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Vážení spoluobčania,
spoločne sme zvládli a prekonali krízu, obmedzenia a zákazy súvisiace s ochorením COVID-19. Táto „corona kríza“,
ktorá zasiahla celú spoločnosť, nás dostala do takých situácií, ktoré boli pre nás nové a málokto si dokázal predstaviť,
že to takým zásadným spôsobom môže ovplyvniť naše životy, a stalo sa. V krajine bol vyhlásený núdzový stav, bežné
životné situácie sa dali zvládať len po dodržaní viacerých pravidiel a obmedzení. Zrušili sa všetky spoločenské akcie,
stretávanie ľudí a ich voľný pohyb bol obmedzený, zakázaný.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí boli trpezliví a chápali obmedzenia, i aktívne pomáhali pri napĺňaní
prijatých opatrení.
Za aktivitu a nezištnú pomoc pri výrobe ochranných rúšok chcem poďakovať pani: Zatkovej, Slovákovej,
Vilinovičovej Z., Voštinárovej D., Barošovej A. a Gazdíkovej Tieto ženy sa postarali o to, že všetci občania z našej
obce, ktorí potrebovali ochranné rúško, mohli oň požiadať, a boli im bezplatne doručené. Dokonca sa našla aj taká
osoba, ktorá zatiaľ nemá v našej obci trvalý pobyt, no zo zahraničia nám poslala finančnú čiastku na jednoduchšie
zvládnutie tejto krízy. Takýto prejav lokálpatriotizmu si zaslúži uznanie.
So zdravotnou krízou sme sa vysporiadali, no kríza ekonomická a jej dopady nás ešte potrápia. V samospráve, sa
prejaví čiastočné zníženie a výpadok príjmov vo forme nižšej podielovej dane, ktorú obec dostáva zo štátu 1-krát za
mesiac. Som však presvedčený, že aj tieto dopady spoločne a umným rozhodovaním zvládneme.
Po dlhšej odmlke spoločenských podujatí máme pred sebou hodový víkend. Bude to prvá udalosť po viac ako
4 mesiacoch. Prajem Vám, aby ste si hody užili a dobre sa zabavili, teším sa na spoločné stretnutia.
Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce

STALO SA:
 Druhú februárovú nedeľu, teda 9. februára 2020 sa v sále KD v Dolných Lovčiciach konal tradičný MAŠKARNÝ
PLES, ktorý organizovalo spoločenstvo MARIASE v spolupráci s obcou. Mohli prísť všetci, ktorí majú radi zábavu
a detský smiech. Detičky sa premenili na rôzne rozprávkové bytosti, no proste masky mnohých tvárí. Tancovalo sa,
všetci sa dobre bavili, pre všetkých boli pripravené rôzne súťaže, tombola masiek a chutné občerstvenie. Opäť
krásne podujatie.
 Dňa 15. februára 2020 bola v našej obci „Fašiangová sobota“, ktorú organizoval obecný úrad v spolupráci s PZ
Lipa Lovčice, OZ SPLN a tento rok premiérovo s Klubom seniorov. Najskôr všetci milovníci tradičných
zabíjačkových špecialít mali možnosť zakúpiť si poctivé výrobky - o prípravu sa už tradične postarali poľovníci.
Veselý sprievod fašiangových masiek potešil spevom a tancom, spoločne sme si pripomenuli časy minulé i ľudové
zvyky dedinčanov. Následne sa sprievod presunul do sály KD, kde už boli dobroty, ktoré pripravili členky Klubu
seniorov. Najlepšia fašiangová maska bola ocenená diplomom starostu obce. Kultúrnym domov sa ozývala hudba
v podaní DJ Roka. „Staré hity“ boli prerušené tradičným aktom „pochovania basy,“ ktorú na „poslednej ceste“
sprevádzal FS Dudváh z Križovian. Fašiangové obdobie sme v našej dedine zavŕšili ako sa patrí – zábavou, ktorá
pokračovala a rozveselení sa ďalej zabávali. Veríme, že sa všetci dobre bavili a o rok si to opäť zopakujeme, aby sa
na dávne zvyky a tradície našich prastarých mám a otcov nezabudlo!
 Dom smútku. Návštevníkom cintorína určite neuniklo, že stavebné práce na obnove domu smútku sú ukončené,
zároveň bola vykonaná úprava okolia a zelene.
 Z finančných prostriedkov poskytnutých z Úradu vlády SR na Podporu rozvoja športu 2019 už boli zakúpené
športové potreby pre ženy na cvičenie, do posilňovne a pre futbalový klub. Ďalšia časť dotácie –poskytnutá na
vybudovanie detského ihriska sa čerpá v súčasnom období. Na základe verejného obstarávania bol vybraný víťazný
dodávateľ na jeho realizáciu. Detské ihrisko bolo obstarané a postavené 17.7.2020 a už stojí v areáli MŠ.
 Kamerový systém. Zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality bola našej obci poskytnutá
dotácia vo výške 6000,-€. Kamery sú umiestnené na budove OcÚ a v areáli MŠ.
 Z Enviromentálneho fondu MŽP SR bola našej obci poskytnutá dotácia vo výške 5000,-€ v rámci Programu
obnovy dediny na rok 2020 - Revitalizácia priestranstva pri bytovke (obecný pozemok na Gorazdovej ulici).
 Na Ministerstvo financií SR naša obec podala v roku 2020 žiadosť na rekonštrukciu a doplnenie miestneho
rozhlasu.
 Na Slovenskú agentúru ŽP v rámci Národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v
obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska podala naša obec žiadosť v roku 2020 - po schválení by sa uskutočnila
výsadba zelene v katastri obce Dolné Lovčice.
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ODPADY:
 AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ!!! Majme na pamäti nasledovné pravidlá :
 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťme ich do predajne.
 Dodržiavajme systém triedenia v našej obci: sklo a papier patrí do veľkoobjemových smetných nádob
rozmiestnených po obci; plasty, kovy a nápojové kartóny triedime do vriec - vývoz raz mesačne. Len
vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. Trieďme odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan
neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 Za rok 2019 sme mali % vytriedenia zložiek KO na úrovni 36,61% (v roku 2018 to bolo len 18,5%)
Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu. Je potrebné si uvedomiť
skutočnosť, koľko odpadov z našich domácností končí na skládke a pritom je možné podstatnú časť odpadu
zhodnotiť ako druhotnú surovinu a zároveň aj takto chrániť naše životné prostredie. Ak chceme niektoré odpady
využiť ako surovinu, nesmieme ich miešať s inými odpadmi, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Najlepšie
podmienky na triedenie odpadov sú v mieste ich vzniku teda v domácnostiach. A teda najviac pre úspech
triedeného zberu môžete urobiť Vy – občania. Je potrebné naďalej triediť a separovať odpad, aby sa nám %
vytriedenia stále zvyšovalo.
OBČIANSKA RUBRIKA
Okrúhle a polokrúhle jubileum oslavovali:
V januári:
Vo februári:
Gabriela Tardová
Anna Barošová
Bc. Viera Drgoňová
Jozef Škoda
Ján Juriš
Anna Adamcová
Michaela Pocisková
V máji:
Miroslav Micha
Milan Vilinovič
Vladimír Mašeja

V marci:
Eduard Šturdík

V júni:
Mária Gocoláková
Pavol Koštial
Anna Suchoňová
Jozef Pardavý

V apríli:
Igor Gašparovič
Božena Adamcová
Marián Krátky
Júlia Podskočová
Alojz Volek
Mária Kvočeková-96 rokovnajstaršia občianka Dolných
Lovčíc

Oslávencom prajeme zo srdca to, čo človek najviac potrebuje - zdravie, čo márne hľadá - šťastie, bez čoho sa nedá žiť
- lásku...
Navždy nás opustili:
V januári:
Stanislav Hrebíček
Vo februári:
Peter Polák
V marci:
Miloslav Bartovič

Narodili sa:
Vo februári:
Adam Lalík
Eliška Zelníková
V máji:
Natália Suchoňová
Klaudia Suchoňová

Nech odpočívajú v pokoji !

Vitajte nám na svete, detičky krásne, váš príchod
znamená radosť a jas, zo šťastia rodia sa najkrajšie
básne, ktoré napíše život a čas...

PRIPRAVUJEME:
Všetky akcie budú závisieť od vývoja situácie s COVID-19, budete včas informovaní v miestnom rozhlase,
v oznamovej tabuli a na internetovej stránke obce.
 25.-26.7.2020 – Hody
 12.9.2020 - II. ročník súťaže vo varení guláša „ Lovčický kotlík“
 24.9.2020 – Darovanie krvi a deň zdravia – podľa situácie
 03.10.2020 – Posedenie so seniormi
 5.12.2020 – More je z kvapiek- vianočné trhy
NA ZÁVER PRIPOMÍNAME, BUĎME ZODPOVEDNÍ VOČI SEBE I VOČI OSTATNÝM!

