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Miestny spolok Slovenského červeného kríža – darovanie krvi (21. september 2017)
Vážení čitatelia – stáli i náhodní,
od vydania ostatného čísla časopisu sa v našej obci konalo také množstvo akcií, že máme oprávnené
obavy, či sa aspoň pár riadkov o každej z nich zmestí do tohto skromného plátku. V každom prípade sa
môžeme týmito frekventovanými aktivitami hrdiť. Iste ste si všimli, koľko kladných odoziev na každý
kultúrny či spoločenský počin v našej obci nachádzate na sociálnych sieťach. Písali o nás v regionálnej tlači,
veľa akcií bolo v hľadáčiku regionálnej televízie. Je to dobrý pocit, ak Vás pozdraví veľkolovecký rodák zo
Švajčiarska, Maďarska, Azerbajdžanu, ale aj zo všetkých kútov Slovenska (nemusím zdôrazňovať, že Lóťani
sú všade). Dávajme o sebe vedieť, šírme dobrý chýr o obci. Na spoločensko-kultúrnom poli je čím sa chváliť!
Michal Németh
Obnova parku vo Veľkých Lovciach
Z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, bol obci v
rámci programu na podporu rozvoja vidieka poskytnutý príspevok na
obnovu a zveľadenie parku. Z tejto dotácie boli v uplynulých dňoch v
„hornom parku“ osadené nové smetné koše a drevené lavičky (z dielne
p. Jozefa Kliského). Plánovaná je tiež kvetinová výsadba.
Finančná dotácia bola poskytnutá výlučne na tento účel a teda obec
nemohla poskytnuté peniaze použiť iným spôsobom, resp. na iný účel
ako zveľadenie parku a zelene.
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Memoriál Janka Kliského
Dňa 8.7.2017 sa konal tradičný turnaj venovaný pamiatke Janka Kliského, ktorý sa významne podieľal na
činnosti miestnej telovýchovnej organizácie. Mužstvá z Čierneho Balogu, Radavy a Veľkých Loviec si zmerali
sily vo vzájomných minizápasoch. Ani niekoľkominútový, viac ako výdatný dážď nedokázal zastaviť športové
výkony hráčov a rozhodcov.
Michal Németh

Country búrka
Okrem veľkého množstva fanúšikov sa na tohtoročnej Countrybúrke
zúčastnili: Sima Martausová – Bratislava, Michal Tučný revival band –
Plzeň, Neznámi – Štěruby, Divozel – Brezno, Rudolfínum – Měchenice,
Nový Rownák – Bratislava, Eifel, Penco a Danča – Mojmírovce, Ľudo
Konečný – Trnava, Colorádo – Palárikovo, Weekend – Šurany.
Ukážkami tancov prispela tanečná formácia Madison z Nitry, Ako
vždy, atmosféra bola výborná, tohto roku mali návštevníci zo
vzdialenejších končín možnosť kempovať v športovom areáli.
Michal Németh
Senzi Senzus
Tradičná prázdninová akcia, nie však všedná. Tradične popri skupine
Senzus vystúpia ďalší hostia. V toto leto nás potešili Gizka Oňová, Peter
Stašák a večne mladá Eva Máziková. A tá nevšednosť? Profesionálne
pripravené zázemie pre účinkujúcich a sponzorov, na úrovni zvládnutá
organizácia a služby pre publikum. Verte, že i kvôli týmto skutočnostiam sa
do našich Loviec účinkujúci radi vrátia. Organizátorom dávame päť
hviezdičiek.
Michal Németh
Lóťanské folklórne slávnosti
Stred augusta nám spestrili Fialka, Radosť – domáce súbory, folklórny
súbor (FS) Háj Nová Baňa, FS Sitňan Banská Štiavnica, FS Devín Bratislava,
FS Vrbina Komjatice a Vlasta Mudríková, známa harmonikárka. Priaznivci
folklóru si aj na tomto ročníku prišli na svoje.
Michal Németh

