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Stavebné práce na
bytovkách v obci
Hostie sú na konci. Už čoskoro budú
byty obsadené novými
žiadateľmi
- nájomcami. Ponúkame vám informácie a niekoľko
pohľadov do interiéru, na ktoré je určite
zvedavých mnoho
ľudí, či už z radov
nájomcov alebo len
„zvedavcov“. (Str. 2)

BUDE SA ZA VODU PLATIŤ?
Obecné zastupiteľstvo zvažuje spoplatnenie vody z
obecného vodovodu. Dlhoročná polemika okolo jej
kvality je však s týmto „nepopulárnym“ krokom v silnom
rozpore a vynára sa otázka,
ako sa s tým ľudia vysporiadajú. V tomto čísle Hostiankych noviniek sa problémom
obecnej vody obšírnejšie zaoberáme a prinášame odpovede starostu obce na otázky,
ktoré ste si určite veľakrát
kládli aj vy. (Str. 4)

Nepredajné

Foto: Ing. Mário Ďuriač

ZHODNOTENIE
KULTÚRNEHO LETA
Kultúrne leto sa
skončilo. Tí, ktorí sa
ho i keď len čiastočne zúčastnili, určite
dajú za pravdu, že aj
tento rok sa bolo na
čom zabávať a mnohí budú ešte určite
dlho spomínať na zážitky z jeho podujatí.
Aj trošku „kritické“
zhodnotenie tohto
ročníku vám prinášame na strane 10.
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Novopostavené nájomné byty
sú skolaudované
Obecné zastupiteľstvo v decembri 2008
schválilo návrh projektu na výstavbu obecných nájomných bytov. Vo februári 2009 bolo
vydané stavebné povolenie na začatie stavby. V marci 2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR odsúhlasilo obci Hostie
dotáciu na výstavbu vo výške 25% (190 430
€) z celkovej ceny stavby. Na zvyšných 75%
(571 300 €) obdržala obec úver zo Štátneho
fondu rozvoja bývania so splatnosťou na 30
rokov. Pričom celkové obstarávacie náklady
na stavbu vrátane projektovej dokumentácie
predstavujú sumu 772 698,14 €.
V posledných rokoch sa podarilo podobný projekt zrealizovať iba pár obciam v
zlatomoraveckom okrese. Z okolitých obcí
sú to okrem Topoľčianok (18 bytových jednotiek) len Obyce (12 b.j., ďalších 12 je v realizácii) a Žitavany (24 b.j., ďalších 12 vo výstavbe). Z tých vzdialenejších Tesárske Mlyňany
(12b.j.), Vieska nad Žitavou (12b.j.), Sľažany
(24b.j.). A v pláne to majú v najbližšej dobe aj
obce Machulince a Skýcov.
Hostie sa teda konečne tiež zaradilo do
skupiny úspešných realizátorov výstavby
bytových domov. Stavba dvoch bytoviek v

Foto: OcÚ Hostie

našej obci bola zahájená v júli minulého roka
a realizuje ju stavebná firma MOSAP a.s. z Nitry, ktorá vyhrala výberové konanie. Výstavba
pokračuje podľa plánu a v týchto dňoch sa
už chýli do záverečnej fázy. Plán ukončenia
stavby je stanovený na 7/2011, a kolaudácia
na 10/2011. Budúci nájomníci sa tak môžu
tešiť na nové bývanie už pred tohtoročným
zimným obdobím.
Trošku bližšie v číslach pre zainteresovaných, ale aj pre ostatných, ktorých zaujíma čo
konkrétne nám to v centre obci vyrástlo. Ide o
stavbu dvoch 8 bytových domov. V každom
bytovom dome sa nachádzajú štyri 3-izbové
byty vo výmere 69 m2, z toho jeden trošku
väčší 72 m2, dva 2-izbové byty o výmere 42
m2 a ďalšie dva 2-izbové s plochou 47 m2.
Dovedna si tak môže nájsť nový domov 16
rodín v ôsmich 3-izbových a ôsmich 2-izbových bytoch. Podľa zmluvných podmienok
sa v bytoch nachádza keramická dlažba a
obklad kúpeľne, dlažba v chodbe a kuchyni.
V obytných miestnostiach je ako podlaha naprojektovaná laminátová (plávajúca) podlaha. V byte bude nainštalovaná kuchynská
linka, plynový sporák, pripojenie káblovej

TV , telefónna linka a internet. Každý byt má
samostatné vykurovacie teleso, vodomer a
elektromer. A ku každému bytu prislúcha aj
jedno parkovacie miesto.
Čo sa týka výšky nájomného postupovalo sa podľa opatrenia Ministerstva
financií SR z 23.4.2008, č.01/R/2008 a zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní, kde podľa
paragrafu 2 opatrenia sa maximálne ceny
ročného nájmu v bytových domoch skolaudovaných po 1.februári 2001 určujú vo
výške 5% z obstarávacej ceny bytu, pričom
minimálne nájomné vyplývajúce zo zákona
je 3,5%. Obecné zastupiteľstvo na marcovom zasadnutí schválilo všeobecne záväzné
nariadenie 3/2011 upravujúce nájom 2x8
nájomných bytov pre obec Hostie vo výške
optimálneho nájomného 4%, čím sa pokryjú náklady obce na splácanie úveru a zabezpečí sa dostatok finančných prostriedkov na
správu a údržbu bytov a poistenie stavby. V
nájme je teda už započítaný aj príspevok do
fondu opráv (0,35€/m2), nie sú započítané
energie( voda, elektrina, plyn). V sumáre to
znamená, že nájomník zaplatí za:
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2-izbový byt (42m2):
117,20€/mesačne +energie
2-izbový byt (47m2):
133,34€/mesačne +energie
3-izbový byt (69m2):
194,55€/mesačne +energie
3-izbový byt (72m2):
203,08€/mesačne +energie
Pre porovnanie napríklad z obcou Obyce,
kde je nájomné pre :
2-izbový byt (59m2) 127,89€/mesačne
+energie
Foto: OcÚ Hostie

