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12. ročník

CINGÁČIK
Noc
s Andersenom
Naša obecná knižnica sa už po
desiatykrát
zapojila
do
medzinárodnej akcie, venovanej
dánskemu rozprávkarovi Hansovi
Christianovi Andersenovi. Táto noc
sa konala v piatok, dňa 23. marca
2018. Pripomenuli sme si 90. výročie
vzniku všetkým dobre známej knižky
Rozprávky o psíčkovi a mačičke.
Z tejto krásnej knižky sme si spoločne
čítali, pričom sa pri čítaní zapojilo
všetkých 11 detí. Po reťazovom
čítaní knižky bol pre deti pripravený
literárny kvíz, ktorý všetky deti hravo
zvládli a potom sa už všetci tešili na
tradičnú večeru. Večer pokračoval
spoločným hraním hier a iných
aktivít.
Najobľúbenejšou
bolo
hľadanie pokladu, ktoré prebiehalo
aj v teréne, či stoličkový tanec. Pred
spaním si každý nachystal svoj
„pelech“ a pozreli sme si rozprávku.
Ráno si deti dali rozcvičku, niečo
„pod zub“ a šlo sa spokojne domov.
Noc s Andersenom je každý rok
v našej obci veľmi vydarenou
akciou pre mladých čitateľov a deti.
Akciu zabezpečovala knihovníčka
obce
Kamila
Hudcovičová
a dobrovoľnícky
Mgr.
Monika
Kromholc Suchánová, za čo im za
všetky deti ďakujeme.

Veľkonočné
trhy

Jarné upratovanie
chotára
V sobotu 14. 4.2018 sa konala v našej
obci brigáda. 19 dobrovoľníkov z radov PZ
Dolinky, občanov našej obce, ale aj iných
obcí sa zapojilo do jarného upratovania
nášho katastra. Naplnili plný veľkokapacitný
kontajner odpadu. Spoločne sa nám
podarilo vyčistiť 2/3 katastra. Obec poskytla
brigádnikom rukavice, mechy, občerstvenie
a likvidáciu odpadu. Všetkým zúčastneným
dobrovoľníkom srdečne ďakujeme.

Stavanie mája
Prvý máj sme oslávili, tradične, vztýčením „mája“ pred obecným úradom. K tomu nám
zaspievalo Duo Expres, ktoré za svoj spev zožalo adekvátny potlesk. Nariek nižšej účasti
občanov, tí, ktorí prišli neľutovali. Pochutili si na tradičných zvončanských koláčikoch, o ktoré
sa postarali cukrárky z našej obce.
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Z obecného
zastupiteľstva

OZNAMY

26.3.2018
sa
riadneho
verejného
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
zúčastnili jeho šiesti poslanci a hlavná
kontrolórka.

Obec Zvončín pripravuje strategický dokument
Komunitný plán sociálnych služieb. Z tohto
dôvodu sme Vás žiadali o pomoc pri jeho
spracovaní formou dotazníkov. Všetkým, ktorí sa
dotazníkového prieskumu zúčastnili srdečne
ďakujeme.
V súčasnosti
sa
prieskum
vyhodnocuje a pripravuje samotný dokument za
aktívnej pomoci pracovnej skupiny. Pred
schvaľovaním
tohto
dokumentu
bude
zverejnený na verejné pripomienkovanie
a následne sa bude konať jeho verejné
prerokovanie.
O termíne
verejného
prerokovania Vás budeme včas informovať.

Vzali na vedomie:

1. Žiadosť firmy ISMONT s.r.o.
2. Žiadosť PhDr. Eriky Princovej,
riaditeľky Sociálneho centra
Anjel
Schválili:

1. Prenájom pozemku parc. č.
214/160 o výmere 20 m2,Ing.
Maglockému v zmysle zákona č.
138/1991 v z. n. p. a Zásad
hospodárenia s majetkom obce
Zvončín v zmysle zverejneného
zámeru
2. Zámer výpožičky miestnosti v
budove
Materskej
školy
Sociálnemu centru Anjel na
dobu 10 rokov
16.4.2018
sa
riadneho
verejného
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
zúčastnili jeho šiesti poslanci a hlavná
kontrolórka.

●●●
Obec Zvončín oznamuje, že cesta 3. tr. III/1296
– cesta do Suchej nad Parnou pri kostole bude
od
9.5.2018
prejazdná
s dopravnými
obmedzeniami z dôvodu pripájania novej
lokality na inžinierske siete. Autobusy budú
v tomto čase prechádzať bez obmedzení.
Ďakujeme za rešpekt a trpezlivosť.

●●●
Obec Zvončín Vás pozýva na oslavu Dňa Matiek,
ktorá sa bude konať v nedeľu 13.5.2018 o 15:00
hod v kultúrnom dome vo Zvončíne. O kultúrny
program sa postarajú naši najmenší – škôlkari
z Materskej školy vo Zvončíne.

●●●
Vzali na vedomie:

1. Oznámenie predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu pri
výkon
funkcií
verejných
funkcionárov o splnení zákonnej
povinnosti
starostky
obce
a hlavnej
kontrolórky obce
Zvončín

Zelená pre krajší svet o. z. Vás srdečne pozýva
na MAJÁLES, ktorý sa tradične koná v našom
kultúrnom dome. Tohtoročný ročník sa
uskutoční v sobotu 19.5.2018. Do tanca hrá
skupina DOMI. Cena vstupenky na pár je 33,-€.
Vstupenky si môžete zakúpiť alebo objednať cez
facebookovú stránku Zelená pre krajší svet, o. z.
alebo na tel. č. 0907 661 980.

Schválili:

2. Výpožičku klubovne v budove
Materskej školy Sociálnemu
centrum Anjel na 10 rokov
v zmysle
§13
Zásad
hospodárenia s majetkom obce
Zvončín

●●●
Zelená pre krajší svet o. z. srdečne pozýva všetky
deti dňa 8.5.2018 o 15:00 hod. do kultúrneho
domu na interaktívne divadielko s názvom FIFO,
Vierka a zakliate prasiatko. Vstup zdarma.
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