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OBEC HOR ANY

NEPREDAJNÉ

Obec Hor any sú starou obcou. Prvá písomná zmienka o obci pochádza už z roku 1352 pod ma arským názvom
Hornian, Hornyan (nemecky Oberfeld, Oberdorf). Koncom stredoveku sa obec Hor any riadila právom obce Soblahov. Soblahov, založený pred 13. storo ím, bol poddanskou usadlos ou tren ianskeho hradu, ale svojimi škultétskymi právami sa líši od ostatných obcí, a historicky sa viaceré obce riadili právom obce Soblahov. Prirodzený vývoj obce na as zabrzdili husitské vojny. Obyvate stvo sa rozutekalo. Opä sa Hor any za ali rozvíja
a kolonizova po roku 1433. Obec dosídlili na zákupnom práve a azda už v týchto rokoch možno o akáva vznik
organizovanej obecnej správy a aj vznik kancelárskych inností v obci. Pod a stru ných historických údajov obec
patrila najprv panstvu Tren ín a tren ianskemu hradu, potom bánovskému panstvu neskôr viacerým š achtickým
rodom. V r. 1634 – 1793 tu bol panský pivovar a úrodné chme nice, bol tu i dobre prosperujúci majer a píla.
V polovici 16. storo ia mala obec 1 richtára, 19 sedliakov a 1 hofiera. V asoch poddanstva v rámci svojich poddanských povinností sa poddaní z obce Hor any zú ast ovali na po nohospodárskych prácach na majeri v Pe anoch. Tu museli ora , sia a zváža celú úrodu, zhrabáva seno a nesmeli sa vzdiali , kým nebolo zvezené na hrad
Sú a. Do Tren ína museli dovies to ko vína, ko ko sa ho tam vy apuje. V 16. storo í mnoho poddaných ušlo na
južné Slovensko a do severného Ma arska, lebo už nemohli znáša biedny život zhoršovaný vojnami a prírodnými
katastrofami (povodne, krupobitia, snehové víchrice, sucho). Na opustených pozemkoch sa zriadil panský majer.
V roku 1623 mala obec 2 richtárov, 19 sedliakov, 4 hoštákov, 9 hofierov a za ala sa rozrasta .
Miestny obyvatelia sa v minulosti zaoberali po nohospodárstvom, furman ením a povozníctvom.
V po nohospodárskej oblasti korení aj historický symbol obce. V pe atidle z roku 1733 je vyrytý vysoký rozoraný
kopec a na om postavený snop. Po stranách snopu je po jednej hviezdi ke. Kruhopis pe atidla znie : SIGILLVM .
PAGI . HORNIAN . 1733
Pamiatkou obce je kostol, v empírovom slohu zo za .19.stor., zasvätený Panne Márii. Kostol dal postavi gróf
Harcourt, ktorý bol vlastníkom viacerých majetkov v obci aj na okolí. Veža je vstavaná, krytá zvonovitou strechou.
Hlavný oltár Immaculaty je pseudorománsky z 20. storo ia.
V roku 1945 bola v obci postavená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.
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Novinky obce — nový zdroj informácií
V dnešnej dobe je hlavným informa ným zdrojom
internet, ale nie všetci ob ania majú možnos
s týmto médiom pracova . Pre mnoho obyvate ov
zostáva tla ené slovo prijate nejšia a hodnotná forma komunikácie. Dovo ujeme si Vám preto predstavi prvé íslo novín obce Hor any.
Vydávanie novín nie je žiadnou raritou, ale samozrejmos ou v mnohých okolitých obciach. Hor anske novinky budú dodávané do každej rodiny zdarma. V rukách držíte prvé („pokusné“) íslo obecných novín obce Hor any, ktoré sú zhrnutím roku 2008 až dodnes.
V Hor anskych novinkách sa budeme snaži informova o dianí v obci, o innosti organizácií v obci, o zasadnutiach obecného zastupite stva, o innosti samosprávy. Priestor dostanú aj Vaše inzeráty (kúpim/

