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C I N G Á Č I K
Noc s Andersenom
30. marca 2012 jedenásť malých spáčov-nespáčov a knihovníčkine pomocníčky už po štvrtýkrát
v našej knižnici vzdali hold jednému z najznámejších rozprávkarov Hansovi Christianovi Andersenovi.
Po úvodnom príhovore knihovníčky si deti vypočuli krátky životopis autora a následne im bola
predstavená ďalšia autorka detských kníh, ktorej meno zo začiatku nepoznali. Akonáhle sa však spomenuli
rozprávky ako Pipi dlhá Pančucha či Emil z Lönnebergy, vedeli, že to nemohol byť nikto iný ako švédska
spisovateľka Astrid Lindgrenová. Reťazovo si prečítali ako Emil vopchal hlavu do polievkovej misy. Deti so
záujmom sledovali, ako sa dej vyvinie a mali vtipné poznámky. Neskôr sme privítali nášho literárneho
hosťa Mateja Kotiana, ktorý sa venuje písaniu poviedok a prekladaniu piesní, textov a komixov. Hosť deti
natoľko zaujal, že si od neho vyžiadali preklad komixu (do anglického jazyka), ktorý jeden z účastníkov
priniesol. Z nadšením sledovali, ako mu to perfektne ide.
Po „literárnom“ okienku sme si zahrali rôzne spoločenské hry. Pri hrách sme poriadne vyhladli,
ale pizza nás našťastie zasýtila. Keďže sa nám blížila Veľká Noc, každý z nás si urobil z papiera zajaca, či
zajačicu. Tento nezabudnuteľný večer sa niesol v znamení rozprávok, nielen v literárnej ale aj filmovej
podobe. Spokojne sme sa uložili do spacákov a pozerali rozprávky na DVD.
Ráno sa nieslo v znamení hesla v „Zdravom tele, zdravý duch“. Rozcvička a beh nás „nakopli“ a
plní síl a elánu sme sa pustili do upratovania. 
Vaša Knihovníčka

ZUMBA párty
V sobotu 14. apríla 2012 sa u nás konal 3-hodinový maratón cvičenia zumby. Tento štýl
cvičenia sa už druhý rok teší veľkej obľube medzi ženami v našej obci.
Cvičenie viedol tréner Dodo Valent (cvičiteľ Modranky, Zvončína, Horných a Dolných Orešian)
a jeho dvaja kolegovia Miška Gašparovičová (cvičiteľka Hrnčiaroviec nad Parnou a Špačiniec) a Majo
Mikla (cvičiteľ Ružindola a Šintavy). Našej Zumba párty sa zúčastnili zástupkyne zo všetkých
spomenutých obcí a ešte zo Zelenča, Pustých Úlian a Voderád so svojou cvičiteľkou Valikou
Molnárovou a samozrejme aj účastníčky z Trnavy.
Úžasná energia sálala zo 78 žien, ktoré sa napriek únave po 3 a pol hodinách zumby šťastne
usmievali. Zabavili sa a pritom urobili dobre aj pre svoje telo.

OZNAMY
•

Obecný úrad upozorňuje na zákaz vývozu smetí na pozemok za cintorínom, nakoľko musíme
opätovne likvidovať divoké skládky na náklady obce.

•

Pozývame všetkých občanov na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 1.5.2012 pred kultúrnym
domom. Stavanie mája bude opätovne (na žiadosť občanov) spojené so súťažou „ O najlepší
Zvončanský koláč“. Súťažné koláče treba priniesť na Obecný úrad v súťažný deň do 15.30 hod.
Ochutnávka verejnosti a hlasovanie bude prebiehať od 16.00 hod. Vyhodnotenie súťaže bude
o 16.30 hod. Celé podujatie svojim vystúpením obohatí folklórna skupina Dolnoorešanka.

