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 Žiadosť, ktorú sme podali na TTSK - na
rekonštrukciu hlavného kríža na
miestnom cintoríne nebola podporená.
Kríž sme ešte začiatkom mája dali
p. Prívozníkovi na rekonštrukciu s tým,
že keď dotáciu nedostaneme, prácu
zaplatíme z rozpočtu obce.

Upútavka na október 2018
 OZ SPLN Dolné Lovčice organizuje
DAROVANIE KRVI, ktoré sa uskutoční
dňa 3.10.2018 od 7,30 hod. v spoločenskej
miestnosti u Gorazda v Dolných
Lovčiciach. Záujemci sa môžu záväzne
prihlásiť osobne u pani Ivany Pastvovej,
SNP 48, Dolné Lovčice alebo na tel. čísle
0948 031 442.
 V októbri, v mesiaci úcty k starším sa
uskutoční posedenie so seniormi z našej
obce. Kedy? V sobotu 13.10.2018 o 11,00
hod. bude slávnostná svätá omša v kostole
sv. Gorazda, ktorej sa môžete zúčastniť.
Následne pre všetkých seniorov bude
o 12.00 hod. pripravený slávnostný obed
v sále Kultúrneho domu. Ďalej bude
pripravené vystúpenie detí z miestnej
Materskej školy a do tanca i na
počúvanie budú hrať dychová hudba
Záhorácki muzikanti .Pripravená bude
popoludňajšia kávička s dezertom a pre
každého, kto sa posedenia zúčastní, bude
pripravený darček.
Môžete sa tešiť na bohatú tombolu....
Cena tombolového lístka bude 1,-€.
Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami !

 Zosilnenie a vyrovnanie podstavca
demontovaného hlavného kríža realizovali
Vladimír Hrušovský, Ján Juriš, Miroslav
Ohrablo a Adrián Pavlík. O dopravu
potrebného stavebného materiálu sa
postaral Ján Krajčovič. Všetkým
zúčastneným ďakujeme .
 Nepriaznivé poveternostné vplyvy sa
podpísali na vzhľade nášho Chráneného
stromu – Dolnolovčického brestovca.
Silný vietor zlomil hrubý konár, našťastie
nevznikli žiadne ďalšie materiálne
škody. Veľké poďakovanie patrí Milanovi
Gažovičovi, Vladimírovi Hrušovskému,
Miroslavovi Ohrablovi a Adrike
Sokolovičovej za operatívne odpratanie
zlomeného konára.
 Nadačný fond Slovenských elektrární
v Nadácii Pontis tento rok vyhlásil
výzvu SE EKOOBEC 2018. Naša obec
do uvedeného grantového programu
predložila projekt s názvom „Výmena
osvetľovacích telies v budove MŠ.“
Hodnotiaca komisia nám oznámila, že
projekt nebol zaradený medzi víťazné.
Škoda...
 Úprimné poďakovanie patrí p. Jozefovi
Strížovi za poskytnutie sponzorského
daru na zakúpenie svetiel do MŠ.
 Žiadame občanov, aby haluzovinu
a drevný odpad nevyvážali na pôvodné
stanovisko z dôvodu, že sa jedná o
súkromný pozemok a obec nemala a nemá
zmluvu na využívanie tohto pozemku. Z
tohto dôvodu obec na tento účel prenajala
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pozemok situovaný hneď oproti, smerom
od zvoničky vpravo.
Žiadame Vás, aby ste haluzovinu
a drevný odpad vyvážali už len
na uvedený pozemok, t. j. na pozemok
smerom od zvoničky vpravo.
Zároveň žiadame občanov, aby na zberné
miesto nevyvážali pokosenú trávu, burinu
a odpad zo záhrad. Ak tam aj naďalej
budete tento mäkký odpad zo záhrad
vyvážať, firma nám haluzovinu nepodrví.
Ďakujeme za pochopenie !!!
 Vyčistenie súkromného pozemku p.
Toporek od haluzoviska a navezenej
zeminy realizovali Jozef Stríž a Jaroslav
Kútny. Patrí im veľké poďakovanie.
 Vyzývame občanov, aby na triedený zber
papiera využívali zberné nádoby na tento
zber určené. Sú umiestnené pri zberných
nádobách na zber skla. Ďakujeme za
pochopenie.
 Ako sme Vás informovali v minulých
novinkách , v materskej škole prebehli
rekonštrukčné práce - vymenili sa všetky
detské WC, bol doplnený sprchový kút
pre detičky a celý areál bol vymaľovaný.
Po prázdninách čakal detičky krásny
nový sovičkový koberec. Taktiež
skrášľovacím procesom prebehli priestory
v spoločenskej miestnosti u Gorazda- bolo
vymaľované . Na školskom dvore bol
vykonaný orez drevín.

Občianska rubrika
Okrúhle a polookrúhle jubileum oslavovali:
V júli :
Anna Suchoňová
Justína Pastvová
Michaela Kadlecová
V auguste:
Ľubomír Kubica
Antónia Šturdíková
V septembri:
Milan Barbírik
František Hába
Mária Hýbelová
Oslávencom prajeme, aby v šťastí, dobrom zdraví,
bez starostí, bez obáv, ďalšie roky žili medzi
nami....
Navždy nás opustili:
V auguste:
Terézia Oberlová
Viliam Hrušovský st.
V septembri:
Eduard Horník
Nech odpočívajú v pokoji !
Narodil sa:

 Poďakovanie patrí projektantom Ing.
Martinovi Škodovi, PhD. a Ing.
Milanovi Hábovi za bezplatné
spracovanie projektu úpravy trvalého
dopravného značenia na križovatke ulíc
SNP - Slnečná. O osadenie dopravného
značenia sa postarali Vladimír Hrušovský
a Peter Šulko. Aj im úprimne ďakujeme.

V auguste:
Tobias Guba
Prajeme mu,aby do rodinky priniesol veľa lásky,
smiechu, nehy, radostí a šťastných chvíľ.
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