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CINGÁČIK
Veľkonočné
trhy
Nezisková organizácia Sociálne
centrum Anjel v spolupráci s Obcou
Zvončín pripravilo druhý ročník
Veľkonočných trhov, ktoré sa konali
19. marca 2016. V jarne vyzdobenej
sále KD si návštevníci mohli zakúpiť
rôzne výrobky z prútia a drôtu,
výborné
zákusky
a cifrované
medovníčky, veľkonočné kraslice
a výzdobu, med a výrobky z medu,
kozí syr a mydlo, zabíjačkové
špeciality, čaje a bylinky a iné.
O kultúrny program s veľkonočnou
tematikou sa postaral detský
folklórny súbor Trnavček.

Brigáda poľovníkov
Naši poľovníci boli aktívny počas
nedeľných marcových brigád. Dosadili
nové mladé stromčeky do remízov, ktoré
vysádzali v minulom roku, a vyzbierali
odpad na ceste od Nemečanky a pri
vodárni.

Noc
s andersenom
V piatok 1.4.2016 sa obecná knižnica vo
Zvončíne,
zapojila
už
ôsmykrát
do
medzinárodnej akcie Noc s Andersenom.
Témou
tohtoročného
podujatia
bola
najznámejšia rozprávka dánskeho spisovateľa –
Malá morská víla, ktorá oslavovala 180. výročie
vzniku. Na začiatku sme si porozprávali niečo
zo života dánskeho rozprávkara, neskôr
nasledovalo reťazové čítanie knižky, ktorú nám
do knižnice poslalo vydavateľstvo Slovart ako
knižný dar. Pre deti bol pripravený krátky kvíz,
v ktorom si mohli vyskúšať svoje vedomosti zo
sveta rozprávok. Po spoločnej večeri, sa deti
zapojili do rôznych aktivít, hľadali poklad a
pred spaním si pozreli rozprávku, ktorú si
spoločne vybrali. Celý večer sa niesol vo veselej
atmosfére a dúfame, že rovnako tomu bude aj
o rok.
Kamila Hudcovičová
knihovníčka obce

*O organizačné

zabezpečenie sa postarala
knihovníčka obce s pomocníčkami. Za všetky
spokojné deti im za krásnu akciu ďakujeme.

Brigáda dobrovoľníkov
Jarné upratovanie nášho katastra dobrovoľníkmi sa konalo dve marcové soboty. Tento
rok sa však táto akcia nestretla s veľkou odozvou. O to viac treba poďakovať trom ochotným
mladým ľuďom, ktorým nie je okolie ľahostajné a vyzbierali odpad pri hlavnej ceste
a potoku. Vďaka patrí aj dobrovoľníkovi, ktorý odpad zviezol k obecnému úradu. Naplnili
sme ním plný veľkokapacitný kontajner. Napriek iniciatíve mladým, ktorý túto brigádu
organizovali už piaty krát, stále sa tvoria malé čierne skládky v našom katastri
nezodpovednými lajdákmi. Vďaka nim obec vynakladá nemalé prostriedky na ich likvidáciu.
Finančne sa to potom odráža na peňaženke každého z nás - vyšším poplatkom za TKO.
Bohužiaľ, nevychovaných ľudí je stále veľa a preto Vás prosíme o spoluprácu.
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OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Z obecného
zastupiteľstva
14.3.2016 - sa riadneho verejného
zasadnutia obecného zastupiteľstva
zúčastnili všetci siedmi poslanci.
Vzali na vedomie:
 Oznámenie predsedu komisie
na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcionárov
o splnení zákonnej povinnosti
podania majetkového priznania
starostky obce.
Schválili:







Vysporiadanie vlastníckych práv
k pozemkom pod miestnou
komunikáciou v zmysle
geometrického plánu č. 21/2015.
Vysporiadanie vlastníckych práv
k pozemkom pod miestnou
komunikáciou v zmysle
geometrického plánu č. 2/2016.
Ponechanie výšky platu
starostky obce z minulého roka

**********************
! Kanalizácia nie je kontajner !
Vážení zákazníci,
v poslednej dobe dochádza k častým poruchám
na kanalizačnej sieti a k poruchám čerpadiel,
preto Vás žiadame o dodržiavanie disciplíny
v oblasti odpadových vôd.
Do kanalizácie nepatrí:
1. biologický odpad – zvyšky jedál,
zeleniny a ovocia, tuky a oleje,
odpad z kuchynských drtičiek
2. hygienické potreby – vložky,
tampóny, vlhčené obrúsky, textílie,
gázy, fáče
3. chemikálie - staré riedidlá, lepidlá,
kyseliny, oleje, mazivá, obsah batérií
a ropné látky
4. igelity – mikroténové vrecká
5. lieky

Občania, ktorí majú
záujem o drevo na kúrenie
zo spílených topoľov,
si ho môžu zobrať
na miestnom ihrisku.

