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č. 2/2017
11. ročník

CINGÁČIK
Noc
s Andersenom
V posledný deň Marca - mesiaca knihy sa
v našej obecnej knižnici konala medzinárodná
akcia Noc s Andersenom. Už po deviatykrát
strávili deti noc s rozprávkami, knižkami, hrami
a súťažami. Hľadali poklad, ktorý bol tento rok
„zakopaný“ v teréne. Deti všetky indície
rozlúštili a poklad úspešne našli. Ráno pred
odchodom ich čakala každoročná rozcvička.
Účastníci spolu s hlavnou organizátorkou
knihovníčkou Kamilou Hudcovičovou a jej
pomocníčkou Mgr. Monikou Suchánovou si noc
užili a už teraz sa tešia na budúci rok.
–

*******************************

Z obecného zastupiteľstva

22.3.2017 - sa riadneho verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva zúčastnili šiesti poslanci.
Vzali na vedomie:
1. Oznámenie predsedu komisie
na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných
funkcionárov o splnení zákonnej
povinnosti starostky a hlavnej
kontrolórky o podaní majetkového
priznania v zmysle zákona č. 357/2004
2. Zámer prenájmu obecných
poľnohospodárskych pozemkov
Schválili:
1. Prenájom obecných poľnohospodárskych
pozemkov firme AGROPO s.r.o.
na 5 rokov za 80€/ha/rok,
podľa osobitného zreteľa
2. Aktualizáciu urbanistickej štúdie –
lokalita „IBV Od Trnavy“
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OZNAMY
OBECNÉHO
ÚRADU
Obecný
úrad
informuje
občanov, že začali práce na
nadstavbe Materskej školy.
Z tohto dôvodu bude materská
škola fungovať od 2.5.2017
v priestoroch kultúrneho domu
a v tomto období ho nebude
možné prenajať na iné účely.
*

Z dôvodu
sťahovania
Materskej školy do kultúrneho
domu sa budú konať v dňoch
27.-28.4.2017 brigády. Prosíme
občanov, ktorý majú čas a chuť
pomôcť, aby prišli o 16:00 do
Materskej školy a pomohli so
sťahovaním
nábytku
a objemných predmetov. Za
pomoc vopred ďakujeme.
*
Obec Zvončín Vás všetkých
pozýva na Stavanie mája
spojené s oslavou Dňa matiek,
ktoré sa bude konať 1.5.2017
o 16:00 hod. pred kultúrnym
domom. Program si pre Vás
pripravili naši škôlkari.
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Zelená pre krajší svet, o. z.
informuje
Občianske združenie Zelená pre krajší svet tento rok urobilo väčšiu
premenu a to tým, že prijalo ďalších nových členov z našej obce, formu
pôsobenia, novú facebook stránku či logo združenia.
Zelená pre krajší svet prijala tento rok 3 nových členov do svojho
združenia, ktorými sú Alica Vitteková, Martin Císar a Daniel Bugyi, ktorý
sa zároveň stal podpredsedom združenia. Po nabratí nových síl si
občianske združenie zmenilo svoje logo a tiež formu prístupu a pôsobenia v našej obci. Prioritne sa
chce zameriavať na organizovanie voľnočasových aktivít a kultúrnych podujatí pre všetky vekové
skupiny občanov s cieľom pozdvihnúť spoločenský život v obci a v okolí.
Všetci, ktorí chcú byť informovaní o aktivitách občianske združenia sa môžu pridať na novú
facebook stránku združenia Zelená pre krajší svet www.facebook.com/zelenaprekrajsisvet.
„Kde bolo, tam bolo...“ tak znie názov nového rozprávkového podujatia, s ktorým prídu v utorok
25.4.2017 o 17:00 hod. do nášho kultúrneho domu Smejko a Tanculienka. Obľúbená detská dvojica,
ktorá sa osobitným stvárnením z detských rozprávok a pesničiek stará o zábavu najmenších.
Tešíme sa veľkému záujmu o toto detské predstavenie a veríme, že to nebude náš posledný
koncert pre deti v obci a plánujeme niečo podobné pripraviť aj na jeseň.
V sobotu, 13.5.2017 o 20:00 hod. v kultúrnom dome v Suchej nad Parnou pripravuje občianske
združenie tradičný Zvončanský MAJÁLES. Návštevníkov bude baviť náš talentovaný spevák Martin
Císar, do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina DOMI a s tanečným vystúpením príde
vystúpiť tanečná skupina zložená z tých najlepších tanečníkov pod názvom SHOWart. Po polnoci sa
môžete tešiť na bohaté koleso šťastia či perfektnú zábavu.
Vstupné vo výške 30,00 € na pár zahŕňa večeru, víno, kávu a sladké pokušenie. Vstupenky si
môžete kúpiť na tel. č. 0907 661 980 alebo prostredníctvom našej facebook stránky.
Tešíme sa na Vás. 
P.S.: Majáles sa koná v Suchej nad Parnou z dôvodu rekonštrukcie Materskej školy vo Zvončíne,
ktorá bude presťahovaná do kultúrneho domu vo Zvončíne. Veríme, že aj napriek tejto zmene
priestorov vytvoríme tú najlepšiu zábavu a atmosféru MAJÁLESU 
Aj tento rok Zelená pre krajší svet v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi nezabudli a pripravili si
už tradične pre všetky deti športovo-zábavné popoludnie pri príležitosti Dňa detí. 
Týmto by sme chceli všetkých pozvať spoločne osláviť 12. ročník Dňa detí vo Zvončíne, ktorý sa
uskutoční 3.6.2017 na miestnom ihrisku. Začiatok je o 15:00 hod. Pre deti bude pripravený zábavný
program a zaujímavé disciplíny. Pre každé dieťa bude pripravená sladká odmena, sprievodné akcie
ako napríklad ukážky dravcov či výcviku psov, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár a veľa iných
prekvapení.
Viac informácií o akcii nájdete na facebook stránke občianskeho združenia Zelená pre krajší svet.
Tiež by sme sa vopred chceli poďakovať všetkým ľuďom a sponzorom, ktorí túto akciu každoročne
podporujú finančne alebo vecnými darmi či službami.
Ak sa chcete stať tiež sponzorom tejto akcie a urobiť deťom ešte krajšie popoludnie tak nás
neváhajte kontaktovať na t. č. 0907 661 980 alebo na našom facebooku. Nezabúdajte, že aj maličkosti
vedia vyčariť úsmev na tvári.

ZA VŠETKY DARY SRDEČNE ĎAKUJEME!
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