predám/vymením), oznamy a názory.
Uvedomujeme si však, že bez Vás, našich spoluob anov, nebudú Hor anske novinky tým, o by sme plánovali. Preto Vás prosíme píšte nám svoje nápady, postrehy, príspevky k rôznym udalostiam, podujatiam a
akciám. S ubujeme, že príspevky, ktoré budú eticky a
morálne použite né a nebudú oso ova iných ob anov,
budú zverejnené. Vaše inzeráty a oznamy uverejníme
zdarma. Príspevky môžete odovzda na OcÚ Hor any
akouko vek formou (poštou, mailom, osobne).
Chceme, aby Hor anske novinky boli prostriedkom,
ktorý zvýši informovanos ob anov a umožní obyvateom vyjadri sa k aktuálnym problémom, ovplyv ova
ich, podáva návrhy na ich riešenie. S Vašou pomocou
chceme vytvori noviny, ktoré budú informova o živote v obci Hor any. Držme si palce!
Vydavatelia

Dane a poplatky 2009

Verejná schôdza

Da za stavby a pozemky na rok 2009 sa
zvyšuje o 0,05%.
Da za užívanie verejného priestranstva
iní 0,17eur/m2/de (5,12SK) .
Poplatok za komunálny odpad na rok
2009 je 13 EUR (391,64 SK). Nárok na
50% z avu z tejto sumy majú: samostatne
žijúci dôchodci nad 65 rokov, študenti
ubytovaný na internáte a držitelia Z P

24.1.2009 sa v zasada ke OcÚ
konala verejná schôdza. Stretnutie viedol zástupca starostky
p. Peter Filin. Na programe
bolo zhrnutie ostatných dvoch
rokov 2007 a 2008, oboznámenie prítomných s projektmi
obce a zmeny nakladania s
komunálnym odpadom.

Petícia
Po viacerých neúspešných rokovaniach s SAD Tren ín rozbieha Obecný úrad v Hor anoch petíciu k presmerovaniu
vybraných autobusových liniek na trase Tren ín–Svinná–
Bánovce nad Bebravou a spä
cez obec Hor any. Podpisová
akcia bude prebieha v marci.

Peniaze a rozvoj obce
Vstupom Slovenskej republiky do EÚ sa obciam a mestám otvorila možnos erpa peniaze z fondov únie.
Neustále po úvame aké ahké je získa financie, no opak je pravdou. Mestá a obce boli rozdelené do kohéznych, inova ných a mimo inova ných pólov rastu, pod a viacerých kritérií (napr. ve kosti i spádovosti).
Obec Hor any, a alšie malé obce, sa dostali do mimo inova ných pólov a tak sú ich možnosti erpa finan né prostriedky z eurofondov obmedzené.
Obec Hor any sa v roku 2007 finan ne podie ala na podaní spolo ného projektu mikroregiónu Machná Inovec, na zriadenie kompostoviska pre celý mikroregión v obci Tren ianske Jastrabie. Projekt neuspel.
alším spolo ným projektom mikroregiónu je dom sociálnych služieb v obci Svinná, na ktorého projektoch
sme sa v roku 2008 tiež finan ne podie ali.
V rokoch 2007 – 2008 starostka obce ústne aj písomne
požiadala o financie nieko kokrát. Žiadosti o finan nú
pomoc na verejné osvetlenie, internetovú miestnos ,
územný plán a multifunk né ihrisko, boli zaslané ministrovi financií, vláde SR, VÚC Tren ín aj prezidentovi SR.
V roku 2008 sme žiadali:
Ministerstvo financií – oprava strechy kultúrneho domu
– úspešne – 8298,48 EUR (250tis. SK)
Nórsky finan ný grant – rekonštrukcia verejného osvetlenia – neúspešne
Projekty a žiadosti stáli obec asi 1228,175 EUR

(37 tis. SK)
Športová organizácia Orol pris úbila finan né prostriedky pre obec Hor any na vybudovanie fitcentra.
Na financie stále akáme.
V roku 2009 plánujeme žiada :
Eurofondy – rekonštrukcia verejného osvetlenia – projekt podaný vo februári 2009
Eurofondy – rekonštrukcia kultúrneho domu – odovzda do 30. 6. 2009
Ministerstvo financií, vláda SR – žiados o dotácie na
multifunk né ihrisko

