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Samosprávne noviny

Vážení občania!
Dnes držíte v rukách 1. číslo
našich novín.
Už dlhé roky sa pokúšame
vydávať obecné noviny, aby
občania našej veľkej obce
boli dobre informovaní. Ďalej už nechceme odkladať
túto záležitosť, aspoń štvrťročne by sme sa k Vám chceli prihovoriť touto cestou.
Verím, že sa Vám táto forma
komunikácie zapáči, a budeme mať stále viac čitateľov a
prispievateľov. V obci máme
veľa schopných a múdrých
občanov a v budúcnosti tieto noviny môžu byť zaujímavejšie a častejšie vydávané.
Rok 2008 bol pre našu obec
úspešný.
Uzavreli sme staré nelegálne
smetisko a začiatkom roku
2009 otvoríme zberný dvor
– kde sa odpad bude triediť
a pravidelne odvážať- „ Odpad je druhotná súrovina“.
Do užívania sme odovzdali
12 bytových jednotiek pre
mladé rómske rodiny, byty
sú rozlohovo od 43 – 56 m2
a noví nájomcovia sú veľmi
spokojní a šťastní. Verím, že
im to dlho vydrží. Vybudovali sme 1 km chodníkov z
prostriedkov ESF.
Získali sme 5 ha ornej pôdy
na stavebné pozemky, je to
o to dôležitejšie, že vlastníci
pozemkov sú čoraz náročnejší a drahší.
I keď sme v roku 2008 nemali Deň obce, mali sme viac
športových a kultúrnych akcií, na ktorých sa zúčastňuje
stále viac občanov.

Dokončili sme projekty a
začali sme prácu na ďaľších
projektoch pre stavby, ktoré
sú pre obec nevyhnutné.
V roku 2009 plánujme postaviť ďalších 16 bytov nižšieho štandardu so 75% - nou
účasťou štátu. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Nitre dokončí kanalizáciu v celej obci a rozšíri
ČOV. Vybuduje vodovod a
kanalizáciu v nových obytných súboroch pri pošte a
pri Perixe.
Po dokončení kanalizácie sa
budeme musieť zamerať na
rekonštrukciu ciest v celej
obci, zbaviť sa dažďových
kaluží a udržiavať cesty a
chodníky v dobrom stave.
Máme vypracované nové
projekty na úpravu námestia
a rekonštrukciu ciest na ul.
Hlavná, Krížna, Orgovánová,
Vodárenská a Za záhradami.
Náš štadion chceme rozšíriť o viacúčelové ihrisko s
umelým trávným povrchom,
postupne zatepliť a čiastočne zrekonštruovať ZŠ a MŠ.
Viem, že sme neurobili a ani
sme nemohli urobiť radosť
všetkým našim občanom.
Nároky sú vysoké a financií je
málo. Obecný rozpočet sme
uzavreli kladným zostatkom
a je na nás, na čo ho použijeme v roku 2009.
Vieme, že hospodárska situácia vo svete sa zhoršuje,
určite zasiahne aj našu obec
a našich občanov. I keby
sme nemali byť bohatší, platiť máme stále z čoho a to

bezplatné

úctou voči spoluobčanom,
najmä voči tým, ktorí si to
naozaj zaslúžia.
Môžeme byť hrdí na svojich športovcov (futbalistov, kolkárov, pästiarov),
požiarníkov,
tanečníkov
a všetkých občanov, ktorí
svoju prácu robia dobre a
zodpovedne.
Chceme byť hrdí na svoju
obec - Zlaté Klasy. Je to veľká

obec a nepatrí len nám, ale
aj občanom okolitých obcí,
ktorí sem chodia za službami a obchodmi. Verím, že nie
je tak ďaleko doba, keď sa
stane mestom, aby sa ešte
rýchlejšie rozvíjala.
Prajem Vám šťastný a úspešný nový rok 2009.
Ing. Ladislav Matiaško
starosta obce
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Reklama

autosúčiastky
autóalkatrészek

KISS
Zlaté Klasy

predaj a sprostredkovanie autosúčiastok
na všetky druhy automobilov
hazai és külföldi autóalkatrészek
árusítása és forgalmazása
otváracia doba / nyitvatartási idŐ
pondelok - piatok / hétfő - péntek

