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NEPREDAJNÉ

Na strom eku svie ka svieti,
pokoj, š astie nech k Vám letí.
A ke rozžiaria sa Vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.
Nech rados a š astie vládne u Vás doma,
nech z aleka obchádza Vás neš astie a smola.
Nech pohoda vládne za sviato ným stolom,
Vážení spoluob ania,
as beží neúprosne a my opä stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude
lepší a krajší ako rok, ktorý práve kon í.
Nastáva as arovnej atmosféry Vianoc. Pre každého z nás je dôležité, aby sa tieto dni nap ali spokojnos ou, láskou a pokojom. V mene obecného zastupite stva, aj osobne za seba, Vám želám ve a zdravia, lásky a rodinnej pohody po as
Vianoc i v Novom roku 2010.
Starostka obce
Eva Šrámková
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JOJ Plus
Od leta 2009 môžu ob ania obce Hor any sledova
program televíznej stanice JOJ Plus. Stanicu si môžu
naladi všetci ú astníci káblovej televízie. V novom
roku obec plánuje 3 nové stanice, pod a dostupnosti.

W w w. o b e c h o r n a n y. s k,
www.hornany.sk
Neustále sa pracuje na internetových stránkach obce
Hor any. Stránky sú funk né a obsahujú nieko ko
užito ných informácií. Množstvo informácií však na
stránkach stále chýba. Dúfame, že koncom roka, prípadne za iatkom nového roka, sa táto situácia zlepší.
Vaše návrhy a dotazy zasielajte elektronicky cez
„Podate u“ priamo na stránkach obce, prípadne písomne na Obecnom úrade Hor any.

Nájom za hroby
Pod a zákona NR SR . 470/2005 o pohrebníctve musí každý nájomca hrobového miesta uzatvori nájomnú zmluvu. Zmluva sa uzatvára s pozostalými na dobu
10 rokov. Touto cestou Vás chceme požiada , vážení
ob ania, aby ste upozornili svojich známych, ktor í
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 hotovú nájomnú zmluvu spolu s
poukážkou. Platby zostávajú nezmenené:

Problém odpadov
Vývoz neseparovaného odpadu bude aj v novom
rok u najvyššou položkou rozpo tu obce,
7 544 EUR.
o je to odpad ako sa s ním zaobchádza a kde kon i?
Možno sa nad tým zamýš ali viac naši predkovia, ktorý boli viac spätí s prírodou a vedeli, že ke sa vyprodukuje tak ho treba aj niekde uskladni a nejako zneškodni . Mnoho udí si to neuvedomuje, ale odpad
predstavuje vážnu hrozbu pre alší vývoj našej civilizácie. Vä šina považuje za odpad len svoj malý smetia ik pred domom. Ke odpad odvezú, prestáva existova . Skuto nos je ale iná.
Všetci už dnes vieme recyklova no zatia nedosahujeme plnú vy aženos recykla ných kapacít. Mnohé nebezpe né odpady sa namiesto recyklácie, vyhadzujú na
skládky, do spa ovní, niekedy dokonca i na ierne
skládky do prírody. Nebezpe né rakovinotvorné látky
sú dnes aj v na poh ad oby ajných plastoch.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,
zodpovedá obec. Obec upravila podrobnosti o naklada-

Detský hrob
Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob

6,64 Eur/200 SK
16,6 Eur/500 SK
24,89 Eur/750 SK
33,19 Eur/1000 SK

Psy
Problém s vo ne sa pohybujúcimi psami stále trvá.
ažnosti na vo ne sa pohybujúcich psov neustupujú.
Preto opä žiadame ob anov, aby kvôli bezpe nost i
spoluob anov a no nému k udu, zamedzili úniku svojich milá ikov.

Verejné osvetlenie
Na výzvu Vlády SR z januára 2009 šetri energiami, a
následnou krízou obec pristúpila k vypínaniu verejného osvetlenia v ase od 23:30 do 2:30. Obec sa touto
cestou snaží zníži náklady na minimum. Za pochopenie akujeme.