3-izbový byt (72m2) 154,94€/mesačné
bývania Slovenskej republiky a vlastných
+energie
zdrojov obce. Celkové znenie tohto VZN
Teda cena je o niečo vyššia u nás, ale si môžete prečítať na internetovej stránke
treba zohľadniť, že na Obyciach začali stavať www.hostie.sk , alebo na požiadanie na OcÚ.
prvý bytový dom o cca 2 roky skôr, kedy boli Jeho obsahom sú napríklad ustanovenia, že
ceny stavebných materiálov o niečo nižšie, nájomné byty sú byty vo vlastníctve obce
takisto použitý obvodový materiál je lacnej- Hostie, budú sa užívať na nájom a nemôžu
ší, ale z nižšou tepelnou izoláciou. A k výške sa previesť do osobného vlastníctva najmenájomného treba zohľadniť aj úroveň zaria- nej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačdenosti nájomného bytu, ktorá by mala byť v ného rozhodnutia. Ďalej sa tam dočítate o
podmienkach a rozsahu poskytovania nánašich bytových domoch oveľa vyššia.
Čo sa týka posudzovaní žiadostí o pride- jomného bývania v byte. To znamená, že toto
lenie nájomného bytu, bola obecným zastu- nariadenie presne definuje kto a za akých
piteľstvom na to vytvorená a schválená komi- podmienok môže byť žiadateľom bytu. Ale
sia v zložení: Ing. Vladislav Omelina, Ing. Pavel takisto je v ňom uvedené aj to, že obec môže
Červený, Mária Vidová, Ing. Pavel Turčan. Dňa prideliť 10% z počtu bytov aj osobám, ktoré
1.6.2011 nadobudlo platnosť aj všeobecne nespĺňajú podmienky tohto VZN. Dôležitá je
záväzné nariadenie, ktoré bolo schválené informácia, že žiadateľ muší byť občan SR s
obecným zastupiteľstvom 5.5.2011. Jeho trvalým pobytom v obci Hostie, ale v prípade
účelom je stanovenie podmienok prijíma- nedostatočného záujmu občanov s trvalým
nia žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov pobytom v obci Hostie, môže byť byt pridelenájomných bytov a postupu pri schvaľovaní ný aj žiadateľovi bez trvalého pobytu v našej
a realizovaní ich prenájmu. Toto Všeobecne obci. Ďalej toto VZN ustanovuje náležitosti
záväzné nariadenie upravuje podmienky pri- nájomnej zmluvy. Tu je zaujímavá informácia,
deľovania bytov vo vlastníctve obce, ktoré sú že doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmlufinancované z dotácie Ministerstva dopravy, ve môže byť najviac tri roky okrem prípadov
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej definovaných v ďalších odsekoch, ako je
republiky, z úveru Štátneho fondu rozvoja napr. osoba so zdravotným postihnutím, pri-

čom doba nájmu v tomto prípade môže byť
najviac desať rokov. V sumáre tu teda nájdete
všetko čo sa týka prenájmu a užívania nájomných bytov.
Záujemcov o pridelenie bytu bolo zo
začiatku veľmi veľa. Na OcÚ bolo evidovaných až 31 podaných žiadostí. Ale po zaslaní
konkrétnych podmienok pre prideľovanie
bytov daným žiadateľom, si každý záujemca prehodnotil všetky pre a proti, a takmer
každý druhý žiadateľ už vo svojom zámere
ďalej nepokračoval. Takže očakávaná veľká
tlačenica sa nakoniec nekonala. V konečnom
dôsledku zostalo presne 16 žiadateľov, ktorý
prejavili záujem o nájomné byty. To uľahčilo
prácu výberovej komisie. Obecný úrad tak
ponúkol možnosť nového bývania všetkým
16 žiadateľom, ktorí sa onedlho budú môcť
nasťahovať do novopostavených bytových
domov.
Zoznam nových nájomníkov v bytových
domoch Hostie
Bytovka č.378:
1.
Kubala Juraj, Hosťovce
2.
Molnár Peter, Zlaté Moravce
3.
Ďuriač Juraj, Hostie
4.
Jakabová Johana, Choča
5.
Belica Marián, Hostie
6.
Borčinová Miriama, Hostie
7.
Géciová Darina, Beladice
8.
Slameníková Jana, Zlaté Moravce
Bytovka č.379:
9.
Tóth Michal, Žitavany
10. Pondela Ľuboš, Hostie
11. Benčeková Petra, Hostie
12. Borčinová Helena, Hostie
13. Šútor Branislav, Hostie
14. Benček Štefan, Nitra
15. Sviteková Monika, J.Kostoľany
16. Školníková Lucia, Hostie

Foto: OcÚ Hostie

Ing. Mário Ďuriač
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Bude sa za vodu platiť?

...a ďalšie otázky pre starostu

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás
teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je voda najdôležitejšou súčasťou nášho života. Ako je to s našou vodou sme sa opýtali starostu obce.
Pán starosta, ako vzdelaný v tomto obore otázka pre Vás na mieste,
ako je to vlastne s kvalitou vody v
obecnom vodovode?
Poviem najskôr niečo k technickým
veciam o vodovode, aby naši občania
mali aspoň malú predstavu o tom čo
všetko sa vlastne skrýva pod názvom
vodovod. Náš obecný vodovod sa začal
budovať v roku 1989, čiže už je to niečo
viac ako 20 rokov. Jeho výstavba bola
realizovaná v dvoch etapách. Prvá etapa stavby zahrňovala samotný vodojem spolu s hlavným prívodným potrubím vedúcim až po vodovodnú šachtu
pri ihrisku. Následne druhá etapa riešila
výstavbu rozvodného potrubia po uliciach až po vodovodné prípojky. Zdrojom vody je 18 m hlboký vrt s výdatnosťou cca 2 litre za sekundu. V priestoroch
vodojemu sú okrem rozvodných potrubí
a ventilov umiestnené aj dva 150 000 litrové rezervoáre vody. Na úpravu vody, je
v priestoroch vodojemu na výstupnom
potrubí inštalovaný automatický chlorátor, ktorý dezinfikuje vodu od škodlivých baktérií. Čo sa týka kvality, táto je
kontrolovaná pravidelne tri krát ročne
na troch odberných miestach (MŠ, OcÚ,
Zdroj). Rozbor vody vykonáva RÚVZ
Nitra. Posledný rozbor bol robený v júni
2011, podľa ktorého voda vyhovuje vo
všetkých stanovených laboratórnych
ukazovateľoch požiadavkám NV SR
496/2010 z.z., ktoré mení a dopĺňa NV
SR 354/2006 z.z., ktorými sa upravujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej
na ľudskú spotrebu.
Ako je potom možné, že niektorým občanom tečie z vodovodných
kohútikov viditeľne do červena sfarbená železitá voda?
Dodávateľ vody teda OcÚ prevádzkuje vodovod odborne a zdravotne

spôsobilou osobou, ktorá zabezpečuje
bezchybný chod vodohospodárskych
zariadení v zmysle prevádzkového poriadku. T.j. dezinfekciu vody, denné viacnásobné sledovanie aktívneho chlóru
vo vodojeme a v spotrebnej sieti a jeho
zaznamenávanie do prevádzkového
denníka, opravu porúch, laboratórne
sledovanie kvality vody, preplachy vodovodných potrubí a pod.
K otázke senzorického zhoršenia
kvality vody u občanov je nutné poznamenať, že dodávateľ vody zodpovedá
za jej kvalitu do odovzdávacieho miesta, t.j. spravidla po vodárenskú šachtu.
Rozvody v domoch sú majetkom občanov. U veľkej väčšiny domov sa využívali dlhšie časové obdobia vlastné
vodné zdroje, čím sa mohli v potrubiach
usádzať rôzne nánosy. Po vykonaných
opravách porúch na vodovodnej sieti
dochádza k nárazom tlaku vody, kde
sa môžu strhávať usadeniny v potrubí a
vtedy sa voda môže „zafarbiť“.
Ako je možné tomu zabrániť?
Na túto otázku neviem jednoznačne odpovedať. Odpoviem na ňu ako
hygienik, že voda podľa laboratórnych
výsledkov spĺňa požiadavky na pitnú
vodu. Bez akýchkoľvek špekulácií si treba uvedomiť, že nie je možné dodávať
do domácnosti inú vodu, ako zdravotne nezávadnú. Ak by bolo tomu inak,
vodu resp. jej dodávku do domácností
by príslušné orgány na ochranu zdravia automaticky zastavili, a zakázali jej
používanie. Je viac prípadov, kedy si občania vymenili v dome potrubia a vodu
majú sfarbenú stále. Sú takí, ktorí problém so sfarbením nemajú vôbec. Ale sú
aj takí, ktorí so sfarbením vody problém
mali, ale po výmene starého potrubia
za nové a po nainštalovaní domového
filtra problém zmizol. Toto je otázka na
odborníka v oblasti verejných vodovo-