STRANA 2

NOVINKY

Odpady - úplná katastrofa
Odpady sú najvyššou položkou výdajov obce Horany (242 tis. SK). Vývoz odpadov v roku 2008 zabezpe ovala pre Hor any spolo nos Tedos Bánovce nad Bebravou s. r. o. Odpady skládkovala na
skládke spolo nosti ENZO-VERONIKA-VES. Spolo nos mala po as roka finan né problémy s prevádzkovaním skládky a v priebehu roka nieko kokrát zvýšila po platok za uloženia na skládke. Koncom roka mala spolo nos aj existen né problémy.
Obce mikroregiónu museli vyrieši problém vývozu
komunálneho a separovaného odpadu v obciach na rok
2009. Nebola to jednoduchá úloha. Prioritou obcí mikroregiónu sa stalo zabezpe vývoz odpadu za o najnižšiu cenu pre ob ana. Spolo ne, nieko kokrát do
týžd a, konzultovali jednotlivé možnosti a ponuky.
Nakoniec obce mikroregiónu, teda aj obec Hor any,
prijali ponuku spolo nosti BORINA EKOS s. r. o. , so
sídlom v Livinských Opatovciach pri Ostraticiach.
Spolo nos na Slovenskom trhu pôsobí už 11 rokov.
V roku 2003 sa stala lenom skupiny Marius Petersen.
Zmluvu so spolo nos ou sme uzavreli na rok 2009. V
prípade nespokojnosti s jej službami budeme h ada
nové možnosti.
Aj napriek snahe obcí mikroregiónu sa poplatky za
odpady na rok 2009 sa zvýšili na 13 EUR na osobu.
Spolo nos BORINA EKOS s. r. o. vyváža komunálny odpad v obci každý párny štvrtok. Na sklo budú
asom nutné nové kontajnery. Plasty budú vyvážané
každých 6 týžd ov pod a kalendárneho rozpisu. Obania prinesú riadne uzavreté vrecia s plastmi pred
obecný úrad de pred vývozom! Ostatný odpad
(elektronika, nábytok, farby, batérie, pneumatiky, matrace, stavebný odpad...) bude vyvážaný pod a potreby,
minimálne 2 krát ro ne. Vývoz bude vyhlásený
miestnym rozhlasom. Pred OcÚ bude na 2 dni umiestnený kontajner, do ktorého ob ania vyvezú príslušný
odpad.

Zo zasadnutia obecného zastupite stva
a 24. 1. 2009

Program:
1. Schválenie projektu: Bezpe ná a ekologická obec
2. Schválenie projektu s prioritným významom
3. Rôzne
4. Diskusia
Obecné zastupite stvo schválilo spolufinancovanie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 5% z
obecného rozpo tu vo výške 4.076,08 EUR.
uzn. . 1/2009
Obecné zastupite stvo schva uje prijatie Bankovej záruky od DEXIA banky Slovensko, a.s., za úver ŠFRB
na výstavbu 14. b.j. vo výške 495.927 EUR.
uzn. .2/2009
Obecné zastupite stvo schva uje podanie projektu z EÚ
na výzvu „Zá kladné služby pre vidiecke obyvate stvo“
uzn. .3/2009
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o prebiehajúcej protipožiarnej kontroly vo všetkých objektoch v
majetku obce:
- budova obecného úradu
- dom smútku
- šat a a kabíny TJ
- kultúrny dom
- budova v obecnom parku

