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Milí spoluobčania, čaro a výnimočnosť blížiacich sa vianočných sviatkov ma láka prihovoriť sa Vám
a niečo pekné Vám zaželať k tým najkrajším sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Po ťažkom roku plnom obmedzení nás čaká obdobie, ktoré aj napriek tomu, že sa každý rok opakuje,
nie je bežné ani všedné. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nasávajme ju z hĺbky, nech
nás čaro a jej výnimočnosť napĺňa pocitmi šťastia, lásky, pohody a harmónie.
Po stretnutiach s rodinou, príbuznými a známymi sa nám dni naplnia spokojnosťou, a vtedy si
uvedomíme silu priateľstva, lásky a úcty. Keď si spoločne sadneme k slávnostnému stolu, tešme sa
z jedinečnej sily, ktorú pocítime, a tou je rodinné puto.
Milí spoluobčania, prajem Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky!
Ing. Bartovič Tomáš
starosta
STALO SA:
Druhý polrok 2021 bol poznačený rôznymi opatreniami a obmedzeniami vzhľadom na núdzovú situáciu
spôsobenú šírením ochorenia COVID-19.
Napriek tomu sa nám podarilo zrealizovať a zúčtovať dotácie, ktoré boli našej obci poskytnuté z rozpočtu TTSK:
 Deň zdravia, dotácia bola využitá na rozšírenie aktivít týkajúcich sa podpory zdravia a informovania o
zdravom životnom štýle. Diskusia s témou “prevencia nadváhy a obezity“, ktorá je veľkým rizikovým
faktorom realizovaná spolu s praktickými ukážkami zdraviu prospešných pokrmov.
Druhá časť nášho projektového zámeru „Darovanie krvi“ sa nemohla uskutočniť, nakoľko z dôvodu
zhoršenej epidemiologickej situácia neboli možné mobilné odberové výjazdy pracoviska NTS SR.
 Vybudovanie detského ihriska v areáli futbalového ihriska OŠK Dolné Lovčice - z poskytnutej dotácie boli
zakúpené tri herné prvky umiestnené na ihrisku OŠK. V blízkom časovom horizonte plánujeme rozšíriť
detské ihrisko o ďalšie herné prvky.
Septembrovou akciou - prístupnou širokej verejnosti (uskutočnenou 25.9.2021) bol III. ročník súťaže vo varení
kotlíkového guláša “Lovčický kotlík“, ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev. Slovenské žienky, Poľovníci, Kubica
team, Hasiči, OZ SPLN Dolné Lovčice a Cezpoľní mechanici. Všetkým, ktorí priložili varešky ku kotlinám pri
varení guláša, ale aj ctenej porote: Boženke Pavlíkovej, Antónii Kollárovej a Ladislavovi Maruniakovi ďakujeme!
Súťažiacim družstvám ďakujeme za účasť a srdečne blahoželáme víťazom:
1.Slovenské žienky
2.OZ SPLN Dolné Lovčice
3.Hasiči
Na základe nepriaznivého vývoja situácie okolo šírenia ochorenia COVID-19 boli zrušené všetky plánované
akcie:
 4.12.2021 - More je z kvapiek + vianočné trhy
 29.12.2021 - Starostovská kapustnica
 Jednou zo zrušených akcií bolo plánované stretnutie a posedenie so seniormi, ktoré sa malo v našej obci
konať 23. októbra 2021. Biblické prikázanie ctiť si svojich rodičov, nie je len poučkou pre maloleté deti, je
to múdrosť celoživotnej cesty! Naši seniori obdržali od starostu obce poďakovanie v podobe listu a darčeka.
Všetkým detičkám z našej obce vo veku od 0-10 rokov zanechal na OcÚ sv. Mikuláš sladké prekvapenie!
Žiadosť o dotáciu (nenávratný finančný príspevok)
Naša obec podala žiadosť na MIRRaI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky na realizáciu projektu cyklistickej cestičky pri ceste III/1337 z Dolných Lovčíc smerom do Zavara.
ODPADY:
 Spolu s poslancami OZ sme veľmi radi, že sme neboli nútení pristúpiť k zvyšovaniu poplatku za vývoz
komunálneho odpadu. Viaceré obce v okolí pristúpili k zvyšovaniu uvedených poplatkov. Nás od tohto kroku
zachránila vyššia miera triedenia (separovania odpadkov), čo je výsledok práce nás všetkých, za čo vám, milí
spoluobčania, ďakujeme. Oceňujeme, že myslíte ekologicky a napomáhate opätovnému využívaniu zdrojov!
 Oznamujeme občanom, že v našej obci boli doplnené 3 ks veľkých modrých kontajnerov určených na zber
papiera, pričom konkrétne umiestnenie doplnených zberných nádob je na:
 1 ks na Gorazdovej ulici - 1 ks na Slnečnej ulici - 1 ks v lokalite DL JUH - pri futbalovom ihrisku.
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OBČIANSKA RUBRIKA
Okrúhle a polokrúhle jubileum oslavovali:
V júli
V auguste:
Stanislava Gašparovičová
Mária Sabová
Milan Mitana
Jaroslav Adamec
Marta Ondrejičková
Helena Pokrývková
Marián Brestovanský
V októbri:
Stanislav Baránek
Dušan Pollák
Terézia Vyskočová
Štefánia Olahová

