Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 4/2012
6. ročník

C I N G Á Č I K
Vyrezávanie tekvíc a vypúšťanie lampiónov šťastia
Ako je už v našej obci zvykom, tak aj tento rok sa pri Zvončanskom moste stretli obyvatelia
Zvončína na veľmi obľúbenej a milej akcii. Vyrezávanie tekvíc patrí k pekným zvykom a strašiaci
s blikotajúcim svetlom nám napovedajú, že už je tu jeseň. Trošku horšie počasie sa asi podpísalo na
slabšej účasti ako po iné roky, ale strašiaci boli o to zaujímavejší a originálnejší. Vyrezaných bolo 26
svetlonosov. Najmenších účastníkov tento rok okrem sladkej odmeny potešilo aj maľovanie na tvár.
Spoločne sme vypustili 130 lampiónov šťastia a utekali domov sušiť vybrané jadierka. 
Knihovníčka obecnej knižnice

!

OZNAMY

!

Oznamujeme občanom, že po novelizácii zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch
sa od 1.10.2012 zvýšili poplatky:
overenie podpisu ......................................
overenie listiny .........................................
ohlásenie drobnej stavby ..........................
ohlásenie stavebných a terénnych úprav ...

1,50 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €

Obecný úrad oznamuje, že Obecná knižnica bude otvorená
každý piatok od 16.15 do 18.45 hod.
Obecný úrad oznamuje, že od 15.10.2012 bude meniť jódové tabletky (profylaktiká).
Občania si ich môžu vyzdvihnúť v čase úradných hodín. K prevzatiu je potrebný občiansky preukaz.
Staré tabletky treba vrátiť.
*viac o jódových tabletkách na strane 4

Regionálny úrad verejného zdravotníctva oznamuje, že od 1.10.2012 do 30.10.2012
je potrebné zrealizovať deratizáciu objektov, v ktorých sa chovajú domáce zvieratá.
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List občanom od Poľovníckeho združenia Zelený háj
Milí spoluobčania,
dovoľujeme si Vás osloviť týmto otvoreným listom, aby sme ukázali, čo robíme my, poľovníci pre
nás a pre všetkých občanov našej obci.
Mnohí z Vás si myslia, že poľovník je človek s flintou, ktorý ide do revíru a strieľa si na všetko čo
uvidí.
Keby sme časovo rozdelili našu činnosť v revíri, tak by ste zistili, že 90% je práca pre revír a obec
(sadenie stromov, stavba a udržovanie kŕmidiel, zásypov, pravidelné prikrmovanie, roznášanie soli,
starostlivosť o seno a ďatelinu na zimu, podávanie dezinfekčných a liečebných prostriedkov pre
zver...) a 10% je výkon práva lovu a poľovníctva.
V uplynulom päťročnom období sme boli aktívni.
Vysadili sme v biokoridoroch 950 stromčekov a 840 kríkov. Každoročne bolo vykonávané
dosádzanie a ošetrovanie proti mechanickému poškodeniu. Biokoridory boli budované pod
Kocúrovým, pod greftami, nad zvončianskym družstvom, nad zvončianskym kostolom, pod
suchovským družstvom a na ďalších miestach v chotári.
V roku 2011 bolo v umelom odchove vyliahnutých, odchovaných a vypustených do prírody 98 ks
bažantej zveri.
Podielali sme sa na budovaní ekoparku a parčíku vo Zvončíne.
Budovali sme cyklotrasu a informačný systém vo Zvončíne a v Suchej nad Parnou.
Na nainštalovaných oznamovacích tabuliach v obciach sme sa pravidelne starali o názornú
agitáciu našej činnosti, ba dokonca sme sa dostali v spolupráci s Obcou Zvončín do vysielania STV 1.
Výsledky sme prezentovali na výstavách v Agrokomplexe a Inchebe. Výsledky práce boli ocenené
Cenou ministra životného prostredia, pamätným a ďakovným listom obci Zvončín.
Čo by sme sme chceli robiť do budúcnosti?
Budeme pokračovať v dobrej spolupráci s obcami Zvončín a Suchá nad Parnou. Budeme
pokračovať v ďalšej výsadbe stromov popri poľných cestách, budeme sa starať o ekopark. Chceli by
sme v rámci spoločenskej aktivity usporiadať ples poľovníkov, urobiť regionálnu poľovnícku výstavu,
opravovať zásypy a kŕmidlá, postaviť nové sedačky či posedy. Budeme sa snažiť o zvyšovanie
úživnosti revíru prostredníctvom využitia ponúkanej plochy pôdy v katastri obce Zvončín.
Týmto by sme chceli osloviť občanov, aby nám pomáhali, dávali nové podnety a nápady.
Poľovnícke združenie Zelený háj

