Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 2/2015
9. ročník

CINGÁČIK
Pochovávanie basy
V nedeľu 15.2.2015 sme v kultúrnom dome pochovali basu, ktorú si vzala smrtka pred
nadchádzajúcim obdobím pôstu. Pohrebný obrad vykonala dychová hudba
Suchovanka k všeobecnej spokojnosti pozostalých. O občerstvenie sa postarali naše
domáce kuchárky. Za výborné fašiangové dobroty ďakujeme p. Poláčkovej, p. Hrubej,
p. Danišovej, p. Císarovej, p. Izakovičovej, p. Jakubcovej, p. Jurkovskej, p. Kosnáčovej,
p. Habalovej, p. Miklošovičovej a p. Strakošovej.

Karneval v Materskej škole
V utorok 17.2.2015 sa Materská škola premenila na miesto plné rozprávkových
bytostí. Motýle, princezné, snehulienky, lienky, spidermani, batmani, supermani
a mušketieri si užívali karneval. O občerstvenie sa postarala p. kuchárka spolu
s mamičkami, výzdobu pripravila p. školníčka a o zábavu sa starala p. učiteľka s p.
riaditeľkou Materskej školy.

Naša rodáčka v Salzburgu
Pri príležitosti 25. výročia založenia Európskej akadémie vied a umení sa pod záštitou
Spolkovej kancelárie Rakúska dňa 7.3.2015 stretli na univerzite v Salzburgu významné
osobnosti z viacerých krajín sveta. Účasť troch prezidentov Rakúska, Macedónska
a Srbska, veľvyslancov rôznych krajín, dvadsiatich nositeľov Nobelovej ceny,
profesorov vedeckých rád i vedeckých pracovníkov odborných spoločností umocnila
výnimočnosť a dôležitosť tohto stretnutia.
Je pre nás veľkým potešením a sme veľmi hrdí na to, že medzi pozvanými a ocenenými
hosťami bola i naša rodáčka Zita Izakovičová.
Už desaťročia píše, prednáša na domácich i zahraničných fórach a celoživotne
sa venuje krajinnej ekológii. V odborných kruhoch zaujme znalosťou environmentálnej
problematiky, vedomosťami, vnútorným presvedčením a gurážou. Vo svojej profesii,
v ktorej sa venuje aj vedeckému výskumu, je riešiteľkou mnohých výskumných úloh.
Ani po rokoch skúseností sa nikdy nespolieha na náhodu, ale aktívne hľadá nové
prístupy a riešenia na zlepšenie kvality životného prostredia. Vzácne na nej je to,
že hoci je špičkou vo svojej profesii, o svojich úspechoch nehovorí. Svoj voľný čas
vo Zvončíne nevenuje iba svojej rodine a priateľom, ale aj ostatným občanom
ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a zástupca starostky.
Z jej úspechov máme radosť, držíme jej palce, aby sa jej darilo, a tak nášmu malému
Zvončínu naďalej robila dobré meno doma aj vo veľkom svete.
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Z Obecného zastupiteľstva
19.3.2015 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili šiesti poslanci
a hlavná kontrolórka obce.
Vzali na vedomie:
1. stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov o splnení zákonnej povinnosti podania majetkového priznania starostky
a hlavnej kontrolórky v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.
2. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2014
Schválili:
1. zvýšenie platu starostky o 5 %
2. zber kuchynského oleja v obci Zvončín
3. odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 30 % mesačného platu
Konštatovali: že, starostka má zvýšený plat prvý krát od r. 2011

!
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!

Sociálne centrum Anjel n. o. Vás pozýva na 1. ročník Veľkonočných trhov,
ktorý sa bude konať v sobotu 28.3.2015 od 13“00 hod. v Kultúrnom dome vo Zvončíne.
Príďte si pozrieť alebo kúpiť veľkonočné dekorácie a ozdoby, kraslice,
drotárske a prútené výrobky, výšivky, perníčky, výrobky z medu, knihy....
Sprievodný program od 14:00:
výstava fotografií, vystúpenie „Vítanie jari“ – spevácka skupina Brezinka, harmonika, občerstvenie

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015
K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:
● 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 ( zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)
● v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku.
Tel. č. 150 – tiesňová linka a tel. č. 112 – linka integrovaného záchranného systému, alebo požiar
ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov
Upozorňujeme spoluobčanov, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, používať otvorený
plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu je 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 až do
výšky 331,--Eur. Tieto činnosti bývajú pravidelne kontrolované zo strany Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru alebo vlastníka alebo správcu lesa.
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
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