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C I N G Á Č I K
Brigády Poľovníckeho združenia Zlený háj
Dve nedeľné aprílové dopoludnia (15. a 22.4.2012) sa poľovníci PZ Zelený háj pustili do
každoročného čistenia revíru, teda do čistenia nášho katastra. Vyzberali množstvo odpadu, ktorý do
prírody priniesli nezodpovední ľudia. Napriek tomu, že separovaný odpad je odvážaný priamo spred
domov, mnohí si dajú tú námahu, aby pneumatiky, plasty, železo, stavebný a iný odpad vyviezli do
prírody, kde spôsobuje škody na porastoch a je veľkou hrozbou pre zvieratá.
Je preto obdivuhodné, že páni poľovníci – E. Šurina, M. Heriban, J. Krchnák, J. Miklošovič,
P. Kuracina, D. Stano, M. Krajčovič a R. Strakoš, ktorí sa brigád zúčastnili, sa o našu prírodu takto
starajú. Všetkým patrí veľká vďaka.

OZNAMY

!
Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí si nesplnili daňovú povinnosť ohľadne vývozu smetí,
ktoré bolo potrebné zaplatiť do 31.3.2012, že od 1.7.2012 sa im nebudú vyvážať smeti.
Po 14.7.2012 budú menovite zverejnení.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v
znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Trnava
od 20.6.2012 do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku
tiesňového volania.
kpt. Ing. Peter Ivan
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Stavanie mája
V utorok 1. mája sa už tradične u nás staval Máj. Jeho vztýčenie sprevádzal spev folklórneho
súboru Dolnoorešanka.
Po ročnej prestávke, na žiadosť niekoľkých Zvončaniek, bola opätovne vyhlásená súťaž
o Zvončanský koláč roka. O priazeň ochutnávačov, ktorými boli všetci návštevníci podujatia, sa o tento
titul uchádzalo 8 cukrárok so svojimi koláčmi. Z deviatich koláčov boli ocenené vecnými cenami prvé
štyri najchutnejšie.
1. miesto - Andrea Crhoňová
- Prezidentov koláč
2. miesto - Lucia Zelenská
- Jahodové pokušenie
3. miesto - Marta Habalová
- Nebo v ústach
cena útechy:
4. miesto – Gabriela Karadyová
- Jahodové prekvapenie
Všetkým cukrárkam za ich ochotu napiecť, pracovníčkam obecného úradu a kultúrnej komisii,
ktorí akciu organizačne zabezpečili, obsluhujúcim pomocníčkam a pomocníkom patrí veľká vďaka.

Akcii Berkoleso prialo i nebo
Obrazne povedané. Daždivé počasie deň predtým vystriedalo slnečné a nič nebránilo sadnúť na
bicykel a vyraziť do prírody. My sme tak urobili a neobanovali sme.
Akcia Berkoleso bola dôkladne a premyslene pripravená, úsmev a dobrá nálada ako „súčasť
povinnej výbavy“ zúčastneným cyklistom určite nechýbala. Na železničnej stanici Šelpice všetkých
účastníkov srdečne privítal hlavný organizátor a vytrvalý zástanca budovania cyklotrás p. Kozoň, ktorý
pre tento projekt už dlhší čas vyvíja nemálo úsilia a mnohé jeho aktivity sú úspešné.
Popri družnej debate rozdal minicyklistom svietiace tyčinky a náramky – z dôvodu väčšej bezpečnosti
i pre ich pobavenie. Deti okrem rôznych atrakcií zaujal i cyklovlak a prelietajúce lietadlá. Po vysvetlení
smeru trasy a rozhovore o potrebe budovania cyklotrás, kolóna cyklistov za zvuku zvončekov,
klaksónov a rapkáčov vyštartovala na cyklistický prejazd Bohdanoviec nad Trnavou a Šelpíc. Počas
krátkych zastávok sme sa od p. Kozoňa (predsedu o. z. TNC) a p. Ing. Tomekovej (predsedníčky
Komisie pre školstvo, šport, mládež a kultúru OZ Bohdanovce) dozvedeli veľa zaujímavostí o histórii
i súčasnosti
týchto
dvoch
nadväzujúcich
obcí.
Slávnostný cyklovečer 3.5.2012 ukončilo vypúšťanie svietiacich lampiónov ako nádej, že cyklotrasy
dostanú od novej vlády zelenú. Aby si kompetentní konečne uvedomili, že jazdiť po cyklotrasách je
pre ľudí zdravšie, bezpečnejšie i lacnejšie. Že pre súčasnú i nastávajúcu generáciu a životné
prostredie by to bol veľký dar. Nielen ako prínos environmentálny, ekonomický, ale i edukačný.
To, k akým hodnotám a životnému štýlu vedieme my dnes naše deti a mladých ľudí, to nám oni
v budúcnosti vrátia. Tak i budovaním cyklotrás môžeme spoločne budovať zdravší, bezpečnejší a lepší
svet!
PhDr. Monika Zelenská, o. z. Zelená pre krajší svet