dov. A verte, že s viacerými to aj konzultujeme. S pohľadu prevádzkovateľa
vodovodu, ktorou je obec je voda pitná.
Dá sa to riešiť aj globálne, napr.
úpravovňou vody pri zdroji?
Úpravovňa vody je zariadenie na
úpravu vody v ukazovateľoch, ktoré nevyhovujú požiadavkám NV SR
496/2010 z.z., ktoré mení a dopĺňa NV
SR 354/2006 z.z., ktorými sa upravujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú
spotrebu a kontroly kvality vody určenej
na ľudskú spotrebu v natívnej vode. V
prípade zhoršenia kvality vody je nutné
k jej úprave pristúpiť, ale celkovo nie je
možné jednoznačne povedať, že je to
nevyhnutné. Na to si prizveme odborníkov zaoberajúcich sa touto problematikou.
Oslovila už obec firmy, ktoré sa
zaoberajú riešením tejto problematiky, prípadne viete vyčísliť sumu koľko by nás to stálo?
Konzultovali sme túto problematiku
už s viacerými firmami zaoberajúcimi
sa úpravou vody. Ešte v roku 2009 sme
oslovili napr. firmu Aqua Trade zo Zvolena, podľa ktorej by vzhľadom na výdatnosť vodného zdroja 2 litre za sekundu
stálo umiestnenie technologického
zariadenia na úpravu vody približne 40
000 €. Bohužiaľ takúto veľkú investíciu si
momentálne popri v súčasnosti rozbehnutých projektoch nemôžeme dovoliť.
Keďže obec na to nemá momentálne voľné finančné prostriedky, je v
pláne aspoň vypracovanie projektu
na čerpanie z fondov EÚ?
V budúcom roku by sme sa chceli zapojiť cez enviromentálny fond a MŽP SR
do programu zásobovania pitnou vodou. Ak bude výzva aktuálna, určite sa
do tohto programu zapojíme. Je to našim cieľom, aby takéto zariadenie bolo v
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našom vodovode umiestnené a takisto
po toľkých rokoch by vodojem prešiel aj
nutnou rekonštrukciou.
Tento rok sa nedostatky vody
vo vyššie položených odberových
miestach v letných mesiacoch už obmedzili, urobili sa nejaké opatrenia
alebo úpravy?
Áno, viackrát sme miestnym rozhlasom apelovali na občanov, aby konali
uvážene pri spotrebe vody a mysleli tak
aj na spoluobčanov, ktorý bývajú vo vyššie položených miestach našej obce. Aby
zbytočne nezavlažovali, nenapúšťali
bazény a neplytvali tak vodou, ktorá má
možno v tom istom čase len o pár desiatok metrov vyššie niekedy aj cenu zlata.
Tento rok boli občania zdá sa ohľaduplnejší, za čo im veľmi pekne ďakujem. Do
zaiste k tomu dopomohla aj informácia
o plánovanom priebežnom odčítavaní
vodomerov. Samozrejme okrem apelácie na občanov sme vykonali aj mnohé
opatrenia technického charakteru v celom systéme, ale hlavne pri zdroji, ktoré
ale ešte nie sú ukončené z dôvodu nedostatku financií. Vymenili sme už nevyhovujúce prívodné ventily do zásobníkov
a hlavného potrubia, ktoré spôsobovali
neúplnú funkčnosť zásobníkového systému a tým spôsobovali aj straty vody
mimo vodojem. Tak isto sme po dohode
odpojili prívod dedinskej vody od celého
komplexu areálu bývalého družstva.
Odbery vody i prípadne straty sa tak o
niečo znížili a výsledok je uspokojujúci
dostatok vody v letných mesiacoch aj vo
vyššie položených miestach.
Koľko približne stojí obec prevádzka a údržba vodovodu ročne?
Údržba závisí od aktuálnej poruchovosti ventilov ako i ostatných zariadení
na celom systéme vodovodu. Suma sa
nedá presne vyčísliť, no ročné náklady
sú orientačne v sume okolo 3500 €
Samotné rozbory vody sa vykonávajú v zmysle prevádzkového poriadku
a to v spotrebnej sieti 2x ročne minimálny (skrátený rozbor vody 1 vzorka cca 75
eur) a 1x ročne úplný (rozšírený rozbor
vody cca 285 eur + náklady na odber a
admin. spracovanie). Patria sem aj náklady prevádzkovateľa na dezinfekčné
roztoky, elektrickú energiu, materiál na
bezporuchový chod vodárenských zariadení, pohonné hmoty, mzdy, atď...
A ešte treba pripomenúť, že náklady
sa nám v nasledujúcom období môžu

