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CINGÁČIK
Deň
otvorených dverí
v Materskej škole
V posledný deň prázdnin sa
v našej zrekonštruovanej škôlke
konal Deň otvorených dverí.
Obyvatelia Zvončína, si prišli
prezrieť vynovené aj nadstavené
priestory, ktoré voňali novotou.
Akcia sa stretla s veľkou účasťou
a pozitívnou odozvou aj u ľudí,
ktorí už nemajú malé „škôlkarske“
deti v rodine.
Veríme, že sa v nových
priestoroch
bude
našim
najmenším páčiť.

Vyrezávanie
tekvíc
V piatok, 6. októbra 2017 sa tradičného
spoločného vyrezávania tekvíc zúčastnili
malí aj veľkí. Užili si zábavu pri vymýšľaní
vyrezania tekvice, maľovaní na tvár
a kreslení. Dospeláci si „pokecali“ so
známymi
a susedmi,
deti
pobehali
s kamošmi.
V príjemnej
atmosfére
jesenného podvečera čakali na odovzdanie
posledného balónika od organizátorov
a potom to prišlo. Podarilo sa nám naraz
vypustiť do sveta cez tridsať balónov.
Celú akciu organizačne zabezpečovala
knihovníčka obce Kamila Hudcovičová
spolu s pomocníkmi Dankom Bugyim
a Monikou Suchánovou. Za tento príjemný
jesenný podvečer im patrí veľká vďaka.

*********************************************************

Z obecného zastupiteľstva

13.9.2017 sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili jeho štyria poslanci.
Vzali na vedomie:
1. Zaradenie do rozpočtu a použitie finančných prostriedkov z dotácie Ministerstva školstva
SR
2. Návrh inventarizačnej komisie
3. Dohodu o dočasnom použití obecného pozemku na uskladnenie stavebného materiálu
Schválili:
1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 na úpravu rozpočtu
2. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z materskej školy
3. Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok z programu Ministerstva životného
prostredia SR na projekt „Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí
spadajúcich do MFO Trnava“
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OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Obecný
úrad
upozorňuje
občanov, že v zmysle VZN
č.2/2014, je potrebné každú
stavbu obrubníkov, montáž
a demontáž pomníkov ohlásiť
správcovi cintorína, ktorým je
obec. Do veľkokapacitného
kontajnera
a odpadových
košov nie je prípustné ukladať
stavebné odpady. Tieto musí
vyviesť stavebník na vlastné
náklady.
Upozorňujeme občanov, ktorý
skončila nájomná zmluva na
hrobové miesto, že je potrebné
zmluvu prísť predĺžiť do konca
októbra. Inak bude hrobové
miesto zaradené na zrušenie.
Od septembra každú stredu v
čase 16:00-17:00 hod. budú
mať
občania
možnosť
bezplatných
konzultácií
ohľadne mediácie s Ing. Ester
Kolníkovou. Viac informácií
máte k dispozícii na stránke
www.spolocnostmediatorovslov
enska.sk.
Oznamujeme občanom, že
v dńoch 9. - 30. 10. 2017
prebieha výmena jódových
profylaktík obyvateľov obce
Zvončín, ktorá je v oblasti
ohrozenia jadrových zariadení.
Denne, v čase úradných hodín
obecného úradu si môžete
prevziať
nové
jódové
profylaktiká a zároveň prineste
profylaktiká po dobe ich
použiteľnosti.
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!!! Seniori !!!
Buďte opatrní, keď idete von
 prechádzajte sa s priateľmi alebo s rodinou, nikdy nie sám,
 držte si peňaženku blízko pri tele, nie v kabelke alebo taške,
ktorú nemáte pod dohľadom, peniaze a doklady nenoste na
jednom mieste a POZOR zásadne nie v zadnom vrecku nohavíc,
 kreditnú kartu alebo väčšie čiastky hotovosti vyberajte, tesne
pred použitím,
 ak ste pasažier alebo vodič, zamykajte si dvere na aute,
 na parkovanie využívajte strážené parkoviská alebo garáže,
parkujte blízko pri vchode alebo strážnika,
 ak cestujete autobusom, seďte blízko vodiča alebo blízko pri
dverách,

ak vás niekto alebo niečo znepokojuje, verte
inštinktom a odíďte.
Urobte svoj domov bezpečnejší
 namontujte si doma bezpečnostné dvere s murovanou
zárubňou a nešetrite na zámkoch,
 ak bývate na prízemí alebo v rodinnom dome zvýšte svoju
bezpečnosť okenicami, mrežami, zasklením bezpečnostnými
sklami, uzamykateľnými kľučkami,
 neskrývajte kľúče do poštovej schránky, pod kvetináče alebo
pod rohožku, (namiesto toho si rezervný kľúč nechajte u
susedov, priateľov alebo inej dôveryhodnej osoby),
 ak opúšťate byt, skontrolujte priestor pred dverami
panoramatickým priezorom,
 nikdy neotvárajte dvere bez zaistenia správne inštalovanou a
pevnou retiazkou,
 uistite sa, že Vaša ulica a adresa je jasne vyznačená, aby polícia
alebo rýchla zdravotnícka služba našla Váš domov čo
najrýchlejšie,

ak je Váš dom osamelo stojaci, zvážte namontovanie
alarmu, ktorý poskytuje núdzové sledovanie proti krádeži a
požiaru.
Pozor na podvodníkov
 pýtajte identifikačnú kartu s fotografiou od donáškovej služby
predtým ako ich vpustíte,
 od pracovníkov elektrární, plynární a domovej správy žiadajte
taktiež preukaz a zistite dôvod prečo sa neohlásili vopred ako je
zvykom,
 neverte všetkému čo znie až príliš dobre na to, aby to bola
pravda napr. dovolenka zadarmo, zbierky na liečenie rôznych
chorôb, nízke rizika a vysoké výnosy pri investovaní,
 nikdy nedávajte čísla svojich kreditných kariet, sociálneho
poistenia, bankového konta nikomu po telefóne,
 nenechajte sa tlačiť do podpisovania čohokoľvek, čítajte všetko
pozorne a majte pri sebe niekoho, komu dôverujete, aby všetko
skontroloval.
Pomáhajte si navzájom
 so svojimi susedmi nažívajte v priateľstve, oni môžu dohliadať
na Vašu bezpečnosť, ako vy môžete pomôcť chrániť ich,
 požiadajte ich o telefónne čísla domov, či do zamestnania a
majte ich vždy po ruke,
 ak ste videli niečo, čo Vás znepokojilo, porozprávajte sa s nimi,
prípadne s domovým dôverníkom, či správcom,
 ak máte podozrenie, oznámte to polícií prostredníctvom linky
158 prípadne na najbližší útvar PZ.
npor. Bc. Pavol Potisk
riaditeľ Obvodného oddelenia Policejného zboru
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