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C I N G Á Č I K
Prvá kniha o Zvončíne
Nedeľa 21.4.2013 sa stala významným dňom pre všetkých Zvončanov. V tento deň bola do života
uvedená prvá kniha o Zvončíne. Ide o autorskú knihu z pera pátra Viktora Mišutha, ktorý pôsobí ako
duchovný v kláštore Uršulínok v Suchej nad Parnou. Neveľká publikácia, bohatá na informácie od dávnej
histórie cez nedávnu minulosť až po súčasnosť poskytuje mnoho informácií, o ktorých mnohí z nás
nevedeli.
„Krstnými rodičmi“ sa stali Ing. Tibor Mikuš, predseda TTSK a RNDr. Zita Izakovičová PhD, riaditeľka ÚKE
SAV. Knihu uviedli do života symbolicky - našim zvončínskym vínom.
Starostka obce a zástupca starostky odovzdali pátrovi Viktorovi čestné občianstvo obce Zvončín, ktoré
mu udelilo obecné zastupiteľstvo našej obce.
Celé podujatie profesionálne moderovala Mgr. Stanka Borisová, moderátorka Západoslovenskej
televízie. Hudobne sa o program postarali folklórna skupina TADEMA z Košolnej a Zvončanské speváčky. Pre
všetkých bolo pripravené bohaté občerstvenie, o ktoré sa postarala p. Poláčková. Vydanie tejto publikácie
sa podarilo hradiť plne zo sponzorských príspevkov. Vďaka štedrým sponzorom sa podarilo zabezpečiť
dodanie jednej knihy do každej domácnosti našej obce zdarma.
Vydanie publikácie sponzorsky podporili: TTSK , Rupos, s.r.o, Agropo, s.r.o, A.S.A, s.r.o., CS, s.r.o, COOP
Jednota, JOMA STAV s.r.o, Oboril –hasiace prístroje s.r.o, Hostinec Centrum – p. Poláčková, ESPS – Peter
Suchán, JUBAR s.r.o. – Juraj Mikolášik, Pes v pohode, Ing. Milan Císar, Ing. Peter Císar, RNDr. Zita
Izakovičová a sponzor, ktorý nechce byť menovaný . Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme.
Starostka obce

Vysviacka obnoveného kostola sv. Anny
V nedeľu 28. apríla 2013, sa v našom malom kostolíku konala významná sv. omša, pri ktorej prebehol
akt jeho vysviacky po ukončení rekonštrukcie. Svätú omšu celebroval J. E. Ján Orosch, apoštolský
administrátor a trnavský pomocný biskup. Vysvätený bol nielen kostol, ale aj prekrásny nový oltár.
Všetci veriaci boli po omši pozvaní na slávnostný obed, ktorý sa konal v Kultúrnom dome. O chutný
obed a fantastické slané i sladké dobroty sa postarali naše šikovné ženy.

Stavanie mája a súťaž o najlepší Zvončanský koláč 2013
Už tradične sa 1. mája stavia u nás pred Obecným úradom máj. Ani tento rok tomu nebolo inak.
Pred samotným aktom postavenia májky prebehla ochutnávka koláčov, ktoré do súťaže O najlepší
zvončanský koláč 2013 napiekli šikovné cukrárky. Do súťaže sa zapojilo 8 cukrárok a najlepšie tri boli
ocenené vecnými cenami. O hudobný zážitok sa nám postarala folklórna skupina z Plaveckého Štvrtka. Za
všetky súťažné koláče srdečne ďakujeme.
Vyhodnotenie súťaže Najlepší zvončanský koláč 2013:
1. miesto – Syrové maznanie od Eriky Císarovej – nižšie prinášame recept
2. miesto – Sunquickové rezy od Anny Miklošovičovej
3. miesto – Orechovo-karamelové rezy od Zuzany Dudášovej
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Zvončanský koláč roka 2013

„Syrové maznanie“
Cesto: 4 vajíčka, 4 PL práškového cukru, 4 PL mlieka, 1 vanilkový cukor, 1 PL oleja, 4 PL polohrubej múky
a ½ vrecka kypriaceho prášku do pečiva
Cesto vypracujeme a pečieme na 150 °C asi 15-20 minút.
Plnka: cheesecake (polotovar, ktorý sa dá kúpiť v obchodoch), 0,5 l mlieka, 33% šľahačka
Vyšľaháme šľahačku. Vrecko cheesecaku vysypeme do 0,5 l mlieka a za studena vyšľaháme. Pridáme
šľahačku a dochutíme podľa chuti. Natrieme na cesto a ozdobíme ovocím podľa vlastného výberu.
Nakoniec dozdobíme čokoládou.

