužiaľ horšie. Madí ľudia
akoby sa hanbili za svoju minulosť a
nebyť pár nadšencov, dnes by už hostiansky folklór bol už možno minulosťou. Vtedy sme boli výborná partia zanietených ľudí. Žiaľ s tých pôvodných
zakladajúcich členov už mnohí nie sú
medzi nami. No tí, ktorí žijú, radi spomínajú na toto obdobie. Tak ako aj ja.
Akým pásmom ste sa teda predstavili prvý krát ?

Vznikli sme na začiatku novembra v
roku 1982. Keďže naše nadšenie bolo
veľké, už 21. novembra sme sa prvý krát
predstavili občanom pásmom „DRIAPAČKY“ a následne vystúpením na
Mikuláša. Vo februári, presne 4.2.1983
sme sa zúčastnili na národopisnom
plese v Nitre. Povzbudení prvým zdarom sme sa s chuťou pustili do nácviku
nových pásiem. Za roky 1982 – 1984
sme absolvovali 24 vystúpení doma i
v okolitých obciach ako Obyce, Topoľčianky, Malá Lehota, Sľažany, Červený
Hrádok, Malé Vozokany a pod.
Reprezentovali ste hostiansky folklór aj mimo nášho regiónu ?
Tak okrem toho, že sme každoročne
vystupovali na prehliadke folklórnych
skupín v Topoľčiankach pravidelne
sme sa od roku 1983 – 1988 zúčastňovali Západoslovenských folklórnych
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slávností na Myjave, odkiaľ máme
naozaj len tie najkrajšie spomienky.
Okrem toho sme sa predstavili na Matičných slávnostiach v Martine a v Komárne. V deväťdesiatych rokoch sme
vystúpili na Tekovských slávnostiach v
Tlmačoch a Výčapoch – Opatovciach.
Činnosť našej folklórnej skupiny bola
bohatá, za čo sme si priniesli mnoho
diplomov a ocenení.
Potom však prišla niekoľkoročná
odmlka. Prečo ?
Asi zavážilo zo všetkého čosi. Niektorí
chlapci odišli na základnú vojenskú
službu, dievčatá sa povydávali , mali
malé deti. Okrem toho deväťdesiate
roky boli plné spoločenských zmien,
že na folklór a tradície asi nebol ten
správny čas.
A čo dnes ? Aké sú Vaše ďalšie plány ?
V súčasnej dobe pôsobíme pod názvom „VRŠTEK“ aj s novým zložením.
Privítali by sme však rozšíriť najmä
mužskú časť súboru. Nacvičili sme, aj
nacvičujeme nové pásma, aby sme zachovali hostiansky folklór aj naďalej.
Pipravili a oživili sme pôvodné pásma

ako napr.: Večer na dedine, Sená, Fašiangy, Muzika, Rukovačka, Jánske
ohne, Stavania Mája, Vianone, Lucia,
a Driapačky. Všetky sa stretli s dobrou
odozvou u publika a potleskom. Mnohí, najmä tí starší si zaspomínali na
svoju mladosť. A aj to je jedným z dôvodov prečo to robíme .

„Chcem osloviť všetkých,
ktorí majú radi spev folklór a Hostie, aby sa nebáli a prišli medzi nás...“
Aká je Vaša spolupráca s obcou ?
Môžem povedať, že sme spokojní. Obec
nám poskytuje na nácviky telocvičňu,
prípadne sálu v obecnom zariadení.
Okrem toho nám preplatila cestovné
náklady, keď sme spolu s DH Hostianka
reprezentovali obec na Bratislavských
vianočných trhoch. Privítali by sme
nejaký finančný príspevok na nákup
tanečnej obuvi, ale vieme, že ani v obci
nie sú finančné prostriedky navyše. Ve-

rím, že sa situácia zmení a obec, resp.
možný sponzorský príspevok nám aj v
tomto pomôže.
Chceli by ste spoluobčanom povedať niečo na záver nášho rozhovoru ?
Asi len toľko, že naše predstavenia sú
ladené prevažne v žartovnom duchu,
čo sa prejaví aj na nácvikoch, kedy sa
nasmejeme hlavne sami na sebe. V súčasnosti sme začali nacvičovať nové
pásmo, ktorým chceme opäť potešiť
našich spoluobčanov. Od roku 2008
sme odohrali cca 30 vystúpení pri rôznych príležitostiach v obci, ale i v Zlatých Moravciach, Novej dedine pri Leviciach, Prílepoch a pod. Chcem osloviť
všetkých, ktorí majú radi spev folklór a
Hostie, aby sa nebáli a prišli medzi nás.
Stretávame sa väčšinou každý piatok o
19.00 hod v telocvični ZŠ Hostie. Všetkých srdečne privítame. Zasmejeme
sa, naučíme, sa niečo nové, veď ako
sa hovorí: „Spievaj si, spievaj, spevavé
stvorenie, veď je spev najmilšie potešenie.“
Zhováral sa Mgr. Martin Benček
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Za kúlturou v Hostí
..alebo pozvanie na sezónu 2011

