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Koledníci Dobrej noviny

Slovo na úvod
Vážení spoluobčania, po dlhšom čase príprav, máte
možnosť držať v ruke prvé číslo nášho spoločného
INFOLIST-u o dianí v obci Veľké Lovce. Spoločného, pretože
počítame s tým, že k jeho obsahu budete svojimi článkami
prispievať aj Vy, naši čitatelia.
Infolist bude vychádzať štvrťročne a budete sa
v ňom môcť oboznámiť napr. s obsahom zasadaní obecného
zastupiteľstva, s informáciami z bežnéhu života v obci po
spoločenskej, kultúrnej, či športovej stránke. Časť venujeme
našej základnej škole a úspechom jej absolventov (Ó, mládež
naša, tys držiteľkou rána...). Naopak, neradi by sme sa tu
stretávali s „veľkou“ politikou a susedskými konfrontáciami
(Nech nezapadne slnko nad Vaším hnevom...).
Priebežne sa budeme snažiť ponúkať Vám aktuálne
správy o podujatiach konaných v obci, ako aj praktické
oznamy o zberoch, otváracích časoch, ordinačných hodinách
a podobne. Veľa pekných chvíľ s INFOLIST-om Vám praje
Michal Németh

Všetko najlepšie do nového roku
2016 – veľa zdravia, šťastia,
pohody a úspechov
Vám želajú
starosta
obce, poslanci obecného
zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu.
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Koledovanie Dobrej noviny
Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími
a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom
Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Každoročne rastúci počet koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená
s rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa stala príťažlivou aj pre dnešné deti a mladých. Dobrá novina
je najrozsiahlejšou akciou eRka (hnutie kresťanských spoločenstiev detí), ktorá prekračuje hranice Slovenska,
pričom má svoje pevné miesto aj vo Veľkých Lovciach. Dobrá novina je zároveň verejnou zbierkou, vďaka ktorej
sú podporované konkrétne misijné a rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu. Vinšovaním Dobrej
noviny v jednotlivých domácnostiach v našej obci, vyzbierali koledníci sumu 950,- eur.

Štefanský futbalový turnaj
V sobotu, 26. Decembra 2015, sa v telocvični
základnej školy vo Veľkých Lovciach uskutočnil
tradičný Štefanský futbalový turnaj.
Súťažilo sedem družstiev s celkovým počtom
hráčov približne 60. Pravidlá turnaja sú určené tak, že
v jednom tíme môžu hrať najviac traja aktívni
futbalisti, ktorí hrajú futbal súťažne za našu obec,
prípadne za iné obce. Hosťujúcim tímom bolo
družstvo „Pocestných“ chlapcov zo Semerova, ktorí si
domov nakoniec odniesli aj celkové prvenstvo.
Spomedzi domácich tímov bolo najlepšie družstvo
s názvom „Druhá parta“, ktoré sa umiestnilo na
celkovom druhom mieste. Tretiu priečku obsadili
„Vanigove cukríky“, družstvo s naozaj originálnym
názvom .

Marek Šafár, foto: Patrícia Šafárová

Najlepším strelcom turnaja sa stal Daniel Hajko
(„Druhá parta“) a za najlepšieho brankára bol
vyhlásený Andrej Pavlatovský z tímu vlaňajšieho
víťaza – „UTB“.
Diváci mali možnosť sledovať kvalitné futbalové
zápasy plné nasadenia, patričnej dávky bojovnosti
a emócií, ktoré k športu taktiež patria.
Hlavným cieľom turnaja však bolo schuti si zahrať
futbal, vybehať „vianočné kalórie“, či stretnúť sa
a podebatovať s kamarátmi. Toto sa podarilo vďaka
organizátorom turnaja – Matejovi Otrubovi
a Lukášovi Tóthovi. Poďakovanie patrí tiež všetkým,
ktorí sa postarali o občerstvenie, výborný guláš,
rozhodovanie zápasov alebo iným spôsobom prispeli
k vydarenému priebehu celého turnaj.
Marek Šafár, foto: František Otruba

