OBECNÉ NOVINKY
apríl, máj 2016
Stalo sa:
 Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí
spríjemnili veľkonočné sviatky jarnou
výzdobou na stojanoch na kvety. Bolo to
prijemné a milé gesto. Sme radi, že Vám
záleží na prostredí, v ktorom žijeme...
Ďakujeme !
 Ďakujeme Jaroslavovi Adamcovi
a Petrovi Kolenovi za vyhotovenie
konštrukcie zábradlia na vonkajšom
schodisku na budove OcÚ. Ďakujeme !
 Možno ste si všimli, kaplnka na začiatku
obce prešla skrášľovacou procedúrou.
O náter sa postaral p. Jozef Škoda st..
Ďakujeme za to, že udržiava našu
historickú pamiatku v dobrom technickom
stave pre budúce generácie!
 Dňa 30.04. 2016 sa uskutočnilo stavanie
mája pri Obecnom úrade v Dolných
Lovčiciach.
O jeho vztýčenie sa postaralo Poľovnícke
združenie LIPA.
Ďakujeme !
 Našej žiadosti na TTSK ( predmet
žiadosti -renovácia kríža na Ružovej
ulici, ktorý nechal postaviť v roku 1727
Martin Kmenta) bolo vyhovené. Získali
sme dotáciu vo výške 1 000,-€. Oslovili
sme reštaurátora p. Mariána Prívozníka
zo Šúroviec.
 Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila
Grantový program Obce bližšie k Vám
2016- pamiatky. Do uvedeného programu
sme sa zapojili a poslali sme žiadosť na
renováciu kríža na Ružovej ulici.
Dúfame, že aj tu budeme úspešní...
 Ďalšia žiadosť na TTSK , ktorá sa
zaoberala dotáciou na vybudovanie
chodníka, ktorý by spájal našu obec so
susednou obcou Zavar už nebola úspešná.
Text odpovede je zverejnený
v oznamovacej tabuli pred OcÚ.
V skratke- TTSK nie je oprávnený

Stalo sa /čaká nás:
 Obecný úrad v Dolných Lovčiciach
v spolupráci s OZ SPLN pre Vás pripravil
popoludnie plné zábavy a hier, ktoré sa
uskutoční pri príležitosti osláv MDD dňa
28.mája 2016 o 15,00 hod. na ihrisku.
Pripravené sú rôzne súťaže, jazda na koni
a bohatá tombola. Môžete si zakúpiť
tombolové lístky v hodnote 1,- €.Ďalej je
pripravený bufet, kde budete mať možnosť
zakúpiť si: cigánsku, kofolu a čapované
pivo. Príďte zdieľať s deťúrencami radosť
z úspechov ! Tešíme sa na stretnutie
s Vami v sobotu 28. mája 2016 o 15,00
hod. na ihrisku. V prípade nepriaznivého
počasia sa akcia bude konať v KD Dolné
Lovčice.
 Žiadame občanov, aby využívali všetky
zberné nádoby na zber skla. Zberné
nádoby sú rozmiestnené v našej obci
nasledovne:-na parkovisku pri OcÚ
-na verejnom priestranstve pri zvonici,
vedľa kontajnera na zber odevov
-na začiatku cesty smerom pod orechy a pri
cintoríne.
V prípade, že je niektorá nádoba na zber
skla plná, využite, prosím ďalšiu. Vývoz
bude realizovaný až po naplnení všetkých
nádob.
Ďakujeme za pochopenie!
 Oznamujeme občanom, že vo foyeri
Obecného úradu sa nachádza zberná
nádoba na zber úsporných žiariviek,
výbojok a led svetelných zdrojov.
Do uvedenej zbernej nádoby nepatria
klasické žiarovky, reflektorové žiarovky,
halogénové žiarovky a trubicové žiarivky.
Upozorňujeme Vás, že nefunkčné svetelné
zdroje sa musia odovzdávať kompletné, t.j.
nerozbité.
 Poľovnícke združenie Lipa Lovčice Vás
srdečne pozýva na posedenie pri
príležitosti Jún mesiac poľovníctva
a ochrany prírody dňa 18.06.2016
o 13 hodine do kultúrneho domu
v Dolných Lovčiciach. Podávať sa bude
výborný guláš z diviny, pripravená je
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investovať svoje finančné prostriedky do
iného, ako vlastného majetku. Podľa
vyjadrenia TTSK investičný zámer
( vybudovanie chodníka), ako aj
financovanie je výhradne v kompetencii
našej obce...
 Poďakovanie patrí Vladimírovi
Hrušovskému, Vladimírovi Ondrejičkovi
a Michalovi Jobekovi za demontáž
oplotenia MŠ, ktoré neprechádzalo
pozemkom škôlky.
 2.4.2016 sa uskutočnil veľkoplošný zber
komunálnych odpadov . O odvoz odpadu
sa postaral p. Jozef Stríž. Ďakujeme !
 Dňa 05.04.2016 spoločnosť ANEO
zrealizovala v našej obci zber
elektroodpadu. Tentoraz bol zavedený
nový systém zberu, myslíme, že sa
osvedčil.
 Žiadame všetkých majiteľov psov, ktorí
chodia venčiť svojich miláčikov na cestu
smerom pod orechy, aby si "poklady"
zobrali so sebou domov, alebo aby psov
venčili až za zastavanými priestormi
z dôvodu, že obec tieto pozemky kosí.
Aj nám záleží na prostredí, v ktorom
žijeme všetci....
 Žiadame všetkých občanov, aby smetné
nádoby na komunálny odpad nezapĺňali
biologickým odpadom zo záhrad, trávou
a pod. Tento odpad sa predsa dá
kompostovať - sme na dedine, alebo ho
môžete vyviesť na hnojisko PD.
Ďakujeme za pochopenie!
 Na stojanoch popri ceste sú tento rok
vysadené petúnie. Črepníky stačí zalievať
čistou vodou podľa potreby, aby
nepreschli. Hnojiť netreba, hnojivo je
zapracované v pôde v črepníkoch .Vopred
ďakujeme všetkým, ktorí sa polievaním
pričinia o ich pekný vzhľad.
Ďakujeme !

výstava poľovníckych trofejí, bohatá
tombola.
 Pozor zmena úradných hodín na OcÚ
v Dolných Lovčiciach s účinnosťou od
1.6.2016:
Pondelok: 7:30-12:00 12:30-16:00
Utorok: 7:30-12:00 12:30-16:00
Streda: 7:30-12:00 12:30-17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30-12:00
Občianska rubrika:
V apríli oslavovali:
65 rokov
Vlasta Šturdíková
Vladimír Ondrejička
70 rokov
Jozefína Poláková
80 rokov
Terézia Oberlová
Augustín Oravec
V apríli dovŕšila 92 rokov - naša najstaršia
občianka
Mária Kvočeková
V máji oslavovali:
75 rokov
Serafína Budínská
Mária Horníková
Všetkým oslávencom prajeme hlavne veľa zdravia,
šťastia, radosti, životnej pohody a pokoja !
Narodili sa:
10.05.2016 sa narodil Sebastián Székely.
11.05.2016 prišla na svet Ema Bartovičová.
Prajeme rodičom, aby dieťatká priniesli do ich
rodín veľa lásky, smiechu a nehy. Nech s nimi
prežívajú veľa radostí a šťastných chvíľ.
Úmrtia:
07.04.2016 nás vo veku 63 rokov navždy opustila
Anna Škodová
17.05.2016 vo veku 85 rokov zomrela
Františka Frančiaková
Nech odpočívajú v pokoji !
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