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8. ročník

CINGÁČIK
Stavanie mája a súťaž o Zvončanský koláč roka 2014
Vo Zvončíne sa stalo tradíciou stavanie májky 1. mája. Toto podujatie pripravuje komisia
Obecného zstupiteľstva pre kultúru a je spojené so súťažou o „Zvončanský koláč roka“. Do tohto
ročníka sa zapojilo šesť cukrárok a tri boli ocenené vecnými odmenami. Po ochutnávke účastníci akcie
hlasovali a vybrali ten najlepší. Tento rok to bolo veľmi jednoznačné, pretože víťazný koláč vyhral
s vysokým náskokom pred ostanými. Počas celej akcie sa o hudobný sprievod postarala dychová
hudba Suchovanka.
Výsledky súťaže Zvončanský koláč roka 2014:
1. miesto: Jogurtové kocky od Márie Císarovej
2. miesto: Tvarohový rez od Eriky Sučanovej
3. miesto: Kinder bomba od Eriky Císarovej
Recept víťazného Zvončanského koláča roka 2014:

JOGURTOVÉ KOCKY
Suroviny:
Piškóta:
4 ks
260 g
260 g
10 PL
8 PL
2 PL
½

vajcia
kryštálový cukor
hladká múka
olej
horúca voda
kakao
prášok do pečiva

Plnka:
Jogurtová zmes:
700 g hustý jahodový jogurt
500 ml smotana na šľahanie
600 g čerstvé jahody
2 ks
prášková želatína 40 g
práškový cukor podľa chuti

Postup:
Celé vajcia vyšľaháme s cukrom do hustej peny. Postupne pridávame olej a vodu. Zľahka
primiešame múku, do ktorej sme primiešali kakao a prášok do pečiva. Vylejeme na vymastený
a múkou vysypaný plech. Pečieme pri teplote 180 ºC.
Plnka:
Šľahačku vyšľaháme, pridáme jogurty, vyšľahané jahody (môže byť aj iné sezónne ovocie napr. maliny,
čučoriedky.... podľa ovocia meníme príchuť jogurtu). Podľa chuti pridáme práškový cukor. Podľa
návodu pripravíme želatínu a vlejeme do plnky. Rýchlo premiešame a vylejeme na upečený biskvit,
ktorý sme natreli jahodovým džemom. Rýchlo uhladíme povrch koláča a dáme do chladničky stuhnúť,
najlepšie do druhého dňa. Na druhý deň pokrájame na úhľadné kocky a ozdobíme podľa vlastnej
fantázie.
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Deň matiek
V nedeľu 11. mája 2014 sa aj v našej obci konala oslava všetkých
matiek. V Kultúrnom dome sa zišli mamičky, babičky, tety a krstné,
ale aj ostatní rodinní príslušníci detí z Materskej skoly, ktorí si
k tomuto sviatku pripravili prekrásny kultúrny program.
Na úvod starostka poďakovala všetkým ženám, ktoré s láskou
vychovávajú deti za ich obetavosť a lásku. Následne predviedli J
ohanka Hečková a Igor Crhoň ukážky spoločenských tancov. Potom
už pódium patrilo iba našim najmenším – deťom z Materskej školy.
Pod vedením pani učiteliek nacvičili pásmo piesní a básní, ktorý ukončili scénkou O Medvedíkovi
a včielkach. Malí umelci dokázali zabaviť publikum hodinovým programom, pri ktorom sa určite nikto
nenudil, za čo patrí veľká vďaka najmä učiteľkám.