Medzi neoddeliteľnú súčasť života v našej obci patrí celoročné organizovanie rôznych spoločenských podujatí, ktoré významne pozdvihujú úroveň kultúrneho vyžitia občanov, od tých
najmenších, až po našich dedkov a babky. Väčšinu týchto akcií organizuje kultúrna komisia
v spolupráci s Obecným úradom. S jej činnostou a plánmi na rok 2011 by sme vás chceli v krátkosti oboznámiť.
Okrem tradičných podujatí, akými
sú určite Fašiangy, Deň matiek, Stavanie
mája či Deň detí, vznikol v roku 2007
z podnetu kultúrnej komisie projekt
„Hostianske kultúrne leto“, ktoré svojim
programom oslovilo nielen domácich
občanov, ale aj návštevníkov z okolitých
obcí a regiónov.
Všetky vystúpenia v rámci kultúrneho leta sa konajú v prekrásnom prostredí
nášho prírodného amfiteátra.
Tento rok sa uskutoční už 5. ročník
Hostianskeho kultúrneho leta, ktoré
oficiálne začne Festivalom dychových
hudieb dňa 10.7.2011. Hosťom festivalu
bude moravská dychová hudba Hrozenčané zo Starého Hrozenkova.
Ďalším podujatím bude folklórny festival s účasťou regionálnych folklórnych súborov, ktorý sa bude konať
24.7.2011.
Veľmi populárnou akciou sa stala súťaž vo varení gulášu, ktorá každoročne
priláka veľký počet návštevníkov aj vďaka
svojmu programu, v ktorom účinkujú country skupiny.
Mladých určite potešia diskotéky,
tých starších zasa vystúpenia známych
spevákov z pesničkovej súťaže REPETE,
Ilustračné foto: OcÚ Hostie

Ilustračné foto: OcÚ Hostie

z ktorých k nám už zavítali Peter Vašek,
Gizela Oňová, Oľga Szabová, Dušan
Grúň a ďalší.
Termíny týchto podujatí a bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcom čísle Hostianskych noviniek.
Po horúcich letných mesiacoch prichádza september, kedy sa v našej obci
konajú hodové slávnosti. Pri tejto príležitosti každoročne účinkuje Dychová
hudba Hostianka a FS Vrštek, ktorým
patrí vďaka aj za množstvo ďalších vystú-

pení, konaných v priebehu celého roka.
V rámci Vianočných sviatkov, kultúrna komisia organizuje Štefanskú zábavu
a bohatý celoročný kultúrny program
končí Silvestrovským ohňostrojom.
Činnosť kultúrnej komisie závisí predovšetkým od obetavej práce všetkých
členov, ktorí nezištne svojou aktivitou
pomáhajú rozvíjať kultúrno-spoločenský
život v našej obci.
Osobitne sa chcem poďakovať pánovi
starostovi za ústretovú spoluprácu a podporu pri tvorbe programu kultúrnych
podujatí, ktorých kvalitatívna úroveň
závisí predovšetkým od finančných možností obce.
Našou snahou bude aj tieto podujatia
„poctivo“ zdokumentovať a prostredníctvom Hostianskych noviniek vám priniesť o nich zaujímavé reportáže.
Na záver možno skonštatovať, že najväčším ocenením za našu prácu v oblasti
kultúry bude určite záujem hlavne vás,
našich občanov, o pripravované podujatia, ktorých úroveň pozdvihnete svojou
početnou návštevnosťou.
Ing. Pavol Červený,
predeseda kultúrnej komisie
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Trénerove zhodnotenie „Jesene“

...a výsledkov futbalistov ŠK Slovan Hostie – FO FC ViOn C Zlaté Moravce v jesennej
časti II.C tr.- okr. Zlaté Moravce

Foto: Adam Bachan

V jesennej časti sme skončili
celkove na 7.mieste so ziskom 19
bodov a skóre 17:21. Z celkového
počtu 13 majstrovských zápasov
sme 5 vyhrali, 4 remizovali a 4 prehrali.
S týmto umiestnením nemôžeme byť absolútne spokojní, pretože
sme boli každému mužstvu (okrem
Topoľčianok kde sme hrali v sobotu nekompletní a s 5-timi zranenými hráčmi) minimálne vyrovnaným
súperom, ale na rozdiel od nich
my sme nedokázali vďaka našej
nemohúcnosti a niekedy aj smole
premeniť ani tie najvyloženejšie
šance! Na každý gól sme si museli
vypracovať minimálne 3 čisté šance, zatiaľ čo naši súperi nám dávali
góly pomaly z každej príležitosti,
ktorú si vypracovali. Takýmto spôsobom sme úplne zbytočne prišli
o body na Skýcove (0:2), v Machulinciach (0:3), doma s Hosťovcami
(2:3), v Č. Kľačanoch (2:2), doma
s T. Mlyňanmi (1:1) a hlavne v poslednom zápase v Č. Hrádku(0:0),
kde sme doslova zahodili minimálne 10 čistých gólových šancí! Tam
to už pomaly pripomínalo zakliatie
domáceho brankára, ktorému všetci naši hráči namiesto strely vedľa
neho dávali doslova „malé domov“

presne do jeho rúk! Po tomto zápase som nemohol vôbec zaspať
a nechápem to doteraz čo som tam
videl a určite ani ostatní, ktorí boli
na tomto zápase.