Deň matiek
12. mája 2013 sa v Kultúrnom dome konala slávnosť osláv Dňa matiek.
Aj naši najmenší občania – škôlkari na svoje mamy nezabudli a pripravili im hodinový program. Pod
vedením svojich učiteliek sa všetky deti predstavili básničkou, či pesničkou, scénkami a tancom. Program sa
veľmi páčil, čo ocenili diváci neutíchajúcim potleskom, ktorý účinkujúcich sprevádzal až do zasadačky, kde
mali naši malí umelci „šatňu“. Pre všetkých bolo pripravené sladké pohostenie. Celá slávnosť bola
ozvláštnená výstavou fotografií, na ktorých boli portréty našich škôlkarov. Výstavu pripravila dvojica
fotografov Kamila Burdová s priateľom Mariánom Královičom - „kamarian photography“, za čo im srdečne
ďakujeme. Najväčšia vďaka však patrí predovšetkým riaditeľke Materskej školy p. Čižínskej a učiteľke J.
Lužákovej, ktoré dokázali pripraviť tak nádherný a náročný program s deťmi do 3. rokov, čo si veľmi ceníme.

Majáles 2013
V posledný májový víkend, dňa 25. mája 2013 sa už po tretíkrát konal vo Zvončíne Majáles pod
taktovkou o. z. Zelená pre krajší svet.
Po úvodnom príhovore Lucky a Alicky – našich ostrieľaných moderátoriek, sa rozoznela v kultúrnej sále
obecného úradu ľúbozvučná hudba pre mladých i tých skôr narodených. I tento rok privítala dobre
naladených Zvončanov pekne vyzdobená sála a skupina DOMI, ktorá nás nesklamala a celú noc takmer bez
prestávky krásne hrala od skorého večera až do neskorého rána. Jej súčasťou bolo vystúpenie Dominiky
Mirgovej, kedy otec i dcéra nezapreli veľký muzikálny talent a dokázali svojím bezchybným spevom
i šarmantným prejavom očariť publikum. O výbornú večeru sa postarali p. Anna Císarová, p. Eva Porádková,
p. Evka Hrušovská a za ich kuchárske umenie i nezištnú prácu im patrí naše veľké uznanie a srdečné
poďakovanie. Polnočným spestrením bolo tento rok vystúpenie laserových tanečníc, ktoré predviedli
gymnasticko-tanečné umenie efektne podfarbené svetelným make-upom, oblečením i rekvizitami. I tento
rok o polnoci sa roztočilo Koleso šťastia a vylosovaní šťastlivci si odnášali bohatú tombolu. Novinkou
tohtoročného plesu bola recesistická korunovácia „kráľa plesu“, ktorým sa stal za veľkého aplauzu a zvuku
fanfár p. Herda. Kto zažil nadránom roztancovanú sálu, ten nepochybuje, že Zvončania sa teda vedia
zabávať... Poriadne veselo a slušne zároveň.
Šikovnej mládeži – najmä Alicke Vittekovej, Lucke Zelenskej, Martinovi Císarovi a ďalším študentom,
ktorí pripravili toto organizačne i časovo náročné podujatie v ich skúškovom a maturitnom období  patrí
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samozrejme najväčšie poďakovanie. Taktiež ďakujeme starostke obce i všetkým sponzorom, ktorí nás
v našej snahe podporili a aj vďaka ktorým sa 3. ročník Majálesu mohol uskutočniť.
Majáles 2013 sponzorsky podporili: Obec Zvončín, p. Fančovič, p. Morvay, p. Herda, p. Vittek,
p. Císarová Anna , p. Bugyiová, p. Chmurová, p. Poláčková, p. Zelenský, p. Horváth, Kovoefekt, Pes
v pohode, p. Juríková, p. Vittek ml.
PhDr. Monika Zelenská

