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Poďakovanie

Byť uznávaný je najväčšie a najhlbšie
želanie človeka
Obecné
zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí dňa
15.12.2008, na doporučenie Komisie školstva a
kultúry schválilo odmeniť
najlepších žiakov a dospe-

lých za dobrú reprezentáciu školy a obce za rok
2008.
Slávnostné odovzdávanie
diplomov a odmien vo
forme knižných poukážok

10,- a 20,- € sa uskutočnilo v zasadačke Obecného
úradu dňa 22.01.2009 za
prítomnosti starostu obce
Ing. Ladislava Matiaška
a prednostky Obecného
úradu Ing. Tímei Sillovej.
Na oslave sa zúčastnili
žiaci a pedagógovia základných škôl, športovci,
požiarnici a darcovia krvi.
(pokračovanie na 3. strane)
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BIELY DOM

Vás víta
pestrou ponukou
chutných jedál.

Roman Szalay

Hlavná 18, Zlaté Klasy
Tel.: 0905 538 707

● denné menu
● spoločenské akcie
● svadby
● kar
Zlaté Klasy,
nádvorie kultúrneho domu
Tel.: 0905 485 657

“Sme prví z druhej ruky”

G

GENESIS

módne odevy
Vás čaká kvalitnými,
značkovými odevmi.

Pánske, dámske, detské
oblečenie
Otváracia doba:

pondelok a sobota
8.00 - 12.00
utorok až piatok
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Zlaté Klasy, nádvorie kultúrneho domu
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Verejný život

Poďakovanie
(pokračovanie z 1. strany)

Za základnú školu slovenskú
boli odmenení nasledovní
pedagógovia:
- Ing. Zuzana Nagyová a Mgr.
Gabriela Feketevíziová za
prípravu žiakov na recitačnú
súťaž „Šaliansky Maťko“
- Mgr. Edita Soósová za prípravu žiakov v modernom tanci
– Eva Schavelová za prípravu
žiakov na biblickú olympiádu
– Mgr. Miluška Kolláthová za
aktívnu činnosť v rámci UNICEF-u
Za Špeciálnu základnú školu
bola odmenená riaditeľka
PaeDr. Gertrúda Farkašová za
zapájanie detí do mimoškolskej činnosti.
Najúspešnejší žiaci Základnej
školy:
- Friderika Tóthová a Romana
Bordášová – za dobré umiestnenie (1 a 3. miesto) v súťaži
Šaliansky Maťko.
- Jozef Rigó za 1. miesto v

okresnej súťaži v moderných
tancoch.
- Friderika Tóthová, Kristína
Sillová, Diana Szilinszká za 2.
miesto v biblickej olympiáde.
Za základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským boli
odmenení nasledujúci pedagógovia:
- Bohák Csaba za úspešnú
prípravu družstiev v dejepise
a za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach obce
- Mészáros Marianna – vedúca
tanečnej skupiny MINI TINI. Tanečná skupina sa pravidelne
zúčastňuje na rôznych vystúpeniach a dosahuje úspešné
umiestnenia v okresných, krajských aj v zahraničných tanečných súťažiach.
Za žiakov boli odmenení:
- Barbara Mikócziová – najšikovnejšia tanečnica tanečnej
skupiny MINI TINI
- Prehasko Denisz, Csókaová

Úryvok z knihy

Szilvia, Simonová Katarína –
najúspešnejší žiaci Základnej
školy s vyučovacím jazykom
maďarským
Za základnú umeleckú školu
bola z pedagógov odmenená
Mgr. Renáta Lišková a zo žiakov Tóth Dominik za úspešné
umiestnenie v súťaži „Polícia
očami detí“ a Noémi Pörsöková v súťaži „Žena a kvet“.
Ocenení bol aj veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v
Zlatých Klasy Jozef Zsigó za
usporiadanie nočnej súťaže
požiarnikov na počesť Františka Pajgera.
Zo športovcov boli odmenení
Mikóczi Ľudovít
za usporiadanie
turnaja na počesť 80.výročia
vzniku futbalového klubu, ako
aj Arpád Vlahy a
Lakatos Anton,
ktorí sú dôstojným vzorom pre
mladých športovcov.
vyhlásení zákazu
do jedného mesiaca neopustia
územie Bratislavskej stolice, budú
Rómovia vyhlásení za zlodejov
a zloduchov. Ale ani takýto
radikálny postup k Rómom
nepriniesol žiadny výsledok. V
roku 1751 bolo v Senci župné
zhromaždenie, ktoré úž bolo
obozretnejšie a pokúsilo sa
sťahovavých Rómov usídliť.

