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C I N G Á Č I K
Vítanie do života
V stredu 28.12.2012 naštartovali tohtoroční noví najmladší obyvatelia Zvončína svoje
kočíky. V náručí svojich rodičov, či starej mamy sa nechali priniesť na svoju prvú životnú stretávku
s rovesníkmi. Od starostky obce si prevzali pamätnú knižku a od pracovníčok OÚ finančný príspevok
obce.
Po slávnostnom prípitku nechali svojich rodičov porozprávať sa o rodičovských radostiach i
problémoch. Keď ich to začalo unavovať, jednoducho si pospali, alebo dali jasne najavo, že už treba
zmeniť vzduch.

Vianočný šachový turnaj
Šachový klub ŠK Zvončín v spolupráci s OÚ Zvončín usporiadal 7. ročník vianočného šachového
turnaja. Prvý raz sa hral švajčiarskym systémom na 7 kôl a hrací čas bol 2 x 15 min.
Za účasti 16 šachistov bolo nasledovné poradie výťazov:
• Kategória dospelí :
1. Novák Radim
Trnava
6b
2. Bachratý Milan
Trnava
5b + 31,5 pb
3. Deák Rudolf
ŠK Zvončín
5b + 30 pb
• Kategória juniori:
1. Hudcovič Dušan
Zvončín
4b
2. Benovič Erik
Suchá n/P
3b
3. Silný Ondrej
ŠK Zvončín
2b
Ďalej za Zvončín hrali : Deák Rastislav a Branislav, Hudcovič Kamil, Riško Marian, MUDr. Silný Tibor,
Debrecký Pavol a Gergel Marek. Rozhodcom turnaja bol Mgr. Bičan Vojtech. Starostka obce
Mgr. Michaela Strakošová víťazovi odovzdala putovný pohár a každý účastník si prevzal cenu.
Organizátori ďakujú sponzorom turnaja, ktorými boli OÚ Zvončín, rodina Bičanová, rodina Deáková,
rodina Vitteková, rodina Debrecká, Vincet Kobetič, RNDr. Izakovičová a PhDr. Princová.

Novoročný prípitok a ohňostroj
Občania Zvončína sa v prvej hodine Nového roka 2012 zišli pri slávnostnom ohňostroji pred OÚ,
aby si spoločne s priateľmi, susedmi a známymi spoločne pripili. Starostka obce slávnostným
príhovorom zaželala všetkým do Nového roku všetko najlepšie.
P. Kosnáč pripravil pre Zvončanov prekrásny ohňostroj. O chutné varené víno sa postarala
p. Císarová s pomocníčkami. Všetkým patrí srdečná vďaka.

Mariášový turnaj
Dňa 21.1.2012 sa v miestnom KD konal už V. ročník mariášového turnaja o Cenu Zvončína.
Pri 11 stoloch súťažilo 33 hráčov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Hral sa volený 5 centový
mariáš do 100 na 5 kôl.
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Vďaka sponzorom Obec Zvončín, Kovoefekt Martin Belavý, Ing. Milan Císar, autodoprava Daniel
Bugyi, Penzión Rosenthal Ružindol, Dvor u Sedliaka Smolenice, Pneuservis PPS, Rybárske potreby
Beethovenova 28, Agropo Zvončín, fa Calmit, p. Mikolášik, p. Deák, mlyn Penam, Hostinec Pri
potoku Zvončín, mana2.sk, pesvpohode.sk si každý z účastníkov odniesol vecnú cenu.
Najlepšia trojica boli:
1. Peter Strakoš z Bratislavy,
2. Rudolf Hano z Trnavy
3. Štefan Katona z Brestovian.
Víťazi si k cenám rozdelili finančný výnos z turnaja. Najlepším domácim hráčom bol František
Chrvala .

