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CINGÁČIK
Deň
matiek

Futbalový turnaj
žiakov vo Francúzsku
V dňoch 19-20.5.2018 sa vo
Francúzskom meste Bartenheim
konal futbalový turnaj Régio Cup
Sud Alsace v štyroch vekových
kategóriách. Náš futbalový tím
žiakov TJ Družstevník Zvončín sa
nielen zúčastnil tohto turnaja,
ale aj obsadil krásne 3. miesto
za
tímom
z Francúzska
a Švajčiarska.
V ich
vekovej
kategórii súťažilo 17 mužstiev. Za
tento výborný výkon si zaslúžia
zaslúžený obdiv a ich tréneri aj
srdečné poďakovanie za vedenie
mladých k športu.

Športovo-zábavné
popoludnie k MDD
Tento rok sme MDD oslávili netradične, trošku
neskôr 9.6.2018. Pod záštitou obce, pripravilo o. z
Zelená pre krajší svet spolu s dobrovoľníkmi
nezabudnuteľný záţitok pre malých aj veľkých.
Okrem tradičných aj netradičných súťaţných
stanovíšť sa deti mohli povoziť na koníkovi, pohrať so
psíkmi a pokochať dravcami, vidieť ukáţku výcviku
policajných psov a hasičskej techniky DHZ Suchá nad
Parnou, povoziť sa na kolotoči, či namaľovať si niečo
pekné na tvár. Pre dospelákov bola pripravená
bohatá ponuka občerstvenia. Celá akcia sa mohla
uskutočniť vďaka sponzorom, ktorí celú akciu
financovali.
Tento ročník bol výnimočný tým, ţe starostka
obce spolu s pani zástupkyňou starostky odovzdali
našim úspešným futbalistom a ich trénerom pamätné
listy s poďakovaním za reprezentáciu našej obce.
Najväčšia
vďaka
patrí
uţ
tradične
dobrovoľníkom, ktorý celú akciu dva mesiace
pripravovali a následne aj „odmakali“.
Vďaka týmto sponzorom sa akcia uskutočnila:
Obec Zvončín, Zelená pre krajší svet o.z., SPEDAS s.r.o,
CS s.r.o, RUPOS s.r.o, Vypra s.r.o, Coop Jednota
Trnava, Sluţobná kynológia PZ, DHZ Suchá nad
Parnou, kamarianphotography.sk, Rybárstvo Trnava,
pesvpohode.sk,
Boat4u.sk,
Autoservis
Fodor,
ProfiPneuServis, kenshin-tachi.sk, p. Peter Suchán, p.
Ondrej Hrčka, p. Dušan Polakovič, p. Juraj Krchnár,
p. Dušan Kosnáč, p. Milan Císar, rodina Hrubá ,
rodina Karadyová
Vďaka týmto dobrovoľníkom sa akcia vydarila:
Adrián Augustín, Tomáš Barčák, Lucia Benovičová,
Tamara Bieliková,
Lukáš Braniš, Daniel Bugyi,
Alexandra Bugyiová, Vanesa Burdová, Viktória
Danišová, Oľga Danišová, Jana Danišová, Nina
Dudášová, Janka Havranková, Petra Havranková,
Kamila Hudcovičová, Peter Karady, Janka Lukáčová,
Karolína
Majová,
Matej
Martišovič,
Emma
Miklošovičová, Filip Rybanský, Hana Silná, Nikoleta
Stanová, Michal Strakoš, Michaela Strakošová,
Monika Kromholc Suchánová, Mária Suchánová
Samuel Šabik, Timea Tóthová, Alica Vitteková,
a Viktória Ţáčeková.
Deti, ďakujeme.
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MDD
v City Aréne
1. jún patrí všetkým deťom. Aby
ho oslávili aj deti našej materskej
školy, vybrali sa do City Arény
v Trnave. Tam deti súťažili v rôznych
disciplínach, za čo si vyslúžili malú
odmenu. Na záver im Miro Jaroš
zaspieval niekoľko známych piesní,
pri ktorých si zatancovali.
.

