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CINGÁČIK
Milí občania Zvončína,
Poľovnícke združenie Zelený Háj minulý rok oslávilo 25. výročie svojej existencie. Združenie Zelený Háj
má 28 členov, ktorých hlavným záujmom je ochrana životného prostredia, ochrana voľnej žijúcej zveri a
poľovné aktivity.
V r.2013 sme pre ochranu životného prostredia usporiadali v jarnom období 3 brigády, počas ktorých
sme v katastri obce Zvončín vyzbierali 2 kontajnery odpadu z koridorov. Je veľmi smutné, že tzv. návštevníci
si mýlia prírodu so smetiskom. Každoročne, zhruba z tých istých miest, zbierame a vyvážame rôznorodý
odpad (pneumatiky, stavebnú suť a komunálny odpad).
Okrem tejto práce sa zameriavame na výsadbu a dosádzanie stromov a kríkov pozdĺž poľných ciest.
Minulý rok to bola cesta nad cintorínom a na dolinkách. Spolupodieľali sme sa na výsadbe stromov pred
obchodom.
Pravidelne udržujeme vývesné skrinky a snažíme sa názornou agitáciou oboznamovať s našou činnosťou
obyvateľov Zvončína. Na konci júna sme organizovali svätojanský večer na ihrisku. Snažili sme sa zabezpečiť
pohostenie, opekanie, vatru i hudobnú zábavu. Chceli by sme i v tomto roku túto akciu zopakovať.
Počas celého roka sa staráme o zver. V letnom období to bolo hlavne vyvážanie soli do solísk a
opakovane vývoz vody do napájadiel. Samozrejme sme sa snažili i počas suchého leta polievať vysadené
stromčeky. V období od októbra do konca februára vyvážame pre zver objemové krmivo, miešané krmivo
(pšenica, kukurica, slnečnica) a cukrovú repu.
Veľmi veľkým problémom sú návštevníci zvončínskeho chotára, ktorí si mýlia poľné cesty, ale i naše
políčka, či celé lány s tréningom pretekania. Ničia prírodu a plašia zver. Podobne sa chovajú tzv. psíčkari,
ktorí nechávajú svojich psov voľne pustených bez náhubkov. A ešte majú zábavu, ako ich miláčikovia
naháňajú zver. Je nanajvýš nechutné, keď ich psy lovia malých zajačikov, či bažantov. Čo s takýmito ľuďmi?
Máme poľovný zákon, ktorý poľovnej stráži a určeným členov Poľovníckeho združenia prikazuje
odstraňovať takýchto voľne pobiehajúcich psov. Veď čo máme robiť so psom, ktorý loví malého zajačika či
srnku. Dúfam, že podobných akcií bude v našom revíri čo najmenej.
Zostávame s pozdravom Lovu a lesu zdar.
MUDr. Martin Heriban
predseda poľovného združenia Zelený háj
Súvisiace citácie zo zákona:

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.
§ 24 ods. 2) Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie
zveri, jej životných podmienok a jej životného prostredia.
§ 24 ods. 3) Zakazuje sa v poľovnom revíri:
a) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo
škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku,
b) spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré
pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, okrem bežného obhospodarovania poľovných
pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení,
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c) poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,
d) voľný pohyb psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na
služobných psov používaných podľa osobitných predpisov19a) a poľovníckych psov pri výcviku a výkone
poľovníctva,
§ 29 ods. 1 písm. e) Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený usmrtiť v poľovnom
revíri voľne sa pohybujúceho psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby;23a) to sa
nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť
vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti,
§ 29 ods. 1 písm. f) Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený usmrtiť mačku voľne
sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby 23a); to sa
nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne označená.

Karneval v Materskej škole
21. 2. 2014 sa konal v Materskej škole detský karneval. Rodičia deťom pripravili pekné masky, slané
a sladké občerstvenie a spoločne s deťmi sa pri príjemnej hudbe zabávali na karnevale.
O ostatné sa postarali zamestnanci Materskej školy, ktorí škôlku vyzdobili a tým spríjemnili prostredie
pre deti. Ku koncu karnevalu navštívil deti kúzelník, ktorý pre nich vyčaril neopakovateľnú atmosféru.
Karneval sa niesol v radostnom duchu.
riaditeľka Materskej školy