8.OO - 12.00

13.00 - 17.30

sobota / szombat

8.00 - 12.00
Zlaté Klasy, nádvorie kult. domu
Nagymagyar, kultúrház-udvar
tel : 09O3 629 035

miesto
pre
vašu

reklamu
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Úryvok z knihy

SÚČASNÍKOM O MINULOSTI
Kapitoly z dejín obce Zlaté Klasy a Maslovce
Žitný ostrov
Žitný ostrov sa rozprestiera v západnej časti Karpatskej kotliny. Začína sa tam, kde sa Alpy znižujú severovýchodným smerom a Karpaty juhozápadným
smerom. Tu vstupuje Dunaj do Karpatskej kotliny
Devínskou bránou.
Žitný ostrov je najväčším ostrovom Dunaja. Najväčšia dĺžka ostrova je 98 km, najväčšia šírka 26 km. Najvyšší bod, ktorý je blízko Šamorína meria 134 metrov, najnižší bod meria 105 metrov pri Komárne.
Dnešný Malý Dunaj sa nazýval Chyllon (1165), neskoršie ho nazývali Challon. Z tohto vzniklo Challoukuze.
V starom maďarskom Jazyku „kuz“ znamenalo dnešné „köz“, čiže pomedzie medzi Dunajom a Challonom,
územie medzi dvomi riekami. Toto dokazuje aj viac
dokumentov. Uhorský kráľ Béla IV. daruje šľachtický
titul viacerým hradným poddaným, ktorí pochádzajú
z pomedzia Challoukuze. Názov Challon sa neskoršie
mení na Csalló. V 16. storočí už spomínajú územie
pod názvom Csallóköz. Pre mnohých z nás je však
najmilším pomenovaním ZLATÁ ZÁHRADA, i keď sa
nestalo všeobecným. Zlatou záhradou ho nazývali
možno pre pekné lesy, jazerá, riečne ramená alebo

pre zlaté zrnká, ktoré sa nachádzali v nánosoch Dunaja, a ktoré vymývali prastarými nástrojmi na piesočnatom brehu Dunaja.
V rozprávkach umiestňovali domov rozprávkových
víl a podvodnú ríšu víly Ilony na Žitný ostrov.
Arnold Ipolyi píše:“... Keď bola krajina Žitného ostrova taká krásna, že ju nazývali zlatou záhradou,
obývalo ju v tom čase veľa víl: ostrovy Veľkého Dunaja boli najmilšie miesta ich zábav. V ich podvodných palácoch vládol neuveriteľný jas a nádhera,
všetko sa tam ligotalo od zlata a diamantov, ich
podvodná ríša siahala až do mora...“. Sándor Takács (1860 – 1932) píše: ... Víly chodievali z ostrova
Ilka alebo Jóka cez mačací brod na mogyorosské
lúky, kde si pod storočnou vŕbou prestierali stôl.
Na ich hodovaní sa mohol zúčastniť hocikto. Keď
sa víly vracali sypali zo svojich ligotavých svetlých
vlasov zlatý prach a každý si neho mohol nabrať,
koľko vládal ... Stalo sa však, že istý surový človek
sa pri stole víl najedol a za pohostinnosť sa odmenil podlosťou. Urazené víly odišli a nikdy viac sa
neukázali...
Staré šťastné a pokojné časy navždy zmizli a z niekdajšej Zlatej záhrady sa stal „Žitný ostrov“.
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Základná umelecká škola v Zlatých Klasoch
šk. rok 2008/2009
Po úspešnom začatí školského roka, žiaci výtvarného odboru pod vedením
pani učiteľky Renaty Liškovej sa 29. októbra 2008
zúčastnili zájazdu do Bratislavy. Navštívili dom
umenia – Bibiana, kde si
pozreli výstavu s názvom
„Cirkus“. Výstava a milé,
vtipné i žartovné figúrky
zo sveta cirkusu detí veľmi
zaujali.