SÚČASNÍKOM O MINULOSTI
Kapitoly z dejín obce Zlaté Klasy a Maslovce
Usídlenie rómskeho
obyvateľstva na Hornom
Žitnom ostrove
Zo skúmania našich dejín
vyplýva, že na území Maďarska už v roku 1400 žili Rómovia vo väčšom počte. Prvýkrát
sa s nimi stretávame za vlády
Žigmunda Luxemburgského.
V roku 1423 boli Rómovia
prijatí na dvore Žigmunda
Luxemburgského, ktorý im
vydal ochrannú listinu (glejt)
umožňujúci slobodný pohyb
po jeho kráľovstve. Predkovia Rómov patria k nomádnym, kočovným kmeňom.
Do Európy prichádzali z Ázie.

Hlavným dôvodom prenikania Rómov za hranice Indie
boli pravdepodobne lepšie
životné podmienky. V čase
tureckých vojen sa sťahovali
do strednej Európy. Časť Rómov prichádzala už v rokoch
1700 do okolia Galanty (Mátyusföld) a do Horného Žitného ostrova.
Výbor Bratislavskej župy sa
už zaoberal v prvých desiatich
rokoch 18. storočia s otázkami týkajúcich sa Rómov. Zo
začiatku tieto opatrenia mali
trestný charakter. V Pezinku
sa konalo valné župné zhromaždenie, na ktorom ich z
územia župy vykázali. Keď po

Zastupiteľstvo obce v polovici rokoch 1930 poverilo
Pőcz Gyuláné, rodenú Bitterovú, aby viedla kroniku
obce. Végh Ferenc na základe tejto kroniky píše: „ V obci
Nagy Magyar žilo v rokoch
1930 takmer 70 rómskych
rodín. Domy mali smerom k
Malému Dunaju. Tieto domčeky boli postavené z hliny,



Spomedzi darcov krvi boli
odmenení Belay Ľudovít,
ktorý získal už diamantovú
plaketu a Gubela Otto, ktorí
získal striebornú plaketu darcu krvi.
Kto daruje krv, je si vedomý
toho, že život človeka je veľmi krehký a náhle môže zostať bezvládny a bude potrebovať pomoc druhého. Kto
daruje krv, berie si na seba aj
zodpovednosť. Osobné gesto prejaví voči človeku, ktorého ani nepozná. Je to obdivuhodný postoj človeka!
Všetkým odmeneným srdečne ďakujeme a prajeme
veľa ďalších úspechov.

strechu mali z trstiny, ale našli sa aj také domy, ktoré mali
strechy z šindle a eternitu.
Podľa zamestnania sa Rómovia delili na tri skupiny.
Najlepšie žili hudobníci a
nádenníci. Chudobnejšie žili
kotliari a kováči. Priezviská
Rómov sú rôzne, ale ani samotní Rómovia nepoznajú
jeden druhého podľa priezviska. Rómovia používajú
prezývky, napr.: Gudáš, Kalakal, Bokroš, Dögös, Dedenkó,
Karikkó, Boló, Rabóň, Fajó,
Búka, Tojó, Kokkó, Liciom,
Fete, Čibolgó .... Všetci Rómovia rozprávajú po maďarsky. Bez rozdielu patria k
našim občanom obce. V roku
1930 v obci sa usadila rodina Stojkovej Karolíny, bola
to olašská rodina. V dedine
si postavili olášski Rómovia
niekoľko domov.
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OBEC Zlaté Klasy
Obecný úrad, 930 39 Zlaté Klasy, Poštová č. 550

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2009
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/

Daň z pozemkov
Druh pozemku
Hodnota v €/m2
orná pôda,chmelnice,
vinice, ovocné sady
0,6137
trvalé trávne porasty
0,1045
záhrady
1,86lesné pozmky, na ktorých
sú hospodárske lesy
0,1045
rybníky s chovom rýb
a ost. hosp. využ.vodné pl
0,104
zastavané plochy a nádvoia
1,86
stavebné pozmky
18,58
ostatné plohy okrem
stavebných pozemkov
1,86

Sadzba dane
0,50%
0,50%
0,70%

Daň z bytov
Sadzba dane
a/ byty
0,099 €
b/ nebytové priestory
0,497 €
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy
btu alebo nebytového priestoru v m2.
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.
Miestne poplatky

0,25%
0,70%
0,60%

Daň za psa v rodinnom dome : 	3,50 €
Daň za psa v bytovom dome :
16,50 €
Poplatok za komunálne odpady:
13,30 €
deti do 15 rokov: 		
6,65 €
dôchodcovia: 		
10 €

0,70%

Vyrubená daň a poplatky sú splatné do 31.mája 2009

0,25%

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2.
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a
ročnej sadzby dane z pozemkov.