zvýšiť o tzv. nepredvídané náklady, ktoré sa nedajú vyčísliť dopredu, pretože v
niektorých prípadoch sa už jedná aj o
poruchy väčšieho rázu.
Chystá sa obec vodu z dedinského vodovodu spoplatniť?
Áno máme to v pláne a bolo to prerokované aj na obecnom zastupiteľstve,
kde bol daný súhlas k začatiu riešenia
tejto problematiky. Zatiaľ hľadáme
možnosti, ako to čo najvhodnejšie urobiť tak, aby sa to výraznou mierou občanov nedotklo. Je rozbehnuté jednanie
s úradom regulácie sieťových odvetví,
ktorý stanovuje cenu i podmienky spolu s ostatnými právnymi predpismi SR.
Chceme tak zabrániť plytvaniu vody v
letných mesiacoch, zvýšiť kvalitu, a získané prostriedky použiť na zabezpečenie financovania priebežných opráv na
vodovode.
Má obec oprávnenie na prevádzkovanie spoplatneného vodovodu?
Súčasná legislatíva umožňuje aj
obciam prevádzkovať spoplatnený vodovod, pokiaľ bude mať zabezpečené
všetky zákonné podmienky a bude mať
uzatvorenú zmluvu s osobou odborne
spôsobilou, podľa vyhl. MŽP na prevádzkovanie verejných vodovodov a samozrejme so súhlasom regulačného úradu.
Koľko približne by mal stáť meter
kubický vody?
Cenu stanovuje prvý rok prevádzky
obec, resp. obecné zastupiteľstvo, a po
roku prevádzky určuje cenu vody regulačný úrad pre sieťové odvetvia, ktorý
vypočítava sumu za 1 meter kubický
vody z nákladov za predchádzajúci
kalendárny rok. V obciach, v ktorých si
prevádzkujú vodovod sami na základe
živnosti a oprávnenej a odborne spôsobilej osoby sa cena pitnej vody pohybuje okolo 50 centov za 1 meter kubický.
Samozrejme, kde je prevádzkovateľom
ZVAK je cena vyššia.
So spoplatnením vody súvisí ale
aj výmena vodomerov, to bude obec
stáť nemalé finančné prostriedky.
Akým spôsobom sa budú dať tieto
náklady vykryť?
Obecný úrad bude hľadať najoptimálnejšie riešenie, ktoré čo najmenej
zaťaží obec, ale aj samotných užívateľov. Nakoľko v obci máme až 305 prípojných miest, pričom výmena jedného
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vodomeru by nás stála cca 50 €, by sa
nám čiastka pre výmenu všetkých vodomerov vyšplhala až na viac ako 15 000
€. Aby sa tým nezaťažil obecný rozpočet
jedným z možných navrhnutých riešení
je také, aby si výmenu vodomeru hradil
sám užívateľ, s tým že dopredu stanovená suma vynaložených prostriedkov
na výmenu bude každému užívateľovi
odpočítaná z ceny spotrebovanej vody
pri zúčtovaní.
Ako sa budú riešiť prípojné miesta, ktorých užívatelia nebudú chcieť
užívať dedinskú vodu?
Všetko závisí od situácie koľko
bude takýchto prípojných miest, ako
aj od technických možností v daných
miestach. Jedným z riešení je aj odpojenie odberného miesta.
Je samozrejmé, že nebude možné
naďalej vodu poskytovať tím, ktorí nebudú chcieť s prevádzkovateľom uzavrieť zmluvu o dodávke vody.
Kedy sa plánuje spoplatnenie?
Spoplatnenie vody by sme chceli realizovať v čo najbližšom možnom
termíne, samozrejme v súlade s dodržaním všetkých zákonom stanovených
podmienok, takže nieje možné stanoviť
presný termín. Cieľom je zabezpečiť dostatok vody pre našich občanov, ktorý
využívajú tento vodný zdroj. Treba si
uvedomiť, že spoplatnením nám nejde
len o získanie finančných prostriedkov,
ale skôr o celkové zlepšenie a skvalitnenie obecného vodovodu a takisto
o nutnú rekonštrukciu, ktorú si už po
toľkých rokoch nevyhnutne vyžaduje.
Nie je možné naďalej poskytovať vodu
zdarma, pretože tak prevádzka, ako aj
údržba, či opravy, alebo rekonštrukcie,
každoročne obec stoja nemalé prostriedky, a tieto potom chýbajú aj v iných
dôležitých oblastiach. Vzhľadom na
nutnosť rekonštrukcie či vybudovanie
úpravovne vody je spoplatnenie už viac
ako nevyhnutné. Verím a chcem, aby aj
tento článok veľkou mierou dopomohol
k tomu, aby si ľudia uvedomili čo všetko
sa skrýva za touto problematikou a koľko náležitostí to zahŕňa. Že to nie je len
pustiť kohútik kedy sa mi zachce a nechať tiecť koľko sa mi ráči. Vodu si treba
začať vážiť! A vážiť si niečo začneme až
vtedy, keď nás to niečo stojí. Ďakujem
všetkým za pochopenie.
Zhováral sa Ing. Mário Ďuriač
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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.
Obecné zastupiteľstvo sa na svojich zasadnutiach
od marca 2011 zaoberalo aj týmito bodmi:
Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných občanov o začatí prác na I. etape revitalizácie obce, o ktorej sme písali v minulom čísle. Projekt má byť ukončený do konca roka 2011. Zahŕňa
prekrytie existujúcich jarkov v strede obce, vybudovanie chodníkov, výsadba okrasných ako aj celková
revitalizácia centra od budovy ZŠ Hostie po budovu
COOP Jednota Hostie. Projektová dokumentácia je
prístupná na OcÚ Hostie k nahliadnutiu občanom.
Na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke
obce boli zverejnené mená žiadateľov o nájomný byt
v budovaných bytových domoch Hostie, výstavba ,
ktorých firmou MOSAP Nitra má byť ukončená v
letných mesiacoch tohto roku.
Zároveň bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Hostie č. 3/2011 upravujúce nájom 2
x 8 b.j. pre obec Hostie. V tomto VZN sa upravujú
podmienky poskytnutia nájmu, podľa platných zákonov Slovenskej Republiky.
Súčasne bol OZ schválený návrh výšky nájom-

ného a návrh zmluvy o nájme, ktorej súčasťou sú i
potrebné doklady. Tieto doklady je povinný každý
žiadateľ odovzdať spolu so žiadosťou na OcÚ Hostie.
OZ schválilo a j zloženie, komisie na posudzovanie žiadostí o nájomný byt v zložení : Ing. Vladislav
Omelina, Ing. Pavel Červený, Mária Vidová, Ing. Pavel Turčan.
OZ sa zaoberalo aj odstránením topoľov pri budove obecného zariadenia, ktoré ohrozujú okolité
stavby , okrem čoho sú i výrazným alergénom.
OZ upravilo prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska. Nové prevádzkové hodiny sú nasledovné:
Pondelok – Piatok
8.00 – 14.30 hod.
14.30 – 18.00 hod.
18.00 – 19.30 hod.

- ZŠ a MŠ Hostie
- kolektívne športy
- tenis

V dňoch pracovného pokoja:
Sobota - Nedeľa
11.00 – 18.00 hod. - kolektívne športy
18.00 – 19.30 hod. - tenis
Starosta informoval OZ o zaslaní upozornenia fy.
UTILIS na dodržiavanie platného VZN o podmienkach ťažby v lome Hostie.
OZ schválilo zmenu vo vnútornej norme hospodárenia s majetkom obce ,úpravou sumy na 500 €
bez schválenia OZ.
Starosta obce informoval OZ o rokovaní Hrušovsko- Beňadického mikroregiónu, ktoré odoslalo fy.
GRANVIA upozornenie na úpravu ciest v regióne
do pôvodného stavu podľa platných zlmúv.
OZ zrušilo VZN č.6/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v BD 2 x 8 b.j. na základe
zmeny zákony.
OZ schválilo odpredaj RD č.219 /neb. Dušan
Červený/ za sumu 5000 €.
OZ schválilo odpredaj pozemku o výmere 305
m2 LV č.1011 v areáli PD Hostie Fy. DREVODOMA za cenu 1,66 €/ m2.
Uznesenia OZ boli vyvesené na úradnej tabuli pri
OcÚ Hostie.
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Trénerove zhodnotenie sezóny 2010/11

a výsledkov futbalistov ŠK Slovan Hostie – FO FC ViOn C Zlaté Moravce v účinkovaní II.C tr.- okr.
Zlaté Moravce
cov, ktorých však tréneri k nám vôbec
neuvoľňovali, napriek ich prísľubu, keď
som ich tam pred sezónou ponúkal.
Bolo to pre mňa úplne nepochopiteľné
a pre naše mužstvo veľká strata. Chýbala nám totiž ich bojovnosť a agresivita v
útočnej fáze.
Naše mužstvo odohralo prakticky
celú sezónu bez jediného schopného
strelca. Každý gól mal pre nás cenu
jedného bodu. Dali sme celkom len 39
gólov a to predstavovalo 39 získaných
bodov! Našich 39 gólov strelilo spolu
až 16 hráčov! Čo pre mužstvo znamená dobrý strelec, tak to ukázal Jánošov
z Veľčíc, ktorý sám strelil 32 gólov a
spolu s ďalším strelcom Hajnovičom s
20 gólmi vytiahli Veľčice z 5.miesta na
Jeseň na 1.miesto na Jar a celkove na
2. miesto v celej súťaži. A nedá mi nespomenúť nášho bývalého „žiaka“ Martina Magušina, ktorý na Jar s 20 gólmi
vytiahol Jedľové Kostoľany z 10. miesta