ROEP ukon ený
Projekt Registra obnovenej evidencie pozemkov bol
ukon ený 30. 6. 2009. Od 1. 7. 2009 sa otvoril kataster pre nové zápisy. Proces pomohol vyrieši mnoho
nezrovnalosti s pozemkami. Projekt bol úspešný aj pre
obec Hor any. Obci bola priznaná doteraz neevidovaná pôda o rozlohe nece lé 3 ha. Aj ke je ROEP ukonený, obyvatelia, ktorí nemajú pozemky v poriadku, to
môžu stále napravi . Informácie získajú na OcÚ Horany.

ní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi všeobecne záväzným nariadením. Pôvodca
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný zapoji sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užíva zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov, uklada
komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné
stavebné odpady na ú ely ich zberu na miesta ur ené
obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci (http://
referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/ekologia/28611/)
Obec Hor any bude aj na alej pokra ova
v separovaní odpadu. Zberný dvor za obecným úradom je zrušený. Ob ania musia svoj odpad, na as do
jeho vývozu, skladova doma. Preto vyzývame ob anov, aby na zberný dvor za OcÚ svoj odpad nevyvážali. Plastové f aše sa budú v roku 2010 vyváža každý
6. piatok a to 12.2., 26.3., 7.5., 18.6., 30.7., 10.9.,
22.10., 3.12. Ostatné plasty, textil a nebezpe ný odpad
(elektronika, batérie) sa vyvážajú na vyhlásenie, minimálne 2 krát ro ne. Koberce, nábytok a ostatný domový odpad je možné odovzda na obecnom úrade každú
stredu do 17:00 hod. Oh adom stavebného odpadu je
potrebné informova sa na Obecnom úrade dopredu.

STRANA 2

NOVINKY

Dane a poplatky 2010

Nový kríž

Medzi prvé poplatky, ktoré bude nutné v novom roku uhradi
ím skôr, sú poplatok za psa a káblovú televíziu. Poplatok za
psa na rok 2010 zostáva nezmenení, 3,5 EUR. Poplatok za
káblovú televíziu na rok 2010 je 15 EUR. Poplatok bol navýšený z dôvodu plánovaného zavedenia alších troch staníc
Da za stavby a pozemky na rok 2010 zostáva nezmenená.
Zmeny vo vlastníctve k nehnute nosti, ktoré nastali v roku
2009, sú ob ania povinní nahlási do 31. 1. 2010 na OcÚ Horany
Poplatok za komunálny odpad na rok 2010 je 15 EUR. Nárok
na 25% z avu z tejto sumy majú: samostatne žijúci dôchodci
nad 65 rokov, držitelia Z P, osoba, ktorá neužíva nehnute nos
viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní, osoba ktorá sa v ur enom období zdržiava/la mimo miesta trvalého/prechodného
bydliska.
Ob ania, ktorých sa tieto z avy týkajú sú povinní do konca januára 2010 nahlási OcÚ nárok na z avu. Študenti a obyvatelia
pracujúci mimo domova sa musia preukáza potvrdením od
zamestnávate a, prípadne dokladom o návšteve školy.

Na miestnom obecnom cintoríne bol v júli
2009 umiestnený nový kríž. Kríž zhotovilo
Kamenárstvo Brachtýr, Svinná, ktoré prešlo
výberovým konaním. Výroba kríža netrvala
ani mesiac. Práca bola financovaná zo
zbierky obyvate ov obce
iastkou
1310 EUR a z obecného rozpo tu sumou
1316 EUR. Zbierku realizovala pani So a
Mináriková. Kríž je vyrobený z ierneho
mramora - IMPALA a pozostáva z 2 nosných platní, obd žnikovej
tabule so zlatým nápisom,
z alších dvoch platní a
samotného kríža s bronzovou soškou Ježiša. akujeme ob anom, ktorí sa
podie ali na dokon ovacích prácach a úprave
okolia kríža.