Cieľom našej školy je zaviesť deti do čarovného
sveta umenia hudby, maliarstva, sochárstva. Preto
pre nich, okrem učenia,
často organizujeme zájazdy na koncerty. Takto sme
sa dostali 28. novembra
2008 na koncert mladých
interpretov, ktorý sa uskutočnil v rámci Bratislavských hudobných slávností. Plní zážitkov sme sa
vrátili domov. Po tejto udalosti sme pre nich uskutočnili „súťaž v písaní kritiky na
koncert“. Po vyhodnotení
súťaže najvydarenejšie kritiky pani učiteľka Gabriela
Lunczerová dala na školskú
nástenku.

V adventnom období sme
navštívili Liečebno-diagnostické centrum v Čakanoch. Obyvateľov centra
sme potešili peknými hudobnými skladbami a výtvarníci pre nich pripravili
malé darčeky.
11. decembra sa uskutočnil
už tradičný „Vianočný koncert“ školy. Vystupovali na
ňom žiaci rôznych ročníkov.
Ako úvod odznela vianočná
pieseň v podaní tretiakov. Potom
nasledovali krásne
skladby od
svetových
skladateľov
v
podaní
malých klaviristov, flautistov, akord e ó n i s t o v,
huslistov a
keyboardistov. Koncertnú miestnosť
zdobili maľby a kresby
výtvarníkov
s vianočnými a zimnými motívmi.
Hlavnou ozdobou bola
krásna priestorová ozdoba
s názvom: „Anjeli a cesta do
neba zo zlatých hviezd.“ 17.
decembra naši hudobníci
vystupovali v živom vysielaní Rádia Pátria Slovenského
rozhlasu.
Posledný školský deň sme
prekvapili zamestnancov
obecného úradu koledovaním a tak sme im popriali
krásne vianočné sviatky.
V II. polroku ideme znova do divadla. 5. februára
2009 pre deti organizujeme zájazd na muzikál „Popolvár“ a 27. februára pre
záujemcov o vážnu hudbu
zájazd na balet „Labutie jazero“.

Koncom februára pre dôchodcov pripravujeme malý
koncert, deti na vystúpenie
pripravujú
pedagógovia
ZUŠ: Emília Taláková, Andrea Baráthová, Imrich Bartalos a Gilbert Vontszemű.
V marci sa uskutočnia
na našej škole ročníkové
súťaže. Najúspešnejších

obdarúvame darčekmi a na
Jarnom koncerte a výstave
sa predstavia svojím umením aj pred obecenstvom.
Naša škola aj v II. polroku
čaká záujemcov o hudobné a výtvarné umenie.
Eva Dolán,
riaditeľka ZUŠ

Naši malí umelci...
Naše plány v 2. polroku
Február

- ročníkové súťaže pre žiakov hudobného
a výtvarného odboru

Marec

1. Jarný koncert a otvorenie výstavy

Apríl

súťaž I. ročníkov hudobného
a výtvarného odboru
2. Jarný koncert a otvorenie výstavy

Máj

Absolventské skúšky 7. ročníka hudobného
a výtvarného odboru

Jún

Koncert a zahájenie výstavy našich absolventov
Výchovné koncerty pre miestne a pre okolité
materské školy a základné školy
Záverečný koncert a otvorenie výstavy
v miestnom kultúrnom dome
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Slovensko má talent
V dňoch 11. a 12. 12. 2008 sa
žiaci našej školy zúčastnili II.
ročníka kultúrneho podujatia organizovaného Miestnym kultúrnym strediskom
v Zlatých Klasoch, „Kto čo
vie“. Celý program sa niesol
v duchu predvianočnej atmosféry. Každý žiak mohol
ukázať svoj talent nielen
v speváckom, tanečnom,
inštrumentálnom, ale aj v

