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C I N G Á Č I K
Rozlúčka s prázdninami a súťaž vo varení gulášu
V poslednú prázdninovú sobotu tohto leta pripravilo občianske združenie Zelená pre krajší svet
športovo-zábavné popoludnie, už tradične, na ihrisku vo Zvončíne. Moderátorkám a hlavným
organizátorkám Alicke a Lucke sa veru za celý deň pusy nezatvorili a rúčky i nôžky nezastavili .
Hlavným programom bola súťaž vo varení gulášu, v ktorej sa kulinársky pretekali 4 družstvá
s príznačnými názvami: Smädné tváre, Pandúri, Uličkári a Mama Team.
Hodnotiace poroty boli dve. Jedna odborná ;-) a druhá náhodná – tzv. „z ľudu“ . Každý, kto ochutnal
z viacerých kotlíkov, mal možnosť svoj tip vhodiť do hlasovacej urničky. Víťazom odbornej poroty sa
stali Uličkári, najviac hlasov z radov ľudu získal Mama Team.
Okrem kuchárskych špecialít, ktoré sa tento rok ušli všetkým vďačným ochutnávačom, boli najmä
pre deti prichystané atrakcie, ako napr. skákací hrad, trampolína, maľovanie na tvár, hra s balónmi...
Pri príjemnej hudbe, dobrom jedle a peknom počasí mali ľudia príležitosť zrelaxovať, zabaviť sa, či len
tak posedieť a pohovoriť s priateľmi... a deti, vyšantiť sa.
Srdečná vďaka patrí najmä organizátorom a sponzorom, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh tohto
spoločného podujatia. Ďakujeme p. Holovičovi, p. Poláčkovej, p. Krajčovičovi, p. Vittekovi a p.
starostke. A najmä Lucke, Alicke, Marekovi, Martinovi, Natálke... snáď sme na nikoho nezabudli .
PhDr. Monika Zelenská

Vyrezávanie tekvíc a vypúšťanie lampiónov
Príchod jesene, už tradične, v našej obci ohlasuje akcia spoločného vyrezávania tekvíc
a vypúšťanie lampiónov šťastia. Nebolo tomu inak ani tento rok. V piatok 20.9.2013 sa verejný
priestor pred obchodom pri potoku, premenil na tvorivé dielne, kde sa z mamičiek, oteckov, či starých
rodičov stali umelci a pomáhali svojim ratolestiam pri vyrezávaní svetlonosov. Napriek počasiu, ktoré
nás trochu potrápilo, si nenechali pokaziť náladu a spoločnú akciu si užili. Každé zúčastnené dieťa bolo
odmenené sladkosťou. Všetky deti mali možnosť zmeniť sa na rozprávkovú bytosť, pretože počas celej
akcie prebiehalo bezplatné maľovanie na tvár.
Mnohí netrpezlivo čakali na ohlásený čas spoločného vypúšťanie lampiónov šťastia. Túto hodinu
sme nedodržali, pretože počasie bolo vrtkavé a preto sa lampióny vzniesli nad dedinu skôr. Tento rok
sa nám vandali vyhli a krásne vyrezané tekvice krášlili našu obec až do pondelka.
Celú akciu pripravila knihovníčka obce - Monika Suchánová s pomocou Daniela Bugyiho, ktorým
patrí veľká vďaka.
Starostka obce
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Obecný úrad oznamuje občanom,
že od 11.11.2013 do 22.11.2013 sa bude konať zbierka starého (ale funkčného)
šatstva, obuvi, lôžkovín, hračiek a i. (viď zoznam nižšie) v spolupráci s Diakoniou Broumov.
Veci na darovanie bude treba zviazať do mechov (alebo škatúľ), aby sa pri preprave nepoškodili
a priniesť na Obecný úrad v čase úradných hodín alebo po dohode.
Čo všetko môžu občania darovať
- oblečenie na leto a zimu (dámske, pánske, detské)
- lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
- látky - minimálne 1m2 (prosíme, nedávajte odrezky a zvyšky látok)
- domáce potreby (riad biely i čierny, poháre nepoškodené)
- perie, prikrývky plnené perím alebo vatou, vankúše a deky
- obuv (nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili)
- hračky

Z obecného zastupiteľstva
9.9.2013 - sa riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo 5 poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1. presunutie bodu prerokovania ponuky p. Martinusa na budúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
2. komunitný plán obce Zvončín na r. 2013-2018
3. priečelia budovy kultúrneho domu
4. prvú zmenu rozpočtu

25.9.2013 - sa mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo 6 poslancov a hl. kontrolórka.
Vzali na vedomie:
1. vzdanie sa poslaneckého mandátu PhDr. Moniky Zelenskej
2. zloženie poslaneckého sľubu p. Rastislava Krajčoviča,
3. ponuku p. Martinusa na odkúpenie pozemku 450/106 v katastrálnom území Zvončín,
4. stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie
Schválili:
1. p. Krajčoviča za člena Komisie pre výstavbu a územné plánovanie a člena Komisie verejného poriadku
a životného prostredia
2. p. Císarovú za člena Rady školy pri Materskej škole vo Zvončíne
3. zverejnenie zámeru previesť nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Zvončín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 zb. v z. n. p.. Ide o pozemok parc. č. 450/106, orná pôda, evidovaný na LV č. 1469
v katastrálnom území Zvončín , o výmere 8 099 m2 , za cenu 19 € za 1 m2 p. Mariánovi Martinusovi, z dôvodu
osobitného zreteľa. Uvedený pozemok susedí s oboch strán s pozemkami p. Martinusa a obec nemá finančné
prostriedky na spolufinancovanie budovania infraštruktúry pre vznik novej lokality na bývanie v zmysle platného
územného plánu obce.
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OZNÁMENIE
PRE DRŽITEĽOV PREUKAZOV
FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie
posudkových činností
oznamuje držiteľom preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím nasledovné:
Preukazy „fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukaz „fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“ - preukazy občana s ťažkým zdravotným
postihnutím (ďalej len „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s
potrebou sprievodcu (ďalej len „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. 12. 2008
platia len do 31. 12. 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti „Bez časového
obmedzenia“.
Preukazy sa vymieňajú od 1. 1. 2009, teda od účinnosti zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p..
Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
Trnava, odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelení posudkových činností na počkanie a bezplatne
na č. dverí 202. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný
preukaz a fotografiu veľkosti 3 x 4 cm.
Úradné hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00-12:00
13:00-15:00
8:00-12:00
13:00-15:00
8:00-12:00
13:00-17:00
nestránkový deň
8:00-12:00

Bližšie informácie poskytnú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, odboru
sociálnych vecí a rodiny, oddelenia posudkových činností na tel. č.: 033/244 06 70, 033/244 06 72,
033/244 06 74.
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