Výstavba bytovky v obci
V lete 2009 za ala v obci výstavba novej bytovky. Výstavbu realizuje spolo nos Trensing s. r. o. Tren ín. Financie na bytovú výstavbu získala obec vo forme úveru vo výške 495 927 EUR zo Štátneho fondu rozvoja bývania ,a nenávratnej dotácie od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 196 340 EUR. Podmienkou
erpania dotácie je spolufinancovanie z obecného rozpo tu vo výške 16 530 EUR. Západoslovenská energetika
vybuduje ved a bytovej jednotky trafostanicu a silnoprúdové rozvody. Nová trafostanica by mala zabráni astým
výpadkom elektrickej energie v obci. Na túto trafostanicu bude napojená bytovka a as obce, pravdepodobne domy na hlavnej ceste Tren ianske Teplice - Bánovce nad Bebravou.
Cena za prenájom bytu bola ur ená na základe výšky splátky úveru. Nájomné vo výške 2,82 EUR/m2 (85 SK/m2)
schválilo obecné zastupite stvo. Pri dobrom po así by do konca roka mali by prikryté dve poschodia. Celá bytovka by pod a plánu mala by dokon ená v decembri 2010.
Komisia pre pride ovanie bytov pridelila nájomné byty nasledovne:
3-izbové nájomné byty - 1. Fridrich Miroslav, Hor any 51
2. Ka eriak Jozef, Hor any 160
3. Tomáš Mi o, Hor any 46
4. Ján Gavenda, Pe ovka 32
5. Jozef Kello, Ruskovce 151
Náhradník na 3-zbový byt: Peter Ducký, Bánovce nad Bebravou
2-izbové nájomné byty - 1. Šev íková Iveta, Hor any 161
2. Tvarožek Martin, Hor any 116
3. Milan Kapša, Hor any 106
4. Ing. Alexandra Šrámková, Hor any 101
5. Mária Blažejová, Ruskovce 125
6. Darina Porub anová, Omšenie 123
7. Jana Tašárová, Dubnica nad Váhom
8. Peter Ducký, Bánovce nad Bebravou
9. Radoslav Tóth, Bánovce nad Bebravou
Náhradníci na 2-izbový byt: Juraj Lusco , Hor any 42; Lukáš Mi o, Hor any 46; Janošíková Marcela ,Bobot 258;
Behulová Erika , Ve ká Hradná 146; Martin Mikulovský, Hor any 103
Vybraní nájomníci budú musie potvrdi svoj záujem zložením stanovenej finan nej iastky. O týchto podmienkach sa bude rozhodova koncom roka, prípadne za iatkom nového roka. Nájomníci budú prizvaní na stretnutie,
kde získajú potrebné informácie a budú im priradené konkrétne byty.
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Rekonštrukcia miestneho parku
Vážení spoluob ania, dovo te nám aby sme Vás oboznámili so zámerom prestavby obecnej budovy v našom
parku a tiež komplexným skultúrnením celého obecného parku.
Vä šina obyvate ov obce si je vedomá, že z dôvodu
havarijného stavu bolo ne vyhnutné zatvori prevádzku
pohostinstva v kultúrnom dome. Po "zdupkaní" podnikate a z miestneho parku nezostal pre ob anov žiaden
objekt takéhoto typu. Z toho dôvodu sme sa rozhodli
zriadi prevádzkovanie pohostinstva pre ob anov práve
v miestnom parku.

asie bude naklonené našim plánom a do konca roka
2009 bude stavba pod strechou. Následne budú zapo até úpravy vo vnútri zariadenia. Zatia nie sú jasné všetky detaily prevádzky pohostinstva, avšak o vieme
s ur itos ou poveda je to, že faj enie v om bude zakázané. Sme si vedomí, že nie všetci naši spoluob ania
sa s tým stotožnia, ale ur ite vyhovieme aj faj iarom,
a to miestom vonku, ktoré bude pre nich vyhradené. Ak
sa podarí zrealizova strategické plány a ambície,
s prevádzkou sa môže za
koncom marca, za iatkom
apríla 2010.