Zrušený zberný dvor
Zberný dvor za obecným úradom je zrušený. Ob ania
musia svoj odpad, na as do jeho vývozu, skladova
doma. Spolo nos BORINA EKOS s. r. o. nemá stroje
na vývoz kontajnerov, ktoré obec vlastní. Kontajnery
sú neustále zap ané netriedeným odpadom, ktorý sem
nepatrí. Sú zneužívané aj obyvate mi z iných obcí, za
ktorých platíme vývoz odpadu.
Zrušení bude aj kontajner pri cintoríne do ktorého
mnohí s ob ubou vyvážajú stavebný materiál a potreby z domácnosti. Kontajner bude nahradený menšími
smetnými nádobami s vrchnákom priamo v priestoroch cintorína. Preto vyzývame ob anov, aby na zberný dvor za OcÚ svoj odpad už nevyvážali. Za pochopenie akujme!
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Kultúrny dom do rekonštrukcie
Prieskum v diplomovej práci dokázal, že ob anom Hor an chýbajú kultúrne a spolo enské podujatia. Obec
nemá priestory pre organizovanie obdobných akcií. Preto si jej predstavitelia zvolili za jednu z priorít, získa financie na rekonštrukciu kultúrneho domu (8 mil. SK) z rôznych zdrojov.
Nepochybne si každý z obyvate ov obce všimol, že kultúrny dom v obci nie je už nieko ko rokov využívaný. Aj
preto všetci poci ujeme nedostatok spolo enských podujatí a máme pocit, že sa v obci nekonajú kultúrne akcie.
Obecné zastupite stvo už od roku 2007 rieši otázku sprístupnenia priestorov kultúrneho domu verejnosti. Predstavitelia obce dúfajú, že vytvorenie priestorov vhodných na organizovanie kultúrnych podujatí a stretávanie sa na akciách, utuží medzi udské vz ahy ob anov.
Statik prizvaný k obhliadke kultúrneho domu v r. 2007 vyradil budovu z prevádzky. Prí inou je narušený strop
hlavnej sály.
V roku 2008 získala obec nemalú sumu od Ministerstva financií SR na rekonštrukciu strechy. Ide o iastku 8298,48
EUR/250 tis. SK. Táto suma je však stále nízka. Oprava strechy si vyžaduje najmenej 39 832,7 EUR/1 200 tis. SK.
Vo februári 2009 poslanci reagovali na výzvu Ministerstva hospodárstva erpa z eurofondov, ur ených aj k opravám kultúrnych domov. V prípade úspechu získame z eurofondov max. 300 EUR/obyvate a a budeme môc za
s opravou interiéru kultúrneho domu. Chýbajúce peniaze budú vy lenené z rozpo tu obce.
Prvým krokom rekonštrukcie bude zabezpe enie narušeného stropu v sále podperami a za atie odvlh ovacích prác
suterénu kultúrneho domu.
Budova bude slúži obyvate om obce ku kultúrnym a spolo enským podujatiam (predstavenie, diskotéky, plesy,
výstavy ...).

Pes a televízia
Od 14. 1. 2009 Obecný úrad v Hor anoch vyberá poplatok za káblovú televíziu vo výške 12,15 eur a da
za psa vo výške 3,5 eur. Poplatky bolo nutné uhradi
do konca januára 2009. Napriek tomu tak niektorý neurobili. Preto Vás vyzývame, vážený ob ania, aby Ste
tak urobili o najskôr.

Najedia sa s chu ou
Od 7. apríla 2008 v obci funguje stravovacia služba
pre ob anov. Obedy, nie len pre dôchodcov, od pondelka do piatku dováža kuchy a školy v prírode Patrovec. Cena jedného obeda je 2,13EUR (64SK). Hlavne
starším obyvate om šetrí táto služba nie len as ale aj
peniaze. Záujem o obedy sa postupne zvyšuje. Prihlási sa môžete aj Vy na OcÚ Hor any.

Pripravujeme internetovú stránku
Obec Hor any na internete zakúpila doménu
www.obechornany.sk. Na obsahu stránky sa intenzívne pracuje. Dúfame, že bude oskoro spustená. Vaše
návrhy a pomoc uvítame.