V našom mužstve sa v sezóne vystriedalo v 26 zápasoch až 28 hráčov. Z
tohto veľkého počtu hráčov predstavujúceho dve jedenástky aj s náhradníkmi tvorili gro naši domáci hráči a naši
odchovanci. V jedinom zápase nám
prišli pomôcť dvaja hráči z FC ViOn B
Volkovce, v tom čase nehrávajúci pre
zranenia. Zo staršieho dorastu FC ViOn
Zlaté Moravce odohral u nás 3 zápasy
útočník Peter Vnad, bohužiaľ bez jediného streleckého zápisu, 2 zápasy
odchytal za nás veľmi dobre ešte na
Jeseň 2010 Martin Školník, namiesto
nášho vylúčeného brankára a po jednom zápase odohrali u nás aj René Kováč, ktorý sa ukázal u nás zo všetkých
dorastencov v najlepšom svetle a jediný aj skóroval, ďalej Dávid Povrazník a
Peter Baumaister. Môžem zodpovedne
prehlásiť, že poslední dvaja menovaní v
žiadnom prípade neboli o nič lepší od
našich odchovancov bratov Bachanov-

ll.C tr. ObFZ Nitra - okr. Zlaté Moravce - sezóna 2010 / 2011

S.R. 2010/2011
Poradie po 13. kole
1.
Machulince
2.
Velčice
3.
T.Mlyňany
4.
Topoľčianky
5.
Č.Kľačany
6.
J.Kostoľany

7.

ViOn „C“ Hostie

Z
26
26
26
26
26
26

26

V
19
14
14
12
12
12

10

R
5
6
4
6
6
5

9

8.
Martin n./Žitavou
26
8
13
9.
Hosťovce
26
11
4
10.
Obyce
26
9
2
11.
Skýcov
26
7
5
12.
Č.Hrádok
26
6
4
13.
Slepčany
26
6
4
14.
T.Nemce
26
5
1
Obyciam odrátali naviac (-) 3 body za inzult. HR na Skýcove
Strelci gólov za FC ViOn „C“ Hostie:
1.
Martin Mašír
7.gólov (24 záp.)
2.
Dominik Judák „SD“
5.gólov (23 záp.)
3.
Marian Kováč
5.gólov (25 záp.)
4.
Karol Šútor
4.góly (6 záp.)
5.
Peter Magušin
3.góly (19 záp.)
6.
Miroslav Horvath
3.góly (25 záp.)
7.
Tomáš Bachan „MD“
2.góly (10 záp.)
8.
Štefan Godavec
2.góly (17 záp.)
9.
René Kováč „SD“
1.gól (1 záp.)
10.
Ing.Dušan Ondrejka
1.gól (3 záp.)
11.
Michal Malý „MD“
1.gól (7 záp.)
12.
Miroslav Slama
1.gól (17 záp.)
13.
Ľuboš Makáň
1.gól (17 záp.)
14.
Daniel Komár
1.gól (23 záp.)
15.
Matej Králik
1.gól (25 záp.)
16.
Vlast.T.Nemce po tk P.Dodoka 1.gól (1 záp.)
Celkom 16 hráčov
39.gólov (26 záp.)

P
2
6
8
8
8
9

7

5
11
15
14
16
16
20

Skóre
88:26
79:36
54:52
65:37
49:38
63:61

Body
62
48
46
42
42
41

(+/-)
(+23)
(+9)
(+7)+1xk.3:0
(+3)
(+3)+1xk.3:0
(+2)

47:41
44:47
32:53
43:64
34:53
37:73
43:94

37
37
26
26
22
22
16

(-2)
(-2)
(-10)-1xk.0:3
(-13)+2xk.3:0
(-17)-1xk.0:3
(-17)-1xk.0:3
(-23)-1xk.0:3

39:42

39

0

na Jeseň na 3.miesto na Jar a celkom na
6.miesto v súťaži!
Bohužiaľ náš jediný talentovaný
strelec Karol Šútor prestal už na Jeseň
hrávať a náš kapitán Martin Mašír sa po
druhom jarnom kole úplne zasekol. No
a nesmieme zabudnúť aj na tretieho
nášho strelca Ing. Dušana Ondrejku,
ktorý pre zranenie prakticky celý rok
nehral. No i napriek tomu som sklamaný z dochádzky starších hráčov na tréningy v poslednom mesiaci sezóny čo
sa odzrkadlilo aj na našej hre v posledných štyroch zápasoch a v konečnom
umiestnení mužstva!
Som presvedčený o tom, že ak si
všetci hráči konečne uvedomia svoje
rezervy a začnú poctivo trénovať, tak
toto mužstvo má na to, aby v novom
súťažnom ročníku 2011/2012 skončilo
najhoršie do 3. miesta v súťaži a robilo
radosť našim fanúšikom!
Ing. Jozef Dodok

Zápasy jesennej časti novej sezóny
7.8.2011 o 17:00
FC ViOn‘C’ Hostie - Hosťovce 1:0
14.8.2011 o 17:00
Velčice - FC ViOn‘C’ Hostie 3:0
21.8.2011 o 17:00
FC ViOn‘C’ Hostie - Slepčany 6:1
28.8.2011 o 17:00
Skýcov - FC ViOn‘C’ Hostie 2:4
4.9.2011 o 16:00
FC ViOn‘C’ Hostie - J.Kostoľany 4:2
11.9.2011 o 16:00
T.Mlyňany - FC ViOn‘C’ Hostie 1:3

Najlepší strelci súťaže:
32. L.Jánošov (Veľčice)
24. M.Magušin (J.Kostoľany)
20. A.Štuler (T.Nemce)
20. M.Hajnovič (Veľčice)
15. J.Michalák (Machulince)
15. M.Švec (Č.Kľačany)
15. M.Petrovič (Machulince)
14. M.Drgoňa (Topoľčianky)
14. P.Černák (Slepčany)
13. M.Novák (Machulince)
8. M.Mašír (J.Kostoľany)

18.9.2011 o 15:30
FC ViOn‘C’ Hostie - Topoľčianky 1:1

7. M.Plaštiak (T.Mlyňany)

23.10.2011 o 14:00
FC ViOn‘C’ Hostie - Obyce

7. M.Mašír (Hostie)

25.9.2011 o 15:30
FC ViOn‘C’ Hostie - Č.Kľačany 4:1
2.10.2011 o 14:30
Neverice - FC ViOn‘C’ Hostie 3:2
9.10.2011 o 14:30
FC ViOn‘C’ Hostie - Č.Hrádok 4:1
16.10.2011 o 14:00
Martin nad Žit. - FC ViOn‘C’ Hostie

30.10.2011 o 14:00
Ladice - FC ViOn‘C’ Hostie
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Dychová hudba Hostianka

Bez dychovej hudby Hostianka si snáď už kultúrny a spoločenský život v obci ani nevieme predstaviť. Vyvíjala sa od roku 1897 a k jej rozvoju sa pričinili mnohí naši spoluobčania, ktorí si
zaslúžia vďaku. Niektorí z nich už pomreli, niektorí sú stále aktívne činní a snažia sa odovzdať
toto „poslanie“ ďalším generáciam.