V projekte skultúrnenia parku sú zahrnuté aj rôzne spolo enské akcie. Už teraz môžeme prezradi ob anom,
že plánujeme prevádzkovanie letného kina. Pre mladšie
Po spolo nej dohode a schválení projektu starostkou ro níky, sme uvažovali poriada diskotéky vonku. Mysobce a obecnými poslancami sme za ali 14. novembra
líme aj na našich najmenších, ktorým pripravujeme
2009 nevyhnutné úpravy a stavebné práce v areáli par- sprevádzkova a rozšíri okruh zábavných hojda iek,
ku. Možno si niekto myslel, že sa opä nama ujú dve
prelieza iek, šmýka iek a koloto ov. Do areálu parku
steny a "funguje" sa alej. My sme pre ob anov chceli patrí aj zdevastované tenisové ihrisko, pri poh ade na
spravi ove a viac.
si asi každý kladie re nícku otázku, o sa v obci vlastne
Ke že plánujeme celoro nú prevádzku, je nevyhnutné za posledných 12 rokov robilo? Pre o toto miesto nezrealizova úpravy rozsiahlejšieho charakteru. Za vy- slúžilo už takú dlhú dobu ob anom? My plánujeme aj
pracovanie projektovej dokumentácie by sme sa radi s ihriskom „nie o spravi “, avšak to je zatia budúcpo akovali Ing. ŠMEHYLOVI Rastislavovi. Na zákla- nos , kde sa musia predovšetkým nájs finan né prode nej a tiež zvážení možných alternatív sa ukázalo, striedky, i už pomocou spolo ných financií, alebo h adaním iných spôsobov a ciest na úspešné spustenie preže bolo nevyhnutné strechu rozobra a taktiež vykopa
nové základy. Na žiados obce bolo nemenej dôležitou vádzky aj tenisového ihriska. Potešilo by nás, ak aj
prácou vypílenie astí stromov, ktoré by v budúcnost i ostatným spoluob anom bude záleža na rozvoji našej
predstavovali prípadnú hrozbu pre stavbu a aj návštev- obce a podporí nás rozumným nápadom.
níkov parku. Bohužia , jeden strom bolo nevyhnutné Realizácia úprav parku je finan ne náro ná, preto bude
spíli kompletne, pretože by sa k stavbe nedostali doobjekt kompletne chránený bezpe nostným systémom,
pravné prostriedky. Strom, ktorý rástol pri budove bol a to prostredníctvom alarmu, kamier a iných monitorovo vnútri v celom rozsahu zhnitý, takže jeho odstránevacích zariadení, ktoré budú „dohliada “ na neprajnínie bolo z dôvodu bezpe nosti nevyhnutnos ou.
kov a narušite ov areálu.
Územie potoka, ktorý te ie po celej d žke areálu, sme
vy istili. Máme v pláne celú d žku ohradi , a to
z bezpe nostného h adiska, predovšetkým kvôli de om
a urobi prechod cez potok. Postupne sme realizovali
terénne úpravy celého komplexu a na jar v nich budeme
ešte pokra ova . Objekt parku plánujeme pravidelne
kosi a podarilo sa nám získa prís ub od spoluob ana,
ktorý v om zrealizuje drevitú výsadbu, za o mu touto
cesto chceme po akova . Zostáva nám dúfa , že aj po-

Dúfame, že sa takí nenájdu a obecný park bude reprezentova našu dedinu. Bude miestom oddychu, relaxu
a samozrejme inností, ktoré sú s užívaním spojené.
Peter Filin ml., Ondrej Ondrovi

Pôvodný stav

Stavebné práce
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Holuby
Holubári sezónu ukon ili už v septembri 2009. V tomto ase sa pripravujú na oblastnú výstavu, ktorú poriada Základná organizácia Horná Sú a. Tu budú ocenení najlepší chovatelia zo Oblastného združenia Tren ín. Zárove sa
vyberie ví azná kolekcie 18-tich kusov holubov na celoštátnu výstavu do Nitry, ktorá sa koná 8. - 9. januára 2010.
Na oblastnej výstave v Hornej Sú i sa stretnú priatelia zo širokého okolia, okresu a kraja Tren ín, kde v kamarátskom duchu , pri dobrom vínku, hodnotia pretekovú sezónu 2009. Niekedy sa holubári pr i
harmonike s priate mi zdržia až do rána. Ako
to už býva v každom športe aj tu je jeden víaz a ostatní porazení. Oblastné združenie
Hor any má 21 lenov. Vystavujeme 15 ks
holubov. Návštevníci z obdobných výstav
odchádzajú vždy spokojní. Dúfam, že výstavy
sa zú astnia v hojnom po te.
V tomto predviano nom období by som chcel
všetkým chovate om ako aj všetkým priaznivcom tohto koní ka, popria ve a zdravia,
astia, úspešnú chovate skú sezónu, aby ste
do roku 2010 vykro ili tou správnou nohou.
LETU ZDAR
Ladis lav Ková

