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Cingáčik

... a je tu opäť!
Čas, kedy sa častejšie snažíme pozastaviť v kolobehu povinností. Čas, kedy sa snažíme
myslieť viac na rodinu, blízkych a priateľov, ktorých sa snažíme niečím potešiť. Čas, kedy si
navzájom prajeme pokojné prežitie sviatkov.
Aj ja sa chcem pripojiť ku všetkým tým, ktorí Vám želajú prežitie pekných a pokojných
Vianoc a do Nového roka 2012 popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, pozitívnych podnetov a
správnych rozhodnutí.
Starostka obce

Stretnutie seniorov
V sobotu 5.11.2011 sa v KD konalo stretnutie občanov nad 60 r. Takmer 80 starších ľudí si
pozrelo prekrásny program, ktorý pre nich pripravili naši najmladší – škôlkari. Detičky sa pod
vedením p. učiteľky Čižinskej a p. učiteľky Lužákovej predviedli ako skvelí recitátori, speváci
a tanečníci. Nasledovalo blahoželanie občanom, ktorí sa v tomto roku dožili guľatého
životného jubilea. Pri dobrej večeri a následnom tancovaní sa o dobrú zábavu postarali , už
tradične, manželia Oboriloví s J. Babišom. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
úspešnom priebehu večera – kultúrnej komisii, p. kuchárkam, p. cukrárkam, mládeži, ktorá
obsluhovala, p. učiteľkám MŠ za program a všetkým účinkujúcim.

Mikulášske stretnutie
V podvečer, 4.12.2011, sa rozsvietil vianočný stromček pred kultúrnym domom, čo bolo
neklamným znakom toho, že do našej obce dorazil sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Všetky
deti (rôzneho veku od 0-99 rokov) ho už netrpezlivo očakávali v sále, kde mu pri čakaní
ozdobili ďalší stromček a namaľovali obrázky. Pri jeho príchode zostalo v sále hrobové ticho,
aby všetci počuli zvonenie vianočných roľničiek. Neskôr sa však deti jednotlivo rozspievali
a rozrecitovali, aby si zaslúžili sladkú odmenu. Sv. Mikuláš rozdal deťom do 15. r. bohaté
balíčky a tým starším zaželal pekné a pokojné Vianoce. Pri odchode sľúbil, že o rok určite
príde opäť.
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OZNAMY
Vianočný koncert zboru CANTICA NOVA

Obec Zvončín v spolupráci s o. z. Zelená pre krajší svet Vás pozývajú na Vianočný koncert zboru CANTICA
NOVA, ktorý sa bude konať v nedeľu 18.12.2011 o 16.00 hod. v kostole sv. Anny vo Zvončíne.

Zber elektroodpadu

Obecný úrad v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje zber elektroodpadu. Zber sa uskutoční
v pondelok 19.12.2011 o 9.00 hod. V čase od 7.00 - 8.30 si pred dom vyneste staré nepotrebné elektrické
a elektronické zariadenia. Ide o elektrické spotrebiče, počítače, ale aj žiarivky, batérie a autobatérie. Od
9.00 hod budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať.

Vianočná kapustnica

V sobotu 17.12.2011 o 16.00 hod. sa bude v novej uličke variť a podávať Vianočná kapustnica a varené
víno. Obyvatelia novej uličky srdečne pozývajú svojich spoluobčanov pri príležitosti Vianočných sviatkov
na príjemné stretnutie a ochutnávku týchto vianočných špecialít.

Vianočný šachový turnaj

Šachový klub Zvončín v spolupráci s Obcou Zvončín pozývajú priaznivcov šachu na 7. ročník Vianočného
šachového turnaja, ktorý sa bude konať na sv. Štefana, 26.12.2011 o 13.00 hod. v zasadačke OcÚ.
Prihlásiť sa treba 24 h pred turnajom na t. č. 0907 081 517 alebo mailom na vobi47@gmail.com alebo
osobne u rozhodcu p. Bičana, Zvončín 113. Štartovné je 2 € pre dospelých a 1 € juniori.

Vítanie do života

Dňa 28.12.2011 sa bude konať Vítanie do života detí narodených v r. 2011 v zasadačke OcÚ.

Novoročný prípitok s ohňostrojom

Obec Zvončín Vás pozýva na Novoročný prípitok s ohňostrojom , ktorý sa bude konať tradične 1.1.2012
o 0.30 hod. pred Obecným úradom.

Z obecného zastupiteľstva
15.12.2011 - zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo všetkých sedem poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1. fin. príspevok pre TJ na r. 2012 vo výške 4 000 €,
2. fin. príspevok pre PZ Zelený háj na r.2012 vo výške 700 €,
3. fin. príspevok pre n. o. Sociálne centrum Anjel na r. 2012 vo výške 1 500 €,
4. fin. príspevok pre o. z. Zelená pre krajší svet na r. 2012 vo výške 1 500 €,
5. schválili VZN č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO,
6. programový rozpočet na r. 2012-2014,
7. plán kontrol HK na 1. a 2. polrok r. 2012,
8. zvýšenie príjmovej časti rozpočtu na r.2011 a úpravu výdavkovej časti rozpočtu na r.2011,
9. odmenu HK obce ,
10. schválili zvýšenie platu starostke obce,
11. opravu uznesenia č.37/2011 a 38/2011,
12. predaj časti pozemku MUDr. Heribanovi
Neschválili:
1. fin. príspevok pre Spolok vinohradníkov a vinárov v Suchej nad Parnou
Vzali na vedomie:
1. stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2012-2014
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