Rozlúčka s prázdninami a varenie gulášu
V posledný prázdninový deň ožilo futbalové ihrisko vo Zvončíne inak ako len športovo.
Zvončania sa lúčili s letom po prvýkrát trochu netradične. V nedeľu 2. septembra sa uskutočnil
1. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu.
Obavy z nízkej účasti sa rozplynuli rovnako ako zamračená obloha nad Zvončínom a slnečné lúče
prispeli k odhodlaniu súťažiacich vyčarovať z prichystaných surovín pokrm hodný prvého miesta.
S blížiacou sa jedenástou hodinou pristúpili Paničky z uličky (Zvončín), Beduíni (Zvončín),
Pat a Mat (Zvončín), Dunajské vydry (Galanta) a Alkateam (Zvončín) ku svojim kotlíkom.
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Za krátky čas sa nad Zvončínom šírila dobrá nálada a vôňa kotlíkových špecialít, ktorá prilákala
množstvo divákov.
Tí mali jedinečnú šancu oboznámiť sa s prácou kynológov Polície SR. So svojimi štvornohými
kolegami predviedli zadržanie páchateľa, stopovanie a vyhľadávanie. Precízna práca kynológa sa
preukázala najmä na radosti a oddanosti psa, ktorý svoju prácu vykonával so zápalom a nadšením.
Americký futbal je považovaný za najtvrdší kolektívny šport na svete, no nie je to len o tvrdosti, ale
najmä o taktike. Presvedčili nás o tom hráči klubu Bulldogs z Trnavy, ktorý vznikol v roku 2007 so
zakladateľom Radoslavom Urbanom. Pre tých najmenších bola pripravená trampolína a koník Markus
s kobylkou Libušou. Odvážlivcov všetkých vekových kategórii radi povozili a presvedčili , že najkrajší
pohľad na svet je z konského chrbta.
Počas sprievodného programu každému vyhladlo. Návštevníci ochotne ochutnávali a posudzovali
navarené pokrmy. Za krátky čas ostali kotlíky prázdne.
Guláš mali návštevníci možnosť ohodnotiť rovnako ako odborná porota a tak určiť výhercu.
Diváci rozhodli nasledovne:
Na treťom mieste sa umiestnil Pat a Mat.
Na druhom mieste sa umiestnili Paničky z uličky.
Za najlepší guláš diváci ohodnotili družstvo Beduíni v zložení: Peter Fančovič, Ľuboš Fančovič,
Tomáš Chmura, Ivan Vittek a Pavol Ugor. Hovädzí guláš z predného a nožiny bol ich prvým súťažným
pokusom, preto aj radosť z úspechu bola veľká. Pre tých, čo by chceli vedieť, bez čoho by sa víťazný
guláš nemal zaobísť, majú Beduíni radu: Guláš treba variť s láskou, dobrou náladou a dobrou partiou.
V kombinácii s kvalitnými surovinami je úspech zaručený.
Paničky z uličky okúzlili chuťové bunky odbornej poroty, takže pohár prvého ročníka Súťaže vo
varení gulášu od poroty smeroval im. Paničky z uličky v zložení : Iveta Vitteková, Chmurová Soňa,
Chmurová Tímea, Kleschtová Renata a Ugorová Barbora. Víťazný guláš bol pripravovaný z hovädzieho
predného a nožiny, viac o ingredienciách mi však prezradiť nechceli. Ako tajnú ingredienciu – teda
aspoň tú ktorú odtajnili bola použitá láska, ktorú do tohto jedla vložili. Radosť z víťazstva bola
obrovská, nakoľko bola táto súťaž vo Zvončíne ich premiérová a ako samé potvrdili, určite nie
posledná.
A čo dodať na záver?
Veľké ĎAKUJEME patrí sponzorom: Martinovi Belavému, Rastislavovi Krajčovičovi, Jozefovi
Hrčkovi, Dušanovi Polakovičovi a Rastislavovi Strakošovi, ktorí akciu podporili. Ďalej všetkým, čo sa
akokoľvek podieľali na tejto akcii, no hlavne organizátorkám Alici Vittekovej, Lucii Zelenskej
a Martinovi Císarovi z OZ Zelená pre krajší svet, ktorí túto akciu naozaj profesionálne zorganizovali.
Dúfam a verím, že na budúci rok sa stretneme opäť a s veselou náladou ochutnáme kotlíkové
špeciality .
Zuzana Kudriová