„Takú slabú fyzickú kondíciu a tým samozrejme
aj silu v nohách ešte nikdy predtým nemali...“
A tak sa nemôžeme diviť, že za
13 zápasov sme strelili len 17 gólov, čo nás radí v streleckej tabuľke
na 12.-13.miesto. Naším najlepším
strelcom bol so 4-mi gólmi Karol
Šútor, zatiaľ čo najlepší strelec celej súťaže L. Jánošov z Velčíc s 15timi gólmi ich strelil takmer toľko
čo celé naše mužstvo dohromady!
Ešte šťastie, že sme hrali celkom
dobre v obrannej fáze a podržal
nás väčšinou aj brankár o čom
svedčí 6. miesto v počte obdržaných gólov.
Bohužiaľ od vtedy ako som začal podnikať a z absolútneho nedostatku času som sa nemohol
venovať trénovaniu, tak si naši

predtým vždy veľmi dobre fyzicky
pripravení futbalisti od náročného
trénovania úplne odvykli! A tak aj
napriek ich veľkej snahe a bojovnosti nemohli nimi nahradiť obrovský výpadok v niekoľkoročnom
leňošení na tréningoch. Takú slabú
fyzickú kondíciu a tým samozrejme
aj silu v nohách ešte nikdy predtým nemali, a aj to bolo zrejme príčinou nášho doslova katastrofálneho zahadzovania čistých gólových
príležitostí.
Z uvedeného dôvodu som od
8.1. do 25.3.2011 pre nich prichystal veľmi náročnú fyzickú prípravu, ktorej vyvrcholením bolo odohratie až 10 prípravných zápasov!
Súperov som im dohodol zámerne
ľahších, aby sa znova naučili dávať
góly, vyhrávať, získali naspäť nielen futbalovú zručnosť, ale hlavne
sebavedomie, ktoré predtým úplne
stratili.
Verím, že napriek nie úplne najlepšej účasti hlavne známych pohodlnejších hráčov na tréningoch
sa mi to u veľmi dobrého jadra
tohto kolektívu podarilo, čo v konečnom zúčtovaní znamenalo 8
vyhratých z 10 prípravných zápasov s celkovým skóre 38:22 s jedinou prehrou 2:3 v Žitavciach (keď
sme prehrali vyhratý zápas 10 minút pred jeho koncom). Teší ma, že
góly dával nie len náš najlepší strelec Martin Mašír (14 gólov), ale aj
ďalší 12-ti hráči po veľmi pekných
akciách celého kolektívu.
Dúfam, že po bojovnom kolektívnom a zaslúženom víťazstve
v oslabení (od 30 minúty o vylúčeného Š.Godavca) v prvom jarnom
kole v Tekovských Nemciach 5:3
im sláva nestúpne do hlavy a takto
budú pristupovať ku každému zápasu v jarnej časti súťaže a urobia
tak konečne radosť aj našim náročným fanúšikom.
Ing. Jozef Dodok
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členská schôdza
futbalistov

ll.C tr. ObFZ Nitra - okr. Zlaté Moravce
S.R. 2010/2011 „JESEŇ 2010“
Poradie po 13. kole

Z

V

R

P

Skóre

Body

(+/-)

1.

Machulince

13

11

1

1

48:13

34

(+16)

2.

T. Mlyňany

13

8

4

1

26:15

28

(+4)

3.

Topoľčianky

13

8

3

2

36:10

27

(+9)

4.

Hosťovce

13

8

2

3

26:18

26

(+5)

5.

Velčice

13

5

4

4

37:23

19

(+1)

6.

Martin n. / Žit.

13

4

7

2

19:16

19

(-2)

7.

ViOn „C“ Hostie

13

5

4

4

17:21

19

(-2)

8.

Skýcov

13

5

2

6

23:28

17

(-7)+2xk.3:0

9.

Č. Kľačany

13

4

4

5

25:23

16

(-5)

10.

J. Kostoľany

13

4

2

7

25:34

14

(-1)

11.

T. Nemce

13

3

1

9

23:46

10

(-8)

12.

Obyce

13

3

0

10

11:30

9

(-9)-1xk.0:3

13.

Č. Hrádok

13

2

2

9

19:26

8

(-13)

14.

Slepčany

13

2

2

9

15:47

8

(-7)-1xk.0:3

Obyciam na konci súťaži odrátajú naviac (-) 3 body za inzult. HR na Skýcove
Strelci gólov za FC ViOn „C“ Hostie:

Najlepší strelci súťaže:

1.

