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CINGÁČIK
Zábavné otvorenie školského roka
Začiatok septembra je vždy začiatkom nového školského roka. Niektoré deti si prvý krát sadnú do školských
lavíc, iné sa prvý krát odvážia stráviť celý deň bez mamy v materskej škole.
V našej obci bol tento deň ozvláštnený tým, že spoločnosť Raiffeisen banka pripravila pre naše deti zábavné
popoludnie plné hier a odmien. Zrejme veľmi daždivé počasie sa podpísalo pod nižšiu účasť detí. Tie, ktoré sa
s mamičkami vybrali, napriek počasiu súťažiť, sa tešili z väčšieho množstva odmien, ktoré získali.
Pracovníci banky pripravili bohaté a chutné občerstvenie a postarali sa o zábavu pre deti a ich rodičov.

Z obecného zastupiteľstva
30.7.2014 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo šesť poslancov a hlavný
kontrolór obce.
Schválili:
1. volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Zvončín
2. voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
3. volebnú komisiu v zložení: predseda – Rastislav Krajčovič, členovia – Anna Císarová a Jozef Heriban
4. jeden volebný obvod s počtom poslancov 7 na nadchádzajúce volebné obdobie 2014 - 2018
5. odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 30% mesačného platu za doterajšie 6-ročné volebné
obdobie
Zobrali na vedomie:
1.
informáciu o posúdení náležitostí a súčastí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
obce. Obecný úrad prijal 6 žiadostí a všetky splnili požadované náležitosti.
2.
výsledky tajnej voľby hlavného kontrolóra
3.
deň konania volieb do samosprávy, ktoré sa budú konať 15.11.2014
Konštatovali: že v tajnom hlasovaní bola v 1. kole za hlavného kontrolóra zvolená Ing. Kamila Burdová, získala
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

11.9.2014 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo šesť poslancov a hlavný
kontrolór
Schválili:
1. VZN č.2/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
2. VZN č.3/2014 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Zvončín
3. zápis do kroniky za r. 2013
4. zvýšenie pracovného úväzku druhej administratívnej pracovníčky obce z čiastočného na plný úväzok
Zobrali na vedomie: stanovisko Komisie pre kultúru, vzdelávanie a šport k zápisu do kroniky
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Miestne ihrisko je pre verejnosť otvorené denne od 8:00 – 20:00 hod.

Oznamujeme,
že v našej obci si dávku v hmotnej núdzi, ktorá je vyplácaná Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny, odpracováva 12 občanov formou aktivačných prác.

Zelená pre krajší svet o. z. ponúka
priaznivcom stolného tenisu možnosť aktívne si zahrať
každý utorok od 15:30 do 16:30 hod v Kultúrnom dome.

Vyzývame občanov,
ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov,
aby si svoju zákonnú povinnosť splnili v priebehu mesiaca september.

Obecný úrad informuje,
že na cintoríne sa vykonáva oprava prístupovej cesty k domu smútku.
Vopred ďakujeme za ohľaduplnosť a trpezlivosť počas vykonávania prác.

V pondelok 22.9.2014 sa bude v obci konať zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu.
Pred svoje domy môžete vyložiť zvyšky farieb a riedidiel, autobatérie a rôzne typy batérií,
použité tonery, televízory, počítače aj s príslušenstvom a iný elektroodpad.
V ranných hodinách od 7:00 hod bude obcou prechádzať označené vozidlo firmy A.S.A
a odpad bude zbierať.

Obecný knižnica vo Zvončíne pod záštitou Obce Zvončín Vás pozýva na tradičnú akciu
Vyrezávanie tekvíc a spoločné vypúšťanie lampiónov šťastia,
ktoré sa bude konať v piatok 19.9.2014 o 18:00 hod. v parku pri potoku.
So sebou si prineste tekvicu, nôž, kahanček a dobrú náladu.
Lampióny sa budú dať zakúpiť na mieste.
Pre všetky deti je pripravená sladká odmena a maľovanie na tvár.
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16. október 2014
Národný deň podpory ekonomiky Slovenska

„Pýtajme si slovenské“
Dňa 16. októbra 2014 sa pri príležitosti Svetového dňa potravín uskutoční a zároveň zakladá
tradícia celonárodnej aktivity zameraná na podporu kúpy domácich výrobkov pod názvom „Pýtajme si
slovenské“.
V tento deň si občania budú aktívne objednávať slovenské nápoje a jedlá pripravené
zo slovenských surovín v reštauráciách, bistrách, baroch... Budú viac ako inokedy nakupovať
v obchodoch slovenské výrobky a takýmto uvedomelým spotrebiteľským prístupom podporia
našich poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a celú ekonomiku Slovenska. Cieľom prvého
ročníka je presvedčiť nás všetkých o dôležitosti aktívneho prístupu k spotrebe slovenských
výrobkov a produktov a využívaní tých služieb, ktoré ponúkajú domácu produkciu.
V presvedčení, že sa občania Slovenska zapoja do tejto aktivity, nás podporuje prieskum GfK,
v ktorom sa až 79% z opýtaných pozitívne vyjadrilo na otázku, či by sa aktívne zapojili do Národného
dňa na podporu ekonomiky Slovenska.
Prevádzky zapojené do tejto aktivity pre lepšiu orientáciu spotrebiteľov budú označené
nálepkou „U nás ponúkame slovenské“.
Štartovací ročník podporili svojim partnerstvom mnohé obce a mestá Slovenska, ktoré
oboznamujú svojich občanov o tomto dni, ako aj školáci, ktorí sa môžu zapojiť do súťaže „Pýtajme si
slovenské“. Stačí ak nahrajú vo svojej triede krátke kreatívne video a zavesia ho na
www.pytajmesislovenske.sk .
Snažením Občianskeho združenia Kvalita z našich regiónov je nachádzať stále viac nadšených ľudí
a organizácií, ktorí pochopia, že len vzájomnou spoluprácou a aktívnym prístupom dospejeme
k zlepšeniu stavu spoločnosti a kvality nášho života v nej.
www.kvalitaznasichregionov.sk
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