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CINGÁČIK
... a leto je za nami
Takto si mnohí povzdychnú, i keď tento rok sa už tešíme aj na „chladnejšie“ dni.
Leto nám tieto prázdniny štedro nadelilo kopec horúcich a suchých dní. Prázdniny si školáci
užili a teraz znovu do práce. Školský rok sa začal. Školské povinnosti nastali nie len pre žiakov
a študentov, ale aj pre nás - dospelákov.
Ročný kolobeh nikto nezastaví a točí sa znovu... Materská skola privítala nové prírastky
a začne chystať program na stretnutie seniorov, futbalistom začali jesenné zápasy, v klubovni
sa pripravuje krúžková činnosť, dievčatá zo „Zelenej“ pripravujú akciu na ukončenie leta,
nová knihovníčka pripravuje „tekvice“, poľovníci chystajú krmivo pre zver na zimu, vinári už
robia burčiak ... Každý má plné ruky práce.
Bohužiaľ, jedna organizácia oznámila prestávku. Pre nedostatok ligových hráčov sa
náš šachový klub nemohol prihlásiť do tohtoročnej ligy. Napriek tomu, že sa im v poslednej
sezóne celkom darilo. Nevadí... Možno o rok sa nájdu ďalší nadšenci pre tento šport. Zatiaľ
treba poďakovať za doterajšiu činnosť všetkým členom, ale predovšetkým jednému človeku –
pánovi Mgr. Vojtechovi Bičanovi.
Srdečne ďakujeme za založenie šachového klubu, za šírenie dobrého mena našej obce
v regióne, za podporu a výchovu mladých šachistov, ktorej sa už dlhoročne nezištne venuje,
za každoročnú organizáciu šachového turnaja , aj za lásku k šachu samotnému...
Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu, pretože verím v pokračovanie Šachového klubu
Zvončín v budúcnosti.
Starostka

Z obecného zastupiteľstva
2.9.2015 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili siedmi
poslanci a hlavná kontrolórka obce.
Vzali na vedomie:
1. Stanovisko komisie pre kultúru vzdelávanie a šport k zápisu do kroniky za r. 2014
2. Vydanie vnútorného predpisu Zásady podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Schválili:
1. Účasť obce Zvončín v združení obcí s názvom Združenie obcí mestskej oblasti
Trnava, so sídlom Hlavná 1, Trnava
2. Zmluvu o zriadení Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
3. Stanovy Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
4. Zápis do kroniky za r. 2014
Poverili: Starostku obce realizovať potrebné náležitosti súvisiace s vytvorením
a fungovaním Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
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!!! OZNAMY !!!
Diakonia Broumov v spolupráci s Obcou Zvončín
organizujú
zber šatstva, lôžkovín, obuvi, hračiek, drobného kuchynského náradia.
Veci treba priniesť v krabiciach, alebo zviazaných vreciach, aby sa pri transporte nepoškodili.
Zbierka sa koná
v dňoch 2.9.2015 - 11.9.2015
v Kultúrnom dome vo Zvončíne
v čase úradných hodín Obecného úradu.

Oznamujeme občanom, že v našej obci je realizovaný
zber kuchynského oleja.
Olej môžete priniesť v rôznych plastových fľašiach do kontajnera na Obecný úrad.
V prípade vylievania takého oleja do odpadu prichádza k poruchám kanalizácie,
ktorých opravy stoja nemalé financie.
Zber oleja je realizovaný zdarma.

Prosíme o pomoc
všetkých všímavých občanov pri zisťovaní trestného činu nelegálneho výrubu agátov
z katastra našej obce. Od januára nám spiľovali sedem zdravých stromov, veľmi
nebezpečným spôsobom. Najskôr si strom napiľujú a nechajú tak. Neskôr v noci ho prídu
odviesť. Polícia po páchateľoch pátra, ale zatiaľ bezvýsledne a po letnej prestávke
páchatelia začali opäť pokračovať v tejto činnosti. Už trikrát takýto strom ohrozoval ľudí
a vozidlá na ceste smerom na Ružindol, keď spadol priečne cez cestu a museli sme ho
rýchlo odpratávať. Našťastie sa v čase pádu nenachádzal nikto nablízku, inak by sa stalo
nešťastie. Ide o veľké finančné straty pre obce, nakoľko táto líniová zeleň má dôležitú
funkciu pre ekologickú stabilitu. Potrebujeme ju na udržanie zveri v chotári, na bránenie
vodnej a veternej pôdnej erózii. V spolupráci s Poľovníckym združením Zelený háj sa
každoročne revitalizujú niektoré staršie remízy a vysádzajú nové.
Za akékoľvek informácie vopred ďakujeme.

Obecná knižnica vo Zvončíne
pozýva
všetky malé i „veľké“ deti a dospelých

25.9.2015 o 17:00 hod. do parku pri potoku
na spoločné

Vyrezávanie tekvíc.
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