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CINGÁČIK
Vyrezávanie tekvíc
a vypúšťanie balónov
Obľúbená jesenná akcia nielen pre deti sa konala v
piatok 21.9.2018. Príjemný teplučký septembrový
podvečer sme sa stretli v parčíku pri potoku. Deti spolu s
rodičmi vyrezávali originálne tekvice, niektorí si vyfarbili
tekvičky papierové, mnohí si s nadšením dali pomaľovať
tvár, všetci sa dobre zabávali, porozprávali a s radosťou
v očiach vypustili balóniky... Ďakujeme organizátorom a
dobrovoľníkom za milú akciu.
Podľa chladného a upršaného počasia, ktoré nastalo na
druhý deň, to bola doslova zároveň aj rozlúčka s letom. 

Šašo FIFO, Vierka
a zakliate prasiatko
Nedeľné popoludnie 30.9.2018 navštívili
našu obec Šašo Fifo a Vierka, ktorí prišli spolu
s našimi deťmi vyslobodiť zakliate prasiatko.
Scénky s pesničkami rozžiarili detské očká
a zabavili aj rodičov a starých rodičov. Napriek
menšiemu počtu detí sa im zakliate prasiatko
podarilo odkliať a spokojné sa mohli vrátiť
domov.
Interaktívne divadlo pre našich najmladších
zabezpečili
organizátori
z občianskeho
združenia Zelená pre krajší svet, za čo im patrí
vďaka.

Beseda „ Ako sa nestať obeťou trestného činu“

V stredu 19.9.2018 sa v klubovni Sociálneho centra Anjel konala beseda s pracovníčkami Ministerstva
vnútra SR na tému „Ako sa nestať obeťou trestných činov“. Beseda bola zameraná pre seniorov a prednášajúce
ukázali praktickými ukážkami čomu sa majú seniori, a nie len oni, chrániť pred zlodejmi, špekulantmi či
„šmejdmi“. Všetci účastníci si okrem užitočných informácií odniesli „Desatoro bezpečného seniora“ (uvádzame
ho na druhej strane tohto Cingáčika) a malý darček. Organizátorke ďakujeme za zorganizovanie užitočnej
besedy, ktorá bude mať tématické pokračovanie s praktickými ukážkami sebaobrany.

.

OZNAMY
Obec Zvončín Vás pozýva na
„Predstavenie kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva“,
ktoré sa bude konať 26.10.2018 o 16:00 hod. v kultúrnom dome vo Zvončíne.
●
Zelená pre krajší svet o. z. organizuje v rámci Mesiaca úcty k starším koncert kapely
SOKOLY, ktorý sa bude konať 19.10.2018 o 18:00 hod. v kultúrnom dome vo Zvončíne.
●
Obec Zvončín pozýva všetkých občanov starších ako 60 rokov na „Stretnutie seniorov“,
ktoré sa bude konať 28.10.2018 o 16:00 hod. v kultúrnom dome vo Zvončíne.
●
Zelená pre krajší svet o.z. organizuje dňa 8.12.2018 Vianočné trhy a oznamuje
záujemcom o predajné miesta, že sa môžu hlásiť na tel. č. 0907 661 980.
●
Obec Zvončín, ako správca miestneho cintorína oznamuje, že v mesiacoch október a
november budú všetky hrobové miesta označené novými číslami na plastových tabuľkách.
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Z obecného
zastupiteľstva
12.9.2018 sa riadneho verejného
zasadnutia obecného zastupiteľstva
zúčastnili jeho štyria poslanci
a hlavná kontrolórka.
Vzali na vedomie:

1. Stanovisko komisie pre výstavbu
a územné
plánovanie
kúpe
pozemkov pod budúcu miestnu
komunikáciu
v lokalite
„Za humnami I.“
2. Stanovisko komisie pre výstavbu
a územné plánovanie k žiadosti
S. Hrčku o prenájom časti
obecného pozemku

Schválili:

1. Kúpu pozemkov pod miestnu
komunikáciu
v lokalite
„Za humnami I.“
2. Presunutie bodu programu č. 5
po
doplnení
vyjadrenia
stavebného úradu k šírkovým
parametrom cesty
3. Zápis do kroniky za r. 2017
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
5. Komunitný plán sociálnych služieb
6. Jeden volebný obvod s počtom
poslancov 7 na nadchádzajúce
volebné obdobie 2019-2022
7. 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
nízkopodlažnej
bytovej zástavby - RD.
Poverili:
starostku obce objednaním
zmeny u spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie
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DESATORO
BEZPEČNÉHO SENIORA
NENALETÍM NA „VÝHODNÝ“ NÁKUP
Vždy si prečítam podmienky uvedené malým písmom
v kúpnej zmluve, aby som sa vyhol ďalším zbytočným
platbám.

NEDÁM PENIAZE DO RÚK CUDZÍM ĽUĎOM

Nech ich argumenty pôsobia akokoľvek dôveryhodne, vždy si
overím pravdivosť ich slov, ak odo mňa pýtajú peniaze doma,
alebo na ulici.

NENECHÁM SA OKLAMAŤ POD ZÁMIENKOU PROBLÉMOV
MOJICH BLÍZKYCH
Okamžite volám blízkemu a overím si pravdivosť príbehu.
Hovor blízkemu vždy vytáčam sám, nenechám to spraviť
cudzieho, ktorý zámerne vytočí svojho komplica.

NEVPUSTÍM DO DOMU CUDZIEHO ČLOVEKA, ABY MA
OKRADOL
Ani v prípade ak sa ukáže odznakom alebo preukazom – môžu
byť falošné. Ak ho nepoznám, nechávam ho stáť za dverami.

NEUKÁŽEM SKRÝŠU NA PENIAZE CUDZIEMU ČLOVEKU

Nevyberám peniaze zo svojej skrýše a nehovorím nikomu
cudziemu, kde sú uložené, ani koľko peňazí mám doma alebo
v banke.

NENALETÍM
ÚRADNÍKOM

FALOŠNÝM

POLICAJTOM

A INÝM

Na príslušnom úrade si vždy telefonicky overím, či ku mne
vyslali konkrétneho úradníka. Nevpúšťam týchto ľudí dnu,
kým mi úrad nepotvrdí dôvod ich návštevy.

NEDÁM SA OKLAMAŤ FALOŠNÝMI KAMARÁTMI MOJICH
VNÚČAT
Ak odo mňa pýtajú peniaze pre vnuka alebo ako pomoc pre
seba, okamžite volám vnukovi, aj vtedy ak mi jeho kamarát
tvrdil, že vnuk leží zranený v nemocnici.

NENALETÍM NA FALOŠNÉ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY
CUDZÍCH ĽUDÍ
Ak ma úpenlivo prosia o finančnú pomoc pri zdravotných
problémoch seba alebo svojho blízkeho, nenaletím
a nedávam žiadne peniaze cudzím.

NEROZMIEŇAM PENIAZE CUDZÍM ĽUĎOM

Neberiem peniaze od cudzích ľudí a nevydávam im z nich
svoje peniaze, ani im nerozmieňam a za žiadnych okolností im
neukazujem, kde držím svoju hotovosť.

NENASTUPUJEM CUDZÍM DO AUTA

Ak mi núkajú nezištnú pomoc, alebo potrebujú poradiť
s cestou, nikdy k nim nesadnem do auta a nenechám sa
okradnúť alebo ublížiť si.

Dôležité NONSTOP telefónne čísla:
POLÍCIA
158
SENIOR LINKA 0800 172 500
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