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CINGÁČIK
Stretnutie
seniorov
V sobotu 5.11.2016 sa po roku
opäť stretli naši seniori. Najskôr si
pozreli program, ktorý pre nich pod
vedením učiteliek pripravili deti
z našej materskej škôlky. Škôlkari opäť
nesklamali a predviedli prekrásny
program, v ktorom sa predstavili
všetky, aj tie najmladšie. Vyslúžili si
zaslúžený potlesk a pani učiteľky
poďakovanie za ich namáhavú prácu.
Po programe nasledovalo už tradičné
blahoželanie jubilantom, ktorí sa tento
rok dožili guľatín. Rady seniorov
rozšírilo 5 žien a 4 muži, ktorí sa dožili
krásnej 60-tky. 70 rokov oslávili tento
rok 4 dámy a 3 páni. 80-rokov sa dožil
jeden pán. O dobrú náladu sa postarali
manželia Oborilovci s Jarkom Babišom,
ktorí hrali neúnavne až do neskorého
večera. O výbornú večeru sa postarali
naše pani kuchárky. Všetkým, ktorí
pomohli s prípravou a obsluhou veľmi
pekne ďakujeme.

Stretnutie
s Mikulášom
V predvečer sv. Mikuláša 5.12.2016
sa v sále kultúrneho domu zišli deti
rôznych vekových kategórií aj s rodičmi
a starými rodičmi, aby sa stretli s
Mikulášom. Čakanie im spríjemňovalo
vyfarbovanie obrázkov pri vianočnom
punči. Mikuláš spolu so svojimi
pomocníkmi priniesli všetkým deťom
bohaté balíčky a pri odchode rozsvietili
pred obecným úradom vianočný strom.

Vianoce na dedine
Vianoce už klopú na dvere a Zvončín pripravil
kultúrno-spoločenské podujatie s názvom „Vianoce
na dedine“. Podujatie sa nieslo v duchu ľudovoumeleckých tradícií a remesiel a privítalo svojich
návštevníkov v kultúrnom dome dňa 4. decembra
od 14. hod. Počas celého dňa ste mohli obdivovať
šikovné ruky majstrov ľudového remesla, zakúpiť si
výrobky z textilu, drôtu, prútia, medové výrobky,
a rôzne vianočné dekorácie. V ponuke boli aj
vianočné medovníčky, domáce koláče, drevené
hračky a zdravé čaje. Sprievodným programom
bolo vystúpenie detského folklórneho súboru
Trnavček s pásmom „Zďaleka ideme, novinu vám
nesieme“. Návštevníkov zaujala aj predvianočná
mágia - ondrejské veštenie, obchádzky Lucií, a
tradičné pečenie oblátok. Pre deti boli pripravené
tvorivé vianočné dielničky. Tradičné dedinské
Vianoce pre vás pripravila nezisková organizácia
Sociálne centrum Anjel v spolupráci s Obcou
Zvončín a Poľovným združením Dolinky Zvončín.

Vianočné trhy
V sobotu 10.12.2016 sa konal 3. ročník akcie Vianočné
trhy. Návštevníci si mohli prezrieť a nakúpiť rôzne
výrobky od šikovných a zručných predajcov, vypočuť
koncert gospelovej skupiny – Spektrum, pochutnať na
kapustnici, varenom vínku, či medovine. Akciu pripravili
Alica Vitteková, Lucia Zelenská a Martin Císar, členovia
občianskeho združenia Zelená pre krajší svet.

