OBECNÉ NOVINKY
september- december 2017
Stalo sa:
 Poďakovanie patrí p. Ľubomírovi
Bartovičovi za chemické ošetrenieodburinenie vjazdu do miestneho
cintorína.
 Veľké poďakovanie patrí Ing. Milanovi
Surymu za nezištné poskytnutie nového
nábytok do miestnej Materskej školy.
Zároveň ďakujeme Romanovi Bunčekovi
a ostatným rodičom detí z MŠ za
prejavenú pomoc.
 Dňa 25.9.2017 sa uskutočnil v našej obci
už tradičný odber krvi. Ďakujeme
všetkým, ktorí otvorili svoje srdce
a zúčastnili sa tohto šľachetného činu.
Veľké poďakovanie patrí OZ SPLN za
prípravu a organizovanie celej akcie.
 15.10.2017sa uskutočnilo v rámci mesiaca
úcty k starším posedenie so seniormi
z našej obce. Ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí nezištne prispeli do
bohatej tomboly na tradičné posedenie so
seniormi. Zároveň ďakujeme všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do
príprav a realizácie....
Ďakujeme !
 25.11.2017 sa konal slávnostný krst
publikácie „Dolné Lovčice“, autora
Miroslava Franka. Pri tejto príležitosti
bolo udelené autorovi p. Miroslavovi
Frankovi a hlavnému sponzorovi p.
Vojtechovi Vilinovičovi Čestné
občianstvo našej obce. Touto cestou
ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili do príprav tohto
slávnostného aktu. Zvlášť ďakujeme
gazdinkám za prípravu chutného
občerstvenia...
Zároveň oznamujeme občanom, že si
môžu vyzdvihnúť uvedenú publikáciu na
Obecnom úrade. Do každého domu je 1
kniha zdarma. V prípade, že máte záujem
o viacej kusov, cena za 1 ks/10€.

Čaká nás:
 Termíny zasadnutí OZ na rok 2018:
16.3.2018
15.6.2018
7.9.2018
9.11.2018
V mimoriadnych prípadoch bude zvolané
mimoriadne OZ.
 Na podnet občanov , ktorí nás upozornili na
zlú viditeľnosť na križovatke ulíc SNP Slnečná II, sme sa rozhodli dať vypracovať
projekt na osadenie dopravného zrkadla
a dopravnej značky „Stop“. Ak má niekto
z občanov iný nápad riešenia tejto križovatky,
nech ho oznámi na Obecný úrad.
Ďakujeme za pochopenie .
 Obec Dolné Lovčice ako správca dane
z nehnuteľností na svojom území upozorňuje
občanov a právnické osoby, aby podali
do konca januára 2018 daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti, ak nastala akákoľvek
zmena v porovnaní s uplynulým obdobím.
Podanie daňového priznania sa týka nových
nehnuteľností, alebo zmeny vlastníckych
vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti alebo
v prípade dedičstva - rozdelenia na nových
spoluvlastníkov. Priznanie k dani
z nehnuteľností podávajú len tie fyzické
a právnické osoby, ktorým pribudla
nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti
vlaňajšiemu roku. Ďalej treba ohlásiť zmeny
ohľadne psíkov ( nadobudnutie alebo
uhynutie). Nie je korektné, ak majiteľ psa jeho
existenciu zatají a následne nám sused alebo
niekto z blízkeho okolia oznámi opak.
Ďakujeme!
Upútavka na rok 2018:
 Poľovnícke združenie Lipa Lovčice
v spolupráci s Obecným úradom v Dolných
Lovčiciach pripravuje na sobotu 27.1.2018
klasickú dedinskú zabíjačku. Budete mať
možnosť zakúpiť si výrobky v ľudovej cene.
V sále KD si budete môcť pochutiť na
zabíjačkových špecialitách. Začiatok predaja
bude od 10,00 hod. pred Obecným úradom.
Na záver posielame prianie:
Prajeme Vám, aby šťastie bolo neodbytné, láska
nekonečná, zdravie dokonalé, problémy vzdialené a
budúcnosť skvelá. Všetko len to naj v novom roku ...

V prípade, že máte záujem o zasielanie oznamov e- mailom, obráťte sa na :
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Stalo sa:
 Dňa 2.12.2017 sa konala tradičná
predvianočná akcia“ More je z kvapiek“,
kde sa snúbila tradičná remeselná tvorba
s novodobou, modernou tvorbou. Naše
deti v predstihu navštívil Mikuláš
a všetkým dobrým deťom rozdal balíčky.
 Na Ministerstvo pôdohospodárstva SR
sme podali Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z programu rozvoja vidieka na
obnovu Domu smútku. Držte palce, aby
naša žiadosť bola úspešná.
 Žiadame všetkých návštevníkov
cintorína, aby si neopierali bicykle
o susedné náhrobné pomníky. Ďakujeme
za pochopenie!
 Pripomíname všetkým občanom, aby si
skontrolovali, či majú uhradené všetky
pohľadávky voči obci za rok 2017 ( daň
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za
vývoz komunálneho odpadu)!
 Tento rok konči exspirácia profylaktík,
t. j. jódových tabliet pre prípad havárie
SE Jaslovské Bohunice. V prípade, že ste
si ich neprevzali, máte stále možnosť.
K vydaniu nových profylaktík je potrebné
priniesť Občiansky preukaz. Odber
starých profylaktík je na OcÚ ukončený.
 Srdečné poďakovanie patrí všetkým
občanom, ktorí sa s veľkou starostlivosťou
a láskou starali o kvetinovú výzdobu na
stojanoch na verejných priestranstvách
v našej obci.
Ďakujeme.
 Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zapájajú do diania
v obci, či už nezištným poskytnutím
sponzorských darov do tomboly na
rôznych podujatiach poriadaných obcou
alebo účasťou na brigádach či
angažovaním sa ....
Sme radi, že Vám záleží na prostredí,
v ktorom žijeme my všetci ! Ďakujeme !!!

Občianska rubrika:
Októbroví oslávenci:
70 rokov
Františka Žilleová
Lívia Koštialová
75 rokov
Emil Slovák
Novembroví oslávenci:
60 rokov
Ľubica Švecová
65 rokov
Milan Švec
70 rokov
Lýdia Voleková
Katarína Karpíšková
Janka Horníková
Decembroví oslávenci:
60 rokov
Miroslav Bartovič
70 rokov
Eva Žifčáková
80 rokov
Vlasta Oravcová
Všetkým oslávencom prajeme hojne zdravíčka a ešte
veľa rokov !
Narodili sa:
17.8.2017 Matias Oberle
8.9.2017 Marko Oberle
6.10.2017 Matias Guba
Chlapčekom prajeme, aby priniesli veľa radosti
a šťastných chvíľ, nech sú zdraví a rastú ako z vody!
Navždy nás opustili:
29.8..2017
Jozef Krutek
11.10.2017
Milan Budinský
30.10.2017
Anton Májek

Nech odpočívajú v pokoji !
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