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STALO SA:
 Aj tento rok prebehla v poradí už 4 obecná zabíjačka, ktorú organizoval obecný úrad v spolupráci s PZ
Lipa Lovčice a premiérovo s OZ SPLN, ktoré zorganizovalo fašiangový sprievod dedinou a postaralo sa
o výborné občerstvenie v podobe zabíjačkového taniera. Na fašiangovú nôtu za doprovodu heligónky
a ozembucha sa fašiangová skupina vydala ulicami našej obce. Obyvatelia si tak mohli pozrieť
rôznorodosť masiek v pestrofarebnom oblečení a pohostiť účastníkov sprievodu. Svojou veselosťou a
dobrou náladou maškary potešili všetkých nás. Najlepšia fašiangová maska bola ocenená diplomom
starostu obce. Následne starosta Ing. Tomáš Bartovič pozval všetkých do sály KD na chutné zabíjačkové
špeciality. O prípravu výrobkov z dedinskej zabíjačky sa už tradične postarali poľovníci, uspokojili tak
veľký dopyt našich občanov po chutných potravinách, na ktoré sme všetci dobre zvyknutí. Opäť krásne
podujatie, ktoré si pevne veríme, zachová tradíciu.
 Dňa 17. februára 2019 sa v KD v Dolných Lovčiciach konal už tradičný MAŠKARNÝ PLES, ktorý
organizovalo spoločenstvo MARIASE v spolupráci s obcou. V maskách mohli prísť nielen deti, ale aj
odvážni rodičia. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, tombola masiek a chutné občerstvenie. Vydarená
akcia.
 Naša obec podala v roku 2019 niekoľko žiadostí o dotáciu:
 žiadosť na Úrad vlády SR - Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe – Podpora rozvoja športu na rok
2019 na Detské ihrisko a na nákup športového vybavenia pre športovcov v obci.
 žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie
projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 - vybudovanie obecného kamerového systému
 Na TTSK v rámci Výzvy pre OBCE Trnavského samosprávneho kraja sme podali 3 žiadosti:
o Projekt s názvom: Úprava exteriéru kaplnky Sedembolestnej Panny Márie - v rámci Výzvy
č.1/O/2019
o Projekt s názvom: Darovanie krvi a deň zdravia v obci v rámci Výzvy č.2/O/2019
o Projekt s názvom: Rozšírenie vybavenia areálu voľného času - Bikros v rámci Výzvy č.3/O/2019
 Ministerstvu financií SR bola podaná žiadosť na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.
Pevne verme, že budeme úspešní pri všetkých žiadostiach!
DÔLEŽITÉ:
 Poľovnícke združenie LIPA LOVČICE žiada občanov, aby pri prechádzkach v poľovnom revíri vodili
svojich psov na vôdzkach. Pri voľnom pohybe psov dochádza k vyrušovaniu zveri, ktorá v čase rodenia
mláďat je v najväčšom strese a potrebuje dostatok pokoja. Rešpektujme, prosím, potreby voľne žijúcej
zveri. V období od začiatku marca do konca júla sa príroda prebúdza, začína v nej nový život, zvieratá sa
rozmnožujú. Buďme preto ohľaduplní. Ďakujeme za pochopenie!
 Pripomíname občanom, že majú povinnosť zaplatiť: daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatky za vývoz
komunálneho odpadu. Platbu môžu vykonať do pokladne OcÚ v Dolných Lovčiciach alebo bankovým
prevodom.

ODPADY:
 V roku 2018 sme mali % vytriedenia zložiek KO na úrovni 18,5%. Je potrebné správne triediť
a separovať odpad, aby sa nám % vytriedenia zvýšilo.
 Pripomíname občanom, že do jedného vreca môžu separovať plasty, tetrapaky, konzervy a plechovky.
Opätovne žiadame občanov, aby využívali všetky zberné nádoby na zber skla a papiera. V prípade, že je
niektorá nádoba na zber papiera alebo skla plná, využite, prosím ďalšiu. Vývoz bude realizovaný až po
naplnení všetkých nádob. Ďakujeme za pochopenie!!!
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 Na zberné miesto haluzoviny pribudol kontajner na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, t. j. na
trávu, burinu a iný odpad zo záhrad a dvorov. Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali a rozdeľovali:
haluze, konáre na kopu s haluzovinou; trávu a burinu do kontajnera. Ďakujeme za pochopenie!!!
 Občanom, ktorí sa prihlásili v prieskume záujmu na odber kompostérov oznamujeme, že je potrebné
dostaviť sa na OcÚ, kde bude s nimi podpísaná zmluva o výpožičke kompostérov a budú im poskytnuté
bližšie informácie.
 Aj tento rok plánujeme uskutočniť jarné upratovanie v chotári a v obci. Je stanovený termín 6.4.2019,
zraz účastníkov bude o 8,30 hod. pri zvonici; záleží na počasí. Pre všetkých brigádnikov bude pripravené
chutné občerstvenie!

OBČIANSKA RUBRIKA
Okrúhle a polokrúhle jubileum oslavovali:
V januári:
Vo februári:
Antónia Franková
Vladimír Hrušovský
Antónia Kollárová
Kvetoslava Kosová
Stanislav Baša
Jarmila Voštinárová
Štefánia Čirková

V marci:
Anna Bartovičová
Ing. Eduard Masaryk
Alžbeta Soldánová
Božena Šuranová
Anna Hartl
Jozef Pavlík

Oslávencom prajeme, aby na váhach ich života prevládalo zdravie, šťastie, láska a porozumenie!

Navždy nás opustili:
V decembri :
Vladimír Michalička
V marci:
Magdaléna Šišková

Narodili sa:
V januári:
Zuzana Cepková
Andrea Mirgová
V marci:
Adam Juriš

Nech odpočívajú v pokoji !
Dar najkrajší život dáva do kočiara. A v tom vašom tíško
dýcha vaše šťastie, vaša pýcha... Prajeme všetko naj...
PRIPRAVUJEME:
 Oslava dňa matiek 11.05.2019 v KD v Dolných Lovčiciach.
 Oslava MDD 1.6.2019 na ihrisku v Dolných Lovčiciach.
 Výstava poľovníckych trofejí 15.6.2019 v KD v Dolných Lovčiciach.
NA ZÁVER VEĽKONOČNÉ PRIANIE
Prežite v kruhu rodiny Veľkú noc v duchu radostného posolstva nádeje, radosti a pokoja!
OBECNÉ NOVINKY – PRÍLOHY
 Rozhovor s baristom Šimonom Janíkom
 Leták – správne triedenie zložiek KO