Amor duo - Zlaté Klasy,

Daň zo stavieb
Druh stavby
Sadzba dane
a/ 	stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,099 €
b/ 	stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu 		
0,199 €
c/ 	stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,232 €
d/ 	samostatne stojac garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
		
0,497 €
e/ 	priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu 		
0,796 €
f/ 	stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
		
1,228 €
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/
			
0,497 €
Pri viacpodlažných stavbách sa určí príplatok za podlažie v sume 0,04 € za každé ďalšie podlažie.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a
ročnej sadzby dane zo stavieb.

Hudobnná kapela pod názvom
Amor duo - Zlaté Klasy, úspešne reprezentuje našu obec.
Kapela v zastúpení Antona Lakatosa ml. a Ladislava Mezeia
sa v roku 2007 prebojovali do
susedných Čiech, kde ich štýl
hudby a spevu zasiahla srdcia
našich susedov. Postupne si
ich pozývali na rôzne plesy, zábavy, svadby, oslavy a pod. Samozrejme nezanedbávajú ani
Slovensko a hrávajú po celej
našej republike.
Za úspešný rok považujú chlapci rok 2008, keď si ich pozvali na Celonárodný ples pod
záštitou - Lívie Klausovej. Amor
duo tam vystupovali s rôznymi
hudobnými kapelami a celebritami, ako sú speváčka Lucie
Bílá s kapelou Jána
Berkyho Mrenicu
ml.
,Bengas,Kale
atd. Zožali obrovský
úspech a nebolo to
inak ani tento rok.
Dňa 7.3.2009 sa konal 9.celonárodný
ples
Klausovcov,
kde zase dominovali
Amorovci.

hrali aj tento rok pre Klausovcov

Podľa slov Antona Lakatosa
ml. kapelu čaká tento rok veľa
vystúpení ako aj pozvánka na
MISS ROMA 2009 CZ , talent
2009, vystúpenie v televízii CT2,
nahrávanie klipu a nového albumu...Od marca má kapela ďalšieho člena Ľudovíta Lakatosa ,
ktorý taktiež priloží ruku k dielu
k novému cd a vystúpeniam.
Pre niektorých znamená meno
Zlaté Klasy len meno Obce. Pre
chlapcov z Amor duo - Zlaté
Klasy, znamená súčasť názvu
kapely, pod ktorým vystupujú
nielen po celom Slovensku,
ale aj v zahraničí a takto reprezentujú a zviditeľňujú našu
obec- Zlaté Klasy z tej svetlejšej stránky.
NYT
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Sen o pravej a večnej
láske na baletnej scéne...
Labutie jazero je jedno veľmi pekné divadelné predstavenie, na ktorom sme sa zúčastnili my, žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Klasoch koncom februára. Hudbu k
svetoznámemu baletu napísal významný ruský skladateľ z
obdobia romantizmu P. I. Čajkovskij.
Predstavenie sa uskutočnilo v novej budove Slovenského
národného divadla v Bratislave. Dej baletu sa odohráva
za mesačnej noci. Princ Siegried sa na zámku stretáva s
krásnou princeznou Odettou, zakliatou do podoby labute.
Odettu zaklial zlý čarodejník Rotbart a vyslobodiť ju môže
len verná láska. Rotbart však na princa nastraží pascu a na
zámok privedie svoju dcéru Odíliu, aby tá čarami zviedla
princa. Nakoniec však dobro prevládne nad zlom a čistá,
obetavá láska zvíťazí.
Všetci tanečníci, najmä predstaviteľka hlavnej úlohy podali vynikajúci umelecký výkon. Jedinečnosť predstavenia,
ktoré malo tri dejstvá dotvárali úžasné kostýmy.
Obecenstvo dlho tlieskalo. Divadelné predstavenie sa všetkým páčilo. Hlavne deťom ale zachvátilo aj pani učiteľky a
učiteľov. Všetci sme boli radi z účasti krásneho divadelného
predstavenia a tešíme sa na ďalšiu návštevu divadla v apríli.
Martina Repáňová, 3. ročník ZUŠ

Maškarný ples v I. MŠ Zlaté Klasy
Dňa 24. februára sa uskutočnil na našej v materskej škole Maškarný ples.
Deti s radosťou sa pripravovali na tento deň, každý si vyzdobil svoju triedu. Kedˇ už prišiel ten očakávaný deň,
deti sa obliekli do svojich kostýmov a maškarný ples sa mohol začať. Všetci sme sa veľmi dobre zabavili a nakoniec na školskom dvore sme upálili Morenu (Pani Zimu).

