OBECNÉ NOVINKY
október, november, december 2015
január 2016
Stalo sa:


Možno ste to zaregistrovali - od 13.12.2015 sú
v účinnosti nové cestovné poriadky : Pre istotu si
skontrolujte cestovný poriadok zverejnený na
autobusovej zastávke, aby ste nezmeškali ten svoj
spoj...



Ďakujeme p. Jaroslavovi Adamcovi za pomoc pri
úprave hrobu rodičov nášho významného rodáka
p. Magyara.
Ďakujeme !



Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nezištne
prispeli do bohatej tomboly 2. obecného plesu.
Ďakujeme !



Dňa 28.11.2015 sa uskutočnila tradičná
predvianočná akcia „More je z kvapiek“, kde sa
začala snúbiť nová umelecká tvorivosť s tradičnou
slovenskou ľudovou umeleckou tvorivosťou.
Zaznamenali sme rekordnú účasť. Ďakujeme
všetkým, ktorí svojim dielom prispeli k výzdobe
KD a hladkému priebehu tejto milej akcie.
Ďakujeme !



V našom kostole sv. Gorazda vystúpil dňa
6.1.2016 spevokol G. Dusíka zo Zavara.
Svojim programom obohatil liturgiu slávnostnej
sv. omše. Speváckemu zboru sme poďakovali
malým občerstvením, ktoré pripravili a darovali:
Milka Bašová a rodina Slováková.
Ďakujeme!



Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku skrášleniu
našej obce vianočnou výzdobou na kvetinových
stojanoch popri ceste a osadeniu + vyzdobeniu
vianočného stromčeka na verejnom priestranstve
pri zvonici. Bolo to milé gesto, ktoré si určite
všimli všetci okoloidúci.
Ďakujeme !



Poďakovanie patrí p. Vlaste Šturdíkovej, rodine
Štancovej a rodine Krutekovej za darovanie
vianočných stromčekov do priestorov kostola
sv. Gorazda a na verejné priestranstvo pri zvonici.
Ďakujeme !



Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na stavbe
Betlehemu pred kostolom sv. Gorazda.
Ďakujeme.



Úprimne ďakujeme všetkým , ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom aktívne zapájali do diania v našej obci.
Veríme , že to tak bude pokračovať aj naďalej...
Ďakujeme!

Čaká nás:
 Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo
v Dolných Lovčiciach touto cestou srdečne
pozýva všetkých poberateľov starobných
dôchodkov z našej obce na tradičné posedenie,
ktoré sa uskutoční dňa 17. januára 2016, t. j.
v nedeľu o 15,00 hod. v miestnom KD.
Program:
1.Vystúpenie a program hudobnej skupiny
Orions
2.Slávnostná večera, nealko, vínko,
dezert a kávička
3.Tombola- tak ako vždy je pripravená.
Každý bude mať možnosť zakúpiť si
tombolový lístok za 1,-€ ( a vyhráva).
Pripravená je aj bonusová tombola, na ktorú je
možné zakúpiť si viacej tombolových lístkov ,
cena tombolového lístka je takisto 1,-€ !
1.cena šijací stroj.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
 Obec Dolné Lovčice ako správca dane
z nehnuteľností na svojom území upozorňuje
občanov a právnické osoby, aby podali
do konca januára 2016 daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti, ak nastala akákoľvek
zmena v porovnaní s uplynulým obdobím.
Vzhľadom na to, že 31. január pripadne
na nedeľu, bude možné podať daňové
priznanie aj v pondelok 1. februára
2016.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!
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Možno ste si všimli, že pred kostolom sv. Gorazda
a na autobusovej zastávke boli zdemontované
drevené časti lavičiek. Aj na nich sa podpísal zub
času a museli prejsť skrášľovacou kúrou.
O zbrúsenie sa postaral p. Jozef Baroš a následne
o náter p. Michal Jobek.
Ďakujeme !

Občianska rubrika:
V novembri 2015 oslavovala :
85 rokov
Františka Frančiaková
V decembri 2015 oslavovala :
85 rokov
Antónia Soldánová
Obom oslávenkyniam prajeme veľa zdravia, šťastia, radosti,
životnej pohody a pokoja !
Úmrtia:
15.12.2015 nás navždy opustil pán František Drgoň vo veku
76 rokov.
Nech odpočíva v pokoji !
V januári 2016 oslavovali :
60 rokov
Alena Vilinovičová
Janka Koster
65 rokov
Štefan Ondriš
75 rokov
Anna Cáderová
Všetkým oslávencom želáme hlavne zdravie,
šťastie a spokojný život v kruhu svojich najbližších!
Narodili sa:
5.1.2016 Matej Šmondrk
Matejkovi a jeho rodičom prajeme len to najlepšie !

Čaká nás :

 Poľovnícke združenie Lipa Lovčice
v spolupráci s Obecným úradom v Dolných
Lovčiciach pripravuje na sobotu 06.02.2016
klasickú dedinskú zabíjačku.
Od 10,00 hod. si môžete pred Kultúrnym
domom v Dolných Lovčiciach pozrieť priebeh
a spracovanie tradičnej zabíjačky. Zároveň
budete mať možnosť zakúpiť si výrobky
v ľudovej cene. V sále KD si môžete pochutiť
na čerstvej kaši, jaterničkách, krvavničkách
a pečenom mäsku.
 Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ v Zavare
oznamuje občanom, že dňa 30.01.2016 v KD
Zavar sa koná XXV. REPREZENTAČNÝ
PLES rodičov a priateľov školy. Začiatok
o 20,00 hod. Do tanca a na počúvanie hrá
skupina Fórum.
Vstupné pre dve osoby : 29,- €.
ZRPŠ a vedenie školy Vás srdečne pozýva!
 Dňa 05.03.2016 sa uskutočnia voľby
do NR SR. Volič, ktorý sa nebude v čase
konania volieb zdržiavať v mieste trvalého
pobytu, môže požiadať obec o hlasovací
preukaz. Preukazy sa budú vydávať do
posledného pracovného dňa pred konaním
volieb.
 Spoločnosť ASA Trnava nám oznámila
nasledovné termíny vývozov odpadov :
termíny vývozu komunálneho odpadu v roku 2016
sú nasledovné:
14.01. 02.06. 20.10.
28.01. 16.06. 03.11.
11.02. 30.06. 17.11.
25.02. 14.07. 01.12.
10.03 28.07. 15.12.
24.03. 11.08. 29.12.
07.04. 25.08.
21.04. 08.09.
05.05. 22.09.
19.05. 06.10.
termíny vývozu separovaného odpadu na rok 2016:
15.01.
03.06.
21.10.
12.02.
01.07.
18.11.
11.03.
29.07.
16.12.
08.04.
26.08.
06.05.
23.09.
-
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