POZVÁNKY
 Dňa 1.5.2016 Vás pozývame
na Stavanie mája spojené
s prezentáciou
zvončanských koláčov,
ktoré sa bude konať
v kultúrnom dome o 16:00
hod. Všetky prinesené
koláče budú odmenené.
Nakrájané koláče treba
priniesť do kultúrneho
domu od 15:30.
 Dňa 8.5.2016 v kultúrnom
dome o 16:00 hod.
oslávime Deň matiek.
O kultúrny program sa
postarajú naše deti
z materskej školy.
Pre všetkých je pripravené
pohostenie.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
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Plazy v našich záhradách
Každoročne s prichádzajúcou jarou sa prebúdzajú aj hady a jašterice žijúce v našom okolí. Celú
zimu spali a teraz počas teplejších dní sa bude často stávať, že sa s nimi stretnete na svojej záhrade.
Tieto stretnutia často končia pre naše hady tragicky, keďže veľa ľudí má z nich aj dnes zbytočný
strach. V tomto článku by sme vám chceli vysvetliť prečo sa ich netreba báť ba naopak si ich treba
vážiť.
Široko-ďaleko v okolí našej dediny nežijú jedovaté hady. Náš jediný na Slovensku žijúci
jedovatý had – vretenica severná, žije ako už z jej mena vyplýva len v severnej časti Slovenska. U nás
sa s ňou v žiadnom prípade nemôžete stretnúť. V okolí dediny žijú len neškodné užovky, ktoré
nedokážu ublížiť ani malému dieťaťu.
Z hadov žijúcich v okolí sa najčastejšie stretnete s užovkou stromovou. Na Slovensku je veľmi
vzácna preto by sme si ju mali chrániť. Do našich záhrad chodí kvôli tomu aby lovila myši a potkany.
V okolí vodných plôch sa môžete stretnúť s užovkou obojkovou. Typickým znakom je
polmesiačik žltej farby na konci hlavy výrazne rozpoznateľný oproti sivozelenému telu. Živí sa žabami
a výnimočne slabými alebo chorými rybami. Takže pôsobí ako doktor riek.
Užovka fŕkaná je typický príklad hada, u ktorého si ľudia myslia, že je škodlivý, ale pravda je
presne opačná. Mnoho rybárov si myslí, že im "vyžiera" ryby v rybníkoch a loví poter. Pravda je taká,
že aj keď sa užovka fŕkaná živí rybami a žabami, jej lovecké schopnosti sú obmedzené. Nedokáže
uloviť zdravú a silnú rybu. Jej potravu tvoria choré, alebo zranené ryby. Vďaka tomu, zabraňujú šíreniu
chorôb a epidémií v rybníkoch rovnako ako užovka obojková.
Výnimočne môžete v dedine stretnúť aj užovku hladkú. Táto kresbou pripomína vretenicu
a preto ju často ľudia prenasledujú. Vretenice tu ale nežijú, takže sa nie je čoho báť. Táto naša
najmenšia užovka je rovnako úplne neškodná. Loví malé myši, jašterice a sem tam aj malé hady.
Žiaden z hadov žijúcich v okolí ale ani v Malých Karpatoch a Podunajskej nížine nie je
nebezpečný pre človeka a dokonca ani pre jeho domáce zvieratá. Preto ich prenasledovanie je
bezdôvodné a je dôsledkom nezmyselných predsudkov.
V stredoveku naši predkovia Slovania uctievali kult hada gazdu. Znamenalo to, že každý
správny gazda mal v stodole alebo na povale hada (najčastejšie užovku stromovú). Pomáhala im
v chytaní myší a potkanov, ktoré im ničili úrodu a prenášali choroby. Dokonca sú zaznamenané
v kronikách prípade, kedy si ich navzájom susedia kradli.
V okolí našej dediny môžete stretnúť 3 druhy jašteríc. Slepúch lámavý je jašterica, ktorá
vyzerá ako had. Nemá nohy a živý sa slizniakmi a iným vlhkomilným hmyzom škodiacim hlavne
záhradkárom.
Jašterica zelená je naša najväčšia jašterica. Žije hlavne v okolí vinohradov. Živý sa hmyzom a
dokonca výnimočne aj malými myšami. Ohrozuje ju hlavne nadmerné používanie chemikálií vo
vinohradoch.
Jašterica krátkohlavá vyhľadáva skalky, kopy kameňov a konárov v našich záhradách. Často
kladie vajíčka do odloženého piesku. Rovnako sa živí hmyzom žijúcim v záhradách.
Naše jašterice v dedine ohrozujú okrem chemikálií aj túlavé mačky a sliepky.
Všetky hady a jašterice sú prísne zákonom chránené a za ich zabitie alebo ublíženie je pokuta
až do výšky 1840 EUR. Zákonná ochrana svedčí tom, že sú vzácne a treba ich rovnako ako iné zvieratá
chrániť. Navyše prišli vám pomôcť zbaviť vás myší a hmyzu. Tak ako si vážime lastovičky, lebo chytajú
hmyz, mali by sme si vážiť aj jašterice a hady ako našich pomocníkov.
Ľudia cestujú do tropických krajín a platia nemalé peniaze, aby takého exoticky vyzerajúce
zvieratá videli. My ich tu máme, tak si ich vážme a ochraňujme ich.
Ak by ste aj napriek tomu čo ste sa tu dozvedeli mali strach, keď nájdete hada na svojej
záhrade, zavolajte na kontakty ktoré nájdete na http://plazyunas.com/kontakt/ a prídeme vám ho
odchytiť a premiestniť ďalej od vášho domu.
Viac informácií nájdete na www.plazyunas.com
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