OBECNÉ NOVINKY
október, november, december 2016
Stalo sa:/čaká nás:
 Dňa 28.9.2016 organizovalo OZ SPLN
v spolupráci s OcÚ v Dolných Lovčiciach
Deň darovania krvi. Veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa v hojnom počte
( 20 ľudí )zúčastnili tohto šľachetného
činu - darovania najvzácnejšej tekutiny krvi. Zároveň patrí úprimná vďaka aj
organizátorom!
 Oznamujeme občanom, že z dôvodu
nízkeho počtu prihlásených záujemcov
bol 3.Obecný ples zrušený.
 Ďakujeme Jaroslavovi Suchoňovi za
zhotovenie striešky nad dverami na Dome
smútku a za výrobu aj osadenie novej
brány do areálu Materskej školy.
Ďakujeme.
 Na budove Domu smútku sú vymenené
zadné dvere, na ktorých sa podpísal zub
času a hlavne poveternostné vplyvy, za
nové plastové. Výmenu dverí vykonala
spoločnosť Stevex - p. Štefan Matejovský
ml.
Ďakujeme.
 02.10.2016 bol osadený zreštaurovaný
kríž Marcina Kmentu na Ružovej ulici.
Slávnosť požehnania sa konala dňa
23.10.2016 a celebroval ju dekan
JCLic. Ján Bederka. Veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu
tejto slávnosti...
 Dňa 06.10.2016 sa v zrkadlovej sále
divadla J. Palárika v Trnave konalo
slávnostné udeľovanie Pamätnej medaily
predsedu TTSK. Za našu obec sme navrhli
pani Emíliu Masarykovú za jej
celoživotnú prácu. A hlavne za budovanie
a rozvoj našej obce. V mene všetkých
občanov gratulujeme !
 Možno ste si všimli, že večer pred Vašimi
domami už svietia nové lampy verejného
osvetlenia. Staré, neekonomické „neóny“
boli nahradené modernými, úspornými
LED svietidlami.

Stalo sa /čaká nás:
 Spoločnosť ARRIVA Trnava, a. s.
zverejnila nové cestovné poriadky.
Skontrolujte si ich prosím, aby ste do cieľa
svojej cesty prišli včas...
http://www.sadtrnava.sk/data/cp_1617/pal/207408.pdf
 Pripomíname všetkým, u ktorých v roku
2016 nastali nové okolnosti na vyrúbenie
daní a poplatku za komunálny odpad
( napr. zmenil sa charakter pozemku;
nadobudli ste nehnuteľnosť ; člen rodiny
sa trvalo nezdržiava doma - čestné
vyhlásenie; nadobudli ste psa), je to
potrebné ohlásiť do konca januára na
Obecnom úrade.
 Upútavka na rok 2017 !
27.01.2017 t. j. v piatok o 15,00 hod. sa
uskutoční tradičné posedenie so seniormi
z našej obce. Pripravené je vystúpenie detí
z Materskej školy, ďalej vystúpi spevácky
zbor z Trnavy a do tanca i na počúvanie
bude hrať HS Rytmus z Novej Bošáce.
Pripravená je chutná večera, kávička
s dezertom a pre každého darček.
Môžete sa tešiť aj na tombolu.... Cena
tombolového lístka bude 1,-€.
Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami !
 Touto cestou gratulujeme nášmu rodákovi
Šimonovi Janíkovi k zisku viacerých
ocenení v súťažiach baristov v rámci
Slovenska . Nedávno sa stal víťazom aj
juniorskej súťaže „BARISTA
JUNIOR 2016“
(barista je človek, ktorý sa špecializuje na
prípravu kávy, najmä espressa a nápojov
založených na espresse).
http://www.gastroweb.sk/ako-nato/baristi/sutaze/simon-janik-vyhral-aj-juniorbarista-master.html
 K Vianociam a Novému roku Vám
prajeme 12 mesiacov šťastia, 52 týždňov
zdravia a 365 dní lásky ...
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Stalo sa:
 Na skládku drevnej hmoty je možné
vyvážať okrem „haluzoviny“ aj starý
nábytok - t. j. nábytok z dreva
a drevotriesky, zbavený sklených výplní,
veľkých kovových a plastových častí.
Opätovne Vás žiadame, aby ste na
uvedené stanovisko nevyvážali zbytky
odpadov z rastlín zo záhrad ( t. j. trávu,
vňate a podobne). Uvedený pozemok slúži
ako zberné miesto na drevený odpad a
haluzovinu. Ďakujeme za pochopenie.
 V sobotu 22.10.2016 sa v našej obci
uskutočnil zber veľkoplošného
komunálneho odpadu. Nákladné auto, do
ktorého ste mohli priniesť staré nepotrebné
veci poskytol pán Jozef Stríž. Ďakujeme.
 OZ SPLN organizovalo dňa 19.11.2016
Katarínsku tanečnú zábavu, ktorá sa
uskutočnila v priestoroch KD v Dolných
Lovčiciach. Uvedená akcia sa stretla
s priaznivou odozvou. Už teraz je
avizovaná zábava v roku 2017.... Bližšie
info OZ SPLN.
 Dňa 03.12.2016 od 15,00 hod. sa konala
už tradičná predvianočná akcia pod
názvom „More je z kvapiek“, na ktorej sa
snúbili tradičné remeslá s modernou
tvorbou. Zároveň nás navštívil sv.
Mikuláš, ktorý všetkým dobrým deťom
priniesol malý darček. Veľké poďakovanie
patrí Barborke Ohrablovej a jej bratovi
Miroslavovi Ohrablovi za výzdobu pódia.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapojili do prípravy a plynulého priebehu
tohto milého podujatia úprimne ďakujeme.

Občianska rubrika:
Októbroví oslávenci:
60 rokov
Stanislav Baránek
65 rokov
Dušan Pollák
70 rokov
Terézia Vyskočová
75 rokov
Štefánia Olahová
Novembroví oslávenci:
60 rokov
Alena Jurišová
65 rokov
Miroslav Ondrejička
Helena Šulková
Vincent Kovačič
80 rokov
Ľudmila Štibravá
85 rokov
Emília Halánová
Decembroví oslávenci:
60 rokov
Ing. Ruben Vidlička
75 rokov
Mária Horváthová
90 rokov
Magdaléna Šišková
Všetkým oslávencom prajeme, aby v zdraví prežili
ešte veľa rokov!

Narodili sa:
 Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa
20.07.2016 Matúš Hába
aktívne zapájajú do zberu skla
20.09.2016
Terezka Kalivodová
a použitého textilu. Ešte by bolo vhodné
Prajeme
detičkám
pokojných
rodičov a všetko len to
dať uvedené odpady do kontajnerov.
najlepšie !
Nenechávajte ich, prosíme, voľne položené
vedľa kontajnerov.
V decembri nás navždy opustili:
Jozef Macho
Alena Ďurišová
Nech odpočívajú v pokoji!
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