Maričová Zuzana, učiteľka
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Február a marec v znamení súťaží, výstav a návštev galérií...
Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Zlatých Klasoch
V týždni od 2. do 6. marca sa
uskutočnili aj vo výtvarnom
odbore našej školy ročníkové
súťaže. Žiaci mali v každom
ročníku zadanú tému, ktorú
mali zachytiť podľa svojej
fantázie. Ocenené práce boli
vystavané v deň koncertu
víťazov hudobného odboru
12.marca 2009 v miestnom
kultúrnom dome. V jednotlivých ročníkoch sa na I. mieste umiestnili: Viktória Botlóová, Lilla Keszi, Róbert Kiss,

Daniel Nagy, Martin Granec,
Alexandra Makkyová a Tibor Csiba. Najlepší v piatom
ročníku boli Romanka Bordášová a Marianna Nagyová
a v ôsmom ročníku Friderika
Tóthová.
Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže detí a mládeže
rómskej národnosti, organizovanej Žitnoostrovským
osvetovým strediskom v
Dunajskej Strede s názvom
– Farebný svet Rómov. Boli

zaslané práce Róberta Kissa,
Petra Sýkoru, Gabriela Botlóa, Janette Rigovej, Miška
Kállaya a Jessiky Radičovej.
Dňa 31. marca nás čaká návšteva Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Zúčastníme
sa projektu, ktorý podporuje
poznávanie umeleckých diel
pod vedením odborných
lektorov deťom, ktoré nie sú
z Bratislavy. Je spolufinancovaný s VÚB, ktorá zabezpečí
autobusovú dopravu až na
miesto činu. Témy projektu
sú veľmi zaujímavé a pre deti
pútavé: Deti navždy deťmi
– naši rovesníci v storočiach
minulých. Druhá téma nesie názov: V slzavom údolí
– pocity a nálady vo výtvarných dielach. Veríme, že sa to
deťom bude nielen páčiť, ale
ich aj obohatí o nové poznania v oblasti umenia.
V mesiaci apríli máme naplánovanú ešte jednu návštevu
Bratislavy, konkrétne centrum voľného času BIBIANY.
Pozrieme si výstavy s názvami Kade chodia vlaky a Hra

PESTRÝ ZAČIATOK DRUHÉHO POLROKA NA ZUŠ
Druhý polrok sa na ZUŠ začal
návštevou detského muzikálu „Popolvár“, ktorý sa konal v
novej budove SND v Bratislave
dňa 5.2.2009.
Žiaci a učitelia boli nadšení vydareným
podujatím. Podmanivá hudba

a tanec zaujali naše deti.
Ďalšou akciou v mesiaci február
bolo účinkovanie našich žiakov
na „Výročnej schôdzi dôchodcov“ dňa 22. februára 2009.
Program bol pestrý a zaujímavý.
Výkony našich žiakov boli odme-

nené potleskom i pohostením.
Na akcii vystupovali títo žiaci hudobného odboru: Krisztína Keszőczeová (zobcová flauta), Anita
Duduczová a Aurél Šipoš (klavír)
a István Mózes (keyboard).
Ako každoročne aj tento školský
rok sme usporiadali ročníkové
súťaže v hre na hudobných nástrojoch a taktiež súťaže vo výtvarnom odbore. Súťažné skladby
a práce boli pestré a zaujímavé.
Žiaci boli odmenení malými
darčekmi. V hudobnom odbore
získali prvé miesta títo žiaci: Monika Mózesová, Karol Šípoš, Eszter Pőczová, Martinka Repáňová,
Aurél Šípoš, Máté Bognár (klavír),
Martinka Hroncová, Karolíne
Václavová, Krisztína Keszőczeo-

– architektúra, na ktoré sa
deti už teraz veľmi tešia.
Ale o tom obšírnejšie už v
ďalšom čísle.
Renata Lišková

vá, Enikő Hurtonyová (zobcová
flauta), Viktória Bothová, Marika
Lipková, Roman Šléz, Krisztínka Sillová, Dianka Somogyiová,
Linda Ráczová (keyboard) a Ľudovít Daniš (husle).
Víťazi ročníkových súťaží hrali
dňa 12. marca 2009 na „Koncerte víťazov“ v Kultúrnom dome v
Zlatých Klasoch. Víťazné práce
žiakov výtvarného odboru boli
vystavené rovnako v kultúrnom
dome. V apríli nás čakajú súťaže
1. ročníkov.
Život a práca na našej škole je
rozmanitá a pestrá. Obohacuje
naše deti a mládež o hodnotné a
umelecké zážitky, ktoré si uchovajú v pamäti i v dospelosti a
budú na ne dlho spomínať.
Emília Taláková
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Správy:

KONCERT
Dňa 7.3.2009 sa uskutočnil v MKS Zlaté Klasy
prezentačný koncert zoskupenia SLEZ DINASTY
GIPSY BAND. Koncert sa konal v duchu ľudovo
–umeleckej atmosféry s veľmi dobrým ohlasom
na obyvateľstvo. Šesť členná cimbalová skupina
pochádzajúca zo Zlatých Klasov pozostáva z
hudobníckych rodín, kde sa toto umenie dedí z
pokolenia na pokolenie. Repertoár pozostával z
čardášov, balád, operiet, aj z vážnej hudby, ktoré
boli prevedené s úžasným precítením. Členovia
tohto zoskupenia koncertovali aj za hranicami
slovenskej republiky s nemalým úspechom.
Zoskupenie plánuje do budúcnosti podobné
koncerty aj mimo obce Zlaté Klasy.
Jozef Mészáros

Súkromná stredná
odborná škola Zlaté Klasy
1. V dňoch 16-20. marca
2009 prebehli na našej
škole písomné maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
z cudzieho jazyka a z
maďarského jazyka a literatúry.
Zúčastnili sa ho žiaci
denného a externého
nadstavbového štúdia
v počte 29 študentov. V
prvej časti študenti riešili testovú časť a v druhej
písali zvolenú slohovú
prácu zo štyroch zadaných tém.
Ústne MS prebehnú v
dňoch 25-27. mája 2009.
2. V apríli očakávame
prihlášky žiakov 9. triedy
ZŠ na štúdium na strednej
škole.
Na našej škole prijímacie
skúšky nebudú, žiakov
prijímame podľa študijných výsledkov za 1. polrok školského roka.
Otvárame nový 4-ročný
študijný odbor kozmetička a vizážistka s počtom
10 žiakov.

Obec Zlaté Klasy je členom Združenia obcí Horného žitného ostrova v
odpadovom hospodárstve so sídlom
v Šamoríne. Na základe združených
fin. prostriedkov a v zmysle zmluvy
o prevádzke zaháji od 15.apríla 2009
prevádzku Zberného dvora v obci pri
skládke odpadov fy DARUTIL s.r.o.

Prevádzková doba: Po-So 10.00 hod
– 18.00 hod.
Povolené odpady: kovo, sklo, papier, fólia, elektroodpad, ojazdené pneumatiky,
stavebný odpad v malom množstve.

Dôchodca
Dieťa do 15 rokov

Upozorňujeme občanov, že na skládku je zakázané vyvážať komunálny
odpad!

Priestupky a pokuty:

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu je potrebné zaplatiť do 31.mája
2009!
Výška poplatku za odvoz odpadu:
Osoba nad 15 rokov 13,30 €

10,00 €
6,65 €

Komunálny odpad sa odváža týždenne, zber PVC fliaš dvojtýždenne.

Obec môže v prípade, ak sa uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou alebo do zberných nádob
nezodpovedajúcich systému zberu, za
pálenie káblov uložiť pokutu do výšky
165,96€ pre fyzické osoby a 3 319,39 €
pre právnické osoby.
OcU
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Školstvo - verejný život

Život na našej škole
Našu školu navštevujú deti
nielen zo Zlatých Klasov, ale i
z okolitých dedín. V dňoch 5.,
6. a 7. februára 2009 prebehol
na škole zápis do 1. ročníka na
školský rok 2009/2010. Zápisu
sa zúčastnilo 43 detí – 21 dievčat a 22 chlapcov, nezaškolených v MŠ bolo 8 a odklad na
ďalší školský rok má 5 detí.
Pre budúcich prvákov škola
ponúka výučbu cudzieho jazyka a to anglický alebo nemecký, prácu s počítačmi ako
aj športové aktivity.
Škola je miestom, kde deti strávia väčšiu časť dňa. Snažíme sa
vytvoriť také prostredie, aby sa
žiaci cítili čo najlepšie. Čerpajúc z myšlienok Jána Amosa
Komenského vytvárame takú
atmosféru, aby popri získavaní
teoretických vedomostí, škola
bola pre žiakov príťažlivá. Či sa
nám to darí? Posúďte to sami!
Na škole už tradične organizujeme „tvorivé dielne“, kde
žiaci majú možnosť preukázať
svoje zručnosti. Práce žiakov
budú vystavené v rámci „Dňa
otvorených dverí“ 8. apríla
2009. Pri tejto príležitosti Riaditeľstvo ZŠ v Zlatých Klasoch
srdečne pozýva všetkých rodičov a priateľov školy, aby sa
prišli pozrieť do našej školy.
Fašiangy sú časom zábavy, a
práve preto vychovávateľky a
učiteľky 1. stupňa organizovali
maškarný ples. Každý prítomný žiak mal masku, zúčastnil sa
rôznych súťaží a na záver bola
diskotéka.
Na škole aktívne pracuje žiacka
rada, ktorá vychádzajúc zo záujmov žiakov organizuje rôzne súťaže a akcie. Využívajúc
súťaživosť žiakov organizovala
medzitriedne súťaže v čistote,
dochádzke, vo výzdobe tried
ako aj v zbere starého papiera. Veľký úspech medzi žiakmi
mala súťaž „Naj - dievča školy“.
Do súťaže v riešení „Sudoku“
sa zapojil veľký počet žiakov.
Žiacka rada zároveň organizu-

