SCHVÁLENÉ PROJEKTY GRANTOVÉHO PROGRAMU
TU SME DOMA HURBANOVO 2015
K termínu uzávierky 7. ročníka grantového programu bolo zaslaných 21 žiadostí o grant
v celkovej výške 65 165, 68 €. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcu partnera programu
spoločnosti Heineken Slovensko, zástupcu Mesta Hurbanovo a Nitrianskej komunitnej nadácie
rozhodla o podpore 10 projektov v celkovej výške 29 710,58€.
Názov projektu: Tancom a spevom pre radosť
Predkladatelia: Lívia Hulková, Viera Strachanová,
Magdaléna Vargová
Detský folklórny súbor Rosnička pracuje aktívne pri
Základnej škole v Hurbanove už niekoľko rokov.
Počas tohto obdobia sa v ňom vystriedalo mnoho
detí. Tak ako odchádzala generácia detí, spotrebovali
sa aj kroje, ktoré je nutné dopĺňať a vymieňať.
Projektom chcú predkladatelia zabezpečiť nové,
farebné materiály na kroje pre dievčatá a chlapcov,
ako aj tanečnú obuv, ktorá esteticky dopĺňa kroj.
Udelený grant: 3200 €

Názov projektu: Vzdelávacia miestnosť pre hasičov
Predkladateľ: Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hurbanovo
Za posledný rok členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v Hurbanove zasahovali 38
krát. Ich poslaním je záchrana životov a zdravia
obyvateľov, ich majetku, majetku organizácii a
majetku mesta a ochrana životného prostredia. Je
však potrebné, aby aj ľudia, ktorí chránia nás
všetkých, boli dostatočne vzdelaní. Odborná
príprava zamestnancov a členov je zameraná na
dosiahnutie znalostí, zručností a návykov
potrebných na vykonávanie činností pri
zdolávaní požiaru, živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach. Hasiči si vytvoria
mesačné plány školení v novo zmodernizovanej
zasadacej (školiacej) miestnosti pre svojich
členov a zorganizujú aj prednášky bezpečnosti
pre deti základných a materských škôl v Hurbanove.
Udelený grant: 3095,44 €

Názov projektu: Renovácia zvonice v Bohatej
Predkladateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Hurbanovo
Iniciatíva renovácie hurbanovskej zvonice vychádza
priamo od obyvateľov mesta, na ktorých popud
reagujú predkladatelia. V minulosti slúžila nielen na
odbíjanie celej hodiny, ale oznamovala aj úmrtie, či
blížiace sa nešťastia a prírodné katastrofy. Zvonica
na Novozámockej ceste patrí ku kultúrnym a
historickým pamiatkam mestskej časti Hurbanova,
susedí so sochou J. Nepomúckeho a artézskou
studňou. Denne vedľa nej prejde niekoľko stoviek
áut, ale aj občanov. Stavebné práce prevedie
stavebná firma za aktívnej pomoci obyvateľov
a dobrovoľníkov – navýšia stavbu zvonice o cca 3
m, rozšíria okenné otvory a opravia strechu.
Zvonica stojí vedľa štátnej cesty Komárno - Nové
Zámky. Pri rozširovaní tejto cesty bola
premiestnená, neskôr sa aj zrútila. Cestári ju síce
postavili, ale odvtedy neslúži svojmu účelu. Projekt oživí a sfunkční túto historickú pamiatku mesta.
Udelený grant: 3 300 €
Názov projektu: Naše prostredie
Predkladatelia: Miklós Kecskés, Peter Ondrusek, Oliver Čerešník
Obyvatelia bytových domov na sídlisku Vinohrady
majú záujem o riešenie kvality života. Každodenne
pociťujú negatívne vplyvy z priemyselnej výroby a z
blízkosti nadmernej intenzity dopravy. Projektom
chcú zvýšiť kvalitu životného prostredia, najmä
humanizáciu sídlisk a priemyselných sektorov
výsadbou ucelených plôch stromovej zelene a
vyčistením okolia obydlí. Ochránia funkciu zelene
medzi obydliami a priemyselnou výrobou. V priemere
2 - 3 krát do roka zorganizujú dobrovoľnícke brigády
čistenia okolia od odpadkov. Samozrejmosťou je i
úprava okolia, výsadba letničiek každého jedného
obytného domu a udržiavanie detského ihriska pri
sídlisku. Po realizácii projektu sa na údržbe verejnej
zelene budú obyvatelia spolupodieľať s Úsekom
služieb pri MsÚ Hurbanovo.
Udelený grant: 3 300 €

