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Stalo sa:
 Žiadosť, ktorú sme podali na TTSK - na
rekonštrukciu hlavného kríža na
miestnom cintoríne nebola podporená.
Kríž sme ešte začiatkom mája dali
p.Privozníkovi na rekonštrukciu s tým, že
keď dotáciu nedostaneme, prácu zaplatíme
z rozpočtu obce.
 Úprimné poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa v hojnom počte zúčastnili jarného
upratovania – zberu odpadkov v chotári
a v obci. Pre všetkých brigádnikov bolo
pripravené chutné občerstvenie...
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapojili do brigády patrí úprimné
poďakovanie. Sme radi, že aj Vám záleží
na prostredí, v ktorom žijeme všetci.
 Návštevníci cintorína si isto povšimli, že
na miestnom cintoríne pribudli stojany na
krhle a bicykle . Ďakujeme Jaroslavovi
Suchoňovi st. za zhotovenie uvedených
stojanov a za následné osadenie ďakujeme
Vladovi Hrušovskému a Adriánovi
Pavlíkovi.
 Ďalej v novej časti cintorína pribudlo
nové vodovodné potrubie – „točka“.
Prípojku realizoval Vlado
Hrušovský, Adrián Pavlík a Vincent
Kovačič. Ďakujeme .
 Vlado Hrušovský a Adrián Pavlík,
opravili hlavné schodisko na budove OcÚ.
Odpadnutú dlažbu bolo potrebné znovu
nalepiť..
Ďakujeme .
 Ďakujeme Vladovi Hrušovskému
a Jozefovi Janíkovi st. za údržbu
a opravu herných prvkov na detskom
ihrisku pri zvonici.
 23.06.2018 sa v našej obci uskutočnil zber
veľkoplošného odpadu. Veľké
poďakovanie patrí Jozefovi Strížovi za
vývoz uvedeného odpadu a Jozefovi

Stalo sa:/Čaká nás:

 Obecný úrad v Dolných Lovčiciach
v spolupráci s OZ SPLN pre Vás pripravil
popoludnie plné zábavy a hier, ktoré sa
konalo pri príležitosti osláv MDD dňa
02. júna 2018 na ihrisku. Veľké
poďakovanie patrí členom OZ SPLN za
prípravu súťaží. Úprimné poďakovanie
patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli do
tomboly.
 Poľovnícke združenie LIPA Lovčice pre
Vás pripravilo posedenie pri príležitosti
Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody
Už tradičná akcia sa teší veľkému
úspechu...
 Pamiatkový úrad SR nám zaslal
Rozhodnutie , v ktorom vyhlasuje za
národnú kultúrnu pamiatku Súsošie
Panny Márie a sv. Františka, ktoré je
umiestnené v parčíku pre kostolom sv.
Gorazda. Kto má záujem, môže si celý text
Rozhodnutia prečítať na našej stránke
alebo v papierovej podobe na OcÚ
v Dolných Lovčiciach.
 Pozor zmena !!!Oznamujeme občanom, že na
obecnú stránku je doplnený nový modul –
informácie e- mailom.
Na odber noviniek e-mailom je potrebné
registrovať sa pomocou formulára na webe,
kde vyplní e-mail. Ak dá súhlas so
spracovaním osobných údajov, je registrácia
dokončená. Súhlas je možné kedykoľvek
odvolať. Pred uplynutím lehoty platnosti
súhlasu systém používateľa osloví e-mailom,
aby predĺžil svoj súhlas. Neplatné súhlasy,
neregistrované e-maily sa mažú.
Pre zaradenie Vašej e-mailovej adresy do zoznamu
odberateľov noviniek zo serveru www.obecdolnelovcice.sk

Cez prázdniny nás čaká čiastočná
rekonštrukcia Materskej školy. Je
potrebné celý objekt vymaľovať a vymeniť
staré poruchové misy na detskom WC.
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Šulkovi za pomoc pri nakladaní...
Ďakujeme !
Stalo sa:
 Dňa 30.04. 2018 sa uskutočnilo stavanie
mája pri Obecnom úrade v Dolných
Lovčiciach. O jeho osadenie sa postaralo
Poľovnícke združenie LIPA.
Ďakujeme !
 Aj tento rok mali občania možnosť
dopraviť na OcÚ starý, nepotrebný
elektrický a elektronický odpad. Už
tradičný spôsob zberu uvedeného odpadu
sa nám osvedčil. Ďakujeme všetkým za
pochopenie.
 Ďakujeme všetkým, ktorí kvetinové
stojany v obci vyzdobili veľkonočnou
výzdobou. Opäť milé gesto, ktoré poteší
srdce každého ...
 Určite ste si všimli, že na stojany v obci
pribudla tradičná kvetinová výzdoba.
Vopred ďakujeme občanom za
starostlivosť a polievanie.
 Touto cestou ďakujeme rodine
Královičovej za zber odpadkov na
miestnej bikrosovej dráhe.
 Žiadame občanov, ktorí si vyhradili
nedeľné popoludnie na kosenie trávnikov,
aby si stanovili iný termín. Väčšina našich
občanov využíva tento čas na relax, či už
grilovaním alebo pri bazéne. Hukot
motorovej kosačky im tieto chvíle dokážu
veľmi znepríjemniť. Prosím Vás buďte
k týmto ľudom tolerantní a použite svoje
kosačky napr. v sobotu.

Občianska rubrika :
Apríloví oslávenci:
Milan Kvasnica
Tibor Pavlík
Jozef Belis
Michal Horník
a naša najstaršia občianka
Mária Kvočeková
Májoví oslávenci:
Ing. Miroslav Kleštinec
Mária Pavlíková
Júnoví oslávenci:
Peter Ondreička
Ľudmila Kovačičová
Mária Stojáková
Jozefa Vrbovská
Augustína Vidličková
Peter Čecho
Všetkým oslávencom prajeme do ďalších rokov života
naďalej veselú myseľ, dobré zdravie, spokojnosť a veľa
síl.
Navždy nás opustili:
V apríli:
Emília Halánová
V máji:
Vlasta Šturdíková
Patrik Polakovič
V júni :
Cyril Barbírik
Kamil Adamec
Eulalia –Oľga Tomíková
Štefan Jakubec
Nech odpočívajú v pokoji !
Manželstvo uzatvorili :
v apríli.
Lucia Straková a Milan Cepka
Na spoločnú cestu životom im prajeme samé slnečné dni
bez búrok ...
Narodili sa:
Daniel a Richard Gavendovi
Dvojnásobnú radosť priniesli do života svojim
blízkym....
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