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CINGÁČIK
Vyrezávanie tekvíc
V našej obci sa už stalo tradíciou, že v septembri sa stretávajú deti s rodičmi na
spoločnej akcii „Vyrezávanie tekvíc“. V piatok 28.9.2015 nám počasie neprialo, pretože lialo
ako z krhly. Napriek tomu sa stretlo niekoľko rodičov a detí, ktoré sa počasím nedali odradiť
a prišli vyrezávať do náhradných priestorov v kultúrnom dome. Po vyrezaní svojej tekvice sa
dali pomaľovať na tvári Jankou Danišovou. Nakreslili, či vymaľovali obrázky na spoločnú
výstavu.
Tento ročník sme vymenili vypúšťanie lampiónov šťastia za balóny, ktoré krásne vystúpili
do neba aj v mokrom počasí.
Celú akciu zabezpečovala nová knihovníčka obce Kamila Hudcovičová spolu s Danielom
Bugyim a Mgr. Monikou Suchánovou. Napriek nižšej účasti návštevníkov môžu byť spokojní,
že sa akcia vydarila, za čo im ďakujeme.

Ukončenie leta a súťaž vo varení gulášu
Alica Vitteková a Lucia Zelenská, členky občianskeho združenia Zelená pre krajší svet, ako
hlavné organizátorky už pravidelne pripravujú akciu s názvom „Ukončenie leta a súťaž vo
varení gulášu.“ Akcia sa tento rok konala 10.10.2015 v záhrade a na terase miestneho
pohostinstva Centrum. Súťaže varenia gulášu sa zúčastnili 4 tímy s názvami Uličkári, Tatratea
team, VIP team a Klan. Výhercami sa stali Uličkári, ktorí obhájili víťazstvo z poslednej súťaže.
Pre návštevníkov s deťmi boli pripravené sprievodné atrakcie a o zábavu sa postarala
hudobná country skupina.
Organizátorkám za akciu ďakujeme a veríme, že ich nižšia účasť návštevníkov a nepriaznivé
počasie nepripraví o chuť uskutočniť pre Zvončanov ďalšiu akciu.

Stretnutie seniorov
V nedeľu 25.10.2015 sa kultúrny dom zaplnil našimi občanmi staršími ako 60 rokov,
ale aj rodičmi s príbuznými, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenie, ktoré k tejto príležitosti
nacvičili naši najmladší – deti z našej Materskej školy. Škôlkari nesklamali a opäť pripravili
krásne vystúpenie, ktoré vyčarilo úsmev a slzy dojatia v očiach divákov. P. riaditeľka s p.
učiteľkou dokázali pripraviť 30-minútové predstavenie aj s deťmi, ktoré materskú školu
navštevujú iba od septembra. Nám ostáva iba žasnúť nad ich šikovnosťou a poďakovať sa za
ich prácu.
Po vystúpení detí sme zablahoželali tohtoročným jubilantom, ktorých bolo v tomto roku
neúrekom. 60 rokov sa v tomto roku dožilo 5 mužov a 4 ženy, 70-ku oslávili 4 dámy a 3 páni.
80-ku tento rok oslavovali jedna dáma a jeden pán. Nakoľko sa všetci jubilanti stretnutia
nezúčastnili, malé darčeky im boli odovzdané dodatočne.
Po výbornej večeri, o ktorú sa postarali členky komisie pre kultúru a pomocníčky, sa
o hudobnú zábavu postarala p. riaditeľka materskej školy spolu s partnerom.
Všetkým, ktorí sa postarali a pomohli pri príprave tohto stretnutia srdečne ďakujeme.
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SPRÁVA O ČINNOSTI PZ ZELENÝ HÁJ
Milí čitatelia Cingáčika,
radi by sme sa vám my, členovia Poľovného združenia Zelený Háj, pochválili tým, čo sme
urobili v prospech všetkých obyvateľov Zvončína a Suchej nad Parnou. Zároveň však chceme
spomenúť aj to, čo sa nám nepodarilo a súčasne vás chceme poprosiť o pomoc pri našich
aktivitách, ktoré robíme, a z ktorých majú úžitok všetci, nielen milovníci prírody.
Začneme tým, čo sa nám podarilo. V Suchej nad Parnou i vo Zvončíne sme usporiadali jarnú
brigádu, počas ktorej sme pozbierali dve vlečky plné odpadu z chotárov oboch obcí. Je
smutné, že väčšinou to boli zbytky po elektrických kábloch, elektrospotrebiče, plasty,
stavebný odpad a podobne. Vo Zvončíne, kde sa uskutočnilo scelovanie pozemkov, sme za
vlastné prostriedky dali geometricky vytýčiť biokoridory od Vodárne, cez Veselú a
Nemečanku až po asfaltovú cestu smerom na Boleráz. Na viac ako polovicu týchto biokoridov
sme vysadili mladé stromy. Žiaľ, aj napriek opakovanému polievaniu nám počas tohto
horúceho leta časť stromov vyschla. V októbri, prípadne v novembri a na jar budúceho roku
plánujeme stromy dosadiť a pokračovať s vysádzaním i na zostávajúcu časť biokoridoru na
Vodárni. Pri tejto činnosti radi privítame každú pomoc.
Z nepríjemných situácii sa nám opakovane vracia problém psov, ktorí voľne pobiehajú po
revíri. Mnohí majitelia si pletú voľnú prírodu so svojím dvorom, kde si ich štvornohí
miláčikovia môžu robiť, čo chcú. Veľmi smutný príbeh sa stal v júni tohto roku, keď sme našli
dohryzenú, bezvládnu srnu s ranami, ktoré boli plné červov. Srnka musela byť utratená.
Nanešťastie mala vemienka plné mlieka. To znamená, že mala niekde malé srnčiatko, o ktoré
sa nemohla postarať, a ktoré uhynulo od hladu. Majitelia týchto psov, ktorí svojich miláčikov
nechajú voľne pobiehať po poliach, si asi neuvedomujú, že ich psy zlikvidujú všetko živé
v chotári. Zver nezožerú, len sa s ňou „hrajú“ a odsúdia tak voľne žijúcu zver na pomalú a
bolestnú smrť.
Podľa zákona o poľovníctve musí poľovná stráž a určení poľovníci každého psa alebo domácu
mačku, ktoré voľne pobiehajú bez vôdzky a sú od najbližšej budovy obce vzdialení 200
metrov, zlikvidovať. Myslím si, že nikto z nás by sa takýchto psov, ktorí dohrýzli srnku,
nezastal.
O poľovníkoch sa občas hovorí, že si chodia do revíru s „flintičkou“ a poľujú. Je to úplne inak.
Absolútna väčšina našich návštev v revíri je pracovná. Málo ľudí vie, že máme v revíri 15
napájačiek, ktoré musíme pravidelne zásobovať vodou. V čase núdze (napr. v zime) vyvážame
pre zver 300-250 kg obilia v priemere na každého člena združenia. Máme dva senníky plné
sena a ďateliny, v minulom roku sme rozviezli dve vlečky cukrovej repy.
Je teda zjavné, že o zver a prírodu sa hlavne staráme. Lov zveri tvorí naozaj malú časť našich
činností. Radi by sme vás preto poprosili, aby ste nám pomáhali starať sa o nám zverený revír.
Vaši poľovníci.
MUDr. Martin Heriban,
predseda PZ Zelený Háj
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Brigáda poľovníckeho združenia
Dňa 25.10.2015 časť členov PZ Zelený háj realizovali líniovú výsadbu biokoridoru v časti
katarstálneho územia Zvončín na pozemku Veselá (Pod vodárňou) v dĺžke 700 m. Spolu bolo
vysadených 85 ks stromov. Výsadbou tohto úseku vznikol koridor zelene na pozemkoch
Veselé, Devátky a Nemečanka v dĺžke 2,8 km (od spojnice asfaltovej cesty Ružindol – Šelpice
až po cestu do Vlčej doliny). Brigády sa zúčastnili: Hrčka, Krajčovič, Kormút, Bartoš,
Miklošovič, Pukancová, Oboril a Hulka.