Ples športovcov
Plesová sezóna nám skončila a Zvončania si ju užili, ako každý rok, naplno.
V sobotu 28.1.2012 sa v našom KD konal už tradičný Ples športovcov, ktorý sa teší vysokej obľube
v okolí. Chutná večera a výborná hudba už nikoho neprekvapí a povestná bohatá tombola, nezostala
nič dlžná svojej povesti. Plesajúce páry si odniesli 50 hodnotných cien, ktoré do tomboly zabezpečili
sponzori, ktorým patrí srdečná vďaka. A kto nevyhral, nech nesmúti, pretože o rok sa bude u nás
plesať znovu.

Maškarný ples v MŠ
V utorok 14.2.2012 na sv. Valentína si pre deti našej škôlky pripravili pani učiteľky Valentínsky
darček v podobe maškarného plesu. Herňa našej MŠ sa premenila na vyzdobenú sálu plnú rôznych
rozprávkových bytostí. Tento deň si deti naplno užili, za čo patrí vďaka p. učiteľkám, p. školníčke,
p. kuchárke a samozrejme rodičom, ktorí pre deti zabezpečili prekrásne masky.

Pochovávanie basy
Tak už to prišlo aj k nám... V nedeľu 19.2.2012 sme v našej obci Pochovali basu za aktívnej pomoci
folklórneho súboru Opojčanka. Vydarený program si občania mohli vychutnať pri dobrom vínku
a pochúťkach, ktoré pre nich pripravili naše gazdinky.
O bohaté pohostenie sa postarali p. Poláčková, p. Hrubá, p. Karadyová, p. Kopčániová,
p. Jurkovská, p. Miklošovičová, p. Silná, p. Belavá, p. Ilavská, p. Crhoňová, p. Mikolášiková,
p. Suchánová, p. Císarová, p. Zelenská a p. Strakošová.

OZNAMY
Zmena úradných hodín OÚ
Obecný úrad upozorňuje na zmenu úradných hodín na OÚ. Utorok je nestránkový deň a výber daní
sa realizuje v pondelok, stredu, štvrtok a piatok od 9.00 hod., nakoľko zamestnankyňa, ktorá má na
starosti správu daní pracuje na skrátený pracovný úväzok.

Upozornenie daňovníkov
Upozorňujeme daňovníkov, ktorí mali v minulom roku zmeny vo vlastníctve nehnuteľností
(niečo kúpili, predali, kolaudovali alebo majú vydané stavebné povolenie) a nesplnili si svoju
oznamovaciu povinnosť do 31.1.2012, aby tak urobili v najbližšej dobe a predišli tak sankcii
z oneskoreného podania daňového priznania z nehnuteľnosti.
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K 31.12.2011 má naša obec 760 obyvateľov.
V roku 2011...
... nás opustili:

... sa narodili:

... sa odsťahovali:

1. Izakovičová Mária
2. Gažovič Jozef
3. Izakovičová Helena
4. Kosnáčová Emília
5. Čavojská Katarína
6. Jancová Mária
7. Dudáš Igor
8. Dolnáková Edita
9. Hrčka Jozef

1.Krchnák Lukáš
2. Máliková Michaela
3. Gažovič Matúš
4. Hrčka Adam
5. Hrčková Vanesa
6. Císarová Nikola
7. Temňáková Lilien
8. Karady Matej
9. Ševečka Marek
10. Miklošovič František
11. Miklošovičová Klaudia Ema
12. Minarovič Lukáš
13. Gríková Olívia
14. Cvik Tomáš

1. Hrušovský Pavol
2. Zverbík Juraj
3. Zverbíková Lucia
4. Zverbík Samuel
5. Grgáč Pavol
6. Branišová Lýdia
7. Dudáš Peter
8. Ondruš Vincent
9. Hrubý Michal
10. Černotová Eva
11.Rášová Anna
12. Halaksová Klaudia
13. Izakovič Juraj

