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CINGÁČIK
Sokoliar
v materskej škôlke

Brigáda Poľovníckeho
združenia Dolinky
V nedeľu
15.10.2017 sa konala brigáda
Poľovníckeho združenie Dolinky Zvončín.
V ekoparku osadili nové stoly, lavičky a koše,
ktoré obec získala s grantu Slovenskej
agentúry životného prostredia
„Obnova
dediny 2017“. Za pomoc všetkým zúčastneným
srdečne ďakujeme.

V jedno slnečné jesenné dopoludnie
navštívil našu materskú škôlku sokoliar.
Predstavil deťom dravce, ktoré môžu deti
vidieť vo voľnej prírode u nás na
Slovensku. Deti sa o dravcoch naučili
veľa nových informácií a tí, čo sa nebáli,
si vyskúšali ich váhu aj na vlastnej ruke.

Mikuláš v škôlke

Stretnutie
seniorov
Október je mesiacom úcty k starším
a tradične sa v tomto období koná
stretnutie seniorov našej obce. Tento rok
sa stretnutie konalo v piatok 27.10.2017.
Deti našej materskej škôlky pripravili pre
svoje
babičky
a dedkov
prekrásne
hudobno-scénické pásmo. Predstavili sa
„malkáči“ aj „veľkáči“ pod vedením svojich
učiteliek, ktorým treba srdečne poďakovať
za prípravu programu.
Už tradične pripravuje obec pre
tohtoročných
jubilantov
malé
prekvapenie. Tento rok sme odovzdali
darčeky 12-tym 60-nikom – 5 dámam a 7
pánom. 70 rokov sa tento rok dožilo 6 dám
a 3 páni. Krásnych 80 rokov sa dožili 1
dáma a 2 páni. 90-iny tento rok dovŕšili 3
dámy.
Po výbornej večeri a chutných koláčikoch
sa o zábavu starali manželia Oborilovci
a Jarko Babiš. Do tanca hrali až do
odchodu posledných tanečníkov.

V utorok
5.12.2017
navštívil
materskú
školu
sv.
Mikuláš
s pomocníkom
Anjelom.
Priniesol
deťom bohaté balíčky, za čo sa mu
odvďačili pesničkami a básničkami.
Srdečná
vďaka
patrí
všetkým
sponzorom, ktorí akciu podporili.

Stretnutie s
Mikulášom
Sv. Mikuláš neobišiel ani našu
obec a medzi poslušné deti Zvončína
zavítal 6.12.2017 o 17:00. Rozsvietil
obecný vianočný stromček a spolu
s čertíkmi a anjelmi rozdal deťom
sladké balíčky. Deti sa nehanbili
a Mikulášovi zaspievali a zarecitovali.
Spolu s rodičmi si večer užili
pri
vianočnom
punči
a spoločnom
zdobení stromčeka. Ich rozžiarené
očká boli pre účinkujúcich tou
najlepšou odmenou.
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OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Materská škola Zvončín oznamuje, že v dňoch 23.12.2017 – 8.1.2018 budú vianočné
prázdniny.
Školská jedáleň oznamuje stravníkom, ktorí odoberajú obedy, že v čase vianočných
prázdnin (viď oznam vyššie) sa strava nebude poskytovať.
Obec Zvončín oznamuje občanom, že v dňoch 22.12.2017-2.1.2018 bude obecný úrad
zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.
Fotodokumentácia zo všetkých kultúrno-spoločenských akcií je zverejnená na webovej
a facebookovej stránke obce.
Obecný úrad upozorňuje:
● daňovníkov, ktorí mali v roku 2017 zmeny, teda kúpili, predali, zdedili, kolaudovali
alebo mali vydané stavebné povolenie na nehnuteľnosť, na povinnosť podať daňové
priznanie na daň z nehnuteľnosti do 31.1.2018
● študentov študujúcich na území SR (vysoké a stredné školy), že majú nárok na zľavu
50 % z miestneho poplatku za komunálny odpad 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 treba doručiť najneskôr do
31.1.2018.
● poplatníkov dlhodobo sa zdržiavajúcich počas roka 2017 v zahraničí, že majú 100 %
zľavu z poplatku za komunálny odpad. Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný
predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť najneskôr do
31.1.2018. Tento preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
Občianske združenie Zelená pre krajší vás pozýva
na vysúpenie štyroch známych glosátorov
Sedem bez záruky. Elena Vacvalová, Oľga
Feldeková Leško a Milan Lasica v populárnej
talk show známej z obrazoviek TV JOJ a
atraktívny hudobný hosť v Holiday Inn
v Trnave. Nenechajte si ujsť neopakovateľné
vtipné postrehy a komentáre na udalosti z
domácej i zahraničnej politiky, spoločnosti a
všetkého, čo život prináša.
27.4.2018 o 19:00 hod. Ceny vstupeniek