Rozprávkový les
Aj keď počasie do poslednej chvíle akcii neprialo, nakoniec sa predsa len
umúdrilo a ...spravilo dobre. Detičky súťažili a kvízovali o sto-dvesto a to
všetko za účasti a pomoci šmolkov, Karkulky, vlka, mlynárky, princezničky,
poľovníkov, sokoliarov. Je chvályhodné, robiť deťúrencom radosť a
nenásilne ich viesť ku láske k prírode. Organizátorom zámer opäť vyšiel
na sto percent.
Michal Németh
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Svätá omša na tzv. Zákostolí
Z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie –
patrónky Slovenska, bola 15. septembra 2017 slávená
svätá omša pri kríži na tzv. Zákostolí. Po zrušení kláštora
pavlínov na Mariánskej čeľadi (1786), bol totiž na tomto
návrší v roku 1787 postavený neskorobarokový kostol
zasvätený sv. Márii Magdaléne. Od tohto času bola obec
dočasne spravovaná ako filiálka (kaplánka) farnosti Dolný
Ohaj. K vzniku novej, samostatnej farnosti na území
našej obce prišlo následne v roku 1809. Požiare v rokoch
1899 – 1900 však kostol definitívne zničili. S výstavbou
nového, resp. terajšieho kostola sa začalo v roku 1904 a
9. októbra 1910, bol kostol slávnostne posvätený
Ostrihomským pomocným biskupom, Dr. Medardom
Kohlom (Pamätnica k jubileám, 2010).
Marek Šafár
Vinobranie vo Veľkých Lovciach
Vo vinohradníckych a vinárskych oblastiach je september predovšetkým v znamení oberačiek, spracovaní
hrozna a obľúbeného burčiaku. Rôzne jarmoky a vinobrania sú ideálne príležitosti na zhodnotenie novej úrody
a ochutnanie čerstvej hroznovej šťavy a burčiaku, z ktorého postupne dozrieva mladé víno. Kalendár vinobraní
tento rok rozšírili aj vinári z vinohradníckeho spolku vo Veľkých Lovciach, ktorí v priestoroch Domu ľudového
bývania zorganizovali príjemné podujatie. Predseda vinohradníckeho spolu zhodnotil úrodu a po ochutnaní
bobuliek hrozna spolu s p. starostom „povolili“ vinobranie. Celý deň výdatne pršalo a tak bolo návštevníkov
pomenej. Veríme, že organizátorov to neodradilo a v organizovaní podobných tradičných podujatí budú
naďalej pokračovať.

Marek Šafár
Koncert Ľuda Kuruca
Z príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším,
zorganizovala naša obec koncert známeho speváka
a hudobníka Ľuda Kuruca, ktorý je rodákom z Veľkých
Loviec. Vypočuť si ho samozrejme mohli prísť všetky
vekové kategórie, nie len seniori. Kultúrny dom síce
„nepraskal vo švíkoch“, no účastníci koncertu určite
neľutovali a mali pekný hudobný zážitok.
Marek Šafár
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500. výročie reformácie
31. október je pamätným dňom reformácie. V tento deň si najmä evanjelické a reformované cirkvi na
celom svete pripomínajú začiatok reformačného procesu stredovekej cirkvi, ktorý v roku 1517 začal nemecký
teológ a reformátor, Martin Luther. Rok 2017 je teda jubilejným rokom, kedy si veriaci pripomínajú 500. výročie
reformácie. Z príležitosti tohto výročia navštívil 15. októbra 2017 miestny reformovaný zbor vo Veľkých
Lovciach aj biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, p. László Fazekas. Zároveň sme si
pripomenuli 135. výročie od výstavby kalvínskeho kostola. Po slávnostnej bohoslužbe bol v areáli kostola
zasadený pamätný strom – céder, pripomínajúci toto výročie. Zároveň bola odhalená pamätná tabuľa
a položené kvety na hrob p. Jánosa Kocsiho, ktorý stál pri základoch a výstavbe kostola. Okrem viacerých hostí
z okolitých obcí a z prostredia Reformovanej cirkvi, boli na túto slávnosť pozvaní aj zástupcovia miestnej
samosprávy a Rímskokatolíckej farnosti.

Marek Šafár
Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja vo Veľkých Lovciach:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 1556
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 386 (24,81 %)
Voľba predsedu VÚC Nitra:

Voľba poslancov VÚC Nitra

Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov na predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja
podľa počtu získaných platných hlasov:

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja podľa počtu získaných hlasov vo
Veľkých Lovciach :

1. Milan Belica, doc. Ing., PhD. 160

1. Marek Oremus, Ing. 158; 2. Branislav Becík, Ing., PhD. 146;
3. Ladislav Marenčák, Ing. 117; 4. Karin Jaššová, Mgr., PhD.
111; 5. Eva Smolíková, Mgr. 111; 6. Igor Sádovský, Ing. 107; 7.
Tibor Matuška, MUDr., CSc. 101; 8. Juraj Šimunek, MVDr. 90
9. Helena Bohátová, Ing. PhD. 85 10. Marcel Filaga, Mgr. 74 11.
Otokar Klein 72 12. Ivan Solár 69 13. Ján Volf, Mgr. 50 14.
Andrea Hudecová 48 15. Eva Polerecká, JUDr. 48 16. Ladislav
Balogh 46 17. Martin Mikla, Ing. 45 18. Bertalan Bóna, Ing. 44
19. Radovan Kuruc 43 20. Martin Šteták 43

2. Milan Uhrík, Ing., PhD. 75
3. Peter Oremus, Ing., PhD. 66
4. Ján Greššo, Mgr. art. 47
5. Iván Farkas, Ing. 14
6. Renáta Kolenčíková, Mgr. 11
7. László Hajdu, Mgr. 1
8. Ján Marko, 1

Poslanci, ktorí boli zvolení do zastupiteľstva VÚC Nitra za Novozámocký volebný obvod:
Otokar Klein; Marek Oremus; Branislav Becík; Helena Bohátová; Ladislav Marenčák; Marcel Filaga; Gabriel
Katona; Tibor Matuška
Obecný úrad Veľké Lovce
941 42 Veľké Lovce č. 431
Tel.: 035/6589 121
obecnyurad@velkelovce.sk

Úradné hodiny:
Po.Ut.: 07.30-15.30
St.:
07.30-17.30
Pi.:
07.30-13.30
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