Karol Šútor

4.góly

2.

Dominik Judák „D“

3.góly (10 záp.)

14. M. Drgoňa (Topoľčianky)

3.

Martin Mašír

3.góly (12 záp.)

13. M. Novák (Machulince)

4.

Štefan Godavec

2.góly

(7 záp.)

9. M. Hajnovič (Veľčice)

5.

Tomáš Bachan „D“

2.góly

(9 záp.)

9. A. Štuler (T.Nemce)

6.

René Kováč „D“

1.gól

(1 záp.)

7. J. Michalák (Machulince)

7.

Marián Kováč

1.gól

(13 záp.)

8.

Miroslav Horváth

1.gól

(13 záp.)

Celkom 8 hráčov

(6 záp.)

15. L. Jánošov (Veľčice)

6. M. Švec (Č.Kľačany)

17.gólov (13 záp.)

Tak ako je to už zvykom na začiatku
kalendárneho roka sa konala výročná
členská schôdza športového klubu Slovan Hostie, zúčastnilo sa jej 28 členov,
ktorí boli oboznámení s činnosťou
a hospodárením ŠK v roku 2010. Tréner Ing. J. Dodok zhodnotil jesennú
časť sezóny 2010/11 a predstavil plán
prípravných zápasov v zimnej časti.
Hlavným bodom schôdze malo však
byť odstúpenie doterajšieho predsedu
ŠK p. M.Šútora z osobných dôvodov.
K voľbe nového výboru členovia pristúpili zodpovedne a po dlhšej rozprave bol zvolený nový výbor v zložení:
predseda – P. Borčin, tajomník – Ing.
D. Ondrejka, pokladník – K. Borčinová, tréner – Ing. J. Dodok, členovia – J.
Katrinec (predseda športovej komisie pri OcÚ), L. Makáň, M. Horváth.
Hlavnou úlohou nového výboru predstavenom na schôdzi je jednoznačné
reprezentovanie futbalového mužstva
v jarnej časti súťaže, jeho chod a zabezpečenie. Novozvolený výbor bude
mať takisto snahu aj o skrášlenie,
údržbu a novinky v areáli ŠK pre občanov našej obce.
Pavel Borčin

Kedy na futbal ?
Rozpis zostávajúcich zápasov JAR 2011
19. kolo 1.5.2011 o 16.30 h.
Topoľčianky - Slepčany
Hostie - Machulince
T. Mlyňany - J. Kostoľany
Č. Kľačany - Skýcov
Hosťovce - Martin n/Žit.
Č. Hrádok - Obyce
Veľčice - T. Nemce

21. kolo 15.5.2011 o 16.30 h.
T. Nemce - Obyce
Topoľčianky - Skýcov
Hosťovce - Hostie
Veľčice - J. Kostoľany
T. Mlyňany - Martin n/Žit.
Č. Kľačany - Machulince
Slepčany - Č. Hrádok

23. kolo 29.5.2011 o 17.00 h.
T. Nemce - J. Kostoľany
Topoľčianky - Machulince
T. Mlyňany - Hostie
Veľčice - Martin n/Žit.
Č. Hrádok - Skýcov
Č. Kľačany - Hosťovce
Slepčany - Obyce

25. kolo 12.6.2011 o 17.00 h.
T. Nemce - Martin n/Žit.
Topoľčianky - Hosťovce
Veľčice - Hostie
J. Kostoľany - Obyce
Slepčany - Skýcov
Č. Hrádok - Machulince
T. Mlyňany - Č. Kľačany

20. kolo 8.5.2011 o 16.30 h.
T. Nemce - Č. Hrádok
Obyce - Hostie
Skýcov - T. Mlyňany
J. Kostoľany - Topoľčianky
Slepčany - Veľčice
Machulince - Hosťovce
Martin n/Žit. - Č. Kľačany

22. kolo 22.5.2011 o 17.00 h.
Obyce - Hosťovce
Hostie - Č. Kľačany
Machulince - T. Mlyňany
Martin n/Žit. - Topoľčianky
Skýcov - Veľčice
J. Kostoľany - Č. Hrádok
Slepčany - T. Nemce

24. kolo 5.6.2011 o 17.00 h.
Obyce - Č. Kľačany
Hostie - Topoľčianky
Machulince - Veľčice
Martin n/Žit. - Č. Hrádok
Skýcov - T. Nemce
J. Kostoľany - Slepčany
Hosťovce - T. Mlyňany

