OBECNÉ NOVINKY
júl, august, september 2016
Stalo sa:/čaká nás:
 Pripomíname Vám, že pripravujeme
3.obecný ples, 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. Cena
vstupenky 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 najneskôr do
5.10.2016 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 usporiadatelia , s čím
nemusíte byť spokojní. Vstupné sa bude
platiť až po doručení vstupenky.
Ďakujeme za pochopenie.
 Ďakujeme Vladimírovi Hrušovskému,
Vladimírovi Ondrejičkovi a Michalovi
Jobekovi za vybudovanie nového základu
pod Kríž Marcina Kmentu na Ružovej
ulici, ktorý je už v starostlivých rukách
reštaurátora.
Ďakujeme.
 Ďakujeme Vladimírovi Hrušovskému ,
a Michalovi Jobekovi za renováciu
herných prvkov na detskom ihrisku na
verejnom priestranstve pri zvonici.
Ďakujeme.
 Poďakovanie patrí Jozefovi Strížovi
a Jaroslavovi Kútnemu za odvoz zeminy
z miestneho cintorína.
Ďakujeme.
 Taktiež ďakujeme pani Emílii Bašovej za
pohostenie ( zákusky) pre spevácky zbor
Gejzu Dusíka, ktorý vystúpil v kostole
sv. Gorazda pri príležitosti hodov.
Ďakujeme.

Stalo sa /čaká nás:
 Obecný úrad v Dolných Lovčiciach
v spolupráci so spoločnosťou ANEO
organizuje v pondelok 26.09.2016 zber
elektrického a elektronického odpadu.
Jedná sa o staré TV prijímače, počítače,
rádia, mikrovlnky, práčky, chladničky,
rýchlovarné kanvice a pod .V prípade, že
máte malé vyradené elektrospotrebiče na
vyhodenie, prineste ich, prosím do
pondelka vrátane na Obecný úrad
v Dolných Lovčiciach. V prípade, že máte
vyradený veľký elektrospotrebič ( napr.
práčka, chladnička a pod.), nachystajte ho
„za bránku“ a ohláste na tel. číslo
0335596128 alebo 0918 461 299 Vašu
adresu.
Ďakujeme za pochopenie.
 OZ SPLN Dolné Lovčice v spolupráci
s Obecným úradom Dolné Lovčice poriada
tradičný odber krvi, ktorý sa uskutoční
dňa 28.9.2016 v spoločenskej
miestnosti u Gorazda. Začiatok bude
o 8,00 hod. Darca krvi si so sebou prinesie
Občiansky preukaz alebo preukaz
poistenca.
V prípade záujmu darovať krv, môžete sa
informovať na tel. čísle
0948 031 442 u pani Ivany Pastvovej.
 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.
 Prosíme občanov, kto by mal doma
ihličnan vhodný ako vianočný stromček
do nášho kostolíka, aby to oznámil p.
Anke Slovákovej, prípadne na Obecný
úrad v Dolných Lovčiciach.
Vopred ďakujeme!
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Občianska rubrika:
 Prosíme občanov, aby si vyčistili
a upravili priekopy pred svojimi
rodinnými domami, z dôvodu plynulého
odtoku dažďovej vody. Nezabudnite ani
na rúry umiestnené vo vjazdoch, čím sa
zníži riziko preliatia vsakovacích priekop
a následné zaplavenie možno práve
Vášho dvora... Ďakujeme za pochopenie .

Júloví oslávenci:
65 rokov
Marta Ondrejičková
70 rokov
Marián Brestovanský
90 rokov
Emília Držiaková
Augustoví oslávenci:

 Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa
aktívne zapájajú do zberu skla. Zároveň
žiadame občanov, aby využívali všetky
na to určené zberné nádoby 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!
 Vzhľadom na stúpajúci počet sťažností od
obyvateľov našej obce na porušovanie
zákona č. 282/2002 „ o psoch“,
upozorňujeme všetkých majiteľov psov,
aby si spomínaný zákon preštudovali.
Zákon je krátky, výstižný
a zrozumiteľný. Postačí Vám na to 5
minút. Jeho dodržiavaním predídete
možným konfliktom s Vašimi
spoluobčanmi. Prosíme Vás, berte ohľad
na nepsíčkárov a hlavne deti...Ďakujeme
za pochopenie.

60 rokov
Mária Sabová
65 rokov
Jaroslav Adamec
Helena Pokrývková
Septembroví oslávenci:
60 rokov
Ľudmila Mašejová
Vladimír Nemček
Všetkým oslávencom prajeme hlavne zdravie, šťastie
a spokojný život!
Narodili sa:
30.06.2016 Timea Psotová
04.07.2016 Lukáš Koleňák
20.07.2016 Matúš Hába
15.07.2016 Kristína Kuklíková
Blahoželáme rodičom a prajeme všetkým detičkám aj
ich rodičom veľa zdravíčka a šťastíčka !
Opustili nás:
04.08.2016 vo veku 79 rokov
Cyril Cáder

 Žiadame občanov, aby na pozemok za
11.09.2016 vo veku 75 rokov
Poľovníckou chatou, na Lúčky nevyvážali
Serafína Budinská
zbytky odpadov z rastlín zo záhrad ( t. j.
Nech odpočívajú v pokoji !
zbytky po zemiakoch a podobne) dajú sa
kompostovať . Uvedený pozemok slúži
Manželstvo uzavreli:
ako zberné miesto na drevený odpad –
15.7.2016 Milan Adamec a Petra Nováková
haluzovinu a podobne . Ďakujeme za
15.7.2016 Martin Pavlík a Kristína Rehová
6.8.2016 Miroslav Mislovič a Veronika Popovičová
pochopenie.
20.8.2016 Vladimír Baláž a Zuzana Franková
10.9.2016 Milan Kuklík a Barbara Bronišová

Všetkým manželským párom prajeme, aby v láske prežili
každý deň 24 hodín.
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