Výlet
škôlkárov
Na záver školského roka už
tradične chodíme s deťmi na výlet
do rôznych kútov nášho kraja.
Tentokrát sme sa vybrali na Ranč
na striebornom jazere pri Galante
a 25.6.2018 sme ho navštívili.
Prezreli sme si rôzne zvieratká,
povozili sa na koňoch a po chutnom
obede sme sa plní zážitkov vrátili
naspäť.

Dobrovoľní
hasiči
v škôlke
29.6.2018
navštívili
našu
materskú škôlku dobrovoľní hasiči
zo Suchej nad Parnou. Po
prehliadke auta si deti vyskúšali
aj
techniku
hasenia.
Dobrovoľným
hasičom
ďakujeme za to, ţe si pre nás
našli čas v rámci osobného
voľna.
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Športové hry
Základných škôl
v Jaslovských
Bohuniciach
Dňa 5.6.2018 sa v Jaslovských
Bohuniciach konal Športový deň
pre žiakov základných škôl, ktorý
organizovalo združenie obcí ZMO
región
Jaslovské
Bohunice.
Zúčastnili sa ho takmer všetky
školy členských obcí, medzi nimi aj
Základná škola s Materskou školou
v Suchej nad Parnou, ktorú v rámci
školského obvodu navštevujú aj
naši
žiaci.
Našu
obec
reprezentovali Adrián Augustín,
Artur Temňák, Matej Kosnáč
a Lucia Benovičová.

Rozlúčka
predškolákov
s materskou školou
V piatok 29.6.2018 sa v našej
materskej školy končil školský rok.
Napriek tomu, že prevádzka bude ešte
2
týždne
fungovať,
rozlúčka
s predškolákmi prebehla v posledný
deň školského roku. Deti sa so škôlkou
rozlúčili veselo. Hrdo si niesli domov
darované knihy, ktoré si už o rok budú
samy vedieť prečítať.
My im do školy želáme veľa
úspechov.
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OZNAMY
Obecná knižnica bude počas letných prázdnin zatvorená.
●●●
Materská škola vo Zvončíne bude v dňoch 14.7. - 31.8.2018
zatvorená z dôvodu letných prázdnin.
●●●
Školská jedáleň pri MŠ vo Zvončíne oznamuje poberateľom obedov,
že v čase letných prázdnin v dňoch 14.7. - 31.8.2018 sa nebude variť.
●●●
Nový školský rok začne dňa 3.9.2018.
Od tohto dňa sa bude v Školskej jedálni variť.

Z obecného
zastupiteľstva
18.6.2018 sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili jeho piati
poslanci a hlavná kontrolórka.
Vzali na vedomie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za r. 2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za r. 2017
Správu audítora k Záverečnému účtu obce za r. 2017
Žiadosť p. J. Hrčku o zmenu územného plánu obce
Stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie k žiadosti p. Hrčku
Prehlásenie p. Hrčku ako vyvolávateľa zmeny územno-plánovacej dokumentácie
o zaplatení nákladov vzniknutých s vypracovaním zmeny v zmysle §19 zákona č.
50/1976 Zb. z. v z. n. p.

Schválili:

1.
2.
3.
4.
5.

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za r. 2017 bez výhrad
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Komunitný plán sociálnych služieb
Jeden volebný obvod s počtom poslancov 7 na nadchádzajúce volebné obdobie
2019-2022
6. Zmenu územného plánu a to:
a) znížením verejnoprospešnej stavby - plochy zelene na pozemku parc. č. 166/1
a zriadenie, na časti tohto pozemku, parkoviska
b) na časti pozemku reg. „E“ parc. č. 166/8 v časti pri potoku zmeniť plochu
zelene na plochu vhodnú na výstavbu nízko podlažnej bytovej zástavby - RD.
Poverili:

Starostku obce objednaním zmeny u spracovateľa územno-plánovacej dokumentácie.
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