Z obecného zastupiteľstva
20.9.2012 – sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo šesť poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1. sociálnu pomoc rodine v hmotnej núdzi účelovo viazanú na zabezpečenie vývozu odpadu
2. realizáciu poľnej cesty v zmysle pozemkových úprav
Nesúhlasili:
s vydaním kladného stanoviska k držaniu nebezpečných živočíchov v katastrálnom území Zvončín
Vzali na vedomie:
stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie k vydaniu stanoviska k chovu
nebezpečných zvierat na území obce
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Zvončanský koláč roka 2012
Na žiadosť cukrárok z obce zverejňujeme recept na koláč roka 2012:
Zvončanský koláč roka 2012 – Prezidentov koláč
Cesto:
Ingrediencie na jeden plát cesta. Na koláč sú potrebné dva pláty.
o 5 žĺtkov
o 10 dkg práškového cukru - vymiešame do peny
o pridáme 10 dkg mletých orechov
o 2 PL kakaa
o sneh z 5 bielkov
o 10 dkg polohrubej múky
o 1 prášok do pečiva
1. plnka:
25dkg práškového cukru a 2 dcl vody uvaríme na sirup.
Kým voda vrie pridáme 25 dkg kokosu, 1 celé maslo a ešte teplé natrieme na vychladnutý plát.
2. plnka:
V 0,5 dcl mlieka uvaríme dohusta 15 dkg várovej čokolády a necháme vychladnúť.
Vymiešame 25 dkg masla, 15 dkg práškového cukru a pridáme vychladnutú čokoládu.
Prikryjeme druhým plátom a vrch polejeme čokoládovou polevou.

Jódová profylaxia
Čo to je?
V ľudskom organizme sa nachádza od 20 do 50 mq jódu. Denná spotreba organizmu je 0,15 až 0,2 mq jódu,
pričom vychytávanie jódu štítnou žľazou je 80-násobne vyššie oproti iným orgánom. Z celkového množstva 50
mq jódu v tele sa v štítnej žľaze nachádza 10-15 mq (t.j. 20-30%). Jód je potrebný pre produkciu hormónov
štítnej žľazy.
Pri jadrovej havárii, keď dôjde k porušeniu palivových článkov v reaktore, okrem množstva iných rádionuklidov,
sa z nich uvoľňuje rádioaktívny jód. Pri jeho príjme do organizmu sa zachytáva v štítnej žľaze. Vysokým dávkam
v štítnej žľaze sa dá predísť tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom. Tým sa zabráni vychytávaniu
rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze, ktorý sa do tela dostáva z kontaminovaného vzduchu, vody, mlieka a inej
potravy.

Jodid draselný je v prípade jadrovej havárie potrebné podať čo najskôr,
najlepšie pred príjmom do organizmu, t.j. do 1 hodiny od úniku rádioaktívneho jódu!
Štítna žľaza sa v tom prípade nasýti nerádioaktívnym jódom a ďalší (škodlivý) už nepríjme.
Jódová profylaxia sa v prípade radiačnej havárie vykonáva u všetkých osôb vrátene ťarchavých a dojčiacich žien.
Výnimku tvoria osoby precitlivené na jódové preparáty alebo tie, ktoré sa liečili alebo liečia na poruchy funkcie
štítnej žľazy. Pri nejasnostiach a alergických reakciách je potrebné sa poradiť s obvodným alebo ošetrujúcim
lekárom.

Kedy sa tabletky zavádzajú?
Jódové tablety sú určené výhradne pre použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne. Ich podanie sa viaže len
na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu.

Užijú sa na výzvu, ktorú dajú príslušné orgány na úseku civilnej obrany prostredníctvom médií!
Užitie vyšších dávok jodidu draselného, ako je predpísané v príbalovej informácii k tabletám nezvyšuje ochranný
efekt. Užitie jódových tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiaden ochranný efekt.
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