Deň matiek
Nedeľa 13.5.2012 patrila všetkým mamičkám sveta. Zvončanskí škôlkari si pod vedením
p. riad. Čižinskej a p. učiteľky Lužákovej pripravili pre mamičky, babičky, tety, či krstné nádherný
darček v podobe hodinového programu, ktorý pozostával z piesní, tancov, scénok a básní. Deti
ukázali, čo všetko sa v materskej škôlke naučili a pod vedením svojej lektorky angličtiny Alexandry
Heribanovej zaspievali piesne v anglickom jazyku. Na záver obdarovali svoje mamičky vlastnoručne
vyrobenými srdiečkami.
Všetci prítomní boli unesení z nádherného vystúpenia, kde sa prezentovalo, každé jedno dieťa.
Obrovský obdiv patrí tým, ktorí dokázali veľa naučiť tak maličké detičky.
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Majáles 2012 vo Zvončíne uviedli exotické tanečnice
Tohtoročný majáles začal netradične. Začiatok bol posunutý o hodinu neskôr, pretože sa práve
v tom čase hral rozhodujúci zápas Slovensko – Česko na MS v ľadovom hokeji, v ktorom sme zvíťazili
brilantným výsledkom 3:1. Takže dôvod zabávať sa a oslavovať bol nielen pre fanúšikov hokeja ale
i všetkých hrdých Slovákov dvojnásobný.
Po menších technických problémoch, ktoré spôsobil skrytý požiar sa konečne mohlo začať plesať.
Na hostí už čakala sála vyzdobená girlandami a balónmi, krásne prestreté stoly, farebné osvetlenie
a zapálené svietniky podčiarkujúce slávnostnú atmosféru večera.
Moderátorky plesu po úvodnom príhovore predstavili dievčenskú tanečnú skupinu Bailadoras,
ktorá svojimi exotickými tancami odštartovala tohtoročný majáles. Dievčatá svojím krásnym zjavom,
no najmä majstrovským tanečným umením očarili nielen mužskú časť publika. Veľké uznanie taktiež
patrí hudobnej skupine Domi, ktorá sa celý večer starala nielen o výbornú hudbu a spev, ale dokázala
vytvoriť naozaj skvelú náladu. Saxofónom i originálnymi tanečnými kreáciami prekvapili i pobavili
zároveň. Šikovné tety kuchárky pod vedením p. Císarovej sa medzitým zvŕtali v kuchyni a vyčarovali
naozaj veľmi chutné jedlo. Pracovali bez nároku na honorár, za čo im srdečne ďakujeme. Spestrením
večera bolo polnočné koleso šťastia, kde na hostí čakala bohatá tombola zo sponzorských darov.
Najmä vďaka sponzorom a láskavým ľuďom sa mohol uskutočniť tento ples, ktorý je oslavou
nielen jari a mesiaca lásky, ale i utužením dobrých medziľudských vzťahov, pomoci blízkym. Keďže
každý výťažok z kultúrnej či športovej akcie o. z. putuje vždy na dobročinné účely, tento rok ho
venujeme chorým deťom na bratislavské Kramáre. Takže poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste
podporili akýmkoľvek spôsobom túto akciu i tým, ktorí ste sa jej zúčastnili.
No najväčšie poďakovanie si zaslúžia Alicka Vitteková a Lucka Zelenská, ktoré celý Majáles
zorganizovali i odmoderovali. Pri príprave i následnom upratovaní im pomáhali Marek Vrbovský,
Martin Císar, Danko Bugyi, Mirko Hujsi, Tomáš Jankovič a ďalší kamaráti.
Klobúk dolu pred vami, zvončianska mládež...
PhDr. Monika Zelenská, Zelená pre krajší svet, o. z.

