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CINGÁČIK
Stretnutie seniorov
Dňa 17.11.2013 sa po roku opäť spoločne stretli seniori našej obce. Počet seniorov sa zvýšil
o čerstvých šesťdesiatnikov. Nádherný program, už tradične, pripravili pani učiteľky Materskej školy,
ktoré ukázali, že aj s našimi najmenšími deťmi sa dajú robiť zázraky. Program obohatili svojim
vystúpením spoločenských tancov tanečníci z tanečnej školy Tyrnavia - Johanka Hečková a Igor
Crhoň. Po odovzdaní symbolických anjelov našim tohtoročným jubilantom sa mikrofónu ujala
p. Čižinská a p. Gájdoši, ktorí sa svojim spevom postarali o dobrú náladu. Do tanca spievali až do
zlyhania techniky. O výbornú večeru sa postarali pani kuchárky, za čo im patrí srdečná vďaka.

Stretnutie s Mikulášom
V piatok 6.12.2013 sa v sále Kultúrneho domu zišli deti našej obce, aby ozdobili vianočný
stromček a čakali na príchod Mikuláša a jeho pomocníkov. Čas si krátili maľovaním obrázkov,
z ktorých vznikla malá výstava vo vestibule Kultúrneho domu. Dospelí si zatiaľ vychutnávali vianočný
punč a obdivovali zručnosť našich šikovných žien z obce, ktoré predstavili svoje výrobky na predajnej
výstave. Keď vstúpil Mikuláš s miništrantom a dvoma čerticami, nastalo úplné ticho. Úvodné
privítanie vystriedali pesničky a básničky, ktorými deti chceli potešiť Mikuláša. Pomocníci im za to
odovzdali bohaté mikulášske balíčky.

Anjelský večer vo Zvončíne
V predvečer 2. adventnej nedele sa zasadacia miestnosť Obecného úradu rozžiarila a akoby sa
v nej nachvíľu zastavil čas. Túto dočasnú premenu nespôsobili len svietniky a kahančeky rozjasňujúce
prekrásne obrazy Vilmy Holickej a majstrovské drevorezby Ivana Slezáka, ale i samotní ľudia túžiaci sa
dotknúť a precítiť to „anjelské“, ktoré všetci viac menej iba tušíme.
Vernisáž spojenú s poetickým večerom a rozhovormi o javoch „medzi nebom a zemou“
zorganizovalo občianske združenie Zelená pre krajší svet a dalo jej príznačný názov Anjeli v našich
srdciach. V uvítacej reči zaznelo i motto občianskeho združenia: „To, čo vytvoríme iba pre seba,
zomrie s nami. To, čo vytvoríme pre iných a pre tento svet, stáva sa nesmrteľným.“ Každý z nás nosí
v sebe svojho anjela a tým je naša intuícia. Každý z nás je obdarený niečím jedinečným a je len na nás,
či dokážeme prebudiť tieto svoje danosti a schopnosti tak, aby sa stali čo najviac užitočnými i pre
ostatných. Všetci sme súčasťou jedného celku a svojím cítením, myslením a konaním ovplyvňujeme
životy iných. Veríme, že v každom z nás je predovšetkým dobro, láska, ušľachtilosť ducha... Ale
niektorí ľudia disponujú výnimočným darom, pretože dokážu tú „neviditeľnú a neuchopiteľnú
podstatu“ akosi viac vnímať a zároveň zhmotniť, pretaviť do umenia. Po týchto slovách bola
predstavená výtvarná i literárna tvorba obidvoch autorov.
Všetci prítomní so zatajeným dychom počúvali PeadDr. Holickú a jej pútavé rozprávanie
o jednotlivých Archanjeloch, ktorých znázorňujú jej obrazy. Príbehy, ktoré nám „otvárajú dvere do
duchovného sveta“ sú ilustrované v každodennom živote, nite minulosti poprepletané so súčasnosťou
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i budúcnosťou. PeadDr. Holická taktiež s nehou a múdrosťou jej vlastnou predniesla vlastné verše
z najnovšej básnickej zbierky Posolstvá.
Nevšedné rozprávanie PaedDr. Vilmy Holickej a Ivana Slezáka, rovnako ako ich nádherné
umelecké diela boli pohladením pre dušu a krásnym pozastavením sa v predvianočnom zhone, kedy
pričasto zabúdame na skutočnú podstatu (nielen) dní sviatočných.
V predvianočnej atmosfére prežívame duchovné a umelecké zážitky oveľa silnejšie, tak nech to
svetlo, pokora a láska rezonujú v našich srdciach nielen počas Vianoc, ale po všetky dni.
My vo Zvončíne sme zažili stretnutie s anjelmi... Posolstvo viery posielame i všetkým vám.
PhDr. Monika Zelenská

Z obecného zastupiteľstva
30.10.2013 - sa riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo 6 poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1.