12. Jurík Peter
13. Juríková Alžbeta
14. Mrvová Andrea
15. Mrva Filip
16. Mrva Martin
17. Mráz Igor
18. Čambál Emil
19. Čambálová Mária
20. Tománeková Svetlana
21. Hulka Miloš
22. Hulková Sylvia

23. Hulková Lucia
24. Štrbík Peter
25. Štrbíková Natália
26. Štrbíková Paulína
27. Štrbík Oliver
28. Štreba Martin
29. Štrebová Mária
30. Burský Vladimír
31. Burská Miriam
32. Burský Denis

... sa prisťahovali:
1. Matula Rudolf
2. Matulová Valéria
3. Matula Mário
4. Praj Milan
5. Prajová Marcela
6. Praj Michal
7. Šille Štefan
8. Chmura Tomáš
9. Chmúrová Soňa
10. Chmúrová Ema
11. Chmúrová Timea

Z obecného zastupiteľstva
16.2.2012 - zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo všetkých sedem poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1. Zásady hospodárenia s majetkom obce,
2. fin. príspevok pre šachový klub ŠK Zvončín vo výške 100 € na činnosť,
3. fin. príspevok pre o. z. Pro homine vo výške 2 500 € na rekonštrukciu interiéru kostola sv. Anny vo
Zvončíne.
Neschválili:
1. žiadosť o vysypanie poľnej cesty kameňom.
Vzali na vedomie:
1. správu o činnosti obce za r.2011,
2. stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie.

Správa o činnosti obce Zvončín za r. 2011
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Administratívna oblasť
Vypracovali sme 6 žiadostí o dotácie:
1. Projekt na opravu strechy KD z grantu Ministerstva financií SR - neschválené
2. Žiadosť o dotáciu z výzvy TTSK na projekt „Mládež deťom“ – zábavno-športové
popoludnie pre deti k MDD – schválené 200,- €
3. Žiadosť o dotáciu z výzvy TTSK na projekt „Šachový turnaj“ – neschválené
4. Žiadosť o fin. prostriedky EU z Regionálneho operačného programu životného prostredia –
ešte v procese rozhodovania
5. Žiadosť o dotáciu na oživenie činnosti obecnej knižnice vo Zvončíne z grantu Ministerstva
kultúry SR - schválené 400,-€
6. Žiadosť o fin. prostriedky z Environmentálneho fondu na projekt Predĺženie verejného
vodovodu - neschválené
Vydali a schválili sme 3 Všeobecne záväzné nariadenia obce:
1. VZN č. 3/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Zvončín
2. VZN č. 2/2011 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Zvončín
3. VZN č. 1/2011 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Zvončín.





Prebehli kontroly zabezpečovania požiarnej ochrany, skladu CO – bez chýb.
Bol vykonaný každoročný audit, na základe ktorého bol schválený záverečný účet obce bez
výhrad.
Bola vykonaná kontrola vedenia registratúry - bez chýb.
Zabezpečili a zrealizovali sme vyraďovanie do štátneho archívu

Oblasť styku s verejnosťou




Vydali sme 6 čísel občasníka Cingáčik.
Bola riešená 1 sťažnosť občana a 2 podnety.
Obec poskytuje spoločné stravovanie pre 5 dôchodcov.

Pod záštitou obce prebehlo 22 kultúrno-spoločenských akcií:
1. Novoročný ohňostroj
12. Polícia medzi škôlkarmi
2. Ples športovcov
13. Svätojánska noc v MŠ
3. Karneval MŠ
14. Jánske ohne
4. Mariášový turnaj
15. Muzikálové predstavenie
5. Koncert Spievankovo
16. Veselé tekvice
6. Noc s Andersenom
17. Stretnutie seniorov
7. Spievankovo v MŠ
18. Stretnutie s Mikulášom
8. Stavanie mája
19. Vešiakové kráľovstvo – divadlo pre MŠ
9. Ďeň matiek
20. Vianočný koncert zboru Cantica Nova
10. Majáles
21. 7. Ročník Vianočného šachového turnaja
11. MDD
22. Vítanie do života