Názov projektu: Stretávajme sa a nazrime aj do minulosti
Predkladatelia: Monika Juhászová, Renáta Pastoreková, Andrea Pastoreková
Neformálna skupina chce zveľadiť vonkajšie a
vnútorné priestory budovy, ktorú využívajú
obyvatelia mestskej časti Hurbanova – Nová
Trstená pri rôznych kultúrno-spoločenských
príležitostiach. V exteriéri vysadia zeleň,
vytvoria ostrovčeky s rôznou populáciou zelene
(kry, trvalky, trávy, skalky). Vysadením
hodnotných drevín s dlhodobým rastom zmenia
celkový vzhľad okolia. V rámci interiéru
dobudujú chýbajúce sociálne zariadenia. Pri
odovzdávaní hotového projektu zorganizujú pre
obyvateľov vernisáž, zameranú na prezentáciu
historických materiálov, fotografií a rôznych
predmetov zo života zakladateľov mestskej časti. Na každý z nich je naviazaný nejaký príbeh a má
svoju historickú hodnotu. Zozbierajú ich dobrovoľnícky a umiestnia ich vo vitrínach v
spoločenských priestoroch budovy.
Udelený grant: 3 300 €
Názov projektu: Stolnotenisový klub FitKid Hurbanovo - súťažná hala
Predkladatelia: Zoltán Veres, Oliver Fejes, Peter Kozma
Podľa latinského príslovia platí nasledovné
"Menssana in corporesano", čiže "V zdravom
tele zdravý duch". Aj z toho dôvodu sa
prekladatelia
rozhodli
zviditeľniť
a sprofesionalizovať obľúbený stolný tenis.
Tímové športy, akým je aj stolný tenis pomáhajú
zlepšovať spoločenský život. Cieľom projektu je
vytvoriť
ideálnu
súťažnú
halu
pre
Stolnotenisový klub FitKid Hurbanovo, nielen
pre členov klubu, ale aj pre návštevníkov súťaži.
Chcú vytvoriť také podmienky pre športovcov,
aby klub mohol min. štvrťročne organizovať
regulárne preteky pre Hurbanovčanov a pre
športovcov z okolitých miest a obcí.
Udelený grant: 2 485 €

Názov projektu: Úprava chodníkov - ochrana bezpečnosti detí
Predkladatelia: Roman Bartoš, Aurél Zsittnyan,
Katarína Turančíková
Neformálna skupina učiteľov pri Špeciálnej
základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
– Speciális Alapiskola, Komárňanská 42,
Hurbanovo zrealizuje projekt na opravu
prístupových chodníkov k budovám školy.
Zároveň skrášlia životné prostredie areálu, upravia
verejnú zeleň a upracú celý areál školy, ktorý slúži
viac ako 90 žiakom. Realizáciou projektu chcú
zabezpečiť hlavne bezpečnosť a minimalizovať
vznik úrazu. Zároveň chcú žiakom dopriať
príjemné životné prostredie v okolí školy. Projekt
by mal byť realizovaný počas letných prázdnin.
Udelený grant: 3 297,61 €

Názov projektu: Tradičné drevené hračky
Predkladateľ: Csemadok základná organizácia Hurbanovo
Podľa organizácie Csemadok sa deti ešte stále málo
pohybujú. Nápadom je motivovať ich k pohybu
cez tradičné drevené hračky. Tie sú jednoduché,
prirodzené a lákavé. Ich používaním sa deti stanú
šikovnejšími. Podobné hračky videli predkladatelia
na viacerých miestach, na jarmokoch, na
tradičných slávnostiach, kde ich deti oduševnene
používali.Týmito zaujímavými hračkami chcú
vylákať deti na čerstvý vzduch, chcú im darovať
radosť z pohybu, rozvíjať ich vytrvalosť a
pohyblivosť. Hračky budú deti používať na
rôznych podujatiach v Hurbanove.
Udelený grant: 1 795 €

Názov projektu: Relaxpark Zelený Háj
Predkladateľ: Slovenský zväz záhradkárov Hurbanovo - Zelený Háj
Relaxpark Zelený Háj je zameraný na zlepšenie
životnej úrovni obyvateľov mestských častí Zelený
Háj a Holanovo. Táto komunita sprístupní a skultúrni
už na letné prázdniny 2015 areál a nevyužité priestory
bývalej mestskej škôlky, ktorú v súčasnosti čiastočne
využíva Klub dôchodcov, aj pre deti, mladú a strednú
generáciu. Na dvore osadí 40 dobrovoľníkov
svojpomocne pieskovisko a hraciu zostavu,
pingpongový stôl, trampolínu a zrekonštruujú
hojdačky a preliezačky. V nevyužívanej miestnosti
umiestnia domáce fitness zariadenia, čím zabezpečia
aktívny oddych obyvateľstva.
Udelený grant: 2 937,53 €

Názov projektu: Keramická tvorivá dielňa
Predkladateľ: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Hurbanovo
Projekt "Keramická tvorivá dielňa" je súčasťou
dlhodobého projektu predkladateľov s názvom
"Oživenie zabudnutej kultúry", v ktorom sa
zameriavajú na spoznávanie a oživenie tradičných
spôsobov výroby keramiky. Inšpiráciou sú hlavne
archeologické nálezy z územia Hurbanova, ktoré
dokladajú osídlenie už v dobe kamennej. Počas
letných prázdnin zorganizujú v ZUŠ Hurbanovo
letné tvorivé dielne pre učiteľov výtvarného
odboru a záujemcov z radov verejnosti, kde si
majú možnosť vyskúšať rôzne technologické
postupy výroby keramiky, ktoré učitelia aj
využívajú s úspechom pri vyučovaní svojich
žiakov.
Udelený grant: 3 000 €