Aktuálna situácia vo futbale v Hor anoch
Skon ila sa jesenná as sú aže III. trieda sever, kde naši futbalisti skon ili na 8. mieste tabu ky zo ziskom 16. bodov za 4 výhry, 4 remízy a 5 prehier. Skon ili v strede tabu ky, o nie je až také zlé, ale som presved ený že v silách tohto mužstva je ove a viac ako ukazuje tabu ka. Dôvodov je nieko ko: celú jesennú as sme nenastúpili
kompletný, lebo máme zranených hrá ov, ktorý by mužstvu ur ite pomohli, navyše sa v priebehu sú aže zranili
alší. Nedokázali sme premie
šance v zápasoch v ktorých sme boli lepší, napr. v Motešiciach, v Dolnom S ní.
alším dôvodom je slabšia trénovanos , o
sa prejavuje nedostatkom kondície a rých- Poradie Mužstvo
Z
V
R
P
Skóre Body
losti. Ve kým pozitívom pre mužstvo bol
1
Neporadza
13 11 0
2
58:17
33
návrat hrá ov z hos ovania, ktorý patrili k
lepším hrá om. Pre takú malú obec ako
2
Modrová
13 10 1
2
59:21
31
Hor any sú, je ve kým úspechom fakt,
3
Nová Ves n/V B
13
9
3
1
51:20
30
že sú až hrajú domáci chlapci! Sú ove a
4
Bobot
13
8
2
3
34:15
26
vä šie obce, kde tomu tak nie je! Napriek
zraneniam, chorobám, prac. povinnostiam
5
Omšenie
13
5
2
6
32:26
17
sa nestalo, že by mužstvo nenastúpilo na
6
Brunovce
13
5
2
6
28:30
17
zápas, za o patrí hrá om po akovanie.
7
Stará Lehota
13
4
4
5
27:26
16
Po akovanie patrí p. starostke za pomoc
morálnu, materiálnu i malým sponzorom,
8
Hor any
13
4
4
5
25:28
16
ktorý svojou troškou pomáhajú prekona
9
Potvorice
13
5
1
7
27:36
16
ažké asy a taktiež fanúšikom, ktorý chodia na futbal. Som presved ený, že futbal v
10 Motešice
13
4
3
6
23:28
15
Hor anoch prežije aj v aka tomu, že bude11 Dolné Srnie
13
4
1
8
15:31
13
me aha za jeden povraz lebo je to jediná
12 Nová Bošáca
13
4
1
8
15:44
13
kultúra, ktorá je v obci. Do Nového roku
2010 Vám prajem všetko najlepšie, mnoho
13 Zemianske Podhradie
13
2
2
9
14:49
8
zdravia, š astia a lásky.
14

Hôrka n/V

13

1

4

8

15:52

7

Marián Lobotka
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Stavanie mája
Po dlhej odmlke sa v obci staval máj. Akcia za ala
okolo 17:00 hod. za Obecným úradom Hor any. Oslava pozostávala z prípravy mája a samotného osadenia
stromu. Miestna mládež sa nedala zahanbi . Zatia o
chalani upravovali kme stromu, diev atá zdobili máj
stužkami a ozdobami. Dúfajme, že sa mládež pri stavaní mája stretne aj na budúci rok.