26. kolo 19.6.2011 o 17.00 h.
Obyce - T. Mlyňany
Hostie - Č. Hrádok
Machulince - T. Nemce
Martin n/Žit. - Slepčany
Skýcov - J. Kostoľany
Č. Kľačany - Topoľčianky
Hosťovce - Veľčice
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Prihrávka predsedu
Snáď začnem tým, že pred rokmi
som opustil futbalovú rodinu ŠK kvôli
svojim synom, kedy som musel absolvovať spolu s nimi štyri krát do týždňa
tréning, moje soboty a nedele boli naplnené prípravnými a majstrovskými
zápasmi či zimnými turnajmi, to všetko
vo futbalových prípravkách FC ViOn
Zlaté Moravce. Dnes určite viem, že som
sa rozhodol správne. Momentálne hrajú
1.ligu mladších žiakov s družstvami ako
Trnava, Trenčín, Nitra... a vo svojich ročníkoch patria medzi najlepších. Lukáš
je tretí rok najlepším strelcom a Patrik,
rýchlik ľavej zálohy reprezentuje našu
obec vo výbere západoslovenského
futbalového zväzu v zahraničí. Nedá
mi dnes nespomenúť aj našich ďalších
futbalistov v drese ViOnu bratov Bachanovcov, L. Pacalaja či A. Gajdoša, ale
i v Topoľčiankach máme hosťanov v doraste.
No musím jedným dychom dodať,
prešiel som s nimi veľa kilometrov a navštívil množstvo futbalových stánkov
či už na Slovensku, alebo aj v okolitých
štátoch, no športové srdce ma zabolí
najmä pri našom futbalovom stánku
v Hostiach. Pre mňa dnešný katastrofálny stav areálu ma prinútil kandidovať
na post predsedu ŠK. Nie, nie som blázon, pretože v dnešnej finančnej situácii
klubu i OcÚ sa púšťať do niečoho veľké-

Foto: Ing. Jozef Dodok

ho by bolo... Nie, chcem byť dnešným
predsedom, lebo ešte stále verím, že
spolu s hráčmi a s malou hŕstkou fanúšikov a sponzorov sa nám podarí niečo
spoločne zmeniť, a pre občanov obce
spoločnými silami vytvoríme športový
stánok, do ktorého sa budete s dobrým
pocitom vždy vracať.
Dosť bolo písania, poďme robiť!
Pracovníci VPP z OcÚ nám vymaľovali
kabíny, upravila sa zasadačka a „veľká
brigáda“ zničila starú trávu a kríky okolo
areálu. Niekedy je nás na všetko málo,
no nevzdávame sa. Nahadzujeme záchytné sitá za bránami, meníme tribúnu,
upravujeme areál na stavbu detského
ihriska i krbového posedenia. Na OcÚ

bol už schválený návrh na vybudovanie WC v areáli ihriska. A na toto všetko
ešte moja veľká snaha vytvoriť tu aj plážové ihrisko. Dúfam, že sa nám podarí
dosiahnuť to, aby sa tak tento športový
areál okrem nedeľných majstrovských
zápasov a športových podujatí či Dňa
detí, začal využívať oveľa častejšie aj na
ďalšie športové a spoločenské aktivity.
Na záver so želaním, nech nám jar
všetkým vyjde, hráčom čo najviac bodov, čo najmenej zranení, divákom príjemné chvíle a športové zážitky a mne
pevné nervy a hlavne vidieť vás spokojných.
Pavel Borčin,
predseda ŠK Slovan Hostie

Obzretie sa za

turnajom ulíc
o pohár starostu
obce
Po Vianočnom turnaji v roku 2009
a letnom turnaji 2010 sa 26. decembra
2010 uskutočnilo ďalšie pokračovanie
uličného súperenia vo futbalovom
umení. Zúčastniť sa môže každý bez
rozdielu veku, hmotnosti, či vzdelania. Jedinou podmienkou účastníkov
turnaja je zápis v občianskom preukaze v kolónke „Trvalý pobyt“. Zmerať
sily a ukázať futbalové majstrovstvo
môžu iba tí, ktorí tam majú zápis
„Hostie“. Turnaj sa organizuje pod
záštitou starostu, ako aj športovej komisie pri OcÚ. Stalo sa už tradíciou,
že v lete je miestom konania trávnaté
ihrisko ŠK a v zime sa dianie presúva na multifunkčné ihrisko s umelou trávou. Hrá sa nie len o prestíž,

Foto: Ing. Mário Ďuriač

ale hlavne o putovný pohár starostu
obce, ktorý, ako to už má aj v samotnom svojom názve, putuje z ulice na
ulicu. Nateraz si ho plnými dúškami
užíva „Vŕštek“, ako víťaz posledného
turnaja. Srdečne blahoželáme. Nezabudnime však ešte poďakovať staros-

tovi, ako aj sponzorom, ktorí sa vždy
postarajú o povolený doping počas
týchto podujatí, ako sú klobáska,
pivo, či varené vínko. A prispievajú
tak, aby sa podujatie nieslo aj v duchu
dobrej nálady.
Ing. Mário Ďuriač
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Memoriál Michala Jurku a Michala Olejára
... alebo životy padlých poctené športom