Z obecného zastupiteľstva
29.4.2014 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo päť poslancov
a hlavný kontrolór obce.
Schválili:
1. finančný príspevok vo výške 100,- € na vydanie detskej knihy pre Miladu Krajáčovú
2. zámer predaja časti pozemku parc. č. 115/2, v približnej výmere 100 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa
3. zámer predaja časti pozemku parc. č. 167/1, v približnej výmere 30 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa
4. zámer zámeny časti pozemku parc. č. 115/6 za časť pozemku parc. č. 115/2, v približnej
výmere 15 m2 z dôvodu osobitného zreteľa
5. zámer zámeny časti pozemku parc. č. 214/3 za pozemok parc. č. 167/8, v približnej výmere
23 m2 z dôvodu osobitného zreteľa
6. rekonštrukciu miestnej komunikácie
7. zmenu č. 1/2014 rozpočtu obce Zvončín
Poverili: starostku obce zabezpečením verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie miestnej
komunikácie
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!

OZNAMY

!

Firma Deltronik oznamuje občanom,
že dňa 28.5.2014 od 9.00 hod. sa bude konať zber elektroodpadu.
Pred svoje domy môžete vyložiť rôzny elektroodpad,
ktorý budú pracovníci Deltroniku zbierať na červenej dodávke značky Ducato.
V prípade, že nevládzete odpad vyložiť, nahláste číslo domu na Obecnom úrade
a pracovníci Deltroniku sa u vás zastavia.

Dobrovoľníci v spolupráci s obcou Zvončín
organizujú
zábavno-športové popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí,
ktoré sa bude konať v nedeľu 1.6.2014 o 15.00 hod. na miestnom ihrisku
(v prípade nepriaznivého počasia v Kultúrnom dome).
Okrem tradičných disciplín, zmenárne, vozenia na koni, maľovania na tvár a
skákania na trampolíne, či skákacom hrade, bude tohtoročný program obohatený
o ukážky hasičskej techniky OR Hasičského záchranného zboru SR o 15.30 hod.,
ukážky výcviku dravcov o 16.00 hod. a prítomnosť sanitiek záchrannej služby.
Sponzorom, ktorí majú chuť prispieť k vytvoreniu jedinečného zážitku pre našich najmenších,
organizátori vopred ďakujú. V prípade, že chcete symbolicky prispieť i Vy, odovzdajte svoj
príspevok hlavnému organizátorovi D. Budyimu alebo na Obecnom úrade.
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! SENIORI, POZOR !
Dostali ste pozvánku na prezentačnú akciu, zaujímavý výlet alebo bezplatnú
večeru s možnosťou výhodného nákupu a šancou získať zadarmo darček?
Skôr ako sa na takúto akciu vyberiete, ponúkame Vám niekoľko rád:
1) Preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke. Poraďte sa s príbuznými, ak
máte možnosť preverte si organizátora na internete alebo požiadajte o radu na bezplatnej
SENIOR LINKE 0800 172 500.
2) Svoje osobné doklady neodovzdávajte organizátorom, nemajú právo to od Vás vyžadovať.
3) Ak nemáte so sebou peniaze, nesúhlaste s návrhom organizátora, že Vás odvezie do banky
alebo domov za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
4) Všetky doklady, ktoré podpisujete si pozorne prečítajte. Ak si niečo kúpite vždy trvajte na
vystavení potvrdenky o kúpe tovaru.

Čo robiť v prípade, že ste tovar zakúpili a rozhodnete sa ho vrátiť:
1) Máte právo bez udania dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote 15 pracovných dní
od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy. Potrebujete doklad o kúpe tovaru alebo
zmluvu o úvere.
2) Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou poštou. Tovar, ktorý posielate späť
Vám odporúčame poistiť.
3) Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší a peniaze Vám musia byť vrátené v lehote do 15 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy.
4) Ak organizátor alebo predajca na odstúpenie od zmluvy nereaguje, máte možnosť obrátiť
sa na súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu ( 02 / 58 27 21 32 klapka 117, 125, 130 )

Dôležité!
Kontaktujte políciu na čísle 158:
1) Ak by Vás nútili ku kúpe tovaru o ktorý nemáte záujem
2) Ak by Vám bránili v odchode z akcie
3) Ak by ste pociťovali nátlak, vyhrážanie alebo hrozbu násilia zo strany
organizátorov.

SENIOR LINKA
0800 172 500
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