je aj akcie Unicef-u na pomoc
deťom v Ugande. Za túto aktívnu pomoc sme získali titul „
Škola priateľská deťom „ .
Naši žiaci aktívne sa zapájajú aj
do športových súťaží. Spomenuli by sme netradičnú súťaž
„Florbal“ (pozemný hokej)
– zapojilo sa 8 družstiev z 5.– 9.
ročníka. Školské kolo vyhralo
družstvo 7. A triedy pod vedením Ferka Mészárosa ml.
Vychádzajúc zo zásady „V zdravom tele zdravý duch“ škola
sa zapojila do súťaže „O desiatej mám vždy chuť do desiaty
zahryznúť“. Je to súťaž o zdravej výžive. Žiaci s radosťou vítali na škole zástupcov súťaže
v doprovode obrovského chlebíka natretého s Ramou.
Škola nie je len zábava, ale aj
systematické a sústavné získavanie nových vedomostí. Na
škole máme žiakov, ktorí robia
dobré meno nielen škole, ale
aj obci Zlaté Klasy.
Predmetové olympiády finišujú.
Žiačka 9. ročníka Olívia Pavla
Horváthová reprezentovala
školu na okresnom kole olympiády nemeckého jazyka a
obsadila 2. miesto.
Matúš Vaculka, žiak 3. A triedy,
sa umiestnil na 1. mieste v okresnom kole „Šaliansky Maťko“
a postúpil do krajského kola.
Žiaci sa zúčastnili okresného
kola „Biblickej olympiády“ a
získali:
1. miesto: Diana Deáková,
Anita Mészárosová, Viktória
Zsigmondová postupujú do
krajského kola
2. miesto: Kristína Danisová,
Mária Kissová, Alexander Rigó
3. miesto: Kristína Sillová, Diana
Szilinszká, Friderika Tóthová.
Prebehlo okresné kolo súťaže
„Rozprávkové vretienko“, na
ktorom Matúš Vaculka, žiak
3.A triedy, získal 2. miesto.

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „Farebný svet
Rómov“, kde práca Viktórie
Zsigmondovej, žiačky 8. A
triedy, získala ocenenie.
V nasledujúcich mesiacoch
čakajú na žiakov ďalšie úlohy,

reprezentácie na okresných a
krajských súťažiach, deviataci
sú pred významným rozhodnutím, ale o týchto a ďalších
akciách budeme informovať
v budúcom čísle.
Margita Vidová

Oslava Dňa učiteľov
Starosta obce Ing Matiaško Ladislav pozdravil nás ku Dňu
učiteľov, poďakoval sa nám za odvedenú prácu a poprial
veľa úspechov v ďalšej našej práci.
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Šport

FK ZLATÉ KLASY

aktuality-výsledky-zaujímavosti

Sezóna začína!
Od 15.marca je opäť každý víkend futbalový, začala sa jarná sezóna 1. triedy okresnej súťaže. Do odvetnej časti súťaže sme vstúpili s veľkými očakávaniami, s cieľom atakovať najvyššie priečky tabuľky. Naše mužstvo čakajú
nasledovné stretnutia:
15. Marec 2009 o 10.30
22. Marec 2009 o 15.00
29. Marec 2009 o 10.30
5. Apríla 2009 o 15.30
12. Apríla 2009 o 10.30
19. Apríla 2009 o 16.00
25. Apríla 2009 o 16.00
3. Mája 2009 o 16.30
10. Mája 2009 o 16.30
17. Mája 2009 o 17.00
24. Mája 2009 o 17.00
31. Mája 2009 o 17.00
7. Júna 2009 o 17.30
13. Júna 2009 o 17.30
21. Júna 2009 o 17.30