Každoročne jedna nedeľa v polovici januára je v našej obci mimoriadne významná a slávnostná. Do našej obce zavíta množstvo hostí, športovcov a rodákov. Na cintoríne a pri pamätníku
SNP sa konajú pietne spomienky a kladenie vencov. Vyvrcholením sú bežecké preteky. Mladšia
generácia často ani nepozná dôvody týchto spomienok. Pokúsim sa aspoň trochu pripomenúť
dobu, keď sa stali udalosti, ktoré si každoročne pripomíname.
Všetko začalo počas II. svetovej vojny
po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta 1944. Naša obec bola súčasťou povstaleckého územia. Počas jesene
1944 sa v obci začali objavovať vo večerných
hodinách slovenskí a ruskí partizáni. Obyvatelia obce im poskytovali hlavne potraviny
a iné potrebné veci. Od Vianoc 1944 do Nového roku 1945 sa v obci aj cez deň zdržiavalo až 500 partizánov Nitrianskej partizánskej
brigády. Medzi nimi bolo aj viacero občanov
našej obce. Po Novom roku sa väčšina členov
brigády presunula do oblasti Pohronského
Inovca. V obci ostal len menší oddiel majora
Sýkoru. Front v tom čase niekoľko mesiacov
stál za Hronom. Nemecké fašistické vojská aj
napriek blízkosti frontu a neodvratnej porážke terorizovali obyvateľov obcí a miest pred
frontom. Začiatkom januára boli vypálené
obce Kľak a Ostrý Grúň, kde fašisti zavraždili
mnoho nevinných civilných obyvateľov vrátane žien a detí. V pondelok 15. Januára, zavčas rána prebudila obyvateľov obce streľba
z dolnej časti obce. Do Hostí sa od Topoľčianok v troch prúdoch blížili početné nemecké jednotky. Partizánske hliadky streľbou
z ľahkých zbraní a guľometov umiestnených
nad obcou zdržiavali ich postup. To umožnilo väčšine mužov ujsť z obce do lesa, kde sa
fašisti neodvážili. Nemci potom obsadili našu
obec. Podľa vyjadrení pamätníkov do obce
vtrhlo asi 1000 nemeckých vojakov, vpredu
išiel jeden tank. Podľa rozprávania bývalých
partizánov na začiatku obce bol zastrelený
nemecký veliteľ pri vydávaní povelov. Táto
skutočnosť vyvolala v celej akcii zmätok.
Nemeckého veliteľa mal zastreliť mladý partizán, ktorý sa schoval za starý agát, ktorý rástol približne 200 m od dolnej zástavky SAD
smerom na Topoľčianky. Tento partizán bol
prenasledovaný nemeckými vojakmi a v jarku časti „Rovienka“ aj zastrelený. Ďalšieho
partizána spolu s našim občanom Ondrejom
Pupákom zajali nemeckí vojaci v obci a blízko cintorína ich tiež streľbou zlikvidovali. Zranenie Ondreja Pupáka ale nebolo smrteľné.
Po odchode fašistov sa odplazil k najbližším
domom a prežil. Okrem toho bola postrelená aj jedna žena. Partizáni, ktorí položili život
pri obrane našej obce sa volali Michal Jurko
a Michal Olejár. Obidvaja pochádzali z východného Slovenska – Pozdišoviec a Vyšné-

Foto: Ing. Mário Ďuriač

ho Slavkova. Boli veľmi mladí – mali len 21
a 22 rokov.
Večer nemecké vojská obec opustili.
Odvliekli aj 28 mužov z Hostí, ktorých kruto
vypočúvali v Topoľčiankach. Pri odchode
podpálili budovu horného obchodu a krčmy.
Po týchto udalostiach sa partizáni cez deň už
v obci nezdržovali.
Po skončení II. svetovej vojny vtedajší
Miestny národný výbor vyhlásil na pamiatku tragických udalostí v našej obci deň 15.
január za obecný sviatok. Už v nasledujúcom
roku 1946 pri 1. výročí udalostí z 15. Januára
1945 sa konali prvé branné preteky, pozostávajúce z behu, streľby a hodu granátom na
cieľ. Preteky sa na pamiatku padlých partizánov nazvali „Memoriál Michala Jurku a Michala Olejára“. V ďalších rokoch sa tradícia
branných pretekov neprerušene každoročne
udržiavala. Pretekári boli väčšinou futbalisti
z Hostí. Po roku 1960 sa preteky zmenili na
lyžiarske branné preteky. Pribudla aj kategória dorastencov. Hlavnou cenou bol putovný
pohár predsedu MNV (teraz starosta) Takýto
charakter pretekov vydržal až do roku 1990.
Trať pretekov viedla po obci, cestách po bývalej úzkokoľajnej železnici. Streľba sa konala
v amfiteátri. Veľmi silné zastúpenie na pretekoch v tom čase mali výborní lyžiari zo Skýcova, Jedľových Kostolian a Topoľčianok, ktorí
pravidelne obsadzovali prvé miesta. V tom
čase sa do pretekov zapojili aj žiaci základnej
školy, ktorí pretekali v bežeckých disciplínach. Najťažšie obdobie pretekov bol rok
1990, tesne po „nežnej revolúcii“. Vďaka ria-

