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STALO SA:
 Jarného upratovania v našom chotári a v obci, ktoré sa konalo v sobotu 6.4.2019 sa zúčastnilo 46 občanov.
Bolo vyzbieraných 4,52 t odpadkov. Všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu odpadkov úprimne ďakujeme. Sme
radi, že aj Vám záleží na prostredí, v ktorom žijeme my všetci.
 Stavanie „májov“ je vskutku krásnou ľudovou tradíciou našich predkov. Stavanie mája v našej obci
prebieha tradične pri budove obecného úradu. Napriek upršanému počasiu 30. apríla 2019 v
podvečerných hodinách zazneli tóny veselej muziky a stavanie toho nášho „mája“ zabezpečilo PZ Lipa
Lovčice. Krásne sfarbený „máj“ zdobil centrum našej obce a stal sa tak symbolom víťazstva jari nad
zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme
sa i nabudúce. Dúfame, že spoločne bude čoraz viac z našich občanov svojou prítomnosťou podporovať
tieto krásne tradície.
 Dňa 11.5.2019 sme v našej obci oslávili Deň matiek, vzdali sme úctu matkám a materstvu. Byť mamou,
či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a
náročné zároveň. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám z MŠ v Dolných Lovčiciach a kolektívu ZŠ
s MŠ v Zavare za bohatý kultúrny program. Všetky prítomné žienky boli starostom obce Ing. Tomášom
Bartovičom obdarované pestrofarebným klinčekom.
 Slnečné počasie prilákalo v sobotu 1.6.2019 na ihrisko detičky spolu s rodičmi či starými rodičmi, aby
oslávili krásny sviatok MDD. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli a podieľali sa na príprave
a realizácii oslavy MDD v našej obci. V prvom rade OZ SPLN, ktoré pripravilo popoludnie plné zábavy,
súťaží a hier. Úprimné poďakovanie patrí všetkým štedrým sponzorom, ktorí či už finančne alebo
darčekmi prispeli aj vďaka nim do bohatej tomboly. Záujemci si mohli zakúpiť tombolové lístky za 1,-€.
Podarilo sa nám vyzbierať 512,-€. Uvedené finančné prostriedky budú použité na skrášlenie a úpravu
areálu našej materskej školy. Prišli aj hasiči a malí šarvanci sa mohli vyblázniť v bohatej pene.
Srdečná vďaka za spokojné a žiarivé očká našich ratolestí a pevne veríme, že naša vzájomná spolupráca
bude aj naďalej úspešná, bude pokračovať k obojstrannej spokojnosti a k spokojnosti všetkých našich
občanov.
 Pochvala patrí Poľovníckemu združeniu LIPA Lovčice. Tradičná výstava poľovníckych trofejí, chutný
gulášik či cigánska pečienka a zábava sa stretli s priaznivou odozvou. Tešíme sa opäť o rok...
 Trnavský samosprávny kraj podporil dotáciou všetky 3 podané žiadosti:
o Projekt s názvom: Úprava exteriéru kaplnky Sedembolestnej Panny Márie - v rámci Výzvy
č.1/O/2019 - schválená dotácia vo výške 500 €
o Projekt s názvom: Darovanie krvi a deň zdravia v obci v rámci Výzvy č.2/O/2019 - schválená dotácia
vo výške 595 €
o Projekt s názvom: Rozšírenie vybavenia areálu voľného času - Bikros v rámci Výzvy č.3/O/201-9 schválená dotácia vo výške 700 €.
 24.6.2019 bola na TV JOJ odvysielaná reportáž, ktorá oboznamovala divákov, že kandidátom na
amerického prezidenta je Joe Sestak, ktorý má slovenské korene, predkovia pochádzajú z našej obce.
Držme mu palce..
 Dňa 28.6.2019 sa v našej obci konala veľká slávnosť- primičná svätá omša novokňaza Miroslava Kulifaja,
nášho rodáka. Drahý náš novokňaz želáme Ti a vyprosujeme veľa Božích milostí a požehnania v práci.
Táto udalosť zmobilizovala občanov našej obce, ktorí sa aktívne zapojili do príprav svätej omše a do
skrášľovania centra obce, začo im patrí úprimné poďakovanie.
 1.júla 2019 sa v priestoroch u Gorazda konala zábavná párty - Privítanie leta. Pre rodičov bolo pripravené
posedenie, oddych s priateľmi pri kávičke a zákusku, pre deti - zábava a hry, občerstvenie, odmeny. Veľké
poďakovanie patrí dievčenskému spoločenstvu Mariase za prípravu výborne zorganizovanej akcie.
DÔLEŽITÉ:
 Obecný úrad žiada všetkých majiteľov psov, aby zamedzili ich útekom a pohybu na verejných
priestranstvách v obci bez dozoru majiteľa. Ďalej žiadame majiteľov psov, aby zbierali „poklady“ po
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svojich miláčikoch. Nie je príjemné napríklad kosiť trávu a pri tom rozmetávať psie výkaly... Prípadne si
ich priniesť na podrážke ako nie príliš voňavý suvenír domov. Psíčkári! Buďte ohľaduplní k ostatným
občanom...
 Určite ste si všimli, že na stojany pribudla tradičná kvetinová výzdoba. Vopred ďakujeme všetkým za
starostlivosť.
ODPADY:
 Dávame do pozornosti dôležité informácie v oblasti vývoja zvyšovania poplatkov za skládkovanie a
prepravu komunálneho odpadu na skládku. Text článku „ Prečo triediť a separovať odpad“ je zverejnený
na našej stránke v sekcii Odpady a v oznamovej tabuli pred OcÚ. Vyzývame všetkých občanov, aby
pristupovali zodpovedne k triedeniu a separovaniu odpadu. Zodpovedným prístupom môžeme dosiahnuť
vyššie percento triedenia KO, a tým zníženie sadzby za uloženie odpadu na budúci rok.
 Pripomíname občanom, aby na triedený zber papiera a skla využívali všetky rozmiestnené nádoby, t. j. keď
je plná zberná nádoba, aby využili ďalšiu zbernú nádobu a neukladali odpad okolo...Ďakujeme za
pochopenie.
OBČIANSKA RUBRIKA
Okrúhle a polokrúhle jubileum oslavovali:
V apríli:
V máji:
Pavol Brna
Marta Vilinovičová
Jozef Karel
Emília Podskočová
Mária Polakovičová
Mária Selecká
Mária Májeková
Mária Péčiová
Mária Kvočeková- najstaršia
občianka

V júni:
Ľubomír Bartovič
Helena Voleková

Čas ten stále niekam ponáhľa sa míľovými krokmi. Nikoho z nás nevynechá, keď pridáva roky...
Do ďalších rokov veľa šťastných krokov !

Navždy nás opustili:
V apríli :
František Franko
V júni:
Ivan Jobek
Jozef Baroš
Ing. Mária Stojáková
Nech odpočívajú v pokoji !

PRIPRAVUJEME:
 23.9. 2019 Darovanie krvi a deň zdravia
 12.10.2019 Posedenie so seniormi
 September/október 2019 – súťaž vo varení guláša

Narodili sa:
-