MDD – športovo-zábavné popoludnie
9. júna 2012 sa už po siedmykrát v našej obci uskutočnilo športovo-zábavné popoludnie, ktoré sa
konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Organizátori z radov „zvončanských“ dobrovoľníkov
nelenili ani tento rok a pripravili pre deti pestrý program.
Tento ročník sa niesol v znamení „Cesty okolo sveta“. Deti súťažili na rôznych stanovištiach.
Navštívili Austráliu, Španielsko, Holandsko, Čínu a mnohé iné. Na malých i tých väčších čakalo
množstvo atrakcií, ktoré im toto sobotné popoludnie aj napriek nepriaznivému počasiu vyčarili úsmev
na tvári. Naši najmenší sa vyskákali na skákacom hrade a trampolíne, nechali si namaľovať svojho
obľúbeného rozprávkového hrdinu na tvár a povozili sa na koníkoch. Novými lákadlami boli jazda na
elektrickej štvorkolke, stánok s pukancami a cukrovou vatou. Pred koncom podujatia všetci
organizátori predviedli svoj tanečný talent. Spolu s deťmi a mamičkami vytvorili v strede ihriska veľký
kruh a zatancovali si na rôzne detské pesničky.
Celé podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej a materiálnej pomoci sponzorov, ktorým
organizátori, za všetky šťastné deti, veľmi pekne ďakujú ! 
Bc. Monika Suchánová
Športovo-zábavné popoludnie sponzorsky podporili
Obec Zvončín
p. Polakovič D.
p. Belavá O.
p. Strakoš R.
p. Bugyi D.
p. Suchánová M.
p. Císar M.
p. Šefčovič M.
3

Občasník
Obecný úrad Zvončín

p. Debrecký I.
p. Fančovič P.
p. Hrčka J.
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p. Zelenský O.
p. Žák V.
p. Žilinský A.
AGROPO s.r.o.
KARADY s.r.o.
RUPOS s.r.o.
SPEDAS s.r.o.
o.z. Zelená pre krajší svet
Sociálne centrum Anjel n.o.

Organizátori športovo-zábavného popoludnia vo Zvončíne
Daniel Bugyi
Bc. Monika Suchánová
Alica Vitteková
Natália Galiová
Lucia Zelenská
Simona Danišová
Michal Strakoš
Veronika Chorvatovičová
Denisa Ilavská
Sabrina Teyerlová
Klaudia Dudášová
Martin Císar
Kamilka Hudcovičová
Alexandra Bugyiová
Dušan Hudcovič
Matúš Marko
Simona Crhoňová
Patrícia Sabová
Michaela Včelková
Patrícia Gabrišová
Juraj Švec
Jozef „DODO“ Hrušovský

Z obecného zastupiteľstva
21.6.2012 – sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo všetkých sedem poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za r. 2011 bez výhrad,
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu,
3. dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku obce,
4. výmenu okien a dverí na herni v Materskej škôlke v čase letných prázdnin,
5. rekonštrukciu strechy na budove kultúrneho domu.
Súhlasili:
s výstavbou inžinierskych sietí a miestnej komunikácie cez obecný pozemok k lokalite
„ IBV Nad Tehelňou“ na náklady stavebníka p. Habalu a následné bezodplatné prevzatie miestnej
komunikácie do správy a majetku obce.
Vzali na vedomie:
1. správu adítora za r. 2011,
2. stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 2011.
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