V novembri:
Stanislav Štibravý
Rastislav Rozič
Alena Jurišová
Miroslav Ondrejička
Helena Šulková
Vincent Kovačič
Ľudmila Štibravá

V septembri:
Peter Bartovič
Jana Kleštincová
Ľudmila Mašejová
Vladimír Nemček
V decembri:
Iveta Kvasnicová
Ing. Ruben Vidlička
Mária Horváthová

Všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku, nech Vám slnko šťastia svieti, nech Vám láska srdce hreje, nech Vám
nikdy smutno nie je a nech Vám nebesá doprajú pevné zdravie!
Navždy nás opustili:

Narodili sa:

V júni:
Jozef Belis
Marián Juriš

V októbri:
Patrik Psota
Ariana Würfl

V júli:
Vdp. Ján Bujna

Posielame anjelika malému
dieťatku,
nech mu dá zdravia a šťastia za
plné hrste, k tomu lásku a úsmev
ešte, nech s láskou celej rodiny do
života rastie...

V auguste:
Eduard Šturdík
V novembri:
Mária Budayová
Jozef Olah
Nech odpočívajú v pokoji!

Manželstvo uzatvorili:
V auguste:
Marek Štolc a Jana Vyskočová
V septembri:
Tibor Miko a Bianca Lubušká
Tomáš Kirsch a Michaela
Beránková
V októbri:
Šimon Janík a Sára Magdaléna
Petrášková
Radoslav Hrušovský a Paula
Horváthová
Želáme Vám kvapku smoly,
lyžičku hrdosti, hrnček radosti,
kotlík úspechu, jazierko peňazí,
more šťastia, oceán zdravia
a celý vesmír lásky.
Zo srdca prajeme všetko naj...

SPOLOČENSKÉ AKCIE A PODUJATIA:
Všetky plánované akcie boli zrušené. V prípade, že sa uskutočnia, budú sa riadiť pravidlami schváleného Covid
automatu. O všetkých akciách budeme včas informovať prostredníctvom rozhlasu, internetovej stránky obce a
prostredníctvom oznamových tabúľ.
NA ZÁVER PRIANIE VŠETKÝM!!!
Milí spoluobčania,
nech nový rok splní vaše tajné priania, anjeli nech vaše cesty chránia a problémy nech sa vás stránia...
Všetko dobré prajeme, to Vám z celého srdca želá
starosta obce Ing. Tomáš Bartovič a celý kolektív OcÚ

