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Prvý polrok 2022 bol opäť poznačený rôznymi opatreniami a obmedzeniami vzhľadom na situáciu spôsobenú šírením
ochorenia COVID-19.
Naša obec podala viacero žiadostí o dotáciu:
 Prvá žiadosť o dotáciu z Trnavskej župy pre rok 2022 -určená na realizáciu projektu Rozšírenie vybudovania detského ihriska
v areáli futbalového ihriska OŠK Dolné Lovčice o ďalšie herné prvky a workoutové prvky. Uvedená žiadosť nebola
podporená.
 Druhá žiadosť o dotáciu z Trnavskej župy pre rok 2022 -určená na realizáciu projektu Deň zdravia a Darovanie krvi nám
bola schválená.
 Na Slovenskú agentúru Životného prostredia SR v rámci Národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska podala naša obec žiadosť v roku 2022. Naša žiadosť bola
podporená a v najbližšom období bude započatá výsadba zelene v katastri obce Dolné Lovčice.
 Ďalej bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na Oslavu 730.
výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Pevne veríme, že budeme úspešní ☺!
 Naša 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 nebola podporená.
PREHĽAD KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ, KTORÉ SA USKUTOČNILI ZA I. POLROK 2022
 Tento rok sa po prvýkrát v našej obci uskutočnila škola pletenia veľkonočných korbáčov. Konala sa pod záštitou šikovného
majstra prútkára, pletiara korbáčov pána Františka Drgoňa. Všetkých záujemcov zaučil do výroby veľkonočných šibákov.
Vlastnoručne vyrobené korbáče sú oveľa zaujímavejšie a cennejšie, stačí trocha šikovnosti☺. Pre pohodlných je stále
možnosť kúpiť si korbáč alebo šibák v obchode alebo na trhovisku.
 Stavanie májov má stáročnú históriu. V stredoveku slúžili ako ochrana pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr ich mládenci
stavali pred domy svojich vyvolených, aby im dali najavo ich vážny záujem. Stavanie mája v našej obci prebieha tradične pri
budove obecného úradu, zabezpečuje ho PZ Lipa Lovčice. Májka ozdobená vo vetre poletujúcimi stužkami zdobila centrum
našej obce. Ďakujeme všetkým za účasť a už sa tešíme nabudúce.
 Oslava MDD 3.6.2022 sa tento rok konala na verejnom priestranstve pri zvonici v Dolných Lovčiciach. Oslavu organizovala
obec v spolupráci s OŠK Dolné Lovčice a OZ SPLN Dolné Lovčice. Pripravené boli rôzne aktivity, súťaže, skákací hrad,
maľovanie na tvár a pre všetkých opekačka. Na počúvanie i do tanca hral DJ ROKKO. Deti sa aktívne zapájali do všetkých
aktivít a odniesli si pekné zážitky, malý darček a sladkú odmenu. Nielen v Medzinárodný deň detí by sa mala naša pozornosť
obracať na tých, ktorí sú našou budúcnosťou – na deti. Nezabúdajte na nich ani vo chvíľach pohody, venujte sa im, tešte sa
z každej spoločne prežitej chvíľky, z každého nového úspechu, pretože to sú okamihy, ktoré sa už nikdy nevrátia.
UPÚTAVKA
 Čaká nás hodový víkend, počas ktorého sa uskutoční oslava 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolné
Lovčice. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 30.7.2022 od 17,00 hod. na futbalovom ihrisku. Pripravený bude bohatý
kultúrny program, pričom vystúpia : spevácky súbor Jesienka, spevácky súbor Seniorka Brestovany, hudobná
skupina Náhoda Song a pre všetkých bude hrať DJ ROKKO. Ďalej budú vybudované stánky s občerstvením, kde sa
bude predávať cigánska pečienka, guláš z diviny. Pre deti bude pripravený skákací hrad, kolotoče, animátor. Ďalej
budete mať možnosť zakúpiť si upomienkové predmety s motívom obce. Pre všetkých návštevníkov bude pripravená
výstava fotografií z okolia našej obce a budete mať možnosť zakúpiť si ich v dražbe. Do príprav budú zapojené
organizácie z obce: Poľovnícke združenie Lipa Lovčice, OZ SPLN Dolné Lovčice, futbalisti – OŠK Dolné Lovčice
a dievčenské spoločenstvo MAriase. Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami !!!
BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A ZREALIZOVANÉ PROJEKTY ZA I. POLROK 2022
 Z plánovaných projektov sa nám podarilo uskutočniť výstavbu chodníka od cintorína po PD, stredisko Dolné Lovčice. Ďalej
boli vybudované parkovacie miesta pred cintorínom zo zatrávňovacej dlažby. Pripravujeme kolaudačné konanie uvedenej
stavby.
 Vytvorili sme nové parkovacie miesta pri bytovkách na Gorazdovej ulici, taktiež zo zatrávňovacej dlažby. Budeme radi, keď
ich budete využívať ...
 Na verejnom priestranstve pri zvonici boli demontované herné prvky, ktorých technický stav nevyhovoval bezpečnostným
požiadavkám a boli odstránené. Nahradené boli novými hernými prvkami, pričom hlavný herný prvok vyberali občania, resp.
ich deti prostredníctvom hlasovania na facebooku a deti v MŠ. K hlavnému hernému prvku pribudli ďalšie herné prvky:
kolotoč, prevažovacia a pružinová hojdačka. Ďalej boli osadené nové lavičky.
 V materskej škôlke bolo vybudované nové prestrešenie z trapézových plechov.
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ODPADY
 Za rok 2021 sme mali % vytriedenia zložiek KO na úrovni 56,93 % . Teší nás, že separácia má stúpajúcu tendenciu, ale na
druhej strane máme stále rezervy v disciplíne separovania. Stálym znižovaním množstva zmesového komunálneho odpadu a
zvýšením % kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov môžeme prispieť všetci. Zhodnotením odpadu ako
druhotnej suroviny chránime naše životné prostredie.
 Oznamujeme občanom, že naša obec v spolupráci so spoločnosťou FCC zavádza zber tzv. „tvrdých“ plastov. Ostatný
plastový odpad sa bude vyvážať na základe platného harmonogramu vývozov a to v priesvitných vreciach spred rodinných
domov. Špecifikácia plastového- tvrdeného materiálu, ktorý môžete priniesť: odpadové koše, koše na bielizeň, prepravky,
debničky, kvetináče, tácky, hračky, záhradný nábytok, kýble, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné a kanalizačné potrubie,
závlahy, PVC okenné rámy (bez skiel), elektrikárske lišty, auto nárazníky. O bližšom systéme zberu tvrdených plastov budete
včas informovaní. Ďakujeme za pochopenie ☺.
OBČIANSKA RUBRIKA
Okrúhle a polokrúhle jubileum oslavovali:
V januári:
Marián Ďuriš
Viera Jobeková
Miroslav Vitek