diteľovi Základnej školy p. Kozákovi sa uskutočnili aspoň preteky žiakov v oblasti amfiteátra Hostie. V ďalších rokoch už preteky
nadobudli väčší význam a vážnosť ako pred
rokom 1990. Vzhľadom k tomu, že v obci
zanikla organizácia Zväzarm, ktorá mala k
dispozícii malokalibrové pušky, memoriál
sa zmenil na čisto bežecké preteky. Preteky
aj vzhľadom na dobrý termín v slovenskom
bežeckom kalendári si rýchlo získali dobré
meno a popularitu u bežcov nielen z oblasti
Zlatých Moraviec ale aj vzdialenejších kútov
Slovenska, napr. Nitry, Trnavy, Nových Zámkov, Prievidze, Banskej Štiavnice a ďalších.
Posledné dva ročníky vyhral Imrich
Magyar z Nových Zámkov, ktorý patrí medzi
absolútnu vytrvaleckú špičku na Slovensku.
Od roku 2006 sa kategórie rozšírili o veteránov, dorastenky a ženy. Trať pretekov viedla
niekoľko rokov ešte po pôvodnej trati v obci
a okolí. Pre zlý stav cesty bývalej úzkokoľajnej
železnice, kde beh bol pre bežcov rizikový,
sa v roku 2009 bežalo do Topoľčianok a späť.
Od roku 2010 trať vedie po ceste do Hlbokej
doliny po odbočku do doliny Nitrolín a späť.
Pretekári si novú trať veľmi pochvaľujú.
Memoriál Michala Jurku a Michala Olejára je aj významná spoločenská udalosť. Za
účasti vzácnych hostí, diplomatov si aj takto
občania obce Hostie pripomínajú pamiatku
partizánov, ktorí položili svoje mladé životy
pri obrane našej obce. Dúfam, že ani mladá
generácia na ich hrdinstvo a statočnosť nikdy nezabudne.
Ing. Pavel Turčan
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O vzniku, ERBE
a Pôvode názvu obce hostie
Tak, ako každý človek žije svoj vlastný život, aj obce, mestečká i mestá žijú ten svoj od príchodu
svojich zakladateľov. O niektorých toho vieme pomerne dosť, o iných zas žalostne málo. Mnohé v priebehu času zanikli. Niektoré sa nespamätali z krušných vojnových čias v nespočetných
stredovekých konfliktoch, niektoré vyľudnil mor či iná choroba, oheň, voda či iná živelná pohroma. Aj naša obec HOSTIE toho prežila vo svojom živote určite veľmi veľa.

K

edy sa v údolí Hostianskeho potoka usadili prví ľudia a kto vlastne boli, sa môžeme zatiaľ iba domnievať na základe archeologických nálezov z okolitých obcí. Zatiaľ najstarším nálezom pulzujúceho života na území našej
obce je nález mince. Zlatý solidus z obdobia panovania východorímskeho cisára Theodósia II. /408 – 450/ bol nájdený
v roku 1939 /nálezca ???/ a vážil 5,5 g. Aj tento nález svedčí o tom, že naše územie bolo v priamom dosahu hranice
s Rímskou ríšou, ktorá sa aj takouto formou dotkla našej
obce. Dnes už ani nie je podstatné či táto minca bola použitá pri obchode alebo
bola ukrytá v zemi či
jednoducho vypadnutá
z vrecka. Dôležité je, že
dokazuje v údolí Hostianskeho potoka život
aj v tomto období.
Za prvú písomnú
zmienku o našej obci
zatiaľ môžeme považovať listinu z roku 1332
-1337, v ktorej sa spomína obec s farou ako
„ecclesia Sancte crucis“,
čo môžeme preložiť ako
„kostol svätého kríža.“
Pápežskí decimátori /
vyberači daní/ odhadli
vtedy dôchodky kňaza na 1 marku. Pôvod
názvu obce tiež nie je
jednoznačný. Po tatárskych vpádoch na územie Slovenska Uhorský
kráľ Belo pozýva na
zničené územia cudzích
„hostí“, aby sa krajina opäť zaľudnila. Títo hostia prichádzajú na spustošené územia a zakladajú spolu s pôvodnými
obyvateľmi nové osady. Odtiaľ možno názov. Existujú aj iné
varianty, podľa ktorej obec založili sluhovia pánov, ktorí prišli ako hostia k pánom Hrušova a zostali. Iná povesť hovorí,
že hrušovskí páni na mieste terajšej obce postavili hostinec,
okolo ktorého neskôr vznikla obec. Isté však je to, že história
obce je úzko spojená s existenciou hradu Hrušov, ktorý sa
nachádza v našom katastri. V súvislosti s názvom obce sa v