MDD v Materskej skôlke
Dňa 31. Mája 2013 sa v Materskej skôlke oslavoval Medzinárodný deň detí. V tento deň, hneď od rána,
deti spievali, tancovali a súťažili o sladkosti. Vládla dobrá nálada a pri súťažiach neutíchal detský potlesk.
Pre deti boli pripravené prekvapenia – slniečková torta a návšteva príslušníkov policajného zboru. Deti
sa zoznámili s ich prácou a boli obdarované reflexnou páskou. Pani učiteľky dostali reflexné vesty. Na záver
sa deti zahrali hru na policajtov – vysielali vysielačkami, dávali putá a nakoniec sa povozili v policajných
autách. Boli to veľké a nezabudnuteľné zážitky.

Medzinárodný deň detí 2013 vo Zvončíne
1. júna sa vo Zvončíne oslavoval Medzinárodný deň detí vo veľkom. Počasie prialo mladým
dobrovoľníkom, ktorí pripravili pre všetky deti z obce a blízkeho okolia športovo-zábavné popoludnie plné
hier, súťaží, smiechu a zábavy.
Celé podujatie sa konalo pod názvom „MDD s Jánošíkom“. Na súťažných stanovištiach mali deti
možnosť získať dukáty za ktoré si mohli nakúpiť v zmenárni množstvo hračiek a dôležitých detských
maličkostí. Sprievodnými akciami bolo maľovanie na tvár, jazdenie na koni, skákanie na trampolíne
a skákacom hrade, pukance a cukrová vata.
Akcia bola ozvláštnená príchodom sanitiek, ktoré si mohli deti preliezť a skontrolovať, či v nich všetko
funguje ako má, najväčší záujem detí bol najmä o húkačky.  Zdravotníci zatiaľ starším návštevníkom
merali tlak, hladinu cukru a kyslíka v krvi. Na záver akcie sa skupina prihlásených detí vybrala hľadať
Jánošíkov poklad, ktorý schoval na území našej obce. Poklad našli v ekoparku, kde si ho aj spravodlivo „ako
zbojníci“ rozdelili.
Tieto oslavy sa mohli konať už po 8- krát vďaka sponzorom a organizátorom, ktorí nezištne túto akciu
každoročne pripravujú. Zato im patrí srdečná vďaka.
Organizátori športovo-zábavného popoludnia vo Zvončíne
Daniel Bugyi
Alica Vitteková
Natália Galiová
Lucia Zelenská
Michal Strakoš
Veronika Chorvatovičová
Denisa Ilavská
Klaudia Dudášová
Martin Císar
Richard Ilavský
Patrik Bílik
Michaela Včelková
Kamila Hudcovičová
Alexandra Bugyiová
Sabina Frintová
Ondrej Strakoš
Matúš Rašlík
Alexandra Sekelová
Barbora Štibraná
Monika Suchánová
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Športovo-zábavné popoludnie sponzorsky podporili :
Obec Zvončín
p. Belavý M.
p. Izakovičová Z.
p. Jurkovská M.
p. Císar M.
p. Debrecký I.
rod. Voržáčková
p. Krajčovič R.
p. Miklošovič P.
p. Poláčková K.
p. Polakovič D.
p. Strakoš R.
p. Jankovič R.
p. Šefčovič M.
p. Fodor M.
p. Kosnáč D.
rod. Altansukh
p. Hrčka J.
AGROPO s.r.o.
KARADY s.r.o.
SPEDAS s.r.o.
o.z. Zelená pre krajší svet
www.rybarstvotrnava.sk
www.progastropack.sk
ŠTIMAR v spolupráci s
lab. ANALYTX a spol. BIOG

!

OZNAMY

!

Obecný úrad oznamuje občanom (domácnostiam),
ktorí si ešte nevyzdvihli jeden výtlačok publikácie o Zvončíne,
že si ju môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v čase úradných hodín do 31.7.2013.
Po tomto termíne si ju budú môcť iba zakúpiť za 10,-€,
nakoľko musí prebehnúť zúčtovanie nákladov na vydanie.