•

Obecný úrad vo Zvončíne Vás všetkých srdečne pozýva na oslavy Dňa matiek, ktoré sa bude
konať dňa 13.5.2012 o 16.00 v Kultúrnom dome. O program sa postarajú naše deti.
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Z obecného zastupiteľstva
29.3.2012 – sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo všetkých sedem poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1. zmluvu o zriadení vecných bremien na pozemku parc. č. 429/1 v prospech ZSE a.s.,
2. zmenu programového rozpočtu č. 1/2012,
3. zníženie platu starostky od 1.4.2012.
Neschválili:
1. zaradenie pozemku firmy Property Slovakia s.r.o do zmien a doplnkov územného plánu,
2. opätovnú žiadosť o zasypanie poľnej cesty kameňom.
Vzali na vedomie:
1. oznámenie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov o splnení zákonnej povinnosti starostky v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.,
2. správu o kontrolnej činnosti obce za r. 2011,
3. stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie k žiadosti firmy Property Slovakia s.r.o.,
4. stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie k zmluve o zriadení vecných bremien,
5. zmenu priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za r. 2011,
6. vzdanie sa dotácie na r. 2012 o. z. Zelená pre krajší svet v prospech výmeny okien na MŠ.

Naše mesto Ťa pozýva: Navštív a objav Trnavu
Navštív a objav Trnavu je názov veľkého kultúrnohistoricko-náučného podujatia, ktoré sa
uskutoční v sobotu 28. a v nedeľu 29. apríla na Trojičnom námestí. Podujatie je súčasťou aktivít projektu
Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava, ktorý realizuje Mesto Trnava v období rokov
2011 – 2013.
V rámci tohto projektu bude zmapovaný potenciál cestovného ruchu v trnavskom regióne a vo
forme webového portálu spracovaná ucelená ponuka atraktívnych produktov a služieb pre domácich i
zahraničných turistov. Nemenej dôležité sú však aktivity na ich spropagovanie, mestská samospráva chce
preto počas posledného aprílového víkendu prilákať mladých aj starších do historického centra bohatým
programom podujatia Navštív a objav Trnavu, umožniť im prehliadku a spoznanie histórie hlavných
dominánt a historických pamiatok mesta a zabaviť sa na sprievodných kultúrnych akciách.
Tematické prehliadky mesta, počas ktorých bude sprístupnená mestská veža, unikátny trnavský karner pri
Bazilike sv. Mikuláša a veža mestského opevnenia pri Bernolákovej bráne, sa uskutočnia v sobotu 28.
apríla. Členovia skupiny historického šermu s názvom Kompánia trnavských žoldnierov zoznámia
záujemcov s históriou mesta, stredovekými remeslami, spôsobmi stolovania a trávenia voľného času i so
stredovekými zbraňami a zbrojou. Deťom bude určená prehliadka s názvom Kráľovská Trnava spojená s
návštevou karneru a poznávaním histórie nášho mesta prostredníctvom pútavých povestí a príbehov.
Prehliadky nemôžu obísť ani vzácne stredoveké západné krídlo radnice, ktoré je najstarším sídlom
trnavskej samosprávy a nositeľom titulu Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2008, jeho gotickú pivnicu a
barokové väzenské cely, kde sa dodnes na stenách zachovali autentické nápisy a kresby dávnych
uväznených previnilcov.
Popoludní bude pre záujemcov pripravená prehliadka Katedrály sv. Jána Krstiteľa. Návštevníci sa
oboznámia so slávnou históriou a veľkolepou umeleckou výzdobou tohto najkrajšieho ranobarokového
kostola na Slovensku a nazrú aj na miesto večného odpočinku Mikuláša Esterháziho. Prehliadka pod
názvom Večerné čaro katedrály vyvrcholí koncertom renesančnej organovej hudby v podaní Petra
Vymazala. Navečer zahrajú v trnavskom mestskom amfiteátri kapely Roba Opatovského, Daniela Heribana,
Alana Mikušeka a Bystríka Červeného.
Ťažiskom nedeľného popoludňajšieho programu bude na Trojičnom námestí historicky prvý a
jedinečný živý šach s ukážkami dobových odevov, zbraní a sokoliarskym vystúpením. Na záver zaznejú z
ochodze mestskej veže slávnostné fanfáry v podaní hudobného zoskupenia Brass collegium z Levoče.
Všetkých Trnavčanov i návštevníkov mesta srdečne pozývame
Mesto Trnava
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