Nájom za hroby
Pod a zákona NR SR . 470/2005 o pohrebníctve mus í
každý nájomca hrobového miesta uzatvori ná jomnú
zmluvu. Zmluva sa uzatvára s pozostalými na dobu 10
rokov. Obec eviduje asi 100 zmlúv z celkového po tu
329. Touto cestou Vás chceme požiada , vážení ob ania, aby Ste upozornili svojich známych, ktorý nemajú
v obci trvalý pobyt, na povinnos uzavrie nájomnú
zmluvu. Zmluvy môžete uzatvori na OcÚ Hor any,
prípadne telefonicky nahlási potrebné údaje. OcÚ

potom zašle
kou. Platby:
Detský hrob
Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob

hotovú nájomnú zmluvu spolu s poukáž6,64 Eur/200 SK
16,6 Eur/500 SK
24,89 Eur/750 SK
33,19 Eur/1000 SK

Psy
Na OcÚ sa neustále hromadia s ažnosti na vo ne sa
pohybujúcich psov, ktorý ohrozujú nie len miestnych
obyvate ov (aj deti), hlavne v noci. Žiadame preto našich ob anov, aby zabránili útekom svojich milá ikov.
Všetci psy by mali by evidovaní na obecnom úrade a
v prípade opakovaného porušovania povinnosti majitea, pristúpi obecný úrad k finan ným postihom.

Nefunk né osvetlenie?
Na podnet štátu, v ase energetickej krízy v dobe medzi 23:30 do 4:00 obec Hor any šetrila elektrinou na
verejnom osvetlení. Keby sme takto šetrili po as celého roka, ušetrili by sme asi 40 tisíc ro ne. P o skon ení krízy obec opä pristúpila k nepretržitej premávke
verejného osvetlenia.

ROEP vrcholí
V týchto d och vrcholí Register obnovenej evidencie
pozemkov, ktorý prebieha od roku 2008. Kvôli registru
sú do asne pozastavené aj zmeny a zápisy na katastr i
pre ob anov obce Hor any. Obyvatelia obce Hor any
majú možnos da si do poriadku pozemky, ktoré nemali evidované na LV a doplni osobné údaje. Predpokladané uzatvorenie registra bude koncom apríla
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Letu zdar
Poštový holub nemôže by hocijaký holub. Špeciálne
kmene sú chované na kratšie vzdialenosti a špeciálne na
dlhé vzdialenosti. Už mladý holub má
v génoch zakódované, vráti sa do
materského hniezda. Mlá atá poštového holuba sa dajú preda , len kým
si ešte nezvykli na okolie. Dospelý
holub je predajný iba na potomstvo. S
pretekovou sezónou za ínajú ako
mlá atá, ktoré po úspechu môžu súaži alej. Najlepšími pretekármi sú
2 – 3 ro né holuby.
Základná organizácia Chovate ov
poštových holubov (CHPH) v Hor anoch bola založená v roku 1992.
Združuje chovate ov pri ahlých obcí
celého mikroregiónu a okolia. Jej
predsedom je Ková Ladislav, tajomníkom Mišák Alojz. V sú asnej
dobe má organizácia 16 lenov,
ktorí sa pripravujú do pretekovej
sezóny 2009.
Organizácia je jednou z 11 organizácií oblastného združenia Trenín, ktoré spadá do Slovenského zväzu chovate ov poštových holubov v Nitre. Všetky organizácie CHPH OZ
Tren ín organizujú preteky na krátke trate od 100 – 400
km, stredné trate 300 – 600 km, dlhé trate nad 600 km a
super dlhé trate nad 700 km. Vyhodnotenie, Majstrovstvo oblasti, sa oce uje na oblastnej výstave koncom