Foto: OcÚ Hostie

História

Dychová hudba v obci Hostie bola
založená v roku 1897, takže v tomto
roku si pripomenie 114.-výročie. Vzácnosťou tejto tradície je skutočnosť, že
dychová hudba v obci pôsobila od jej
založenia a podľa historických dokumentov aj počas vojnových rokov.
Počas svojho trvania prešla rôznym
vývojom, ktorý bol závislý na stave a vývoji spoločnosti.
Kolektív dychovej hudby bol osobnostne a morálne silný, nehovoriac o
vzájomnej kamarátskej dôvere. Tieto
faktory sprevádzajú dychovú hudbu aj v
súčasnosti.
V roku 2007 som ako vedúci založil
mládežnícku dychovú hudbu so zámerom doplniť a zvýšiť stav samotných
muzikantov zhruba na 20 členov. V
mládežníckej dychovej hudbe sa pripravovalo 12 členov. Prvotné problémy

s nástrojovým vybavením boli riešené
so starostom obce p. Petrom Štepianskym a to formou zakúpenia starších
hudobných nástrojov z bývalého ZK
CALEX, niektorým zakúpili hudobné
nástroje rodičia. Vyučovanie prebiehalo
trikrát týždenne. Spočívalo v teoretickej
príprave a následne v praktickej hre na
hudobný nástroj. Mládežnícka dychovka vystúpila prvýkrát na mikulášskom
posedení v roku 2007 a na festivaloch
dychovej hudby v rokoch 2008, 2009 a
2010. Mladí hudobníci postupne boli
zaraďovaní k dospelej kapele a spoločne
hrávali počas cirkevných sviatkov a na
miestnych oslavách.
Výučba počas dvoch rokov prebiehala plynule bez väčších problémov a
tomu zodpovedal aj hudobný rast mladých muzikantov. V treťom roku sa náročnosť zvyšovala a nastali problémy
so zvládnutím hry na hudobný nástroj.

Niektorí mladí hudobníci to neriešili
zvýšením intenzity cvičenia , ale ukončením činnosti.

Súčasnosť

Súčasná dychová hudba aj so spevákmi má 17 členov. Je zložená z muzikantov, ktorí v rodnej obci hrávajú viac
ako 45 rokov, z tridsiatnikov, ktorí sú
synovia súčasných alebo bývalých
muzikantov. Ďalšou skupinou sú
najmladší členovia, ktorí prišli z mládežníckej dychovej hudby. Spevácke
trio pôsobí dlhé roky bez zmeny.
DH HOSTIANKA nacvičuje v
miestnosti požiarnej zbrojnice, kde sú
vytvorené dobré podmienky na činnosť.
Ozvučenie dychových nástrojov sa
stalo v tomto období už samozrejmosťou. S vďakou sme prijali sponzorský
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dar od nášho rodáka p. Jozefa Godinu
a jeho manželky Marty a pána Michala
Godinu, z ktorého sme zakúpili kompletné ozvučenie nástrojov a novú spevácku aparatúru.
V roku 2010 sme nahrali vo svojej
histórii prvý CD-nosič s názvom Láska
moja, láska.
Samotný názov CD predstavuje názov piesne, ale hlavne vyjadrenie dlhodobej záľuby členov kapely k hudbe.
Tu chcem poďakovať pánovi starostovi Petrovi Štepianskemu, ktorý nám
zabezpečil po všetkých stránkach realizáciu nahrávky a výrobu CD – nosičov. Celý projekt bol zrealizovaný z jeho
iniciatívy. Na zlatomoravecku sa môže
pochváliť len málo dychoviek s nahrávkou CD.
Predstavenie CD a DH HOSTIANKA bolo v Slovenskom rozhlase REGINA a taktiež bývajú prehrávané piesne
zo spomínaného CD v spomínanom rádiu. Celé CD bolo odvysielané rádiom
LUMEN.

2011
Myšlienka vzniku Medzinárodného dňa detí siaha až do roku
1925 V tomto roku sa v Ženeve konala Svetová konferencia pre blaho
detí (World Conference for the Well
being of Children). Zástupcovia 54
štátov schválili deklaráciu, v ktorej
sa zaoberali otázkami chudoby,
detskej práce a ďalšími problémami, týkajúcimi sa osudu detí na celom svete.
Vlády vo viacerých krajinách
sveta, ovplyvnené deklaráciou tejto konferencie, zaviedli deň detí,
aby im urobili radosť a zároveň poukázali na ich problémy. Nie je úplne jasné, prečo bol za sviatok detí
zvolený dátum 1. jún. Avšak patrí
medzi obľúbené, v tento deň sa
slávi tento sviatok vo vyše 20 krajinách. MDD mával výsostné miesto
najmä v komunistických krajinách.
Preto vznikla domnienka, že MDD
bol „komunistickým nápadom“. Pritom Deň detí sa napríklad v USA
prvýkrát oslavoval v San Franciscu

Vystúpenia

Celá koncertná činnosť je negatívne ovplyvnená prebiehajúcou hospodárskou krízou. Fakticky odpadli letné
koncerty na námestiach a parkoch väčších miest, zanikli zábavy a posedenia
pri dychovej hudbe.
Ťažiskom vystúpení je rodná obec.
Kapela vystupuje tradične počas cirkevných sviatkov v priebehu roka vrátane májových procesií. Účinkuje počas
sviatkov a oslavách miestneho významu
a pri posledných rozlúčkach so spoluobčanmi.
V priebehu roka kapela odohrá niekoľko pohrebov mimo rodnej obce. Pravidelne koncertuje počas mesiaca úcty k
starším v Malej Lehote a posledné dva
roky na Vianočných trhoch v Bratislave.
Počet všetkých vystúpení sa pohybuje
ročne okolo 40.
Pravidelne účinkuje na festivale dychových hudieb v rodnej obci. Tradíciu
festivalov dychových hudieb založili