MŠ pripravila pre deti 5 akcií a veľký program ku dvom obecným akciám.
Obecná knižnica pripravila 2 akcie pre deti aj dospelých a z dotácie MK SR doplnila knižničný
fond.
Skupina mladých ľudí pripravila už 6. ročník športovo-zábavného popoludnia pre deti k MDD.
V tomto roku bola akcia podporená okrem sponzorov aj Trnavským samosprávnym krajom.
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TJ Družstevník zabezpečil počas roka 52 súťažných a 12 prípravných zápasov, pripravil zimný
futbalový turnaj ObFZ a každoročne organizuje v obci Ples športovcov.
Priatelia mariášu z radov občanov zorganizovali 4. ročník Mariášového turnaja.
PZ Zelený háj vysadilo dva nové remízy, podľa projektu pozemkových úprav, ktoré budú slúžiť
proti pôdnej, veternej a vodnej erózii pôdy a zároveň pomôžu k zvýšeniu výskytu poľovnej
zveri v poľovnom revíri.
Nezisková organizácia Sociálne Centrum Anjel v rámci Senior klubu, pripravila fašiangový
a vianočný večierok, návštevu divadelného predstavenia v Bratislave a Trnave, koncerty,
prednášky a výlety do Horných Salíb. V rámci Junior klubu fungoval fotografický, gitarový
a šachový krúžok, krúžok juda a zumby. Mama klub poskytoval cvičenie mamičiek s deťmi,
pedagogicko-psychologické prednášky a poradenstvo, divadelné predstavenie, zdravotné
masáže a kozmetické poradenstvo.
Občianske združenie Zelená pre krajší svet, pripravilo 4 kultúrno-spoločenské akcie - koncert
pre deti Spievankovo, Majáles organizovaný juniormi, muzikálové predstavenie potulný
kabaret a Vianočný koncert v kostole.
Vznikol Šachový klub, ktorý pripravil 7. ročník Šachového turnaja a mesačne zabezpečuje
ligové zápasy.

Oblasť výstavby






Vydali sme:

9 stavebných povolení
13 kolaudačných rozhodnutí
3 povolenia na výrub drevín
1 povolenie na odstránenie stavby
17 ohlásení o drobnej stavbe
3 ohlásenia stavebných úprav
6 rozhodnutí o zvláštnom užívaní komunikácií (rozkopávky)
3 povolení na malý zdroj znečistenia ovzdušia
3 x bol vykonaný štátny stavebný dohľad nad nepovolenými stavbami.
V budove KD boli zahájené práce na rekonštrukcii soc. zariadení.
Spolupracovali sme pri oprave kostola zabezpečovaním odvozu odpadov. Vyviezlo sa 9,74 t
odpadu.

Oblasť živ. prostredia




Vysadili sa dva nové remízy, kde bolo vysadených 200 stromov a kríkov.
Z recyklačného fondu sme za r. 2010 získali 499 Eur, ktoré sme získali za separovanie odpadu.
Zabezpečovali sme likvidáciu malých čiernych skládok.

Zasadnutia poslancov OZ
Poslanci sa stretli na prípravných poradách 14 krát, kde pripravili 9 verejných zasadnutí OZ.
Činnosť komisií
 Komisia ver. por. a živ. prostr. zasadala 9x, prešetrovala 1 sťažnosť a 2 podnety od občanov.
 Kultúrna komisia zasadala 3x a zabezpečila 5 kultúrno-spoločenských akcií.
 Komisia pre výstavbu a územné plánovanie zasadala 10x, riešila postupné vysporiadavanie
pozemkov pod miestnymi komunikáciami a vzala na vedomie 25 vyjadrení k ohláseným
drobným stavbám, stavebným úpravám a malým zdrojom znečistenia ovzdušia.
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