Vítanie do života
V stredu 14.12.2016 sa stretli novorodenci našej obce
na svojej prvej stretávke. Zoznámili sa so svojimi,
možno budúcimi, „spolužiakmi“. Tento rok v našej
obci pribudli 4 malé občianky a 6 občanov. Všetkým
prajeme veľa zdravia a lásky. Deťom krásne detstvo
a rodičom pevné nervy pri ich výchove.
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Z obecného zastupiteľstva
12.12.2016 - sa riadneho verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva zúčastnili šiesti
poslanci.
Vzali na vedomie:
1. Protest prokurátora k VZN č. 3/2007
o niektorých podmienkach držania psov
2. Stanovisko hl. kontrolórky
k návrhu rozpočtu na r.2017-2019
Schválili:
1. VZN č. 2/2016 o niektorých
podmienkach držania psov
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
na zmenu rozpočtu
3. Fin. príspevok pre TJ Zvončín
na r. 2017 vo výške 4500,-€
4. Fin. príspevok pre PZ Dolinky
Zvončín na r.2017 vo výške 700,-€
5. Fin. príspevok pre
n. o. Sociálne centrum Anjel na r.2017
vo výške 1500,-€
6. Fin. príspevok pre
o. z. Zelená pre krajší svet na r.2017
vo výške 700,-€
7. Fin. príspevok pre
Spolok vinohradníkov a vinárov
Suchá nad Parnou na r.2017
vo výške 50,-€
8. Rozpočet obce Zvončín na r. 2017-2019
9. Odmenu hl. kontrolórke obce
vo výške 30% mesačného platu
10. DHN vo výške 500,-€
na zabezpečenie zdravotnej terapie
pre malé dieťa so zdravotným
problémom z našej obce
Zrušili: VZN č. 3/2007 o niektorých podmienkach
držania psov
Neschválili:
1. Fin. príspevok pre PZ Zelený háj
Suchá nad Parnou
na r. 2017 vo výške 200,-€
2. Fin. príspevok pre
o. z. Zelená pre krajší svet
na r.2017 vo výške 500,-€
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Obecný úrad oznamuje,
že v dňoch 23.12.2016 – 4.1.2017
bude zatvorený
z dôvodu čerpania dovolenky.
Materská škola oznamuje,
že v dňoch 23.12.2016 – 9.1.2017
bude zatvorená
z dôvodu prázdnin.
Obecný úrad upozorňuje:
daňovníkov, ktorí mali v
roku 2016 zmeny, teda kúpili,
predali, zdedili nehnuteľnosť,
ale aj kolaudovali alebo mali
vydané stavebné povolenie,
na povinnosť podania
daňového priznania na daň
z nehnuteľnosti do 31.1.2017
študentov študujúcich na
území SR (vysoké a stredné
školy, odborné učilištia), že
majú nárok na zľavu 50 % z
miestneho poplatku za TKO
v r. 2017. Podmienkou
poskytnutia zľavy je
predloženie potvrdenia
o dennom štúdiu na území
SR a dokladu o ubytovaní
v internáte, resp. potvrdenie
o prechodnom pobyte.
Najneskôr do 31.01.2017.
daňovníkov, ktorí za
obdobie, počas ktorého sa
dlhodobo zdržiavajú
v zahraničí, že majú nárok na
zľavu 100 % z miestneho
poplatku za TKO v r. 2017.
Poplatník uplatňujúci túto
zľavu je povinný predložiť
správcovi poplatku doklad
potvrdzujúci túto právnu
skutočnosť. Tento
preukázateľný doklad nie je
možné nahradiť čestným
prehlásením. Najneskôr do
31.01.2017
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POĎAKOVANIE
Milí spoluobčania,
občianske združenie Zelená pre krajší svet chce touto cestou srdečne poďakovať firme Spedas,
s.r.o., ktorá nás podporila darovaním 2 % z dane v roku 2016. Občianske združenie i vďaka tomu
mohlo obohatiť svoju činnosť o ďalšie aktivity a služby občanom. V rámci tohto roka sme sa
podieľali na príprave Dňa detí, organizovali sme Letné denné tábory, tvorivé dielničky, kurzy
angličtiny pre deti i dospelých, prednášky a workshopy, divadelné predstavenie pre škôlkarov,
burzu detského oblečenia a na záver roka už 3. ročník Vianočných trhov spojených s vianočným
koncertom.
Veľké poďakovanie patrí tiež všetkým vám, ktorí nás povzbudzujete k ďalším dobročinným
aktivitám, a tiež vám, ktorí sa ich s radosťou zúčastňujete. V neposlednom rade chcem poďakovať
všetkým členom o.z., vedúcim táborov, lektorom i skvelým rodičom úžasných detí, že vkladajú
toľko lásky a viery do našej mladej generácie. Niekto múdry raz povedal: Deti sú naším zrkadlom.
A preto „svieťme deťom“. Verme detskej úprimnosti a nestraťme dôveru v ich nadanie
a jedinečnosť. Nech v každom veku cítia, že sú bezpodmienečne milované, nech vedia, že nám na
nich záleží. Aby všetky ľudské srdcia žiarili v tomto našom svete ako požehnané a pochopené
svetielka, nielen v čase vianočnom. Na záver mi dovoľte popriať vám pokojný Advent a šťastné
i veselé Vianoce.
PhDr. Monika Zelenská

OZNAM
Výbor PZ Dolinky Zvončín vlastníkom pozemkov
V roku 2016 bolo založené nové Poľovnícke združenie s názvom „Dolinky Zvončín“,
zaregistrované na Okresnom úrade Trnava – Pozemkový a lesný odbor dňa 20.6.2016, IČO:
50401467.
Poľovnícke združenie Dolinky Zvončín sa stalo členom Slovenskej poľovníckej komory od
dňa 18.10.2016. Členmi PZ Dolinky sú občania Zvončína a Suchej nad Parnou.
Spoločnosť AGROPO, s.r.o., Zvončín, v zastúpení vlastníkov pozemkov, prenajala
v auguste 2016, na obdobie 10 rokov od r. 2018, poľovný revír Poľovníckemu združeniu Dolinky
Zvončín na základe Vášho súhlasu uvedeného v Zmluve o prenájme pozemkov s AGROPO, s.r.o.
zastupovať Vás v tvorbe poľovných revírov a uzatváraní nájomných zmlúv o postúpení práva
poľovníctva.
Výbor PZ Dolinky Zvončín upozorňuje vlastníkov pozemkov v katastri obcí Zvončín
a Suchá nad Parnou, aby nedávali duplicitný písomný súhlas na užívanie pozemkov, ako
poľovného revíru pre Poľovnícke združenie „Zelený háj Suchá nad Parnou“.
Niektorí členovia Poľovníckeho združenia Zelený háj Suchá nad Parnou navštevujú
vlastníkov pozemkov, ktorých zavádzajú dezinformáciami o existencii a právoplatnosti
Poľovníckeho združenia Dolinky Zvončín a jeho prenájmu poľovného revíru.
Z hore uvedených skutočností je vidieť ich nekorektné jednanie voči vlastníkom pozemkov
a novovzniknutému PZ Dolinky Zvončín.
Za pochopenie Vám vopred ďakuje výbor PZ Dolinky Zvončín
v zastúpení Jozef Krchnák, Ján Miklošovič, Ing. Milan Hulka a Ing. Jozef Bartoš.
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Príjemné prežitie vianočných sviatkov v rodinnom kruhu,
pokoj v duši a lásku v srdci nielen počas sviatkov
želajú
starostka
a pracovníčky Obecného úradu.

Obec Zvončín
Vás pozýva
na

Silvestrovský prípitok a ohňostroj
31.12.2016
o 20:00 hod.
pred obecný úrad.
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