Druhá parta
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Prečo začať včeláriť?
Nielen vo Veľkých Lovciach sa včelári prakticky od nepamäti. Je veľmi dobre, že o chov včiel, včelárstvo, výrobu medu
a iných produktov, ktoré máme vďaka včelám, majú záujem aj mladšie generácie. Prečo teda začať včeláriť?
Včelárstvo od nepamäti patrí medzi ušľachtilé ľudské činnosti. Na Slovensku má včelárstvo bohatú tradíciu
a svojou úrovňou patrí medzi popredné miesta na svete. Bohaté zdroje včelej paše umožňujú úspešné včelárenie na
celom území Slovenska. Najväčší význam včelárstva je najmä v opeľovaní poľnohospodárskych plodín, ovocných
stromov, kríkov a lesných kultúr. Práve preto včelári chovom včiel spoločnosti viac dávajú, ako od spoločnosti
dostávajú. Okrem opeľovacej činnosti včiel veľkým prínosom pre človeka je produkcia medu, vosku, peľu, propolisu,
včelej materskej kašičky a jedu. Tieto produkty včiel majú veľký význam pre výživu ľudí, slúžia ako surovina pre
výrobu liečiv, kozmetiky a stávajú sa veľmi dôležitými v našom každodennom živote. V poslednom období veľký
význam začína nadobúdať tzv. „apiterapia“, to je liečenie dýchaním včelieho vzduchu priamo z úľa. Pri
včelárení
treba kladne hodnotiť aj ekonomickú stránku, ale to včelár musí byť dobrým odborníkom a zvládnuť
obhospodarovanie aj väčšieho počtu včelstiev. Začať včeláriť bez ruke a s otázkou, koľko medu možno získať od
jedného včelstva, za akú cenu sa med predáva a aké sú ročné výdavky na jedno včelstvo sa nikdy nevyplatí. V každom
remesle sú učňovské roky, za ktoré sa mzda nevypláca. Nuž a pri včelárení to platí dvojnásobne, pretože učňovských
rokov vo včelárstve je podstatne viac. Včelárska sezóna trvá prakticky iba 6 mesiacov a takmer zo dňa na deň, je
situácia vo včelstve iná. Sú aj také prípady, že potrebných základných znalostí s kalkulačkou včelár v prvých rokoch
kupoval med od priateľa a dával ho manželke s tým, že je to med z ich včelstiev, len aby na včelárenie nešomrala.
Takýto začiatok je podstatne lepší ako ten s kalkulačkou. Z takýchto zanietených začiatočníkov bývajú spravidla
vynikajúci včelári.
Prvé kroky bývajú ťažké, preto je potrebné získať o včelárení tie najzákladnejšie poznatky z odbornej
literatúry a internetu. Dôležité je aby začínajúci včelár mal o včelárenie nezištný záujem a nebol alergický na včelí jed.
Sebakriticky posúdil svoju povahu a schopnosti dodržať podmienky včelárenia. Navštevovať známeho skúseného
včelára pri ošetrovaní včelstiev a takto získať praktické skúsenosti, ale aj pár žihadiel, aby mal vlastnú skúsenosť ako
to vlastne medzi tými včelami je. Dôležité je aj chodiť na exkurzie k iným včelárom a na odborné prednášky. Treba
poznať aj základné veterinárne predpisy o chove včiel, aby sme z neznalosti nezakúpili pri svojich začiatkoch staré úle
a choré včelstvá z ohnísk nákazy a ich ochranných pásiem. Chov včiel má veľký význam ako pre človeka duševne
pracujúceho, tak aj pre človeka pracujúceho fyzicky. Pre duševne pracujúceho človeka včelárenia znamená určitú
fyzickú záťaž, pohyb v prírode, pričom získava fyzickú zdatnosť. Fyzicky pracujúci chovateľ včiel je nútený odborne sa
vzdelávať čítaním literatúry, sledovaním internetu, chodiť na prednášky, kurzy a podobne.
V živote včiel možno denne pozorovať čosi nové, zaujímavé, nad čím treba rozmýšľať a obdivovať zákony ich
života dané im Stvoriteľom. Súhra činností včiel je taká zaujímavá, že ju človek často ani nevie pochopiť. Prečo napr.
niektoré včely obetujú vlastný život za svoje družky, keď sa naruší ich poriadok v úli. Život včiel je príkladom
dôslednosti, presnosti, trpezlivosti a iných dobrých vlastností.
Včela vie žiť iba v spoločenstve. Pracuje nezvyčajne intenzívne, až do úmoru. V prospech celku je mimoriadne
obetavá. Na obranu jedinca v úli sa okamžite zmobilizuje celé spoločenstvo včiel. No mimo úľa je včela osamotená,
ľahko ju možno zničiť. Jedna včela nepríde na pomoc druhej, aj keby mohla. Včelí svet je taký obdivuhodný a
zaujímavý, že si ho nemožno nevšímať.
Práca so včelami pôsobí na psychiku včelára, ktorý sa nechtiac stáva akýmsi iným, citlivejším a vnímavým. Ak
hlbšie vniknete do včelárenia, nebudete mať menej problémov, skôr naopak, bude ich pribúdať. Ale to bude súčasne
najlepším dôkazom vášho včelárskeho rastu a vašej správnej cesty v prospech zachovania rozmanitého a zdravého
životného prostredia vo vašom blízkom okolí.
Tak prečo začať včeláriť? Ľudové porekadlo rozšírené medzi včelármi hovorí: „Chceš byť šťastný jeden deň, vypi si.
Chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa. Ale, keď chceš byť šťastný celý život, venuj sa včeláreniu.“
Nuž, práve preto, ...treba začať včeláriť.
Ing. Ján Regás, včelár
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Užitočné kontaktné údaje
Obecný úrad Veľké Lovce
941 42 Veľké Lovce č. 431
Tel.: 035/6589 121
email: obecnyurad@velkelovce.sk
Úradné hodiny:
Pondelok
07:30 – 15:30
Utorok
07:30 – 15:30
Streda
07:30 – 17:30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07:30 – 13:30