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je na poslednej strane Cingáčika a doručenie do schránky vo
vestibule Kultúrneho domu. Dotazník je potrebný k vytvoreniu Komunitného plánu, ktorý v zmysle zákona
musíme mať spracovaný. Dotazník je zverejnený aj na internetovej stránke našej obce www.zvoncin.eu.
Po stiahnutí a vyplnení ho môžete elektronicky poslať na adresu ouzvoncin@stonline.sk.
Dotazník je potrebné doručiť do 31.7.2013.

Oznamujeme Vám, že v lokalite Nemečanka bola zlikvidovaná divoká skládka odpadu.
Prosíme o vašu všímavosť v tejto lokalite. V prípade, že vidíte ako niekto porušuje zákon a vykladá odpad,
odfoťte si túto skutočnosť do mobilu a doručte na Obecný úrad, aby sme zabránili jej opätovnému vzniku.

Obecná knižnica oznamuje, že v mesiaci júl bude zatvorená.
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Opekačka v ekoparku
V mesiaci júl pripravil Senior klub opekačku v ekoparku. K pečenej klobáske a slaninke vyhrával
harmonikár a spievali naše speváčky. Dobré počasie a nálada takto spríjemnili pekný večer.
PhDr. Erika Princová

Jánske ohne
Po ročnej prestávke sa v sobotu 29. Júna 2013 opäť rozhoreli Jánske ohne.
O prípravu a realizáciu celého podujatia sa postarali členovia Poľovníckeho združenie Zelený háj. Guláš z
diviny zožal medzi návštevníkmi zaslúžený úspech. Pri zvukoch harmoniky a ľudových piesní bolo príjemné
posedieť a zaspievať si spolu s priateľmi a susedmi.

Z obecného zastupiteľstva
12.6.2013 - sa riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo 5 poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1. kúpu nehnuteľnosti v katastrálnom území Zvončín vyznačenej v geometrickom pláne č. 1395/2012
a v novom stave označenej ako pozemok parc. č. 2/5, ostatná plocha o výmere 3 m2, ktorý vznikol
odčlenením z pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Suchá nad Parnou, za cenu 1,- Eur
za 1 m2 na vybudovanie miestnej komunikácie
2. kúpu nehnuteľnosti v katastrálnom území Suchá nad Parnou, vyznačenej v geometrickom pláne č.
1371/2012 a v novom stave označenej ako pozemok parc. č. 2120/10, zastavaná plocha o výmere 2 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku vo vlastníctve Tisovič Ferdinand a Antónia rod. Djubašáková PhDr.
CSc., bytom Suchá nad Parnou 200, za cenu 1,- Eur za 1 m2 na vybudovanie miestnej komunikácie
3. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad
4. prebytok hospodárenia , ktorý tvoria finančné prostriedky, ktoré zostali na základných účtoch r. 2012
a použitie týchto prostriedkov na krytie schodku kapitálového rozpočtu najneskôr v roku 2013
5. realizáciu projektu Vybudovanie biocentra na verejnom priestranstve oproti obchodu
6. odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30% mesačného platu
Vzali na vedomie:
1. ponuku p. Martinusa na odkúpenie pozemku parc. č. 450/106 v katastrálnom území Zvončín
2. stanovisko Komisie pre výstavbu a územné plánovanie k ponuke p. Martinusa
3. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012
4. správu audítora za rok 2012
5. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
6. získanie dotácie z programu obnovy dediny vo výške 5 000,- € na vybudovanie biocentra na verejnom
priestranstve
7. stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie k žiadosti p. Bugyiovej
8. začatie rekonštrukcie komína a strechy na Kultúrnom dome
Neschválili:

1.

zverejnenie zámeru previesť nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Zvončín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. z. v z. n. p. na základe ponuky p. Martinusa

2. zámer predaja časti pozemku parc. č. 173/1 p. Bugyiovej
Poverili starostku obce:
1.
2.

zabezpečením realizovania pokračovania úplnej likvidácie divokej skládky v lokalite Nemečanka
zabezpečením rokovaní ohľadne ponuky dať časť pozemku parc. č. 173/1 do dlhodobého užívania p.
Bugyiovej
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