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CINGÁČIK
NOC S ANDERSENOM
Veľmi obľúbená akcia medzi malými čitateľmi Noc s H. Ch. Andersenom sa v našej malej,
ale útulnej knižnici konala 27. marca 2015. Do medzinárodného podujatia sme sa zapojili už
po siedmykrát. Táto kúzelná noc priniesla veľa čarovných momentov, na ktoré bude 11 detí
určite dlho spomínať.
Na úvod sme si predstavili svetoznámeho rozprávkara a jeho literárnu tvorbu. Neskôr
sme venovali pozornosť slovenskej spisovateľke Petre Nagyovej Džerengovej, ktorej tvorba
nie je venovaná iba dospelým čitateľom, ale aj deťom. Reťazovo sme si prečítali úryvok z jej
knižky Klára a mátohy. Po literárnom okienku sme vyhladli a naše brušká zasýtila vynikajúca
pizza. Vypočuli sme si príbeh o vysychajúcom literárnom strome, ktorý sme sa snažili
zachrániť sľubom, že budeme čítať a rozširovať si slovnú zásobu a nielen sedieť doma pri
počítačových hrách. Na zachránenie stromu sme si nakreslili rozprávkové stromčeky plné
rozprávok. Vďaka „exkurzii“ v knižnici sme sa dozvedeli zaujímavé informácie, napr. do akých
kategórií sú knihy v knižnici rozdelené, ako sa vypisuje čitateľský preukaz a mnohé iné.
Po veselom tancovaní na známe pesničky nasledovalo hľadanie pokladu, ktorý nám skryl
„ujo“ Andersen.
Knihovníčka

Veľkonočné trhy
Keď Sociálne centrum Anjel prišlo s myšlienkou zorganizovať Veľkonočné trhy viacerí sme
boli skeptickí, čas bol krátky a skúsenosť žiadna. Ale riaditeľka centra PhDr. Erika Princová sa
v žiadnom prípade nedala odradiť a dobre urobila. A tak nám spoluobčanom v podobe
prvého ročníka Zvončianskych veľkonočných trhov opäť pripravila krásne podujatie, ktoré
nám mnohým spestrilo upršanú aprílovú sobotu.
Veľkonočné trhy sa niesli v duchu ľudových tradícií a prezentácie ľudového umenia. Hneď
na úvod nás milým úsmevom vítali krásne hostesky Paťka a Kamilka tradične chlebom a
soľou. Pridali aj malý štamperlík na dobrú náladu. V kultúrnom dome sa zišli ľudoví umelci,
ktorí prezentovali možno už aj trochu zabudnuté remeslá, ako drotári, košikári, pernikári,
výšivkári, patchworkári, maliari, spisovatelia, výrobcovia netradičných hračiek a pod. Bohaté
zastúpenie mali aj výrobcovia kraslíc, ktorí predviedli rôznorodé techniky, ťažko povedať,
ktoré boli najkrajšie, v každej z nich bol zakódovaný kus ľudského umu, kus ľudskej práce a
najmä kus veľkej lásky. Mnohí z nás sme sa zasvätili do tajov výroby týchto krásnych
predmetov. Veľký záujem vzbudili aj stánky so zdravou výživou, medom a jeho produktami a
kozmetikou. Moderné gazdinky ocenili možnosť zakúpiť si chutné domáce koláčiky a tak
ušetrili čas, ktorí by strávili prípravou sladkých veľkonočných dobrôt. Takto za krátky čas mali
pripravené rôznorodé druhy na spestrenie veľkonočného stola.
Súčasťou podujatia bola aj prezentácia prác amatérskych fotografov z našich radov, a to
Ferdinanda Tisoviča a mladej nádejnej autorky Simony Princovej. Tak sme formou fotografií
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mohli objavovať krásy nielen nášho okolitého prostredia, ale zavítali sme aj do ďalekých
krajín.
O podujatie bol veľký záujem nielen z radov občanov Zvončína, ale aj priateľov ľudového
umenia z okolitých obcí. Príjemnú atmosféru dotvárala ľudová hudba Brezinka. Mladí umelci
prezentovali formou hudobného pásma ľudové zvyky z nášho regiónu. Slávnostnú atmosféru
dotvárala aj precízna výzdoba kultúrneho domu premyslená do posledného detailu.
K príjemnej pohode prispeli tiež kulinárske dobroty v podaní Igora Debreckého.
Na záver by som chcela vyjadriť poďakovanie nielen hlavnej organizátorke podujatia Erike
Princovej, ale aj všetkým, ktorí prispeli k organizácii, za to že nám vytvorili krásny
predsviatočný deň, ktorí sme prežili v pohode, v priateľských rozhovoroch, v spomienkach,
poznávaním nového a nasávaním sviatočnej atmosféry. Erika, ďakujeme a už sa tešíme na
druhý ročník. Poďakovanie patrí aj ostatným obyvateľom Zvončína, ktorí nezištne pomáhali
pri zrode tejto akcie.
spokojní Zvončania

