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Stalo sa:/čaká nás:


Ďakujeme Vladimírovi Hrušovskému, Vladimírovi
Ondrejičkovi a Michalovi Jobekovi za
vybudovanie nových a prečistenie starých,
nefunkčných trativodov dažďovej vody zo strechy
Materskej školy a kostola sv. Gorazda. Už bol
najvyšší čas...
Ďakujeme !



Nadácia Slovenskej sporiteľne , ktorá vyhlásila
Grantový program Obce bližšie k Vám 2016pamiatky našu žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
Kríža Marcina Kmentu nepodporila. Škoda...



Kríž Marcina Kmenta na Ružovej ulici bol
28.5.2016 odborne demontovaný reštaurátorom p.
Mariánom Prívozníkom a prevezený do Šúroviec
( na rekonštrukciu budú použité finančné
prostriedky z dotácie z TTSK a z rozpočtu obce ).



Návštevníci bikrosovej dráhy si iste všimli, že na
dráhu pribudlo kamenivo .( Na tento účel bola
použitá dotácia z TTSK a finančné prostriedky
obce – podmienka dotácie 50%+50%).





Veľké poďakovanie patrí Občianskemu združeniu
SPLN za spoluprácu pri príprave a organizovaní
osláv MDD ( 28.5.2016). Touto cestou ďakujeme
všetkým sponzorom, ktorí či už finančným darom
alebo iným spôsobom podporili prípravu osláv
MDD v našej obci. Ďakujeme rodine Vitekovej za
poskytnutie auta na odvoz atrakcií z ihriska...
Ďakujeme všetkým !
18.06.2016 Poľovnícke združenie Lipa Lovčice
pripravilo už tradičnú Výstavu poľovníckych
trofejí, ktorá sa stretla s veľkým úspechom.
Návštevníci si pochutili na chutnom guláši
a výbornej cigánskej pečienke.





Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa aktívne
zapájajú do zberu skla. Zároveň žiadame občanov,
aby využívali všetky zberné nádoby na zber
a pokiaľ je to možné počas denných hodín. Buďme
ohľaduplní k ostatným a nerušme nočný kľud
rozbíjaním skla.V prípade, že je niektorá nádoba
na zber skla plná, využite, prosím ďalšiu.
Ďakujeme za pochopenie!
V sobotu 30.07.2016 sa v našej obci uskutoční
Hodová tanečná zábava v sále KD. Do tanca
a na počúvanie bude hrať DJ PEERV.
Srdečne Vás pozývame !

Stalo sa /čaká nás:
 Predpokladáme, že sa aj k Vám dostala informácia,
o organizovaní 3.obecného plesu, ktorý sa
uskutoční dňa 29.10.2016 v kultúrnom dome
v Dolných Lovčiciach. Do tanca nám bude hrať
skupina Black Band, ktorú určite poznáte z TV
Šláger. Súčasťou tohto podujatia bude aj dobrá
večera. Predpokladaná cena vstupenky max. 20,€/osoba, kde bude zahrnuté: vstupné, víno, káva,
večera a 1 ks tombolového lístku. Do predaja bude
daných zhruba 120 vstupeniek. Doporučujeme
Vám, aby ste svoju účasť na plese prišli nahlásiť na
Obecný úrad osobne, kde si budete mať možnosť
v plániku vybrať miesto, kde by ste chceli sedieť.
V prípade, že sa nahlásite telefonicky, takúto
možnosť mať nebudete a miesto na sedenie Vám
pridelia organizátori, s čím môžete byť nespokojní.
Vstupné sa bude platiť až po doručení vstupenky.
Ďakujeme za pochopenie !

Občianska rubrika:
Júloví oslávenci:
60 rokov
Ružena Barbíriková
Jana Hrušovská
Michal Laták
65 rokov
Emília Palušková
Anton Péči
80 rokov
Mária Budayová
90 rokov
Emília Masaryková
Všetkým oslávencom prajeme hlavne zdravie, šťastie
a spokojný život!
Narodili sa:
13.06.2016 Nina Ďurišová
Blahoželáme k narodeniu dcérky a prajeme, aby ste
z nej mali iba radosť.
Úmrtia:
31.5.2016 nás vo veku 76 rokov navždy opustila
Helena Danková (pochovaná v Trnave)
16.6.2016 vo veku 83 rokov zomrela
Agneša Paradvá
25.06.2016 vo veku 75 rokov zomrel
Jozef Voštinár
28.6.2016 vo veku 82 rokov zomrela
Mária Minarovičová
Nech odpočívajú v pokoji !
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