FK Zlaté Klasy – Trnávka
Kostolné Kračany – FK Zlaté Klasy
FK Zlaté Klasy – Blatná n/O
Malé Dvorníky – FK Zlaté Klasy
FK Zlaté Klasy – Rohovce
Lehnice – FK Zlaté Klasy
FK Zlaté Klasy – Kráľovič.Kračany
Jahodná – FK Zlaté Klasy
FK Zlaté Klasy – Janíky
Čenkovce – FK Zlaté Klasy
FK Zlaté Klasy – Horná Potôň
FK Zlaté Klasy – Štvrtok n/O
Veľké Blahovo – FK Zlaté Klasy
FK Zlaté Klasy – Vydrany
Holice n/O – FK Zlaté Klasy

Od 15.marca je opäť každý
víkend futbalový, začala sa
jarná sezóna 1. triedy okresnej súťaže. Do odvetnej časti
súťaže sme vstúpili s veľkými očakávaniami, s cieľom
atakovať najvyššie priečky
tabuľky. Naše mužstvo čakajú nasledovné stretnutia:
Vaše povzbudzovanie budú
potrebovať:
Balla Adrián, Berner Roman,
Bindics Tibor, Bittera Tomáš,
Dudík Pavol, Klúcsik František, Klúcsik Peter, Kunyi
Michal, Kunyi Štefan, Edilson, Marcio, Hollósi Štefan,

Póda Csaba, Pőcz Ladislav,
Rigó Marcel, Szikela František, Sáho Ľudovít, Sakál
Pavol, Ruman Jozef, Struhár
Miroslav, Varga Ladislav, Zsigó Zoltán
Tréner: Štefan Kunyi ml., asistenti trénera: Klúcsik Štefan,
Vlahy Arpád ml.

Trošku z histórie...

História futbalu v Zlatých
Klasoch siaha až do roku
1928, kedy bola založená
športová organizácia pod
názvom Nagymagyari Sport

Egylet (NSE). Cieľom tejto
organizácie bolo v dedine spopulárniť futbal a iné
športy. Prvým predsedom
NSE bol János Tamáskovics,
ale už v roku 1929 jeho miesto zaujal Ádám Hantos.
Do roku 1932 sa v dedine
hrali len priateľské zápasy,
ale v tomto roku vstúpili do
MLSZ (Magyar Labdarúgó
Szövetség-futbalový zväz v
Maďarsku). Vstup už v roku
1933 mužstvu umožnil, aby
sa zapojilo aj do súťaže. So
vstupom sa zmenil aj názov
oddielu, vystupovali pod
názvom ŠK Slovan Veľký Máger. Na majstrovské zápasy
nastupovali proti mužstvám
z Bratislavy (MTE Bratislava,
Testvériség SE, Dornkappel)
a mužstvám z okolia Bratislavy (Püspöki TK, Šamorín,
Csölle).
Po skončení vojny, v roku
1946 sa začína nová éra,
s novými podmienkami,
nakoľko rozmery ihriska
nezodpovedali normám a
bolo potrebné ho prestavať.
Neskôr sa viackrát zmenil aj
názov športového oddielu:
od roku 1953 Družstevník
Rastice, po tomto názve
vystupovali aj pod menom
Závlahár a po istom čase sa
zase vrátili k názvu Družstevník. Od roku 1973 klub
vystupoval pod názvom Agroprogres.
V roku 1977 mužstvo vyhralo okresnú súťaž a postúpilo do 1. B triedy krajskej
súťaže. Po úspešných rokoch v tejto sútaži prišiel pos-



tup do 1. A triedy krajskej
súťaže. Nasledovali úspešné
roky. Vybudovala sa ďalšia
krytá tribúna a v roku 1986
sa dokončila aj výstavba
osvetlenia. Úspešným trénerom tohto obdobia bol
Marian Elefant, mužstvo
tvorilo mnoho vynikajúcich
hráčov(Svoboda, Mandzák,
Kummer, Bušík). V roku 1988
dosiahol futbal v Zlatých
Klasoch svoj najväčší úspech-postup do 2. slovenskej ligy. Po tomto úspechu
na začiatku 90.-tych rokov,
po zániku firmy Agroprogres prišli na rad horšie časy.
So zánikom firmy zanikli aj
štedré sponzorské príspevky a mužstvo zostúpilo až
do okresnej sútaže.
V súčasnosti funguje v dedine
futbal pod názvom FK Zlaté
Klasy pod vedením Š. Kunyiho a L. Mikócziho. Mužstvo je
účastníkom 1. triedy okresnej
súťaže, kde sa snaží hrať o
popredné priečky.
Viac informácií o výsledkoch
a aktualitách nášho futbalového klubu nájdete na oficiálnej klubovej stránke www.
fkzlateklasy.sk a na stránke
okresného
futbalového
zväzu www.ds.obfz.sk.
V budúcom čísle sa dočítate:
• O výsledkoch a kádri dorasteneckého mužstva
• O ženskom futbale v Zlatých
Klasoch
• O všetkom novom čo sa v
našom klube udialo
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SPRÁVY OBECNEJ POLÍCIE
Obecná polícia je poriadkový útvar, ktorý plní úlohy
v zmysle § 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Obecná polícia má v súčasnosti troch príslušníkov.

