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Čaká nás:

Stalo sa:


Ministerstvo dopravy SR našej obci
poskytlo dotáciu na spracovanie
Územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD)
výške 6 720,-€.

vo



Ďalšia informácia. Na Úrad vlády, v rámci
podpory rozvoja športu sme podali žiadosť na
vybudovanie detského ihriska v areáli Materskej
školy. Dúfajme, že aj tu budeme úspešní...



Na Ministerstvo životného prostredia SR sme
podali žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov Operačného
programu Kvalita životného prostredia. Výzva je
zameraná na podporu spracovania biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov t. j. na
kompostéry.



Návštevníci cintorína si určite všimli, že v novej
časti cintorína je už vybudovaný nový chodník.
Ďalej pribudla galéria zo starých , zaujímavých ,
alebo aj historicky hodnotných pomníkov.
Demontáž pomníkov z hrobových miest určených
na zrušenie realizovali: Vladimír Hrušovský,
Vladimír Ondrejička, Jozef Krutek, a Ján Juriš. S
ťažkými prácami pomáhali Adrián Pavlík ,Jozef
Stríž a Jozef Šulko. Úprimne ďakujeme.



Ďakujeme Vladimírovi Hrušovskému, Vladimírovi
Ondrejičkovi a Jozefovi Krutekovi za opravu
strechy na budove starej márnice na miestnom
cintoríne, ktorá bola v havarijnom stave.



20.05.2017 sa v našej obci uskutočnil zber
veľkoplošného odpadu. Veľké poďakovanie patrí
Jozefovi Strížovi za vývoz uvedeného odpadu
a Jozefovi Krutekovi za pomoc pri nakladaní...
Ďakujeme !



Ďakujeme Vladimírovi Hrušovskému a Michalovi
Jobekovi za vyčistenie odkvapových žľabov na
budove Materskej školy a kostola.

 Obecný úrad v Dolných Lovčiciach oznamuje
občanom, že z dôvodu končiacej 10 -ročnej
nájomnej lehoty na prenájom hrobových miest,
je potrebné uzatvoriť s obcou nájomnú
zmluvu a zároveň uhradiť poplatok za
hrobové miesto do pokladne na OcÚ. Termín
na uzatvorenie nájomnej zmluvy je od
18.9.2017 do 30.11.2017. Bližšie informácie
na tel. čísle: 033/5596128 alebo e-mail:
podatelna@dolnelovcice.sk K uzatvoreniu
nájomnej zmluvy na hrobové miesto treba
predložiť občiansky preukaz.
Ceny za prenájom hrobového miesta sú nasledovné:
jednohrob
dvojhrob
trojhrob
jednohrob dieťaťa
dvojhrob detí

17,-€
27 ,-€
40,-€
7,-€
17,-€

na dobu 10 rokov odo dňa podpísania zmluvy.

 Priaznivcom súťažnej relácie Duel vysielanej
na RTVS 1 pripomíname, že už v septembri
bude pokračovať v úspešnom ťažení náš
spoluobčan Ing. Peter Česnek, rozhľadený
pokojný súťažiaci s výbornými
širokospektrálnymi vedomosťami. Držme mu
naďalej palce....
Upútavka na október 2017
V októbri, v mesiaci úcty k starším sa
uskutoční posedenie so seniormi z našej obce.
Kedy? V sobotu 14.10.2017 o 11,00 hod bude
slávnostná svätá omša v kostole sv. Gorazda
a následne v sále Kultúrneho domu bude
pripravený slávnostný obed. Ďalej bude
pripravené vystúpenie detí z Materskej školy
a do tanca i na počúvanie bude hrať HS
Rytmus z Novej Bošáce. 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 !
Občianska rubrika:
Júnoví oslávenci:



Pripomíname všetkým občanov, aby si
skontrolovali, či majú uhradené všetky

60 rokov
Ferdinand Sabo
Bohuš Šuchman
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Stalo sa:
pohľadávky voči obci ( daň z nehnuteľností, daň
za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu).










Poďakovanie patrí Milanovi Gažovičovi,
Vladimírovi Ondrejičkovi , Viere Jobekovej
a Michalovi Jobekovi za orez polosuchých agátov
pri bytových domoch pri hlavnej ceste.
Poľná cesta „ pod orechami“ prešla skrášľovacou
terapiou. Boli odstránené suché kmene orechov,
vyrezané náletové dreviny. Touto cestou ďakujeme
Jozefovi Krutekovi, Vladovi Hrušovskému
a Vladovi Ondrejičkovi.
Veľké poďakovanie patrí Občianskemu združeniu
SPLN za spoluprácu pri príprave a organizovaní
oslavy MDD (3.6.2017) v našej obci. Touto cestou
ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí či už
finančným darom alebo iným spôsobom podporili
prípravu osláv MDD . Ďakujeme všetkým !
Pochvala a poďakovanie patrí Poľovníckemu
združeniu LIPA Lovčice. Tradičná výstava
poľovníckych trofejí, chutný gulášik a zábava sa
stretli s priaznivou odozvou.
Dievčenské spoločenstvo Mariase pripravilo 2. júla
VESELÚ PÁRTY pri príležitosti ukončenia
školského roka a otvorenia letných prázdnin! Pre
deti boli pripravené hry, letná zábava aj chutné
občerstvenie!
ďakujeme !







Opäť dobre pripravená akcia,

Prosíme občanov, aby si vyčistili a upravili
priekopy pred svojimi rodinnými domami,
z dôvodu plynulého odtoku dažďovej vody.
Nezabudnite ani na rúry umiestnené vo vjazdoch,
čím sa zníži riziko preliatia vsakovacích priekop
a následné zaplavenie možno práve Vášho dvora.
Ďakujeme za pochopenie.
Poďakovanie patrí Jozefovi Barošovi za opravu
vstupných dverí do kostola sv. Gorazda
v Dolných Lovčiciach.

Pozor ! Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov stále platí do odvolania! Jeden požiar,
zatiaľ z nezistených príčin, vznikol v noci
7.-8. júla na našom zbernom mieste drevnej hmoty
- haluzoviny na Lúčkach.

75 rokov
Anna Cáderová
Júloví oslávenci:
65 rokov
Helena Štepanovičová
70 rokov
Jozef Janík
75 rokov
Pavol Polák
Rudolf Volek
80 rokov
Justín Pavlus
90 rokov
Anton Soldán
Augustoví oslávenci:
60 rokov
Helena Ondreičková
65 rokov
Helena Péči
75 rokov
Helena Jurišová
Jozefína Nováková
Rozália Voštinárová
Všetkým oslávencom prajeme, aby v zdraví prežili ešte
veľa rokov !
Narodili sa:
2.6.2017Alica Škodová
12.6.2017 Terézia Kuklíková
22.7.2017 Jakub Šmondrk
Detičkám prajeme do života veľa, veľa zdravíčka,
šťastíčka a hlavne pokojných rodičov !
Navždy nás opustili:
2.6.2017
Štefan Ondriš
3.8.2017
Mária Voštinárová
Nech odpočívajú v pokoji !
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