De matiek
V tomto roku prebiehal de matiek trochu netradi ne. V zasada ke obecného úradu sa d a
10. 5. 2009 konal kultúrny program, ktorý si pripravili miestne deti. Najmenší si pod vedením p.
Mgr. Hromníkovej nacvi ili choreografiu. Nasledovali rôzne piesne, udové i moderné tance, básni ky a hra na hudobných nástrojoch v podaní detí
z obce. Každá z prítomných mami iek dostala
hrebí ek.
Pri tejto príležitosti predstavitelia obce pogratulovali p. Márii Minárikovej, ktorá oslávila 90 rokov.
Životné jubileum bolo zapísané aj do pamätnej
knihy obce

Posvätenie kríža
V nede u 12. júla 2009 sa konalo slávnostné posvätenie
nového kríža na miestnom cintoríne. Po asie bolo mimoriadne vydarené. Oslava za ala príhovorom starostky.
Nasledoval obrad posväcovania kríža pod vedením pána
farára Mojtu. Všetci prítomní sa spolo ne modlili a spievali. Obrad bol zakon ený vysvätením kríža. Podujatie
spríjem oval dychový súbor Bobo anka. Slávnosti sa
zú astnilo približne 60 udí.

Mesiac úcty k starším
Tak ako zvy ajne sa d a 24. 10. 2009 v obci konalo
posedenie starších ob anov. Oslavy sa konali pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Slávnos za ala príhovorom starostky. Program, ktorý si pripravili deti z obce,
potešil všetkých prítomných. Pod vedením p. Korbelovej a p. Mgr. Hromníkovej oživili popoludnie básni ky,
piesne, tance detí a hra na hudobné nástroje. Po programe sa podávalo ob erstvenie. Nasledovala vo ná zábava, debaty, ktoré spríjem ovala hudba na harmonike.
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Mikuláš, ert aj anjel
a 6. 12. 2009 navštívil obec Mikuláš. Nechýbal pri
om ani ert a anjel. Oslavy kres anského sviatku sa
tradi ne konali v miestnom kostolíku. Príchodu Mikuláša predchádzala svätá omša. Každé z detí dostalo
od trojice sladký dar ek. Mikuláš pokra oval s rozdávaním balí kov aj pred kostolom, kde všetkých potešil rozsvietený viano ný strom ek.

Uvítanie detí do života
12. 12. 2009 sa v obci konalo slávnostne uvítaných
detí do života. Uvítaných bolo 6 detí. Oslava sa tento
krát musela zaobís bez vä šieho kultúrneho programu. Príhovor starostky bol sprevádzaný básni kami.
Po oficiálnom privítaní našich najmenších nasledovala
vo ná zábava s ob erstvením.

Kultúrny dom
Vo februári 2009 poslanci reagovali na výzvu Ministerstva hospodárstva erpa z eurofondov, ur ených aj k opravám kultúrnych domov. V projekte žiada sumu asi 123 600 EUR z fondov Európskej únie. Peniaze obec plánuje
použi na rekonštrukciu strechy, elektriky a vody v kultúrnom dome. Opravu strechy bude iasto ne financova aj
obec, a to z pe azí, ktoré získala minulí rok od Ministerstva financií. Ide o sumu 8298,48 EUR. Projekt rekonštrukcie KD v prvom kole neuspel, bol však zaradený do druhého kola.
V januári 2009 prebiehala požiarna kontrola všetkých nehnute ností vo vlastníctve obce. Priestory kultúrneho domu kontrole nevyhoveli. Pre havarijný stav strechy, na základe statického posudku z roku 2007 a následnou neúspešnou požiarnou kontrolou, pod hrozbou nemalej pokuty, musela obec kultúrny dom vyradi z prevádzky.

DETSKÉ IHRISKO
Obec plánuje výstavbu detského ihriska v
zadnej asti miestneho parku, na ktoré sa
starostke obce podarilo získa už 2 sponzorov. Títo prispejú sumou 863 EUR. Táto suma je stále nízka, a tak predstavitelia obce
nepo avujú v snahe získa
alších sponzorov.

