OBECNÉ NOVINKY
marec , apríl ,máj 2017
Stalo sa:
 Na Ministerstvo dopravy SR sme podali
žiadosť o dotáciu na spracovanie
Územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) pre
našu obec. Dôvodom pre spracovanie je
skutočnosť, že doposiaľ nebol pre obec
vypracovaný a schválený samostatný
územný plán obce. V súčasnosti absentuje pre
obec nástroj, ktorý by usmerňoval a
koordinoval rozvoj jednotlivých funkčných
zložiek . A máme pre Vás výbornú
informáciu. Dotácia § 6 ods. 7 zákona č.
226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
obcí v roku 2017 nám bola schválená.
 Ako každý rok, tak aj tento sme podali
žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií
SR, tentoraz na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu, na ktorý sa podpisuje neúprosný
zub času. Veríme, že budeme úspešní....
 Dotácia z TTSK na základe Výzvy č. 1/2017
„Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít
v roku 2017“ na rekonštrukciu vstupných
dverí na prícestnej kaplnke našej obce nebola
schválená. Škoda, skúsime to opäť ...
 12. februára 2017 sa uskutočnil veľmi
vydarený MAŠKARNÝ PLES, ktorý
organizovalo spoločenstvo MARIASE pod
vedením pani učiteľky PhDr. Silvie
Adamcovej, v spolupráci s obcou. Pre všetky
karnevalové masky boli pripravené rôzne
zaujímavé súťaže, vyhodnotenia masiek
v rôznych kategóriách a chutné občerstvenie.
Bolo to príjemné nedeľné popoludnie.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do
príprav. Dúfame, že maškarný ples sa stane
tradíciou...
 Ďakujeme Jaroslavovi Suchoňovi st. za
zhotovenie novej brány a bráničky do areálu
MŠ.
 Poľovnícke združenie Lipa Lovčice
v spolupráci s Obecným úradom v Dolných
Lovčiciach pripravilo na sobotu 18.02.2017,
v poradí už druhú, klasickú dedinskú
zabíjačku. Návštevníci mali možnosť pozrieť
si priebeh a spracovanie tradičnej zabíjačky.
Boli pripravené chutné výrobky za ľudové
ceny. V sále KD rozvoniavali čerstvo upečené
jaterničky, krvavničky, kaša

Stalo sa /čaká nás:
 Upozorňujeme všetkých občanov, majiteľov
rodinných domov, aby nevyužívali kontajnery
pri bytovkách na Gorazdovej ulici. Kam majú
obyvatelia bytovky ukladať smeti, keď im
nezodpovední občania zapĺňajú im určené
kontajnery stavebným odpadom, či rôznym
iným, niekedy aj separovaným odpadom
z domácností .....
Ďakujeme za pochopenie .
 Dňa 30.04. 2017 sa uskutočnilo stavanie
mája pri Obecnom úrade v Dolných
Lovčiciach. O jeho osadenie sa postaralo
Poľovnícke združenie LIPA.
Ďakujeme !
 Poľovnícke združenie LIPA LOVČICE žiada
občanov, aby pri prechádzkach v poľovnom
revíri vodili svojich psov na vôdzkach. Pri
voľnom pohybe psov dochádza k vyrušovaniu
zveri, ktorá v čase rodenia mláďat je v
najväčšom strese a potrebuje dostatok pokoja.
Rešpektujme, prosím, potreby voľne žijúcej
zveri. V období od začiatku marca do konca
júla sa príroda prebúdza, začína v nej nový
život, zvieratá sa rozmnožujú. Buďme preto
ohľaduplní.
Ďakujeme za pochopenie!
Upútavky na jún:
 Obecný úrad v Dolných Lovčiciach
v spolupráci s OZ SPLN pre Vás pripraví
popoludnie plné zábavy a hier, ktoré sa
uskutoční pri príležitosti osláv MDD dňa 03.
júna 2017o 15,00 hod. ( t. j. v sobotu)
na ihrisku. Pripravené budú rôzne
súťaže, jazda na koni a bohatá tombola.
Môžete si zakúpiť tombolové lístky v hodnote
1,- €. Ďalej bude pripravený bufet, kde budete
mať možnosť zakúpiť si: cigánsku, kofolu a
čapované pivo. Príďte spolu so svojimi
detičkami či vnúčatkami stráviť príjemné
popoludnie .Tešíme sa na stretnutie s Vami
v sobotu 03. júna 2017 o 15,00 hod.
na ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia sa
akcia bude konať v KD Dolné Lovčice.
 Poľovnícke združenie Lipa Lovčice Vás
srdečne pozýva na posedenie pri príležitosti
Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody dňa
24.06.2017 o 13 hodine do kultúrneho domu
v Dolných Lovčiciach. Podávať sa bude
výborný guláš z diviny, pripravená bude
výstava poľovníckych trofejí, bohatá tombola.
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Občianska rubrika:
Marcoví oslávenci:

a chrumkavé pečené mäsko. Pre zlepšenie
chute vyhrával harmonikár p. Ondreáš.
Všetkým organizátorom úprimne ďakujeme.
 1.4.2017 sa uskutočnilo jarné upratovanie
v chotári , v obci a v kostole sv. Gorazda.
Nebol to prvo-aprílový žart. Slnečné počasie
prialo všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zišli
v hojnom počte - spolu 70 brigádnikov. Po
práci ich čakal chutný a s láskou pripravený
gulášik , ktorý nám pripravila p. Etuška
Vyskočová. Všetkým, ktorí sa zapojili
akýmkoľvek spôsobom do brigády patrí
úprimné poďakovanie. Sme radi, že Vám
záleží na prostredí, v ktorom žijeme .
 Do 13.4.2017 mali občania možnosť dopraviť
na OcÚ starý, nepotrebný elektrický
a elektronický odpad. K predzberu
a centralizácii odpadu sme boli nútení
pristúpiť, aby sme znemožnili predzber
nelegálnym zberateľom elektroodpadu.
Ďakujeme za pochopenie.
 Ďakujeme všetkým, ktorí kvetinové stojany
v obci vyzdobili veľkonočnou výzdobou. Opäť
milé gesto...
 Určite ste si všimli, že na stojany v obci
pribudla tradičná kvetinová výzdoba. Vopred
ďakujeme občanom za starostlivosť .
 Upozorňujeme občanov, že na miestnom
cintoríne pribudol ďalší kontajner, ktorý je
určený na biologický odpad, t. j. kvety
z hrobov, trávu, zeminu a pod.
 Oznamujeme občanom, že v sobotu
20.05.2017 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.
bude na verejnom priestranstve pri zvonici
pristavené nákladné auto, do ktorého môžete
priniesť veľkoplošné odpady. Väčšie kusy
plastov ako napr. poškodené stoly, stoličky
musia byť rozbité. Do uvedeného odpadu
nepatrí biologický odpad zo záhrad a
podobne. Ďakujeme za pochopenie.

60 rokov
Vlasta Vidličková
65 rokov
Jozef Baroš
70 rokov
Alojzia Karelová
Františka Kirschová
Matilda Janíková
Aprílové oslávenkyne:
60 rokov
Helena Sláviková
65 rokov
Emília Bašová
17.4. 2017sa dožila krásneho životného jubilea
93 rokov naša najstaršia občianka
Mária Kvočeková
Májoví oslávenci:
60 rokov
Miroslav Masaryk
65 rokov
Emanuel Suchoň
75 rokov
Ivan Vyskoč
Všetkým jubilantom prajeme šťastie, zdravie, pohodu...
Narodili sa:
14.02.2017 Hana Vislocká
15.02.2017 Tamara Mečiarová
Malým krásavičkám prajeme pokojných rodičov a do
života len to najlepšie !
Manželstvo uzavreli:
06.05.2017
Patrícia Bachratá a Mário Šmondrk
Láska to je šťastie, ktoré si dávate navzájom.
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