Z obecného zastupiteľstva
8.10.2015 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili piati
poslanci a hlavná kontrolórka obce.
Vzali na vedomie:
1. Žiadosť p. Dudášovej
2. Stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie k žiadosti p. Dudášovej
3. Žiadosť o finančný príspevok pre zariadenie seniorov v Križovanoch nad
Dudváhom
4. Potrebu Zriadenia zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien na
výstavbu káblových rozvodov, elektrických prípojok a rozvodu verejného
osvetlenia v lokalite Veselá – IBV Nad zastávkou
Schválili:
1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zvončín na roky 2016-2024
2. VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a trhový poriadok v obci Zvončín
3. Zámer predaja časti obecného pozemku o výmere 5 m2 podľa osobitného zreteľa
4. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v prospech
Západoslovenskej distribučnej a. s.
Neschválili:
- Finančný príspevok pre zariadenie seniorov v Križovanoch nad Dudváhom
27.10.2015 - sa mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili piati
poslanci.
Vzali na vedomie:
- Zámer predaja pozemku a dôvod hodný osobitného zreteľa
Schválili:
- predaj pozemku parc. č. 167/20 o výmere 5 m2 Zuzane Dudášovej za cenu v zmysle
dodatku č. 1/2014 k VZN č. 1/2012.
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!!! OZNAMY !!!
Oznamujeme občanom,
že obec pripravuje výrub
starých a poškodených topoľov na ihrisku a 5 ks briez na cintoríne,
ktoré koreňmi poškodzujú základy Domu smútku.
Občania, ktorí majú záujem o drevo a vedia si zabezpečiť spiľovanie stromu
na vlastné náklady, sa môžu prihlásiť na Obecný úrad do 20.11.2015.
Stromy treba zlikvidovať aj s konármi.
Záujemcovia budú zaradení do zoznamu
a strom bude pridelený podľa dátumu prejavenia záujmu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave
upozorňuje občanov na
zvýšený výskyt hlodavcov – potkanov a myší.
Z tohto dôvodu nariaďuje vykonanie povinnej deratizácie všade,
kde sa chovajú domáce zvieratá.

Policajný zbor Cífer
upozorňuje občanov na
zvýšený výskyt krádeží áut a vykradnutých domov v okolí našej obce.
Odporúča občanom zvýšiť pozornosť najmä na osobné autá bez ŠPZ,
ktoré by sa v obci mohli pohybovať.
Starším občanom odporúčajú nevpúšťať cudzie osoby do domov, či na dvory.
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