16 Eur a 18 Eur - pre občanov Zvončína
5% zľava na vstupenky objednané
na t. č. 0907 661 980 alebo na
email zdruzeniezelena@gmail.com.
Viac info na www.maxiticket.sk
alebo facebook.com/zelenaprekrajsisvet.
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Senior klub
srdečne pozýva
všetkých seniorov
na Vianočný
večierok,
ktorý sa bude konať
28.12.2017
(štvrtok)
o 17:00 hod.
v kultúrnom dome.
Príďte sa zabaviť
v spoločnosti
susedov a priateľov
pri príjemnej hudbe.
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*************************************************************************************************

Z obecného zastupiteľstva
5.12.2017 sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili jeho štyria poslanci
a hlavná kontrolórka obce.
Vzali na vedomie:
1. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017
2. Žiadosť domova soc. služieb v Križovanoch nad Dudváhom
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2018-2020
Schválili:
1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
2. Plány kontrol hlavnej kontrolórky na r. 2018
3. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
4. Finančný príspevok pre TJ Zvončín na r. 2018 vo výške 4 500,-€ na zabezpečenie účasti vo
futbalovej lige
5. Finančný príspevok pre TJ Zvončín na účasť žiakov na turnaji vo Francúzsku vo výške 1 500,-€
6. Finančný príspevok pre Poľovnícke združenie Dolinky Zvončín na r. 2018 vo výške 700,-€ na
starostlivosť o zeleň v katastri obce
7. Finančný príspevok pre Sociálne centrum Anjel n. o. na r. 2018 vo výške 1 000,-€ na klubovú
činnosť, karneval a veľkonočné trhy
8. Finančný príspevok pre združenie Zelená pre krajší svet o. z. na r. 2018 vo výške 2 000,-€ na
zabezpečenie kultúrno-spoločenských akcií v zmysle dohodnutého plánu akcií na r. 2018
9. Rozpočet obce Zvončín na r. 2018-2020
10. Odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 30% mesačného platu
Neschválili:
1. Poskytnutie finančného príspevku pre Domov sociálnych služieb v Križovanoch nad Dudváhom,
nakoľko tam nemáme klienta z našej obce
2. Finančný príspevok pre združenie Zelená pre krajší svet o. z. na r. 2018 vo výške 1 000,-€ na
zabezpečenie kultúrno-spoločenských akcií – divadelné predstavenie, rozlúčka s prázdninami,
vianočné trhy a vianočný koncert
3. Finančný príspevok pre občiansky spolok Vinohradníkov a vinárov Suchá nad Parnou na r. 2018

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

Príjemné prežitie
vianocných sviatkov v rodinnom kruhu,
pokoj v duši a lásku v srdci
želajú
starostka
a pracovnícky obecného úradu
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Zelená pre krajší svet o. z.
pozýva
31.12.2017 o 18:00 hod do parčíku pri potoku
dospelých aj deti
na Silvestrovský ohňostroj.

Obec Zvončín
Vás pozýva
1.1.2018 o 00:30 hod.
do parčíku pri potoku
na novoročný prípitok a ohňostroj.
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