VIANO NÝ RECEPT

AKUJEME
Všetkým ob anom, ktorí sa akýmko vek spôsobom podie ali na zve
ovaní obce,
úprimne akujeme

Tradi né perníkové cesto
Potrebujeme:
400 g hladké múky, 140 g práškového cukru, 50 g masla, 2 - 3
PL tekutého medu, 2 vajcia, sóda (alebo prášok do pe iva), 1 L
perníkového korenie, štipka mletej škorice navrch, trocha kakaa
pre sýtejšiu farbu
Ako na to:
Zo surovín starostlivo vypracujte cesto a nechajte ho najlepšie
pol d a až de odleža v chlade. Môžete ho však spracova aj
okamžite. Vykrojené perní ky pe te na plechu vymastenom tukom. Ihne po vytiahnutí z trúby ich potrite rozš ahaným vajcom

Starostka obce

www.dobre-recepty.sk
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COOP Jednota alebo pošta?
V roku 2006 zaviedla Citibank Slovakia finan né služby do sietí COOP Jednota. Zákazníci predajne majú možnos
zaplati svoje faktúry, poukážky a šeky za bežné služby prostredníctvom terminálu Unikasa. Rovnako dobitie kreditu mobilného operátora už využívame bežne. Spolo nos COOP Jednota sa takto snaží prispôsobi novému trendu „platby pod jednou strechou“. Dnes môžeme v COOP Jednota plati faktúry a šeky 20 firiem: Allianz - Slovenská pois ov a a. s., AVON Cosmetics s.r.o., CitiFinancial, Cofidis a.s., Home Credit Slovakia a. s., Liptovská vodárenská spolo nos a. s., Orange Slovensko a. s., ORIFLAME SLOVAKIA s. r. o., Podtatranská vodárenská prevádzková spolo nos a.s., QBE pois ov a a. s., Slovak Telekom a. s., Stredoslovenská energetika a. s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spolo nos a. s., T-Mobile Slovensko a. s., Tren ianska vodohospodárska spolo nos a. s., Tur ianska vodárenská spolo nos a. s., Union pois ov a a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o.,
Východoslovenská energetika a. s. a Západoslovenská energetika a. s. Platba poštových poukážok v predajniach
COOP Jednota nás vide dokonca lacnejšie ako na pošte. Pri úhrade do 34 EUR zaplatíte transak ný poplatok
0,20EUR (6SK), pri sume nad 34 EUR zaplatíte 0,33EUR (10SK).
Sie COOP Jednota koncom roka 2008 rozšírila svoje služby o tzv. cash back (predaj s výberom v hotovosti). Na
Slovensko ju priniesla spolo nos Visa Europe. Cash back umož uje držite ovi platobnej karty Visa výber pe ažnej hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota do výšky 50 EUR (1 500 Sk) pri nákupe tovaru alebo služieb v hodnote minimálne 5 EUR (150 Sk ). V obci Hor any zatia nie je možné túto službu využíva .
Zdroj www.webnoviny.sk

INZERCIA
Darujem ma iatka
0904 172 550

Od 26. Apríla 2009 bol cez obec Hor any presmerovaný nový spoj v smere Bánovce
nad Bebravou - Svinná - Tren ín a spä . Autobus jazdí ráno z Hor an (odchod o 8:27
hod.) do Tren ína a. s. (príchod 9:13 hod.), a spä z Tren ína a. s. (odchod 12:35
hod.) do Hor an (príchod 13:20 hod.) a pokra uje do Bánoviec nad Bebravou. Autobus jazdí cez pracovné dni.

Z kroniky obce
Opustili nás 2009:
Beláková Antónia
Sukeníková Žofia
Mikulovská Sidónia
ahojová Matilda
Bi anová Karolína
Lobotková Anna

Uvítali sme 2009:
Kopecký Gabriel
Ka eriaková Lucia
Vavrová Veronika
Urban Jakub
Piknová Vanesa
Vetrová Nella

Odhlásení
Michal Šmehyl
Marcela Mikulovská

17. 7. 2009
19. 7. 2009
25. 7. 2009
21. 9. 2009
1. 10. 2009
17. 11. 2009

5. 4. 1919
* 12. 5. 1929
* 30. 5. 1928
* 9. 4. 1916
* 27. 9. 1920
* 20. 9. 1959

† 9. 1. 2009
† 13. 4. 2009
† 21. 6. 2009
† 7. 7. 2009
† 19. 7. 2009
† 22. 7. 2009

Prihlásení 2009:
Martina Žatkuliaková
Eva Mi ová
Júlia Ka eriaková

Po et obyvate ov: 417 (9. 12. 2009)
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