literatúre môžeme stretnúť aj s takýmito podobami názvu:
Sythua Keresztwr, Kersztúr, Karastur, Hostye, Hostie. Prvé
tri podoby pochádzajú z obdobia, kedy sa používala v úradnom styku maďarčina. V roku 1424 sa v obci vyberalo mýto
na tovary prechádzajúce po obchodnej ceste s Požitavia na
Hornú Nitru. Najstaršia zachovaná pečať,na listine má datovanie v roku 1733. V strede pečate je umiestnený erb obce
a v obvode pečatného poľa je kruhopis: SIGILLVM : PAGI
: KARASTVR 1733. Tento kruhopis by sme mohli preložiť
ako : pečať obce Keresztúr z roku 1733. Erb obce je zapísaný
v heraldickom registri
Slovenskej Republiky.
Tvorí ho barokový štít
zelenej farby s modrým trojvrším a bielym
dvojkrížom. Na pravej
strane je zobrazený lemeš a na ľavej čerieslo /
lemeš je rezná časť pluhu, ostrá kovová časť
pluhu na vodorovné
rezanie a podoberanie
zeme pri orbe, čerieslo je zvislé krájadlo na
pluhu, resp. časť pluhu
– radlica/. Obec vlastní
aj vlajku obce, ktorá sa
skladá so štvorcov zelenej a bielej farby podľa
heraldických pravidiel,
ako aj obecnú pečať.
Okrem samotnej obce
existovala aj samostatná obec hrušovské podhradie doložená v roku
1293 ako obec poddanská pod názvom Horsov, 1316 Hurusso, 1317 Hurusow,
1323 Hwrso, Hurussow, 1326 Horossow. Jej existencia nám
nepriamo naznačuje, že po zániku tejto poddanskej obce
sa pravdepodobne väčšina jej obyvateľov presunula nižšie
a usídlila sa v obci Hostie. Táto obec sa spomína aj v roku
1387 a 1388 pod názvom Hruscho Waaralya, ako kontinuálne osídlenie pri hrade Hrušov. Obec pravdepodobne zanikla spoločne s hradom v roku 1708.
Mgr. Martin Benček
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Zabavte sa s
osemsmerovkou

Riešenie:

K H K K Á R O V A B
O U O O R O G S R A

Podieľajte sa na tvorbe Hostianskych noviniek!

L A K S O Y A A T R
O I A A M Á L A S N
T Ô R D S O E K Y Y

Vyzývame tvorivých spoluobčanov i „neobčanov“, aby
sa nebáli spolupodieľať sa na obsahu Hostiankych noviniek a pokiaľ majú chuť napísať o čomkoľvek, čo by
bolo hodné uverejnenia v našich novinkách - neváhajte
a už teraz sa do toho pustite! Či vás zaujíma história,
chovateľstvo, záhradkárčenie, hudba... - jednoducho
čokoľkovek, čo by mohlo byť pre čitateľov našej obce
zaujímavé, a chceli by ste to uverejniť do Hostianskych noviniek, nebojte sa a podporte ich. Príspevky
(texty aj fotografie) môžete posielať na e-mailovú adresu Hostianskych noviniek: noviny@hostie.sk

O P U A O D L T R Ú
Č Í

S L O O M A K Ľ

© Zuzana Belicová

BAR, BAVORÁK, BRALO, ČÍSLO,
DRÔT, EDO, GORO, KOLOTOČ,
KRYL, LUK, MLELA, OSADA, OSKA,
RUS, SALÁMA, SYR, SMOLA, ÚĽ

Oznam

Vzhľadom na to, že Hostianske novinky (HN) sú zadarmo - teda neziskové, každý
finančný príspevok na ich vydanie je vítaný. Tvorcovia sa
podieľajú na ich tvorbe bez
nároku na honorár, ale tlač je
potrebné financovať. Preto
prosíme „dobrodincov“, ktorí
by boli ochotní prispieť akoukoľvek finančnou čiastkou,
aby podporili našu spoločnú
dobrú vec - vydávanie Hostianskych noviniek. Za váš
finačný príspevok vyhradíme
v HN priestor pre Vašu reklamu. Kontaktujte OcÚ.

!!! Čistenie Host

ianskeho poto
ka !!!

Foto: Matej
Petruf

Obecné z
astupiteľstv
o v Hostí
je čistenie
organizuHostianske
ho potoka
sa uskutoč
.
Podujatie
ní 30.4.201
1, t.j. v sob
čiatkom o
otu, so za9.00 hod. S
tretneme s
v strede o
a pri moste
bce. So se
b
o
u si stačí p
gumáky a
riniesť iba
chuť pomô
cť. Rukavic
bezpečí Oc
e
a vrecia za
Ú Hostie. P
o ukončen
brigádnick
í na vás čak
ý guláš. Prí
á
ďte pomôc
potok a ta
ť očistiť ná
k skultúrniť
š
aj svoje živ
tredie. Vše
otné prostci ste srde
čne vítaní!
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