Vo februári:
Michaela Kruteková
Monika Belisová

V marci:
Františka Kirschová
Vlasta Vidličková
Matilda Janíková

V apríli:
Najstaršia občianka 98 rokov Mária
Kvočeková
Helena Sláviková
Emília Bašová

V máji:
Rudolf Šturdík
Miloš Polák
Iveta Hrušovská
Ivan Vyskoč
Emanuel Suchoň

V júni:
Jaroslava Kútna
Peter Barbírik
Ferdinand Sabo
Bohuš Šuchman

Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo je jej málo a všetko naj… aby žiť za to
stálo.
Navždy nás opustili:

Narodili sa:

Vo februári:
Marta Vilinovičová

V marci:
Šimon Juriš

V marci:
Oľga Matejovská
Vladimír Nemček

V máji:
Zoe Pavlíková
Adam Hubinský
Barbora Viteková

V apríli:
Jarmila Šišková
V máji:
Mária Kvočeková

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

Manželstvo uzatvorili:
Vo februári:
Ing. Štefan Koóš a Mgr. Klaudia
Teplanská
Ing. Milan Hába a Ing. Monika
Horváthová
V máji:
Róbert Péči a Zuzana Durdovanská
Ivan Michalec a Eva Modrovičová
Všetko, čo v sebe život krásne má, nech
Vám v deň svadobný do vienka dá. Veľa
šťastia a vzájomného porozumenia Vám
želáme…
...

V júni:
Ján Juriš
Peter Čecho
Nech odpočívajú v pokoji!
PLÁNOVANÉ SPOLOČENSKÉ AKCIE A PODUJATIA:
Deň zdravia - september 2022 ( o bližšom termíne budete včas informovaní ) - Obec v spolupráci s dievčenským spoločenstvom
MAriase za podpory TTSK
IV. ročník súťaže vo varení guláša "Lovčický kotlík" 10.9.2022 - Obec
Posedenie so seniormi 15.10.2022 - Obec
More je z kvapiek- vianočné trhy 3.12.2022 - Obec
Starostovská kapustnica 30.12.2022 - Obec