Stavanie mája a súťaž o koláč roka 2015
1.máj je už tradične v našej obci spojený so stavaním mája a súťažou o Zvončanský koláč
roka. Do súťaže bolo prihlásených šesť koláčov. Po súťažnej ochutnávke a následnom
hlasovaní, si návštevníci akcie vypočuli kultúrny program ľudovej skupiny Fidlikanti z Horných
Orešian. Počas ich vystúpenia slobodný mládenci z obce vztýčili máj.
Zvončanským koláčom r. 2015 sa stali Karamelovo –ovocné rezy.
Výsledky hlasovania:

3. miesto - p. Erika Sučanová
2. miesto - p. Eva Silná
1. miesto - p. Mária Císarová
RECEPT - Karamelovo-ovocné rezy

Suroviny:
Biskvit
4 celé vajíčka
26 dg kryštálový cukor
8 PL teplej vody
10 PL olej
24 Dg hladká múka
2 Dg kakao
½ prášok do pečiva

Plnka
3 PL kryštálový cukor
¾ l mlieko
2 karamelové pudingy
3 PL polohrubá múka
1 maslo
15 dg práškový cukor
2 šľahačky v prášku

Ovocie
maliny
ríbezle
čučoriedky

Postup:
Celé vajíčka vyšľaháme s cukrom do peny. Postupne pridáme vodu a olej. Zľahka
primiešame múku, v ktorej sme premiešali kakao a prášok do pečiva. Hmotu vylejeme na
vymastený a múkou vysypaný plech. Pečieme vo vyhriatej rúre na 180º C.
Z troch PL cukru urobíme karamel a pomaly pridávame teplé mlieko. Keď je karamel
rozpustený, uvaríme puding. Pokiaľ masa chladne, vyšľaháme do peny maslo s cukrom.
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Vychladnutý puding pridávame po malých častiach do masla a dobre spolu vyšľaháme. Plnku
rozdelíme na dve časti.
Biskvit natrieme ríbezľovým (malinovým, čučoriedkovým,…) džemom. Na džem natrieme
jednu časť plnky. Na plnku poukladáme husto ovocie a na ovocie rozotrieme druhú časť
plnky a úhľadne rozotrieme. Vyšľaháme dve šľahačky v prášku podľa návodu a natrieme na
celý koláč. Dáme do chladničky dobre stuhnúť. Na druhý deň pokrájame na kocky. Zdobíme
podľa vlastného uváženia.

Deň matiek
V nedeľu 10. 5. 2015 sa v kultúrnom dome vo Zvončíne konala oslava Dňa matiek. Pre
všetky mamičky a babičky pripravili program naši najmenší – škôlkari. Kultúrne pásmo plné
básničiek, pesničiek a tančekov, rozžiarilo tváre všetkých oslávenkýň, ale aj oteckov, dedkov a
ostatných rodinných príslušníkov účinkujúcich. Za krásny program patrí vrelá vďaka pani
učiteľkám, ktoré dokázali prezentovať deti všetkých vekových kategórií.
Pre všetkých návštevníkov podujatia bolo pripravené sladké pohostenie.

Majáles
Občianske združenie Zelená pre krajší svet opäť zorganizovalo už tradičný Majáles.
V piatok 22. 5. 2015 sa v kultúrnom dome rozozvučala hudba z produkcie hudobnej skupiny
DOMI, ktorá už k tomuto podujatiu neodmysliteľne patrí. Výborná večera z kuchyne našich
domácich kuchárok zasýtila všetkých tancachtivých účastníkov.
Podujatie obohatili svojim speváckym vystúpením Martin Císar a tanečným vystúpením
víťazi MS v kategórii latinsko-amerických tancov – Eliška a Daniel z tanečnej školy KTS
Tyrnavia . Bohatá tombola sa uskutočnila vďaka štedrým sponzorom.

Športovo-zábavné popoludnie k Medzinárodnému dňu detí
Vďaka dobrovoľným mladým ľuďom z našej obce a sponzorom sa v sobotu 30. mája za
krásneho slnečného počasia podarila výborná akcia pre naše deti, budúcnosť našej obce.
Už pri registrácii boli rodičia príjemne prekvapení, že namiesto zaplatenia poplatku dostali ich
ratolesti občerstvenie. Na siedmich stanovištiach sa deti mohli prejaviť svojimi pohybovými
schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami. Pri usmievajúcich rozhodcoch z nich opadla
počiatočná tréma a deti sa tešili z ich označenia do "registračiek" za splnenie úlohy. Mladí
rozhodcovia postupovali navyše veľmi pedagogicky, keď náročnosť úlohy prispôsobili veku
dieťaťa.
Po absolvovaní súťaže si mohli deti vymeniť kompletne zafarbené registračky za darčeky
podľa vlastného výberu. Mnohé sa tiež potešili z tombolovej výhry, z vozenia na koníkovi,
maľovania na tvár, či skúšky policajného auta so sirénou a iných sprievodných atrakcií. Oslava
dňa detí pokračovala "opekačkou" a večer vyústila veľkolepým ohňostrojom.
Všetci sa mali možnosť občerstviť i za "ľudové ceny" v miestnom bufete. Keďže sa zúčastnilo
vyše 200 aktívnych detí, je zrejmé, že akcia prilákala aj rodiny z iných obcí.
Vďaka patrí organizátorom za to, že vytiahli naše deti od počítačov a umožnili rodinám stráviť
príjemné popoludnie na miestnom ihrisku.
V. B.
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Športovo-zábavné popoludnie k MDD sa uskutočnila vďaka týmto organizátorom
a sponzorom:
Hl. organizátor:
Dobrovoľníci:

