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január , február 2017
Stalo sa:
 Veľké poďakovanie patrí rodine
Bolčekovejz Ružovej ulice za darovanie
živého vianočného stromčeka do kostola
sv. Gorazda v Dolných Lovčiciach.
 Poďakovanie patrí za stavanie Betlehemu
pred kostolom sv. Gorazda: Jozefovi
Janíkovi st., Vladimírovi Hrušovskému,
Milanovi Vilinovičovi st.,Ivanovi
Vyskočovi a Michalovi Jobekovi.
Zároveň im ďakujeme za jeho demontáž .
 Ďakujeme všetkým, ktorí kvetinové
stojany v obci skrášlili vianočnou
výzdobou. Milé gesto...
 22.01.2017 sa na programe RTVS :1,
v relácii „Tajomstvo mojej kuchyne“
prezentovala naša spoluobčianka p. Anna
Barošová s prípravou lahôdkovej
tlačenky. A my Vám ponúkame jej recept:
Suroviny:
1 bravčový jazyk
1 malé koleno
½ kg bravčového bôčiku
½ kg bravčového pliecka
2-3 bravčové kože
1 hlavička cesnaku
mleté čierne korenie
drvená rasca
mletá štipľavá paprika
majorán
soľ

Postup: Mäso varíme vo vode, kým sa neoddeľuje
od kostí (minimálne 2 hodiny). Potom ho
nakrájame na menšie kúsky. Spolu s mäsom
uvaríme aj jazyk a kože. Jazyk očistíme a kože
pomelieme. Pridáme pretlačený cesnak, všetky
koreniny a premiešame. Podľa potreby pridávame
ovar z mäsa a plníme do igelitového vrecka.
Necháme stuhnúť na chladnom mieste.
Prajeme dobrú chuť !

Stalo sa /čaká nás:
 Špecializovaný trestný súd v Pezinku
nám bezplatne daroval motorové vozidlo
Škoda Octavia Combi 1U- čiernu
metalízu- ročník 2004.

 Na základe Výzvy č. 1/2017 TTSK –
„Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít
v roku 2017“ sme spracovali žiadosť
o dotáciu na renováciu historicky
vzácnych vstupných dverí na prícestnej
kaplnke .Držte nám palce, aby sme boli
úspešní a mohli tak zachovať historickú
pamiatku pre ďalšie generácie.
Ďakujeme !

 Dňa 11.2.2017 sa uskutoční 25.ročník
Rodičovského plesu, na ktorý Vás srdečne
pozýva Združenie rodičov a priateľov
školy pri ZŠ s MŠ v Zavare. Cena
vstupenky: 30€/pár. Do tanca a na
počúvanie hrá skupina : Fórum. Bližšie
informácie u p. Lívie Bartovičovej,
tel. kontakt : 0907 112 860.
 Milé rodinky s deťmi,
srdečne vás pozývame na MAŠKARNÝ
PLES, ktorý sa uskutoční v nedeľu
12. februára 2017 v Kultúrnom dome
v Dolných Lovčiciach. Začiatok plesu
bude o 15.30 hod. Čaká vás chutné
občerstvenie, súťaže, hodnotenia masiek,
a veľa zábavy!
Príďte príjemne stráviť nedeľné popoludnie
so svojimi deťmi v kruhu priateľov!
Tešíme sa na vás!
Maškarný ples organizuje spoločenstvo
MARIASE pod vedením pani učiteľky
PhDr. Silvie Adamcovej v spolupráci
s obcou.
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Stalo sa:
 V piatok 27.01.2017 sa uskutočnilo
tradičné posedenie so seniormi. Na
každého zúčastneného čakalo milé
prekvapenie ( šálka s fotografiou
zvoničky), chutná večera , mnohotvárny
kultúrny program a štedrá tombola.
Touto cestou ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí nezištne prispeli do
tomboly na tradičné posedenie so
seniormi. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do
príprav a realizácie: všetkým, ktorí sa
podieľali na tom, aby sála KD bola ako
vždy vkusne pripravená, kuchárkam,
obsluhe a gazdinkám za chutné pečivo.
V neposlednom rade patrí poďakovanie
všetkým účinkujúcim za krásne kultúrne
zážitky: šikovným detičkám z Materskej
školy, ktoré pod vedením pani učiteliek
nacvičili pásmo plné básničiek a pesničiek.
Speváckemu zboru Jesienka z Trnavy, za
interpretáciu pekných piesní z našej
folklórnej pokladnice a hudobnej
skupine Rytmus z Novej Bošáce za
vytvorenie výbernej nálady.
Všetkým úprimne ďakujeme!
 Oznamujeme všetkým seniorom, ktorí
poberajú starobný dôchodok
a nezúčastnili sa posedenia 27.01.2017,
že šálka s fotografiou zvoničky im bude
doručená domov.
Občanom, ktorí majú záujem zakúpiť si
uvedenú šálku v cene 2,50€/ks
oznamujeme, že do 8.2.2017 majú
možnosť nahlásiť si počet na Obecný úrad.
 Oznamujeme občanom, že si na Obecnom
úrade môžu taktiež do 8.2.2017 objednať
CD hudobnej skupiny Rytmus z Novej
Bošáce v cene 8,-€/ks.
 Poďakovanie patrí Ing, Martinovi
Škodovi PhD. a Ing. Milanovi Hábovi za
bezplatné spracovanie projektu pre
stavebné povolenie na vybudovanie
nového chodníka na miestnom cintoríne.
Ďakujeme !

Stalo sa/ čaká nás :
 Poľovnícke združenie Lipa Lovčice
v spolupráci s Obecným úradom v Dolných
Lovčiciach pripravuje na sobotu
18.02.2017, v poradí už druhú, klasickú
dedinskú zabíjačku. Budete mať možnosť
pozrieť si priebeh a spracovanie tradičnej
zabíjačky. Poučili sme sa z minuloročnej
zabíjačky a uisťujeme Vás, že bude
pripravené väčšie množstvo výrobkov.
Budete mať možnosť zakúpiť si výrobky
v ľudovej cene .V sále KD si budete môcť
pochutiť na čerstvej kaši, jaterničkách,
krvavničkách a chrumkavom pečenom
mäsku. Začiatok predaja bude od 10,00
hod. pred Obecným úradom.

Občianska rubrika:
Januárová oslávenkyňa:
60 rokov
Viera Jobeková
Februároví oslávenci:
65 rokov
Marián Juriš
70 rokov
Michaela Kruteková
Monika Belisová
Všetkým oslávencom prajeme hlavne zdravie...
Narodili sa:
02.01.2017 Simona Mislovičová
20.01.2017 Damián Hrušovský
Malým kozorožcom prajeme pokojných rodičov
a do života len to najlepšie !
V decembri nás navždy opustili:
Štefánia Slováková 15.12.2016
Mária Antalová 20.12.2016
Nech odpočívajú v pokoji!
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