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CINGÁČIK
Milí Zvončania,
dovoľte mi poďakovať sa za prejavenú dôveru, ktorou ste mi po tretí krát zverili vedenie
obce na nasledovné štyri roky. Ďakujem za vysoký záujem o voľby do samosprávy, 71 %-nou
účasťou oprávnených voličov, ktorý dokazuje, že Vám osud našej malej dedinky nie je
ľahostajný.
Ďakujem aj za novozvolené zastupiteľstvo, ktoré je odrazom vašej vôle. Verím, že sa
budeme snažiť nájsť vždy spoločnú reč, prípadne kompromisy, aby sme Vás nesklamali.
Zároveň ďakujem aj bývalým poslancom, ktorí venovali našej obci veľké množstvo energie
a času.
K nadchádzajúcemu vianočnému obdobiu Vám prajem pokoj v duši, lásku v srdci a
príjemné stretnutia v kruhu Vašich rodín, ktoré si užívajte v zdraví a spokojnosti.
M. Strakošová

Zvončín zažil krásnu nedeľu s Kollárovcami
V nedeľu 23.11.2014 prežili obyvatelia Zvončína aj veľa milovníkov ľudovej piesne
prekrásne nedeľné popoludnie v Kultúrnom dome.
Veselí chlapci spod Tatier, ktorí dostali už pri narodení neskutočne veľa darov z neba,
nenechali si ich pre seba, ale delia sa o ne s obyvateľmi všetkých kútov nášho Slovenska.
Vynikajú nielen krásou, milým slovom, skromnosťou, ale hlavne veľkým hudobným talentom.
Nádherne spievajú, každý hrá na viacero hudobných nástrojov. Priniesli do Zvončína radosť a
lásku k spevu. Do hrania a spevu vložili celé srdce, čím strhli k spevu i preplnenú sálu.
Prítomní dospelí aj deti sa pridali spevom k nim a ich spev odmeňovali častým potleskom. Za
ich výnimočným vystúpením je nielen talent, ale určite aj veľa driny a odriekania pri dennom
nácviku hry na hudobný nástroj. Chlapci Kollárovci, stálo to za to!!!
Ďakujeme p. Monike Zelenskej, že sa postarala o to, že takéto hviezdy slovenského
folklóru navštívili malú dedinku pri Trnave a chlapcom za to, že priniesli so sebou toľko
radosti a pozitívnej energie, že jej bolo dosť pre všetkých. Počas celého vystúpenia nezaznel
ani jeden falošný tón, boli by sme tam sedeli až do rána a počúvali...
Ste pýchou nášho malého Slovenska!
účastníci koncertu

Stretnutie s Mikulášom
V sobotu 6.12.2014 sa v Kultúrnom dome vo Zvončíne stretli nielen rodičia s deťmi, ale
i starí rodičia a ostatní obyvatelia Zvončína, aby medzi sebou privítali Mikuláša s pomocníkmi.
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Pri vianočnom punči a pagáčikoch sa potešili s rozžiarených očiek našich najmenších, ktorí spolu
s knihovníčkou zdobili vianočný stromček a kreslili obrázky na výstavku pre Mikuláša.
Keď dorazil Mikuláš spolu s anjelom a čertíkmi, deti ani nedýchali. Po zaspievaní pesničiek
a recitovaní básničiek Mikuláš deti obmenil sladkou odmenou. Na záver sa rozsvietil vianočný
stromček pred Obecným úradom.

Vítanie do života
V stredu 17.12.2014 sa v zasadačke Obecného úradu stretli tohtoroční novorodenci.
Spolu s rodičmi sa zoznámili so svojimi vrstovníkmi. Túto milú udalosť si užilo šesť
tohtoročných nových obyvateľov - tri slečny a traja mládenci. Ako pamiatku na túto slávnosť
si odniesli pamätné knižky spolu s finančným príspevkom obce.

Z obecného zastupiteľstva
12.12.2014 – sa ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zúčastnilo päť
dosluhujúcich poslancov, sedem novozvolených poslancov, hlavná kontrolórka obce
a predseda volebnej komisie.
Prítomní si vypočuli správu predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do samosprávy.
Následne starostka a poslanci zložili sľub a prevzali si osvedčenia z rúk predsedníčky volebnej
komisie.
Poverili:
Ing. Dušana Hrubého, ako poslanca Obecného zastupiteľstva oprávnením zvolávať a viesť
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Schválili:
1.
za predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia MUDr. Patrika
Princa a za členov komisie RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD., Mgr. Denisu Jakubcovú
a Ing. Dušana Hrubého.
2.
za predsedu Komisie pre výstavbu a územné plánovanie Ing. Dušana Hrubého a za
členov komisie MUDr. Patrika Princa, Ing. Juraja Ilavského a Ing. Petra Miklošoviča
3.
za predsedu Komisie pre kultúru, vzdelávanie a šport p. Annu Císarovú a za členov
komisie Mgr. Denisu Jakubcovú, RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD., Ing. Juraja Ilavského
a Ing. Petra Miklošoviča
4.
za presedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu Ing.
Juraja Ilavského a za členov komisie všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva
15.12.2014 – sa mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zúčastnilo všetkých
sedem poslancov a hlacná kontrolórka obce.
Zobrali na vedomie: stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na r. 2015 - 2017
Schválili: rozpočet obce Zvončín na r. 2015 - 2017
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OZNAMY

!

Obecný úrad
oznamuje, že v dňoch
22.12.2014 – 7.1.2015 bude zatvorený
z dôvodu čerpania dovolenky.

Materská škola
oznamuje, že v dňoch
22.12.2014. – 7.1.2015 bude zatvorená
z dôvodu prázdnin.

Občianske združenie Zelená pre krajší svet, v spolupráci s „uličkármi“ z novej uličky
Vás pozývajú
na už tradičnú Kapustnicu spojenú s Vianočnými trhmi,
ktorá sa bude konať v sobotu
20.12.2014 od 17:00 hod. pred Kultúrnym domom.

Obec Zvončín Vás pozýva na

Novoročný prípitok s ohňostrojom,
ktorý sa bude konať

1.1.2015 o 0:30 hod.
pred Kultúrnym domom.
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VYKUROVACIE OBDOBIE z hľadiska požiarnej bezpečnosti
Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu
požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch.
Najčastejšie vzniká požiar od vykurovacích telies ako sú kachle, spotrebiče, ohrievače,
krby.
Chceme zdôrazniť pár zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

 skontrolovať vo vlastnom záujme stav vykurovacích telies a zariadení
 umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od
horľavých materiálov
 inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu
 dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky
 dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob
 dodržiavať predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov

Občania majú povinnosť ohlásiť, každý vzniknutý požiar na tel. č. 112, 150.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a
prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného
vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a
vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis Vyhláška MV SR č.
401/2007 Z. z.. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich
čistenia a vykonávania kontrol.
Dôsledné zabezpečovanie a dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená
opatrnosť nás všetkých, môžu znížiť riziko vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny.
Okrasné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Trnave
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