OBECNÉ NOVINKY
február, marec 2016
Stalo sa:


 Ďakujeme Jaroslavovi Adamcovi a Petrovi
Kolenovi za zhotovenie konštrukcie regálov
do archívu na OcÚ. Ďalej ďakujeme
Martinovi Ďurišovi za poskytnutie výplňovej
drevotriesky do regálov.
Ďakujeme !
 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 !
 Poľovnícke združenie Lipa Lovčice
v spolupráci s Obecným úradom v Dolných
Lovčiciach pripravili v sobotu 06.02.2016
klasickú dedinskú zabíjačku.
Mali ste možnosť pozrieť si priebeh
a spracovanie tradičnej zabíjačky. Zároveň
bola možnosť zakúpiť si výrobky v ľudovej
cene a v sále KD ste si mohli pochutiť na
čerstvej kaši, jaterničkách, krvavničkách
a pečenom mäsku. Bola to vydarená akcia,
ktorá sa stretla s veľkým záujmom
u obyvateľov. Už sa tešíme na ďalšiu ...



Na Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sme podali
žiadosť na rekonštrukciu cesty III/1337 (ulica
SNP ). Bohužiaľ, tejto žiadosti nebolo vyhovené ...



Predmetom ďalšej žiadosti na TTSK bola
renovácia kríža na Ružovej ulici, ktorý nechal
postaviť v roku 1727 Martin Kmenta. Veríme , že
nám bude poskytnutá dotácia.



Na základe Výzvy č. 5/2016 TTSK –„Podpora
športových aktivít pre všetkých v roku 2016“ sme
spracovali žiadosť o dotáciu na úpravu bikrosovej
dráhy. Bola nám poskytnutá dotácia vo výške
200,-€.
Ďakujeme !



Naša ďalšia žiadosť na TTSK sa zaoberá dotáciou
na vybudovanie chodníka, ktorý by spájal našu
obec so susednou obcou Zavar, čím by sa zvýšila
bezpečnosť chodcov na cestách.



Podali sme žiadosť na Ministerstvo financií SR na
rekonštrukciu miestneho rozhlasu - veríme, že
budeme úspešní pri schvaľovaní dotácie.



Oznamujeme občanom, že v sobotu 02.04.2016 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.



Obecný úrad v Dolných Lovčiciach v spolupráci so
spoločnosťou ANEO organizuje v utorok
05.04.2016 zber elektroodpadu. V prípade, že máte
vyradené elektrospotrebiče na vyhodenie,
kontaktujte Obecný úrad V DL, tel. číslo
0335596128 alebo 918461299, kde vám budú
poskytnuté informácie o spôsobe likvidácie Vášho
elektrického a elektronického odpadu.



Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa v hojnom
počte zúčastnili brigády pri kostole a v kostole sv.
Gorazda v Dolných Lovčiciach.
Ďakujeme !



Vo štvrtok 24.03.2016 sa na Obecnom úrade
v Dolných Lovčiciach nebude úradovať z dôvodu
dovolenky. Ďakujeme za pochopenie !

 Tradičný REPREZENTAČNÝ PLES
rodičov a priateľov školy sa nekonal z dôvodu
nízkeho záujmu .
Škoda...
 Dňa 05.03.2016 sa uskutočnili voľby
do NR SR. Počet voličov zapísaných
v zozname voličov:
631
Počet
voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní:
452
Počet
voličov, ktorí odovzdali obálku podľa
§24:
448
Počet
voličov, ktorí zaslali návratnú obálku
z cudziny:
4
Počet platných
odovzdaných hlasov
spolu:
448
Percentuálna účasť: 70,99 %
Výsledky hlasovania:

Stalo sa /čaká nás:
Podali sme žiadosť o Nenávratný finančný
príspevok na Pôdohospodársku platobnú agentúru
na rekonštrukciu chodníka a vjazdov na ulici SNP.
Držte nám palce , aby sme boli úspešní....

