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CINGÁČIK
... a opäť sa rok s rokom stretol...

Vítanie do života

Želám všetkým občanom a priaznivcom
našej obce najmä veľa zdravia, šťastia
a pracovných úspechov.
Pokoj v duši a láska v srdci nech Vás
sprevádza počas celého roka 2018.

V stredu 13.12.2017 sa v zasadačke
obecného úradu konala prvá stretávka
rovesníkov našej obce, ktorí sa narodili v roku
2017. Obec sa rozrástla o dve dievčatá
a troch chlapcov. Spolu s rodičmi sa prišli
zoznámiť
s budúcimi
kamarátmi,
či
spolužiakmi a dostali malé darčeky..

Michaela Strakošová
starostka obce

Pečenie medovníkov
v materskej škole
V našej materskej škole sa deti učia vianočným
tradíciám. Celý december sa niesol v znamení príprav
Vianoc a nácviku vianočného vystúpenia. Ani tento rok
pri tom nechýbalo pečenie medovníkov, ktoré „malkáči“
aj „veľkáči“ zvládli na výbornú. Vďaka pani učiteľkám sa
tešili z vlastnoručne upečených dobrôt.

Vianočné trhy
so zabíjačkou
V sobotu 16.12.2017 sa celým kultúrnym
domom už od rána niesli vône zabíjačky.
Dobrovoľníci už po druhý krát pod záštitou o. z.
Zelená pre krajší svet pripravovali pravé
zabíjačkové dobroty, ktoré potom predávali pri
Vianočných trhoch. Zelená pre krajší svet o. z.
pripravilo už 3. ročník Vianočných trhov, ktoré sa
konali od poobedných hodín až do večera. Okrem
zabíjačky si mohli návštevníci nakúpiť koláče,
oblátky, med, vianočnú výzdobu, či vianočné
darčeky od miestnych trhovníkov, ale aj od
predajcov z okolia. Zároveň si mohli pozrieť
vystúpenie detí z našej materskej školy,
folklórneho súboru pri ZŠ v Suchej nad Parnou a tí
najvytrvalejší aj koncert dychovky Karpatská
kapela.

Večierok senior klubu
Vo
štvrtok
28.12.2017
sa
v kultúrnom dome konal večierok pre
seniorov. Akciu pripravil senior klub,
ktorý pracuje pod n. o Sociálne
centrum Anjel. Občania, ktorí sa aj vo
vianočnom
čase
prišli
zabaviť
s priateľmi a susedmi pri dobrom jedle
a hudbe, si spolu zatancovali aj
zaspievali a takto si spríjemnili zimný
podvečer.

Detský silvestrovský
ohňostroj
Občianske združenie Zelená pre
krajší svet pripravilo pre deti aj
dospelých Silvestrovský ohňostroj,
ktorý odpálili 31.12.2017 o 18.00 hod
v parčíku pri potoku. Diváci, ktorí sa
prišli pozrieť aj z okolitých dedín
napriek hmle, ktorá sa spustila, videli
krásny ohňostroj.

Novoročný prípitok s ohňostrojom
Krátko po nástupe Nového roka sa pred obchodom stretli Zvončania aj s priateľmi na spoločnom
prípitku. Pri varenom vínku si popriali všetko dobré a vychutnali veľkolepý ohňostroj, ktorý už
tradične zabezpečil p. Dušan Kosnáč, za čo mu patrí veľká vďaka.
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OZNAMY
TJ Zvončín Vás pozýva na tradičný Ples športovcov, ktorý sa uskutoční dňa 27.1.2018
o 19:00 hod. v kultúrnom dome vo Zvončíne. Do tanca bude hrať DJ Blesák. Čaká vás
bohatá tombola. Cena vstupenky je 35,- Eur/pár. Vstupenky si môžete zakúpiť u p.
Heribana na t. č. 0915 239 333.
Sociálne centrum Anjel n. o. pozýva malých aj veľkých na Fašiangový karneval, ktorý sa
bude konať 2.2.2018 od 15:30 hod. v kultúrnom dome vo Zvončíne. Hlavná téma
karnevalu je Zvieratká.

Pohyb obyvateľov obce v r. 2017
Narodili sa:
Marína Královičová
Adela Tománeková
Tobias Palkovič
Viliam Zemko
Matúš Benovič

Opustili nás:
Alžbeta Šestáková
Rudolf Krajčovič
Peter Lužák
Jozef Císar
Bohumil Ostradický
Mária Císarová
Michal Dudáš Ing.
Ivan Kopčani
Milan Silný
Štefan Dudáš
Cecília Lančaričová
Viera Škvarková
Ivo Seriš

Prihlásili sa:
Natália Štibraná
Mária Fekonjová
Juraj Krchnár
Martin Slúka
Zuzana Škvarková Mgr. PhD.
Olívia Škvarková
Pavol Maglocký Ing.
Karolína Maglocká

Peter Šiška
Monika Šilleová Ing.
Matej Dudáš
Andrej Škvarka Ing.
Oskar Škvarka
Martin Goda
Lenka Maglocká-Martišová

Odhlásili sa:
Mária Ševečková Mgr.
Erik Ševečka
Richard Bílik
Veronika Hrebíčková
Tomáš Ježovič
Christián Teyerl
Sabrina Teyerl
Lukáš Vittek Mgr.
Ivan Perszki
Richard Ilavský

Marek Ševečka
Lukáš Krchnák
Silvia Dudášová
Lukáš Richter
Roman Teyerl
Daniela Teyerlová
Barbora Číhalová
Allan Silberhorn Ing.
Ingrid Palkovičová

K 31.12.2017 má obec Zvončín 776 obyvateľov.
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