roka. Výstavu organizovala aj naša organizácia dvakrát
(2002, 2007) v kultúrnom dome v Motešiciach. Z oblastnej výstavy postupuje 16 najlepších chovate ov na
celoštátnu výstavu. Na celoštátnej výstave sa umiestnili
chovatelia: Ková Ladislav v roku
2006 na 7. mieste, v roku 2007 na 4.
mieste. Rok 2008 bol pre našu organizáciu historický. Holub Jozefa Minárika v kategórii štandard H z oblastnej výstavy Podolie postúpil na
celoštátnu výstavu do Žiliny (3. – 4.
miesto). Odtia sa prebojoval na
olympiádu NSR Dortmund, kde reprezentoval SR, ako aj obec Hor any a našu organizáciu. Umiestnil sa
na 11. – 13. mieste na svete. Celkovo
Slovensko skon ilo na 2. mieste.
Chovate ov 31. 1. 2009 v Nitre ocenili medailou a diplomom. Jozefovi
chceme pogratulova k tomuto úspechu a do budúcnosti dúfame, že podobných úspechov bude v našej Základnej organizácii viac.
Pretekárska sezóna za ína 1. 5. 2009 a kon í prvý augustový týžde . Stane sa, že sa holub z pretekov nevráti. Na ceste ho aká množstvo nástrah. Najvä ším nepriate om je aj tak lovek, ktorý mu dokáže cielene
ublíži . Nájdu sa aj dobrí udia, ktorý zraneného alebo
unaveného holuba vyšetria a vyšlú ho na alšiu cestu.
Len škoda, že ich nie je viac!
Ladislav Ková

Futbalisti nám robia rados
V júli 2008 bolo v obci znovu obnovené futbalové mužstvo Slovan Hor any. Tím sa zú astnil jesennej asti
oblastných majstrovstiev 2008/2009.
Mužstvo Slovan Hor any po 1. asti sú aže vyhralo
7 futbalových zápasov, remizovalo jeden krát
a prehralo 3 stretnutia. V celkovej tabu ke po jesennej asti sú aže sa Slovan Hor any umiestnil na
krásnom 4. mieste s 22 bodmi, po obciach Bobot,
Moravské Lieskové a Motešice (v tomto poradí).
Na prvé mužstvo v tabu ke im chýba 5 bodov. Viac
na www.obfztrencin.sk. 25. októbra 2008, v de posledného zápasu, pripravil OcÚ Hor any pre futbalistov prekvapenie v podobe malého ob erstvenia.
Zvolený bol nový výbor: Lobotka Marián, Šrámková
Eva, Filin Peter ml., Minárik Marián, Šmehýl Rastislav, Ondrovi Ondrej, Masár Igor.
Jarná sezóna za ína 4. apríla 2009. Prinášame Vám
rozpis druhej asti oblastných majstrovstiev III. Trieda Sever muži 2008/2009.
Futbalistom želáme ve a š astia!

Dátum

as

Súperi

4.4.2009

15.30 Stará Lehota - Hor any

12.4.2009

15.30 Hor any - Modrová

19.4.2009

16.00 Omšenie - Hor any

26.4.2009

16.00 Hor any - Hôrka nad Váhom

3.5.2009

16.30 Potvorice - Hor any

10.5.2009

16.30 Bobot - Hor any

17.5.2009

17.00 Hor any - Motešice

24.5.2009

17.00 Moravské Lieskové - Hor any

31.5.2009

17.00 Hor any - Nová Bošáca

7.6.2009

17.00 Dolné Srnie - Hor any

14.6.2009

17.00 Hor any - Zemianske Podhradie
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Marec mesiac knihy
28. 2. 2008 bola vyhlásená sú až „Spisovate “. Podstatou
sú aže bolo vyskúša si schopnosti spisovate a, zapojeným
vlastnej fantázie a kreativity napísa krátku príhodu. Téma
aj forma príspevku bola ubovo ná. Sú ažiaci si mohli vybra formu rozprávky, sci-fi príbehu, básne, obrázkového
príbehu a podobne.
Na prvom mieste v sú aži „Spisovate “ sa umiestnila Michaela Mináriková (13 rokov) s príspevkom „Banánové
diev a“. Ví azke starostka obce slávnostne odovzdala hodnotnú cenu.

De matiek
11. 5. 2008 si obec uctila de patriaci všetkým matkám. V miestnom rozhlase p.
Korbelová pre ítala verš ur ený každej
matke. Po as prednesu a piesní
boli po domoch rozdávané kvety pre všetky mami ky.