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Veľké Lovce
Tel.: 035/6589 102

Reformovaná kresťanská cirkev
Cirkevný zbor Veľké Lovce
Tel.: 035/6589 124

Ambulancia praktického lekára
MUDr. Ladislav Lendvay
Tel.: 035/6589 110

Lekáreň Centrum
Mgr. Mária Gavaľová
Tel.: 035/6589 109, 0915 795 365
Otváracie hodiny:
Pondelok
08:30 – 13:00
Utorok
08:30 – 13:00
Streda
zatvorené
Štvrtok
08:30 – 13:00
Piatok
08:30 – 12:00

Obecná knižnica
Otváracie hodiny:
Utorok
13:00 – 15:00
Štvrtok
16:00 – 18:30
Sobota
16:00 – 18:30
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Michal Németh, tel.: 0905 196 749
Mgr. Marek Šafár
Mgr. Matúš Német

Blahoželáme jubilantom
Všetci iste poznáme známu rozprávku, v ktorej hlavná postava
vysvetľuje ako hospodári so zarobenými troma grošmi. Tretí peniaz
vracia svojim rodičom, od ktorých si v mladosti požičal. Priložiť k
tomuto grošu zopár šestáčikov vo forme morálneho ocenenia a
zápisov do Pamätnej knihy našej obce je roky milým zvykom. Na
sklonku minulého roka tak mohli do Pamätnej knihy Veľkých Loviec
pribudnúť podpisy týchto našich spoluobčanov:
80 rokov života oslávili: p. Júlia Korpášová, p. Magdaléna Máteová, p.
Ladislav Bugri, p. Mária Haládiková a p. Anton Máteffy.
K 85. narodeninám prijali gratulácie: p. Amália Brániková, p. Margita
Marenčíková, p. Michal Kukučka, p. Jozef Kukučka, p. Katarína
Mandíková a p. Mária Kečkéšová.
Krásnych 90 rokov oslávil p. František Pekarík.
Najvýznamnejšie životné jubileum, 95 rokov sa oslavovalo v rodinách p.
Barbory Otrubovej a p. Jána Tótha.
Všetkým oslávencom čo najsrdečnejšie gratulujeme a prajeme ešte
veľa rokov medzi nami.
Michal Németh

Z činnosti Červeného kríža

Michal Németh
Jednou
z aktivít
Miestneho
spolku
Slovenského červeného kríža, je organizovanie
nezištného darovania krvi. Hovoríme o spolku, ale
spolky tvoria jednotlivci. A zvlášť títo jednotlivci,
ktorí boli na sklonku roka 2015 ocenení za
viacnásobné darovanie krvi, najvzácnejšej to
tekutiny, si zaslúžia našu pozornosť a
poďakovanie.

Bronzovú plaketu si prevzali títo spoluobčania: Zuzana
Bodzionyová, Bc. Marek Čaplák, Michal Čaplák, Pavol Hlavatý, Eva
Oravcová, Gabriel Máte a Martin Sklenár. Striebornou plaketou boli
ocenení Peter Bartko a Ivan Pavlatovský. Zlatou plaketou Dr. Jánskeho
boli dekorovaní Ján Oravec a Angelika Otrubová. Laureátom
najvyššieho ocenenia – Kňazovického medaila za 100 odberov krvi, sa
stal Miroslav Daniel.
V obci po ostatnom dekorovaní sme narátali 126 bronzových,
58 strieborných, 23 zlatých, 1 diamantovú plaketu a 1 Kňazovického
medailu.
Veríme, že tento stav nie je konečný. Do darovania krvi v obci sa
totiž môžeme zapojiť aj my všetci. Aj touto cestou sa preto chceme
poďakovať všetkým, ktorí tak urobili na spoločnom odbere dňa
14.01.2016 v kultúrnom dome.
Michal Németh
Filip Mihók, predseda MS SČK Veľké Lovce

Divadlo na Podvalku
Vás pozýva na premiéru divadelnej hry „Ulička“ (autor: Emil Gӧllner),
ktorá sa uskutoční dňa 31.01.2016 o 15:00 hod. (prípadná zmena
času bude oznámená) v KD vo Veľkých Lovciach.