dramatickom žánri. Pani učiteľky s deťmi veľmi aktívne
a zodpovedne pripravovali
program, čo sa odrazilo aj na
samotnom veľmi peknom
vystúpení. Deti sa vzájomne podporovali a pozorne
sledovali jednotlivé vystúpenia. Záujem o vystúpenie
bol veľký, čomu nasvedčuje
aj počet vystupujúcich žiakov, z I. stupňa ich bolo 156
a z II. stupňa 120. Z tohto
dôvodu porota nemohla
udeliť ani poradia, pretože
všetky vystúpenia boli veľmi
pekné. P. vedúci miestneho
kultúrneho strediska rozdal
všetkým účinkujúcim sladkú odmenu, balíčky. Veríme,
že v tejto tradícii sa bude
pokračovať i naďalej a naši
žiaci svoj talent, spolupatričnosť a radosť budú môcť
preukázať aj na ďalšom ročníku podujatia.

Naša škola...
Základná škola v Zlatých Klasoch
je jedna z najväčších škôl v okolí. Našu školu v školskom roku
2008/2009 navštevuje 380 žiakov,
ktorí sa vyučujú v 17. triedach.
Cieľom výchovno-vzdelávacieho programu je orientácia na realizáciu priorít vychádzajúcich z
Národného programu výchovy
a vzdelávania SR.
Snahou školy je vytváranie podmienok na formovanie osobnosti žiakov a predovšetkým vytváranie podmienok na formovanie
hodnotovej orientácie detí a
mládeže v integrácii mravných a
spoločenských noriem.
Už od 1. ročníka sa zameriavame
na výučbu cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny a informatickej vý-

chovy. V oblasti environmentálnej
výchovy sa aktívne zapájame do
zberu papiera a organizujeme súťaže orientujúce sa na rozvoj a aktívny vzťah detí k ochrane prírody.
Do záujmovej činnosti máme
zapojených 345 žiakov, ktorí
pracujú v 17 záujmových útvaroch. Najrozšírenejšie a najpopulárnejšie z nich sú športové a
pohybové krúžky. Škola aktívne
zabezpečuje vhodné podmienky
na činnosti všetkých útvarov.
Veľmi dobré výsledky dosahujeme v rozmiestnení žiakov na
stredné školy aj v celoslovenských testovaniach žiakov MONITOR 9. Aktívne sa zapájame
do školských projektov: „Otvorená škola“, „Správaj sa normálne“ i
do mliečneho programu.
Pravidelne organizujeme Deň
otvorených dverí, kde verejne
prezentujeme výchovno-vyučovaciu činnosť a výsledky našich
pedagogických pracovníkov i
žiakov. Každoročne pripravujeme aj besiedky pre rodičov z
príležitosti Vianoc i Dňa matiek,

kde im žiaci predvedú pekný
kultúrny program.
Našou pýchou sú pekné vynovené triedy s novým nábytkom
a maľovkou, ktoré pani učiteľky
pekne a esteticky dotvorili. Sme

hrdí, že sa nám darí vytvárať
pekné prostredie a dobré podmienky pre výučbu našich detí.
Mgr. E. Soósová,
zást. riad. šk.

Riaditeľstvo Základnej školy – Zlaté Klasy

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
na školský rok 2009/2010
sa uskutoční v dňoch:

5. 2. 2009 / štvrtok
6. 2. 2009 / piatok
7. 2. 2009 / sobota

13.30 - 16.30 hod.
13.30 - 17.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.