Výstava historických fotografií obce
V d och 28. – 30. 3. 2008 sa v obci konala výstava historických fotografií obce Hor any. Pre záujem ob anov bola pred žená. Výstava sa konala
v zasada ke obecného úradu. Okrem množstva
historických fotografií bola sú as ou výstavy aj
obecná kronika, školská kronika, pamätná kniha
obce a album fotografií obce Hor any. Na notebookoch po as celej výstavy bežala prezentácia súasných fotografií a osobností obce.

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a
ru ných prác
Medzinárodný de detí
1. júla 2008, ku d u našich najmenších, bolo zorganizované športové popoludnie. Akcia sa konala v miestnom
parku. Organizátor deti prekvapil pútavými sú ažami
ako sú beh vo vreci, hod na ter , vedomostné sú aže.
Výkony sú ažiacich boli odmenené sladkos ami. De om
sa zábava ve mi pá ila. Každý si mohol na ohni opiec
špeka ky a posedie pri hudbe. Ú as a zábava na dni
detí bola výborná.

V októbri mali obyvatelia možnos
pozrie si druhý ro ník jesennej výstavy. Svojimi výtvormi a dopestovanými
plodinami sa tento rok mohli pochváli
viacerý ob ania. Rôzne druhy jab ok,
hrušiek, papriky, figy, lieskovce, jahody, hrozno, vyšívané, há kované obrusy, kresby, kvety
dokázali šikovnos
našich spoluob anov

Mesiac úcty k starším
K ucteniu starších bolo d a 25. októbra 2008 zorganizované posedenie dôchodcov. Pre ú astníkov bolo pripravené slávnostné pohostenie a bohatý kultúrny program žiakov základnej školy zo Svinnej, V. Hradnej
a Bobota (malé mažoretky, vystúpenie folklórneho súboru, spev, tanec, hra na klavíry, gitare i harmonike).
Program spolo ne s de mi nacvi ila p. u ite ka E.
Hromníková a p. riadite I. Lobotka. Ako ob erstvenie
sa podával guláš s chlebom, zákusky, víno, slané chuovky...
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Príchod Mikuláša
5. decembra obec navštívil sv. Mikuláš. Oslavy sa
konali v kostole Panny Márie. Príchodu Mikuláša
predchádzala svätá omša. Detí si, spolo ne s p. u ite kou Hromníkovou, pripravili krátky program
s básni kami a pies ami. Každé zo školopovinných detí dostalo od Mikuláša sladký balí ek. Ony na
oplátku potešili Mikuláša s anjelom pripravenou básni kou. Tak na ne ert nemohol ani siahnu . Vonku
na deti a rodi ov akal rozsvietení viano ný stromek. Deti, ktoré nemohli prís , navštívil Mikuláš doma a vymenili im sladký balí ek za básni ku. Toho
kto nemali nachystanú básni ku chcel ert vzia so
sebou do vreca. Ale anjel mu to vyhovoril a uložil im
trest. Na budúci rok musia ma pre Mikuláša nachystané 2 básni ky.

Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života sa uskuto nilo 12. 12. 2008
v zasada ke Obecného úradu v Hor anoch. Rodi ov aj
deti akal bohatý kultúrny program, ktorý si pripravili
deti základnej školy na Bobote pod vedením p. riaditea I. Lobotku. Nechýbali v om piesne, básni ky, príbehy a vinš novým bábätkám. Po kultúrnom programe
nasledovala oficiálna as programu s krátkym príhovorom starostky a fotenie. Potom už mali prítomní
možnos rozpráva sa a vymie
si zážitky so svojimi
ratoles ami pri malom ob erstvení v podobe slaných
chu oviek a zákuskov.

Kurz pletenia korbá ov a ma ovania
ve kono ných vají ok 22. 3. 2008
Sú až Spisovate
Obecný úrad v Hor anoch vyhlasuje 2.
ro ník sú aže Spisovate . Literárne príspevky treba odovzda do 31. 3. 2009
na OcÚ. Bližšie informácie na vývesnej
tabuli obce

GRATULUJ EM E
pani Márii Minárikovej, ktorá v marci 2009 oslávi svoje životné jubileum 90 rokov. Do alších rô kov prajeme ve a úprimnej lásky, ktorá
vždy zahreje a hlavne pevné zdravie
Krásnou kyticou je vhodné dnes pria ,
aspo mali kú rados k sviatku da .
Kyticu ruží v tento krásny de ,
darova Tebe zo srdca len.