2.

Poverili:

predaj nehnuteľnosti 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,
zámenu pozemkov medzi p. Haladom a Obcou Zvončín v rovnakej výmere 1:1.
Ide o riešenie pozemku pod budúcou miestnou komunikáciou.
starostku prípravou zmlúv o budúcej zmluve na vyriešenie majetko-právnych vzťahov k pozemkom
pod pripravovanou rekonštrukciou miestnej komunikácie

12.12.2013 – sa riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo 5 poslancov a hl. kontrolórka.
Vzali na vedomie:
1. potrebu zriadenia vecných bremien na pozemku pod budúcou miestnou komunikáciou na
vybudovanie elektrických rozvodov a prípojok v prospech Západoslovenskej distribučnej a. s.
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na r. 2014-2016

Schválili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien na pozemkoch pod miestnou
komunikáciou k lokalite „Nad tehelňou“
žiadosť o dotáciu pre o. z. Zelená pre krajší svet na r. 2014 vo výške 700,- €
žiadosť o dotáciu pre n. o. Sociálne centrum Anjel na r. 2014 vo výške 700,- €
žiadosť o dotáciu pre Poľovnícke zruženie „Zelený háj“ na r. 2014 vo výške 700,- €
žiadosť o dotáciu pre Šachový klub Zvončín na r. 2014 vo výške 150,- €
žiadosť o dotáciu pre TJ Zvončín na r. 2014 vo výške 4 000,- €
žiadosť o dotáciu pre Občiansky spolok Vinárov a vinohradníkov Suchá nad Parnou na r. 2014 vo
výške 200,- €
programový rozpočet na r. 2014 – 2016
žiadosť o zmenu územného plánu v lokalite „Nad zastávkou“ s podmienku plného financovania
žiadateľom v zmysle stavebného zákona

Poverili: starostku obce objednaním Zmeny č. 4 Územného plánu u spracovateľa
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Obecný úrad oznamuje, že v dňoch 23.12.2013 – 2.1.2014 bude zatvorený.
Materská škola oznamuje rodičom a stravníkom, že v dňoch 23.12.2013 – 7.1.2014 budú
prázdniny a v Školskej jedálni sa nebude variť.
MAMA klub pozýva všetkých rodičov s deťmi
na vianočné bábkové predstavenie s názvom PUF a MUF na Vianoce,
ktoré sa bude konať v utorok 17.12.2013 o 10:00 hod. v Kultúrnom dome.
Senior klub pozýva všetkých seniorov na vianočný večierok,
ktorý sa bude konať v piatok 27.12.2013 o 17:00 hod. v klubovni sociálneho centra.
Hrá živá hudba z Trnavy, občerstvenie „čo kto prinesie“.
Šachový klub Zvončín pozýva
na Novoročná šachový turnaj /9.ročník/ a Memoriál Rasťa Deáka /2.ročník/,
ktorý sa bude konať dňa 6.1.2014 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
Prezentácia bude od 12:30 hod. Štartovné: mládež do 18 r. – 1 Eur, dospelí – 2 Eur.
Prihlásiť sa treba do 3.1.2014 telefonicky na t. č. 0907 081 547
alebo emailom na adrese vobi47@gmail.com.

Západoslovenská distribučná, a. s,
ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie,
v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
VYZÝVA
všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia
na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov,
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky.
Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje
za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu živ. prostredia.
Požadovaný termín vykonania prác je 30.11.2014.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná
odstránenie stromov a porastov v zmysle §11 zákona o energetike.
V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze
je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie elektrického vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať
v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou na tel. č. 033/56 32 51.
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Obec Zvončín Vás pozýva
na novoročný prípitok a ohňostroj
1.1.2014 o 0:30 hod. pred Obecným úradom.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa pokoja a pohody v rodinnom kruhu
Vám želajú
starostka a pracovníčky OÚ
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