Obec Zlaté Klasy
Názov projektu :

Komunitná sociálna práca
v obci Zlaté Klasy
Názov operačného programu : OPERAČNÝ PROGRAM
ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA
Miesto realizácie projektu : Obec Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda
Trnavský samosprávny kraj
Trvanie projektu : 01.09.2008 – 31.08.2010
Výška nenávratného finančného príspevku:
1 949 596,65Sk (slovom jeden milión deväťsto štyridsať
deväťtisíc päťstodeväťdesiatšesť slovenských korún 65
halierov ) /64 714,75 EUR (slovom šesťdesiatštyritisícsedemstoštrnásť euro 75 centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov
Kontaktné údaje:
telefón : 031/5692348,
E-mail : ocuzlateklasy@stonline.sk
Webová stránka:
www.zlateklasy.sk <http://www.zlateklasy.sk
Ciele projektu : Prispieť k zabezpečeniu sociálnej inklúzie
členov rómskej komunity v obci a zároveň iniciovať nové
aktivity sociálnej práce s touto komunitou.
Špecifické ciele projektu :
- Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho
rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností
- Činnosť na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie
ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie
dostupnosti a kvality služieb starostlivosti
- Poskytovanie poradenstva v oblasti :
zmysluplného využívania voľného času, najmä u detí a
mládeže získavania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti
- Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodnenom prostredí
- Prevencia sociálno-potologických javov v rodine a komunite
- Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných)
- Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie
ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie
dostupnosti a kvality služieb starostlivosti.

Príslušníci O.P. za prvý štvrťrok riešili tieto prípady:
-	rôzne priestupky v počte 32 prípadov, z toho 17 prípadov riešených v blokovom konaní spolu v sume 160
eur a ostatné pohovorom.
-	v 7 prípadoch bola hliadka O.P. telefonicky požiadaná o
súčinnosť RZP (tiesňová linka 112).
- na OO PZ Šamorín hladka O.P. previedla 3 osoby.
-	v troch prípadov hliadka O.P. zadržala páchateľov trestného činu lúpeže, ktorých odovzdala na ďalšie konanie PZ SR; a v jednom prípade zadržala aj páchateľov
„kradnutie“ benzínu zo zaparkovaného vozidla.
-	hliadka O.P vykonávala„odchyt túlavých a zabehnutých
psov“ za prítomnosti zverolekára. Bolo odchytených
spolu 21 psov.
V rôznych prípadoch pomohli hliadke O.P. aj obyvatelia
obce a touto cestou im Obecná polícia chce poďakovať.
Telefónne číslo Obecnej polície 0902 229 734
OcU

Karol Szalonnás: AUTOŠKOLA ZLATÉ KLASY

O novom cestnom zákone
právna norma prináša pre
motoristov určité zmeny a
novinky, na ktoré si musíme zvykať. Ide napríklad o
zníženie rýchlosti v obciach
na 50 km/h., zvýšenie rýchlosti na diaľničných úsekoch,
používanie ochranných prvkov chodcami i cyklistami,
celodenné povinné svietenie
a pod. Cieľom všetkých týchto zmien je predovšetkým
zlepšenie dopravno - bezpečnostnej situácie na cestách. K
tomu sa snaží prispieť aj naša
autoškola z Zlatých Klasoch
pri výchove nových vodičov.

Počas výcviku, kde im odovzdáme potrebné vedomosti
tak po teoretickej aj po praktickej stránky, snažíme ich
viesť aj k pocitu zodpovednosti pri vedení motorového
vozidla. Len človek, ktorý sa
cíti byť zodpovedný za svoje
činy, môže byť dobrým vodičom a bude ohľaduplným
voči ostatným účastníkom
cestnej premávky. Našim cieľom v tomto smere je, aby
sme vychovali čo najviac
takých vodičov, ktoré budú
rešpektovať právne predpisy
a budú bezpečne jazdiť po

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.