AKUJEME
Starostka obce a obecné zastupite stvo akujú všetkým ob anom,
ktorí sa podie ajú na prácach v obci a pomáhajú pri udržiavaní nášho
prostredia.

starostka obce a obecné zastupite stvo
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Výstavba nájomných bytov
Bývanie je základnou potrebou loveka. Rozvoj bývania
zais uje stabilitu po tu obyvate ov, zlepšenie demografickej situácie, prísun nových ob anov a zvýšenie rozpo tu obce.
Už v roku 2007 obecné zastupite stvo schválilo výstavbu 14
-bytovej jednotky a OV na obecnom pozemku pri miestnom parku. V jeseni bol pozemok podrobený geologickému
prieskumu podložia a prieskumu staveniska na radón. S výstavbou obec po ítala už v roku 2008, ale pre komplikované
a nedoriešené vlastnícke vz ahy susednej parcely sa nepodarilo vybavi stavebné povolenie do plánovaného termínu.
Žiados o pridelenie finan ných prostriedkov zo ŠFRB sa
podala v januári 2009 a teraz sa aká na schválenie a pridelenie finan ných prostriedkov. Na základe výstavby bytovky ZSE Energia, a.s. plánuje výstavbu novej trafostanice z
dôvodu zabezpe enia stability elektrického napätia v rozvodovej sústave.
V bytovke budú:
3x trojizbové byty (64,95 m2),
2x trojizbové byty (64,98 m2),
3x dvojizbové byty (44,25 m2),
3x dvojizbové byty (44,30 m2),
a 3x dvojizbové byty (54,84 m2.
Oficiálnu písomnú žiados o pridelenie bytu si musia záujemcovia poda do 31.3. 2009 na OcÚ Hor any. Uprednostnení budú obyvatelia obce Hor any.

Zmena úradných hodín OcÚ Hor any
Po
Ut
Str
Štv
Pia

7:00 - 15:15
7:00 - 15:15
7:00 - 16:30
NESTRÁNKOVÝ DE
7:00 - 13:00

Štúdia územného plánu obce Hor any
Poslanci obecného zastupite stva v decembr i
2008 schválili Štúdiu územného plánu obce Horany. Projekt pre obec vypracoval Ing. Arch. Cyril Kubica. Celý projekt spracovával asi 3/4 roka.
Štúdia sa zaoberá všetkými hmatate nými aspektmi nášho prostredia: zástavba sídel a ciest, prírodné prvky životného prostredia. Stanovuje jasné
pravidlá a poriadok, aby bol rozvoj územia obce
vyvážený a spravodlivý.
Štúdia je prvým krokom k vypracovaniu územného plánu. Slúži ako podklad k rozšíreniu intravilánu obce a ovplyv uje bodovanie pri získavaní
financií z EU. Na dopracovanie územného plánu
obce Hor any nie je dostatok financií.

Z kroniky obce
Opustili nás 2008 – 2009:
Václavek Vladimír
15.10.1941
Paljarik Cyril
Beláková Mária
24.6.1920
Beláková Antónia
5.4.1919
Uvítali sme 2008:
Gra ková Nela
Galambošová Diana
Bulav áková Lea
Rešetka Ivan
Mátelová Natália

Jubilanti 2009
Mináriková Mária

11. 12. 2007
8. 1. 2008
12. 3. 2008
17. 7. 2008
6. 9. 2008

† 16.4.2008
† 17.4.2008
† 30.7.2008
† 9.1.2009

Prihlásení 2008 – 2009:
Mrázová Alena
Grunta Tomáš
Ka eriaková Júlia

90. rokov
Po et obyvate ov: 411 (13. 3. 2009)
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