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STALO SA:
 Začiatkom septembra boli zahájené práce na pokládke optickej siete.
 Úrad vlády Slovenskej republiky schválil našej obci dotáciu vo výške 11 000,-€ na:
o a výstavbu detského ihriska vo výške 8 000,-€
o na nákup športovej výbavy vo výške 3 000,-€
Uvedený projekt je „Realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program
„Podpora rozvoja športu na rok 2019“.
 Dňa 23.9.2019 sa uskutočnilo v našej obci DAROVANIE KRVI,, ktoré sa uskutočnilo s finančnou
podporou TTSK. Opäť sa stretli ľudia, ktorí svojou „kvapkou krvi“ pomáhajú zachraňovať ľudské
životy. Mottom tohtoročného mobilného odberu bolo heslo: „Pre niekoho kvapka pre iného život.“
Úprimné poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí nezištne darovali najvzácnejšiu tekutinu a zúčastnili
sa šľachetného činu. Celú akciu zastrešovalo OZ SPLN Dolné Lovčice v spolupráci s OcÚ v Dolných
Lovčiciach.
 Ďalším projektom podporeným z TTSK bola Úprava exteriéru kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.
Kaplnka dostala nový šat, o ktorý sa postarali Jozef Škoda a Milan Gažovič.
 23.09. 2019 boli započaté stavebné práce na Rekonštrukcii Domu smútku – CS Nitra.
 Materská škola v Dolných Lovčiciach dostala sponzorský dar - oplotenie areálu od firmy M-plot vo forme
dodania materiálu.
 V tabuľke podporených projektov prevencie kriminality z výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality (RVPK) pre rok 2019 figuruje naša obec na 89. mieste. Na vybudovanie
kamerového systému v obci Dolné Lovčice získala naša obec dotáciu vo výške 6 000,-€.
 28.09.2019 sa konal v našej obci I. ročník súťaže vo varení guláša „Lovčický kotlík“. O najlepší gulášik
súťažilo päť družstiev na miestnom futbalovom ihrisku: OZ SPLN, Futbalisti, Petrov zdar - rybári,
Cezpoľní mechanici a PZ Dzivá svina Dolné Lovčice. O dobrú náladu sa postaral rodák František Drgoň,
ktorý hrou na harmonike rozospieval a roztancoval prítomných. Každý kto prišiel, mal možnosť si zakúpiť
porciu gulášika za symbolickú cenu 1,-€; na konci dňa sa vyzbieralo 323,-€. Finančné prostriedky budú
použité na MŠ. Keď mali všetci súťažiaci dokončený guláš, odborná porota vyhodnotila vzorky od
každého tímu. Víťazom súťaže sa stalo družstvo Cezpoľných mechanikov, ktorí získali putovný pohár.
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Petrov zdar- rybári a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo
PZ Dzivá svina Dolné Lovčice. Prvé tri družstvá boli ocenené pohárom. Na štvrtom mieste - OZ SPLN
a na piatom –Futbalisti. Všetky tímy si domov odniesli Diplom starostu obce za účasť v I. ročníku v súťaži
vo varení guláša, spomienkovú medailu a od predsedu poroty Ladislava Maruniaka dostal každý tím fľašu
výbornej marhuľovice.
 Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Opäť je tu jeseň, október - mesiac
úcty k starším. Ako už býva zvykom, práve v tomto mesiaci sa uskutočnilo posedenie so seniormi z našej
obce. V sobotu 5.10.2019 o 11,00 hod. bol slávnostný deň zahájený svätou omšou v kostole sv. Gorazda,
následne pre všetkých seniorov bol o 12,00 hod. pripravený slávnostný obed v sále Kultúrneho domu.
V bohatom kultúrnom programe vystúpili deti z miestnej materskej školy, Folklórny súbor Zavaran a do
tanca i na počúvanie hrala ľudová hudba Veselí starci.
DÔLEŽITÉ:
 Obecný úrad v Dolných Lovčiciach oznamuje všetkým občanom, ktorí ešte stále nemajú splnené
povinnosti voči obci a nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, poplatok za psa a poplatok za vývoz
komunálneho odpadu, aby tak urobili čo najskôr do pokladne na OcÚ alebo prevodom na účet.
Ďakujeme za pochopenie.
 Priestory na opekanie - areál bikrosovej dráhy. Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem využiť
priestory na opekanie, aby termín nahlásili na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach telefonicky
na čísle: 033/ 55 96 128, kde im bude termín záväzne potvrdený. Ďakujeme za pochopenie .
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Káblová televízia. Pripomíname občanom, že v prípade poruchy káblovej televízie je potrebné
kontaktovať priamo technikov káblovej TV: p. Nemček : 0903 750 288
a p. Brestovanský: 0903 462 829. Ďakujeme za pochopenie.
 Obec Dolné Lovčice upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť
predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa
vlastníkov a užívateľov pozemku dopúšťa porušenia zákona na základe čoho môže byť udelená pokuta.
Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov, vyzývame občanov k odstráneniu nežiaduceho
stavu.
 Upozorňujeme občanov na povinnosť ohlasovať všetky drobné stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( napr. oplotenia, prístrešky a pod. ) Drobné stavby je
možné začať a vykonávať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe nemá
námietky.
ODPADY:
 Zodpovedným prístupom a dôsledným triedením odpadu sa môžeme vyhnúť nárastu poplatkov za vývoz
odpadov. Ušetríme peniaze a zároveň aj životné prostredie. Správajme sa zodpovedne.
 Pripomíname občanom, že sa môžu bezplatne zbavovať použitých rastlinných jedlých olejov a tukov na
obecnom úrade. V žiadnom prípade olej nevylievajte do záchoda či drezu, zachytáva sa na stenách
kanalizačných potrubí. Kanalizačná prípojka sa môže úplne upchať.
OBČIANSKA RUBRIKA
Okrúhle a polokrúhle jubileum oslavovali:
V júli:
V auguste:
Jana Kojdiaková
Anna Slováková
Jaroslav Karel

V septembri:
Miroslav Hýbela
Viliam Tarda
Mária Zatková
Michaela Uhliariková
Jozef Adamec
August Ďuriš
Jarmila Šišková

Prajeme Vám všetko, čo radosť vzbudí. Prajeme Vám lásku, čo spája ľudí. Nech slza smútku Vám oči
nezakalí, nech úsmev šťastia Vám žiari na tvári.
Navždy nás opustili:
V júli :
Antónia Soldánová

Narodili sa:
V septembri:
Gabriel Gašparovič

Nech odpočíva v pokoji !

Nech vám v zdraví, láske rastie, nech vám dáva iba
šťastie vo dne, v noci, skrátka stále, nech vás teší dieťa
malé !

PRIPRAVUJEME:
 Elektro odpad október/november (presný termín bude včas oznámený)
 Veľkoplošný zber október/november (presný termín bude včas oznámený)
 7.12.2019 tradičnú predvianočnú akciu: „More je z kvapiek“.
 Starostovská kapustnica – december (presný termín bude včas oznámený)