Strana Tip č.1 : 0 hlasov
Strana moderného Slovenska (SMS) č.2 : 1 hlas
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Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( OĽANO NOVA) č.3 : 52 hlasov
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník č.4 : 0 hlasov
ŠANCA č.5 : 0 hlasov
SME RODINA – Boris Kollár č.6 : 34 hlasov
Strana zelených Slovenska č.7: 3 hlasy
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO č. 8 : 0
hlasov
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia č. 9 : 0
hlasov
VZDOR- strana práce č. 10: 0 hlasov
MOST – HÍD č. 11 : 7 hlasov
Slovenská národná strana č.12 :48 hlasov
Odvaha- Veľká národná a proruská koalícia: č.13:1
hlas
Komunistická strana Slovenska č. 14: 3 hlasy
Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana č. 15: 1 hlas
SMER- sociálna demokracia č.16 : 172 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie č.17 : 24 hlasov
Slovenská občianska koalícia : č.18 : 2 hlasy
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko č. 19 : 36
hlasov
#SIEŤ č. 20 : 10 hlasov
Strana maďarskej komunity č. 21 : 0 hlasov
PRIAMA DEMOKRACIA č.22 :0 hlasov
Sloboda a Solidarita č. 23 : 54 hlasov
 Dorota Parizeková, rod. Kornajová z Forbás,
ktorá v minulosti bývala v našej obci - urobila
šľachetný čin - nezištne darovala obci Dolné
Lovčice svoj diel na parcele registra C par. č.
143/2 zapísaného na LV č. 700 (pozemok pri
zvonici). Poďakovať musíme aj p. Rybovej,
dcére p. Parizekovej, ktorá sa veľkou mierou
pričinila o administratívne vybavenie celej
záležitosti.
Touto cestou ďakujeme aj JUDr. Petrovi
Ondreičkovi, ktorí spracoval darovaciu
zmluvu medzi obcou a pani Parizekovou.
Ďakujeme !
 Obec Dolné Lovčice má bezplatne spracovaný
Energetický audit budovy Materskej školy
( nadácia Pontis ).
 Na Správu a údržbu ciest a komunikácií
v správe TTSK sú pravidelne nahlasované
výtlky , ktoré vznikajú na ulici SNP .
V prípade, že dlhodobo nie je postarané
o nápravu, kontaktujte nás.

 Poďakovanie patrí p. Petrovi Harmannovi za
rekonštrukciu „ kúrenia“ v kostole sv.
Gorazda.
Ďakujeme!
 Ďakujeme p. Ivanovi Vyskočovi za úpravu
agátov na ceste smerom na Dolinku.
Ďakujeme !


Pripomíname Vám , že v nedeľu 27. marca 2016 si
čas zmeníme z 2:00 hod. na 3:00 hod., takže
budeme spať o jednu hodinku menej...



Základná škola s materskou školou, Športová 33,
Zavar oznamuje, že dňa 7. apríla 2016 o 15,00
hod. sa uskutoční v budove Základnej školy zápis
deti do 1. ročníka. K zápisu je nutné predložiť :
rodný list dieťaťa
občiansky preukaz rodiča
kartu poistenca
zápisný lístok






Občianska rubrika:
Vo februári oslavovali:
65 rokov
Anna Pardavá
Eva Polláková
70 rokov
Jozef Žille
90 rokov
Cyril Barbírik
V marci oslavovali:
75 rokov
Jozef Voštinár
90 rokov
František Franko
Oslávencom prajeme veľa zdravia, šťastia, radosti, životnej
pohody a pokoja !
Narodili sa:
27.01.2016 Matej Baránek
29.01.2016 Michael Gašparovič
Chlapčekom aj ich rodičom prajeme hlavne zdravíčko
a šťastíčko.
Úmrtie:
19.02.2016 nás vo veku 96 rokov navždy opustila pani
Rozália Horváthová , najstaršia občianka Dolných Lovčíc .
Nech odpočíva v pokoji !
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