Sponzori:

Daniel Budyi
Barčák Tomáš
Blažeková Andrea
Bugyiová Alexandra Crhoň Igor
Danišová Viktória
Galiová Natália
Strakoš Michal
Strakoš Ondrej
Vitteková Alica
Suchánová Mária
Zelenská Lucia
p. Cisár
p. Debrecký
p. Jurkovská
p. Ježovičová
p. Kosnáč
p. Krajčovič
p. Suchánová
p. Polakovič
rod. Belavá
rod. Hrubá
Obec Zvončín
Policajný zbor SR
RUPOS s.r.o.
I.D.C. Sereď
SPEDAS s.r.o
Pizza Expres
BOAT4U.sk
pesvpohode.sk
Firma Jurovčík
AutoservisFodor
Termalpark D. Streda Galandia
Xtra Slovakia
Wattenglish
ARPyrotechnika
R&J s.r.o
RM JET
TRNAVA 24
UNI HOUSE
AllPrint.sk

Braniš Lukáš
Crhoňová Simona
Miklošovičová Ema
Suchánová Monika
Strakošová Michaela
p. Izakovičová
p. Juríková
p. Krištofová
rod. Baranovičová
rod. Vitteková
AGROPO s.r.o
COOP Jednota
BOMBOVO
Rosenthal Ružindol
ajmax travel
Rybárstvo Trnava
yourcho!ce
Delfín aqua baby club
Prokast rekl. agentúra

☺ Za všetky deti srdečne ĎAKUJEME. ☺

Z obecného zastupiteľstva
4.6.2015 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili siedmi
poslanci a hl. kontrolórka obce.
Vzali na vedomie:
1. stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu obce za r. 2014
2. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za r. 2014
3. potrebu aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
Schválili:
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za r. 2014 bez výhrad
2. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
3. zmenu rozpočtu – použitie rezervného fondu na kapitálové investície
4. vypracovanie aktualizácie PHSR svojpomocne
5. riadiaci tím vypracovávania PHSR v zložení z poslancov obecného zastupiteľstva
6. urbanistickú štúdiu „Pri vinohradoch II“
7. dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Zvončín so zapracovaním pripomienky
p. Poláčkovej
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!!! OZNAMY !!!
Obecný úrad
upozorňuje,
že v prípade opráv, osadenia a rekonštrukcie pomníka na miestnom cintoríne sú občania
povinní každú činnosť ohlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska t. j. Obecnému úradu.
Tlačivo na ohlásenie takejto činnosti je prístupné občanom na obecnom úrade a internetovej
stránke obce www.zvoncin.eu.

Oznamujeme občanom,
že v našej obci je realizovaný zber kuchynského oleja.
Olej môžete priniesť v rôznych plastových fľašiach do kontajnera na Obecný úrad.
V prípade vylievania takého oleja do odpadu, prichádza k poruchám kanalizácie, ktorého
opravy stoja nemalé financie a zber oleja je realizovaný zdarma.

Poľovnícke združenie „Zelený háj“
Vás pozýva na
JÁNSKE OHNE,
ktoré sa rozhoria na miestnom ihrisku
v sobotu 20.6.2015 o 18.00 hod.
Pripravený je guláš z diviny, špekačky na opekanie a tekuté občerstvenie.
Príďte stráviť spoločný večer so susedmi a priateľmi.

Program aktivít n. o. Sociálneho centra Anjel v klubovni
PONDELOK:

10.00-12.00 hod
16.00-18.00 hod

MAMA klub - cvičenie s deťmi
JUNIOR klub - keramický krúžok

UTOROK:

09.30- 10.15 hod MAMA klub- YAMAHA hudobná škola
/v lete prázdniny - pokračovanie od septembra/
19.00-20.00 hod POWER JOGA

STREDA:

09.00-12.00 hod MAMA klub - aktivity
/animačné hry, angličtina pre najmenších, tvorivé dielničky/
16.00-18.00 hod JUNIOR klub - fotografický krúžok

ŠTVRTOK:

19.00-20.00 hod

SPIRALS /posledný štvrtok v mesiaci/

PIATOK:

16.00-18.00 hod
19.00-20.00 hod

JUNIOR klub- výtvarný krúžok
PILATES
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