v budove základnej školy
Na zápis treba priniesť:
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz rodiča
- finančné prostriedky na zošity s predtlačou ( 5,- Eur/
Naša ponuka:
výuka cudzích jazykov /anglický, nemecký/
už od 1. ročníka, informatika – práca s PC
a internetom, moderné, obnovené učebne
bohatý výber pohybových aktivít a práca
v zájumových útvaroch
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Dvanásť rómskych rodín dostalo nájomné byty
V dunajskostredskom okrese, v
rómskej časti obce Zlaté Klasy sa
postavili nájomné byty pre dvanásť rodín. Už pred vianočnými
sviatkami sa do bytov mohli nasťahovať šťastné rodiny, pri výbere ktorých pomohla Rómska
komisia. Byty sú pekné, takmer
komfortné a pritom nájomné je
prijateľne nízke.
Na investičné náklady – 53O tis. Sk
na jeden byt – prispel štát so 75 %.
Mali to byť byty nižšieho štandardu , ale budúci obyvatelia prispeli
vlastnými prostriedkami a tak sa
vybudovali byty komfortné, plne
vyhovujúce dobrému a pohodlnému bývaniu. Každý byt má samostatné odmerné miesta na elektrinu, plyn a vodu. Pri odovzdávaní
bytov bol prítomný poradca ministra výstavby a predseda Rómskeho parlamentu p. Ladislav
Fizík, ako aj zástupca Úradu splnomocnenkyni vlády pre rómske
komunity. Všetci veľkým uznaním
hovorili o dokonalej stavbe. Počas
terénnej prehliadke bytov sme sa
stretli s budúcimi obyvateľmi, ktorí sa pripravovali na sťahovanie.
Pre našu tlač sa vyjadrila rodina
Móniky Rigovej, ktorá byty považuje za zázračne pekné, veľmi sa
tešia, ich dve deti budú bývať v
krásnom svetlom byte.
Starosta obce, Ing. Ladislav Matiaško, povedal, že okolie budovy už nevedeli pripraviť pre zlé

počasie. Dôležité bolo, aby sa
byty odovzdali pred Vianocami,
aby noví obyvatelia mali pokojné sviatky . Byty museli odovzdať
aj preto, aby sa nemuseli strážiť,
lebo boli aj takí, ktorí robili a vymýšľali všetko zlé, len aby škodili
Obecnému zastupiteľstvu a strašili občanov, aby byty odmietli.
O byty bol veľký záujem, cca 50
rodín, ale vybraní boli mladí z veľkých rodín, ktorí sú zamestnaní a
je u nich predpoklad, že nájomné ako aj služby budú pravidelne
platiť. Pán Imrich Rigó, predseda
Rómskej komisie povedal, že do
nájomných bytov sa nasťahovali
vzorné rodiny a ich komisia bude
nápomocná pri riešení vzniknutých problémov.
V minulých rokoch už obec postavila 18 nájomných bytov, kde
sa Rómovia nedostali, ale Obecné
zastupiteľstvo pre akútny nedostatok bytov sa rozhodlo postaviť
ďalších 16 bytov nižšieho štandardu so 75 % štátnou dotáciou
už v roku 2009. Všetci veríme, že
noví nájomcovia sa budú o svoje byty príkladne starať, lebo do
splatenia úveru, byty budú patriť
obci. Obec nemá majetok na rozhadzovanie, treba dokončiť ešte
veľa investícií, z ktorých budú mať
osoh všetci občania.
Článok vyšiel v Új szó,
napísala B. Józan Mónika.
Preložil Ing. L. Matiaško.
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
Zlaté Klasy na roky 2009-2011

Programový rozpočet obce Zlaté Klasy na roky 2009
– 2011 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet,
jeho funkciu, obsah a prezentáciu.
Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Zlaté Klasy je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a
prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.
Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre
roky 2009 - 2011 však súčasne znamená len začiatok
procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa Obec bude
snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať
a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo obec v danom
roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre
obyvateľov obce.
Programový rozpočet Obce Zlaté Klasy na rok 2009 je
navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a
výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

Aj u nás boli...
11. decembra 2008 zavítal do našej obce
Euromobil, aby občanov informovali o
zavedení novej meny Euro od 1.1.2009.
Po predstavení sa pýtali občanov, ako sú
pripravení na novú menu a za správne
odpovede dostali drobné darčeky.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.
Pre roky 2009-2011 je rozpočtovaných 13 programov,
ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru
jednotlivých programov.
Programy:
1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Bezpečnosť
4. Služby občanom
5. Odpadové hospodárstvo
6. Pozemné komunikácie
7. Vzdelávanie
8. Kultúra
9. Šport
10. Prostredie pre život
11. Rozvoj obce a bývanie
12. Sociálne služby a pomoc
13. Podporná činnosť - administratíva
Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné
ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky
práce obce v nasledujúcich troch rokoch.
Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre
danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci
želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.
Ing. Tímea Sillová – prednostka úradu
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Naši jubilanti - Jubilánsaink
Veľa zdravia, šťastia, pohody a lásky prajeme všetkým občanom obce, ktorí v roku 2008 oslávili okrúhle narodeniny:
Jó egészséget, sok-sok oromot, boldogságot kívánunk azon polgártársainknak, akik 2008 – ban unnepelték kerek évfordulójukat:

50 roční - 50 évesek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Bartalosová   Eleonóra
Botló   Jozef
Botló Štefan
Botlóová Gabriela
Botlóová Rozália
Botlová Helena
Breznicky Vladimír
Cabaj Peter
Danisová Matilda
Falusi Vojtech
Gúgh Jozef
Hegyiová  Irena
Horony Gabriel
Horváth Július
Horváth Tibor
Kiss   Ladislav
Kissová Alžbeta
Kissová Helena
Kiss  Jozef
Kovács Peter
Kovarik Karol
Lyžica Gabriel
Marics Štefan
Mészáros Alexander
Mészárosová  Ľudmila
Mészárosová  Oľga
Mezeiová  Helena
Morvay Ján
Némethová  Mária
Oláh Pavel
Putzová Marta
Radicsová  Terézia
Rigó  Ján
Rigó Július
Rigó Pavol
Rigó Vincent
Rigóová Helena
Rigóová Magdaléna
Rigóová Mária
Rigóová Mária
Rigóová Veronika
Rigóová Zlata
Sill  Oszkár
Sillová Mária
Stojková Katarína
Szabados  Mikuláš
Vesely  Igor
Vlahy Štefan
Vlahyová Katarína

60 évesek - 60 roční

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bagyuraová  Monika
Barczi František
Bihariová Rozália
Bódisová Mária
Botló  Ladislav
Farkas  Štefan
Hegedüsová Mária
Horonyová Mária
Horváth  Ľudovít
Kovácsová Mária
Lipovsky Milan
Lipovsky Vladimír
Lovászová Margita
Lukács Štefan
Merva Pavel
Mikócziová Terézia
Némethová Eva
Orosová  Anna
Pellérdiová  Irena
Pellérdiová Katarína
Rigó  Gejza
Rigóová Mária
Sárköziová   Júlia
Síposová  Mária
Síposová Rozália
Szabó Július
Szijjártoová  Irena
Szilinszká  Alžbeta
Šípošová  Cecília
Takácsová Helena
Weinbergerová Zuzana

70 évesek - 70-roční
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baráth  Imrich
Botló   Imrich
Méri  Štefan
Szabó František
Šestáková Františka
Tóth Július

80 évesek - 80 roční
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dávid Ladislav
Dávidová   Valéria
Lengyeleová Katarína
Mészárosová Anna
Morvayová Valéria
Putzová Anna
Rigó  Vincent
Sárközi  Alexander

Oznamujeme obyvateľom obce Zlaté Klasy,
že v termínoch:
9. január 2009
13. február 2009
13.marec 2009
17. apríl 2009
15. máj 2009
12. jún 2009

10. júl 2009
14. august 2009
11. september 2009
9. október 2009
13. november 2009
11. december 2009

sa uskutoční preskúšanie poplachových sirén
dvojminútovým
stálym tónom vždy o 12.00 hodine.

Cigánska kapela

Sléz Dinasty
GIPSY BAND
Vás pozýva do kultúrneho domu
na reprezentačný koncert

dňa 7. 3. 2009

Obecný úrad Zlaté Klasy

Stránkové  hodiny
Ügyfélfogadás
Pondelok:
Hétfő:

7.30 hod. - 15.30 hod.

Streda:
Szerda:

7.30 hod. - 16.30 hod.

Piatok:
Péntek:

7.30 hod. - 14.30 hod.

Obedňajšia prestávka - Ebédszünet:
12.00 hod - 12.30 hod.