Noc s Andersenom
V piatok 4.4.2014 sa v našej knižnici zišli malí čitatelia vybavení karimatkami, spacákmi a vankúšmi.
Spolu sme sa tak zapojili medzi ďalšie knižnice na Slovensku a v Česku, ktorých deti prespali počas akcie
,,Noc s Andersenom“ v ich priestoroch. Po príchode sme sa s deťmi pustili do výroby plagátika. Spoločne
sme si potom čítali rozprávku z knižky, ktorú si deti vybrali. Do čítania sa zapojili aj najmenší čitatelia. Večer
pokračoval rôznymi súťažami, do ktorých sa deti s nadšením zapojili a víťazi dostali sladkú odmenu.  Pred
spaním sme si pozreli rozprávku ale únava deti zmohla ešte pred koncom filmu. Ráno sme začali krátkou
rozcvičkou a sladkými raňajkami, za ktoré ďakujeme maminkám detí.
Dúfame, že sa na takejto peknej akcií stretneme aj o rok.
knihovníčka Lenka

Z obecného zastupiteľstva
26.3.2014 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo šesť poslancov a hlavný
kontrolór obce.
Vzali na vedomie:
1. stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
o splnení zákonnej povinnosti starostky v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.
2. zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve za r. 2013
3. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2013
4. stanovisko Komisie pre výstavbu a územné plánovanie k žiadosti p. Lančariča
Schválili: plat starostky podľa §5 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 25 %, tak ako po minulé roky
Súhlasili: s funkčným využitím pozemkov v návrhu urbanistickej štúdie v lokalite „Od Trnavy Zvončín“
Nesúhlasili: so žiadosťou p. Lančariča o skončení vyvlastňovacieho konania a s výmenou pozemkov
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Obec Zvončín
upozorňuje
majiteľov psov
v našej obci, ktorí venčia svojich psíkov na verejných priestranstvách,
na zákonnú povinnosť zbierania exkrementov.
Upozornenie platí aj pre tých občanov, ktorí v obci bývajú, ale nemajú trvalý pobyt v obci
a psíka majú prihláseného v mieste svojho trvalého pobytu.
Tento odpad je možné dávať do bežného komunálneho odpadu.
Medzi verejné priestranstvá patrí aj ekopark, kde sa hrajú naše deti!

Obecný úrad
opätovne informuje
o zmene zákona o výbere miestnych daní a poplatkov.
Od roku 2009 sa dane z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad a psov
platia počas roka po vystavení a doručení rozhodnutia daňovníkovi.
Ten má povinnosť do 14 dní vyrubenú daň zaplatiť.
Platiť je možné poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo v hotovosti na Obecnom úrade. Úradné
hodiny pre výber daní sú:
pondelok:
od 9:00 – 12:00 a od 12:30 – 15:00
utorok:
nestránkový deň
streda:
od 9:00 – 12:00 a od 12:30 – 16:30
štvrtok:
od 9:00 – 12:00 a od 12:30 – 15:00
piatok:
od 9:00 – 12:00
Ďakujeme, že rešpektujete úradné hodiny Obecného úradu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
ako príslušný orgán podľa §3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov občanom
odporúča
vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat,
v rodinných a bytových domoch v termíne od 1.4 .2014 do 15.5.2014.

Obvodná poľovnícka komora Trnava v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovného zväzu
v Trnave, Poľovníckym združením Zelený háj, obcami Suchá nad Parnou a Zvončín
pozývajú
na Výstavu trofejí ulovenej zveri v sezóne 2013-2014,
ktorá sa uskutoční v dňoch
12.4.2014 od 9:00 do 17:00 hod.
13.4.2014 od 8:00 do 14:00 hod.
v Kultúrnom dome v Suchej nad Parnou.
Sprievodnými akciami je predaj rezbárskych výrobkov, poľovníckych potrieb a oblečenia.

3

Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 2/2014
8. ročník

Ochrana lesov pred požiarmi v r. 2014
Je potrebné zamerať sa u lesných porastov na preventívne opatrenia zo strany vlastníkov,
užívateľov lesov ako i zo strany verejnosti, ktorá často podceňuje hrozbu vzniku a rozšírenia
požiaru.
Základné povinnosti, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode:
-

nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť
využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné
neodhadzovať neuhasené cigarety
nedovoľovať deťom hry so zápalkami
rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri
vstupe do lesa
v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku alebo požiar ohlásiť
na najbližšiu ohlasovňu požiarov, či už na obci, alebo u správcu lesa
č. tel. 150 - tiesňová linka
č. tel. 112 - linka integrovaného záchranného systému

Medzi najčastejšie príčiny požiarov patria:
-

vypaľovanie trávy a suchých porastov
spaľovanie odpadov
zakladanie ohňov v prírode
úmyselné zapálenie.

Preto upozorňujeme, že tieto činnosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané.
Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné fyzickej osobe uložiť
pokarhanie alebo pokutu do výšky 331,- €.
Veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu,
aby náš prírodný ekosystém, hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, bol
v rovnováhe, čím bude zachovaný aj pre ďalšie generácie.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru Trnava
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