práve v roku 1925. Tento sviatok
detí mal teda tento rok svoje 86
narodeniny.
OcÚ Hostie ,kultúrna komisia
pri OZ, ako aj dobrovoľníci aj tento
rok pripravili pre našu drobotinu
detské popoludnie pri príležitosti
ich dňa. Podujatie sme chceli pripraviť tak, aby sa niesol v duchu
fair play , kde nie je dôležité vyhrávať, ale zabaviť sa. Po niekoľkoročnej pauze, kedy sa deň detí
organizoval v miestnom amfiteátri,
sme 5.6.2011 obsadili futbalové
ihrisko ŠK Slovan Hostie. Deťom
predstavili svoju prácu a svoje zásahové vozidlá dobrovoľní hasiči
z Topoľčianok. Po nich nasledovala ukážka gymnastického cvičenia
voltížneho oddielu
Národného
žrebčína Topoľčianky. Deti sa potom mohli povoziť na koňoch a
ako sme očakávali záujem o jazdu
na koni bol veľký. Po spomínaných
ukážkach sa začalo súťažiť. Pre
deti bol pripravený súťažný okruh
s rôznymi disciplínami. Spomenúť
môžem jazdu zručnosti na bycikli
, hod loptičkou na presnosť, skok
vo vreci. Páčila sa aj disciplína
nosenia vajíčka na lyžičke , ktorú
sme pracovne nazvali únos sliep-
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členovia Dychovej hudby Hostie v roku
1961. Boli medzi nimi otcovia ešte súčasných členov, teda boli súčasťou prípravy a realizácie festivalov.
Dnešná podoba je taká , že dychová
hudba nemá, či už v prípravnom výbore alebo kultúrnej komisii už druhé
volebné obdobie žiadne zastúpenie.
Dychová hudba v obci žije a určite patrí medzi najaktívnejší záujmový
krúžok. Svoje povinnosti vyplývajúce,
či už z miestnej tradície, cirkevných
sviatkov alebo služby smerom k obyvateľom si plní vzorne.
Na záver, ako vedúci, vyslovujem
poďakovanie všetkým členom Dychovej hudby HOSTIANKA za disciplínu
a vytváranie priaznivej a kamarátskej
klímy v kolektíve bez rozdielu veku.
Poďakovanie patrí blízkej rodine muzikantov ako aj všetkým obyvateľom
rodnej obce za prejavovanú podporu.
Michal Králik

ky. Okrem toho si deti precvičili aj
školské vedomosti vo vedomostnej
časti s názvom vŕtanie závitov. O
dobrú atmosféru sa postaral ako aj
po iné roky DJ Pali. Tradičným sa v
Hostiach na deň detí stalo maľovanie na tvár, kde mali naše maliarky
roboty vyše hlavy a nebyť hrozby
dažďa na konci dňa , možno by maľovali ešte dlho do noci. Ich výtvory však stáli za to. Mohli sme vidieť
tigre,levy, motýle, delfíny, dievčatá zas odchádzali od maľovacieho
stanu vysrdiečkované, vykvetinkované – no skrátka vymaľované. Pre
rodičov bol samozrejme k dispozícii bufet, no a deti dostali malinovku sladkosti a hot dog zdarma. Aj
z tohto miesta chcem poďakovať
všetkým hostianskym podnikateľom, ale i ostatným sponzorom ,
ktorí pomohli toto podujatie zorganizovať. Vysmiate, vybehané ,
vysúťažené , ale hlavne šťastné
detské tváre svedčili o tom , že ich
sponzorský príspevok sa použil na
dobrý cieľ. Dúfam,že aj o rok nám
počasie bude priať a stretneme sa
opäť pri príležitosti medzinárodného dňa detí Hostie 2012.
Mgr. Martin Benček

10

HostiANSKE NOVINKY

ra

Ú
ult

		
K

Kultúrne leto 2011
... pohľad naspäť

Pomaly, ale isto sa nám blíži záver, nie veľmi na počasie vydareného leta. Tých pár slnečných
dní sa však každý snažil využiť naplno. Vo všetkých obciach sa organizovali podujatia rôzneho
druhu. Výnimkou nebola ani naša obec a so svojím program Kultúrneho leta 2011 opäť dokázala, že kultúru sa „robiť“ oplatí.
Naša obec začala, ako už tradične kultúrne leto 2011 festivalom
dychovej hudby. Jeho 49.ročník sa
vydaril. Počasie nám prialo a celé
popoludnie vyplnili tóny dychoviek
z blízkeho i širokého okolia. Predstavili sa nám DH Hostianka, DH
Bučany, DH Obyce, DH Vozokany.
Tento rok vybrala kultúrna komisia
ako hosťa pomerne mladú dychovú
hudbu Hrozenčané zo Starého Hrozenkova .V dobrej pohode a počasí
sa v rámci festivalu, tak ako každý
rok udelili aj pamätné listy p. Martinovi Pupákovi a p. Jozefovi Šútorovi za ich prínos v oblasti kultúry
pri príležitosti ich významného životného jubilea. Aj po festivalové
tradičné lúčenie stálo zato. Začalo
sa pri autobuse DH Bučany, ktorí
si pred odchodom vždy spoločne s

Ilustračné foto: OcÚ Hostie

nami zaspievajú. Z jednej harmoniky boli zrazu dve, pribudla krídlovka, klarinet a počet spievajúcich sa
zvýšil skoro na 40. Veď sme už starí
známi. Aj tak sa utužujú priateľstvá.
Ostáva nám už len čakať na ten ďalší, jubilejný 50 ročník. Uvidíme či
sa nám vydaria plány, ktoré chystáme na toto výnimočné kultúrne podujatie. Počasie prialo aj na
folklórny festival. Na záver sa síce
spustil dážď, no nikomu nevadilo
trocha osvieženia po 30 stupňoch v
tieni. Folklórne skupiny nám predviedli krstiny, sobáš Jánske ohne
a pod. Veľmi vydarené vystúpenie
nám zahrali Bánovskí seniori s ich
vtipným pásmom svadba. Napriek
vysokému veku niektorých účinkujúcich /82,80,81/ bolo vidieť, že
humor majú v sebe a svoje vystú-

penie si patrične vychutnávajú. Veď
aj zožali zaslúžený potlesk. V amfiteátri si mladí zorganizovali aj 2
diskotéky, ktoré boli najmä pre ich
generáciu a štýl hudby vybrali tiež
podľa svojho gusta. Dúfajme, že aj
tieto akcie sa im vydarili. Súťaž vo
varení gulášov prekvapila najmä
svojou veľkou účasťou súťažiacich,
ale i návštevníkov. Celé okolie amfiteátra lemovali partie s kotlíkmi a
všade panovala priateľská nálada.
Postretávali sa ľudia, ktorí sa celý
rok nestretli, pochválili sa svojim
vínkom, či grilovanými dobrotami a
neskôr s napätím očakávali verdikt
poroty. Čakanie spestrila aj nám
všetkým známa kapela „ Do lesa a
z lesa von “. Po vyhlásení výsledkov
sme mohli hostianske farby uhájiť
pekným 3. miestom ,aj keď aj na

HostiANSKE NOVINKY

11

Ilustračné foto: OcÚ Hostie

prvom mieste skončilo družstvo s
našim rodákom. Variť guláš teda
vieme. Čo je ale podstatné, výrazne
sa zvýšila kvalita celého podujatia a
dúfajme, že o rok bude konkurencie
viac, čo opäť posunie latku vyššie.
Večer do skorých ranných hodín
potom vyhrávala ďalšia hudba tentoraz z Čaradíc, ktorá vytvorila na
parkete výbornú tanečnú náladu.
Posledným podujatím kultúrneho
leta Hostie 2011 bolo vystúpenie
Jadranky 28.8.2011. Tým bude leto
oficiálne za nami. Žiaci a študenti
začnú znova zarezávať a naháňať

Ilustračné foto: OcÚ Hostie

známky a nám pracujúcim sa opäť
vrátia prázdninové spoje. Dúfajme,
že nám slnko dožičí ešte nejaké to
„babie leto“. Keďže finančná situácia obcí nie je práve najlepšia chceli
sme čo najmenej zaťažiť obecný
rozpočet, no na druhej strane aj
urobiť, ako sa hovorí : „ Za málo peňazí veľa muziky.“ Veľmi sme preto
privítali oživenie aktivity mladých
ľudí z obce, ktorí mali snahu organizovať si letné diskotéky, alebo,
ako sa po novom povie „OPEN AIR“.
Prečo nie ? Najmä stredná, ale i
staršia generácia si isto dobre pamätá, na podobné disco-zábavy v
deväťdesiatych rokoch, keď ich tiež
organizovala mládež pod hlavičkou
futbalistov. Dodnes máme na tieto
akcie dobré spomienky a ani účasť
nebola na zahodenie. Viem, že doba
a najmä cena všetkého sa zmenila,
no keď sa chce, tak sa dá, hovorí
slovenské príslovie. Hlavne sa netreba báť. Zo strany OZ sa vždy nájde podpora na využitie amfiteátra
na dobrú zábavu pre domácich ,
ale i hostí. Aj pri menej peniazoch
sa dá zabezpečiť to najnutnejšie
minimum potrebné na organizáciu
podujatia, vrátane ľudí ochotných
pomôcť pri organizácii, či dobrou
radou. Takáto iniciatíva je zasa zábezpekou toho, že ochota bude aj
naďalej aj zo strany obce. Nedá mi

však nespomenúť aj jeden moment,
ktorý už dlhšiu dobu kazí dobré
meno hostianskych akcií. Neraz sa
stalo, že hostia zo širokého okolia
boli na kultúrnom podujatí medzi
prvými návštevníkmi a „ naši“ sa postupne schádzali skoro do polovice
podujatia. Nemôžeme samozrejme nikoho nútiť kedy príde, no je
minimálnou slušnosťou a v neposlednom rade aj prejavením vďaky
účinkujúcim sa dostaviť na podujatia včas. Je nepríjemné organizátorom vítať hostí z oficiálnych miest a
kultúrnych inštitúcií, ktoré sa tiež
podieľajú na financovaní kultúry
v obci pred dvadsiatimi ľuďmi. Čo
sa dá odpovedať na otázku: „A kde
máte Hosťanov?“ Podujatia sa vždy
snažíme organizovať tak, aby sa začínali v prijateľnom čase. Nechcel
som, aby môj príspevok vyznel negatívne, chcel som len upozorniť na
niektoré detaily.
Na záver by som chcel iba poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to,
aby sa všetky spomenuté podujatia
vydarili a mohli konať. Vďaka patrí
aj tým, ktorí prišli tieto podujatia
podporiť svojou účasťou a napriek
mnohým lákadlám podporili kultúru v našej obci.
Mgr. Martin Benček
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O panovníkoch
a tureckých vpádoch

(2.)

T

ak, ako sa menili časy, menili sa i vlastníci obce Hostie.
Obec neobišli ani vojenské konflikty. Po bitke pri Moháči v
S tým, že obec patrila k vlastníctvu hradu Hrušov jej r.1526 na územie vtrhli Turci.
majiteľmi bol Matúš Čák, istý čas hrad a panstvo spravovali
Na územie Tekovskej stolice, do ktorej patrila aj naša obec
kráľovskí kasteláni, patrila Kanizsaiovcom, pánom z Topoľčia- prenikli Turci už v roku 1530 kedy sa vojská smeredevského
nok, rodine Salcerovcov zo Záblatia, z ktorej Ján prijal prído- bega Mehmeda dostali cez Komárno až na Slovensko a vypliemok Hrušovský, neskôr bola v majetku baróna Ladislava Pethe nili Nitriansku, Tekovskú, a Bratislavskú stolicu. V roku 1546
de Hetessi, patrila rodine Rákocziovcov, Keglevichovcom, Zi- Budínsky paša vyzýva Tekovskú stolicu, aby sa dobrovoľne
chyovcom, Koháryovcom a nakoniec Habsburgovcom až do podrobila tureckej moci. Začiatkom augusta 1555 Turci spusroku 1918.
tošili aj majetky okolo Hronského Beňadika. Daňový
Medzi listinami, ktoré sa nachádzajú v Maďarsúpis z roku 1570 nám hovorí o poplatných obskom národnom archíve v Budapešti nájdeme
ciach na území dnešného Slovenska, v rámci
okrem iného aj informáciu o daňovníkoch
Ostrihomského sandžaku, medzi ktorými
obce z roku 1715. Tu sa dočítame, že v obci
bola aj naša obec. V rámci Tekovskej stolice
boli evidovaní títo daňovníci: Joannes Lebolo poplatné územie v doline rieky Žitavy
vak; Vidua Ovolin; Stephanus Havalin; Steaž po Zlaté Moravce a obec Obyce a v doline
phanus Koritar; Georgius Lecs; Franciscus
Hrona siahalo po Kozárovce. Turecké výboje
Katrin; Stephanus Szlics; Georgius Valovicz;
však pokračovali a už v roku 1618 Turci preJoannes Magucsin; Georgius Hodi; Georgius
padli Zlaté Moravce a celé okolie. Dediny vyMlinar; Georgius Mlinar; Joannes Molitor; Nidrancovali, vypálili a mnoho ľudí odvliekli do
colaus Hornyak; Andreas Barács; Nicolaus Stye- Peč
zajatia.
Po porážke Turkov pri Viedni v roku1683
a
ať z 18. storoči sa situácia začala pomaly upokojovať. V obci je spovak; Georgius Sleszar. Mnohí zo súčasných občanov
obce zostanú prekvapení, že sa tu nenájdu. Aj tento údaj nám mínaný mlyn už v roku 1720. Podľa jednotlivých sčítaní obyvšak hovorí o tom, že jednotlivé rodiny sa v rôznych obdobiach vateľstva v Uhorsku a neskôr v Československu sa môžeme
v obci objavujú a zase miznú v behu dejín. Takáto migrácia dozvedieť, že obec Hostie mala v roku 1812 počet obyvateľov
obyvateľov je však prirodzená a aj potrebná. Z konfesijného 598, r.1828 to bolo už 715 obyvateľov, r.1869 to bolo 614, roku
hľadiska bola naša obec poväčšine času katolícka, no sú aj ob- 1880 - 648, 1890 – 692, 1900 – 793, 1910 – 924,
dobia, kedy sa hlásila k evanjelickej cirkvi augsburského vyzna1921 – 959, 1930 – 963, 1940 – 950, 1948 – 1054 1961 –
nia. Súviselo to s prijatím zásady cius regio, eius religio /koho 1244, 1970 – 1287 . Ku koncu roka 2010 mala obec 1187 obypanstvo, toho náboženstvo/. V tomto období patrila naša obec vateľov.
do luteránskeho seniorátu banských miest.
Mgr. Martin Benček
Zabavte sa s maľovanou krížovkou
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