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Deviataci s triednou pani učiteľkou (už stredoškoláci)

Slovo na úvod
Milí spoluobčania, máme tu dni dovoleniek, prázdnin, zaslúženého oddychu. Niekto má radšej aktívny
oddych – či už v záhradke, záhrade, na bicykli alebo na turistike a iní radšej „pokoj pod plážovým
slnečníkom“. Postojme chvíľu, poohliadnime sa, podumajme. Tak, ako si z času na čas každý za seba
hodnotí čo doposiaľ vykonal, zažil, tak si v septembri aj spoločne pripomenieme to všetko pekné, čo sme
u nás, vo Veľkých Lovciach zažili. V tomto roku si totiž pripomíname 780. výročie od prvej písomnej zmienky
o našej obci, o Veľkých Lovciach (1236 – 2016). Spoločne to budeme môcť osláviť počas víkendu 9. – 11.
septembra. Počas víkendu bude pripravený hudobný program, divadelné vystúpenie či tanečná zábava so
skupinou Akord. Kto sa teda nestihol vytancovať na senzuse, či na country zábave, môže tak urobiť na
septembrovej oslave. Novinkou bude „Beh obcou“, do ktorého sa môžu zapojiť všetci väčší aj menší
športovci. Pôjde o prvý ročník amatérskych pretekov ulicami našej obce (aj Košický maratón, najstarší
v Európe, mal svoj prvý ročník ) Oslavy zavŕšime poďakovaním – slávnostnou nedeľnou svätou omšou.
Ešte predtým sa však môžeme tešiť na tradičné Lóťanské folklórne slávnosti (20. Augusta v Dome
ľudového bývania).
Príjemne a v zdraví prežitý zvyšok leto Vám praje,
„redakcia“

Obecný úrad Veľké Lovce

Úradné hodiny:

941 42 Veľké Lovce č. 431
Tel.: 035/6589 121
obecnyurad@velkelovce.sk
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Obecná knižnica:

07:30 – 15:30 Utorok: 12:00 – 16:00
07:30 – 15:30 Štvrtok: 14:30 – 18:30
07:30 – 17:30 Sobota: 14:30 – 18:30
07:30 – 13:30

Infolist:
Michal Németh
(0905 196 749)
Mgr. Marek Šafár
(0907 743 596)

INFOLIST – udialo sa...
Večerná škola múzeí
Podaktorí žiaci našej školy sa počas jedného aprílového večera (a noci) rozhodli zameniť prostredie školskej triedy
za priestory múzea. Základná škola a Miestny odbor Matice Slovenskej vo Veľkých Lovciach pre nich totiž pripravili
večernú školu v múzeu. Viac ako dvadsiatka žiakov a žiačok so záujmom sledovalo pútavý výklad p. Terézie
Pavlatovskej, zakladateľky miestneho múzea. V programe boli témy ako slovenčina po “lótsky”, povesti a humorné
príbehy z prostredia obce či rôzne zaujímavosti z dejín obce. Účastníci dostali osvedčenia o absolvovaní „Večernej
školy v múzeu“. Podujatie bolo súčasťou pripomenutia si 20. výročia miestneho múzea Matice Slovenskej Veľké
Lovce. Poďakovanie za zorganizovanie tejto milej aktivity patrí najmä pani Pavlatovskej a pani učiteľkám Ing. Anne
Krajčovičová, Mgr. Márii Ďurinovej a Mgr. Helene Števlíkovej.
MN

Deň matiek
Ani v tomto roku naši školáci a škôlkari nezabudli na svoje mamy, mamky, mamičky. Na Deň Matiek, za asistencie
svojich paní učiteliek si nacvičili pásmo tancov, spevu a humorných scénok. Deti aj takto ocenili každodennú prácu
svojich mamičiek a poďakovali sa im za ich starostlivosť a lásku.
MN

Deti v knižnici
Deti z materskej školy navštívili dňa 15.6.2016 obecnú knižnicu. V škôlke mali na programe témy o hmyze, takže si
poprezerali knihy s motýľmi, chrobákmi a vypožičali si rozprávky o mravcoch pobehajcoch. K nedávnemu
medzinárodnému dňu detí, dostali deti malý darček – perníkové figúrky.
MN

Turnaj
V sobotu dňa 4.6.2016 sa v športovom areáli konal žiacky futbalový turnaj. Zúčastnili sa ho mladí futbalisti z
Dvorov nad Žitavou, Bánova, Michala nad Žitavou a domáci chlapci z Veľkých Loviec. Domácim to síce nevyšlo
podľa ich predstáv, no aspoň si zmerali sily s rovesníkmi z iných tímov. Po odohraní zápasov pokračoval deň hrami
a zábavkami pri príležitosti Dňa detí. Nechýbal maskot, klaun s kamarátkou, hry zručnosti, maľovanie na tvár či
cukrová vata. Škoda, že počasie tentoraz nebolo na našej strane a pekne pripravenú a rozbehnutú akciu prerušoval
dážď.
MN

Hurá prázdniny!
A je tu posledný deň školského roku 2015/2016. Žiaci sa tešia na prázdniny, zbor učiteľov na zaslúženú dovolenku –
veď počas desiatich mesiacov sa nám starali o vzdelávanie a výchovu detí (my máme doma jedno, dve, učiteľ v
triede desať až pätnásť). Riaditeľ školy RNDr. Jozef Záhumenský stručne zhrnul priebeh uplynulého školského
roku, ocenil, pochválil, zablahoželal… Najaktívnejší žiaci, ktorí sa zapojili do zberov a reprezentácie školy v športe a
školských olympiádach, boli ocenení ďakovnými listami, vecné darčeky a knihy, následne si všetci od triednych
učiteľov prevzali vysvedčenia. Väčšinou sa chválilo, ale aj načrtávalo, čo by sa ešte dalo zlepšiť. Deviataci, ktorí
končia s dochádzkou v našej škole úspešne absolvovali prijímacie pohovory na nimi vybrané školy. Okrem riaditeľa
školy im do novej etapy života zaželal všetko najlepšie i starosta obce Ing. Libor Kráľ.
MN

FACEBOOK stránka obce Veľké Lovce
Sociálnu sieť facebook nie je potrebné bližšie predstavovať. No možno ešte neviete, že facebookovú stránku má už
aj naša obec. Môžete sa tu dozvedieť aktuálne informácie, pozrieť si fotogalérie a všetko to, čo facebook ponúka.
Stačí „lajknúť“ 
MŠ

Krst CD Lóťanská Dolina
Dňa 23.júla vo večerných hodinách sa konal symbolický „krst“ prvého štúdiového CD nosiča nášho folklórneho
súboru Lóťanská Dolina. Počas „senzi-senzus“ večera vystúpili Štefan Skrúcaný (bol dobrý, ohúril naštudovanými
vedomosťami o našej obci), Petra „Saxana“ Černocká s gitarovým sprievodom manžela a tiež Robo Kazík. Krstnými
rodičmi CD sa stali, a lótskou slivovicou CD „pokrstili“, starosta obce a skupina Senzus, ktorá sa postarala aj o
celovečernú tanečnú zábavu. Krstní rodičia popriali krstencovi všetko najlepšie. Vedúca súboru poďakovala
obecnému úradu za podporu a členovia súbor dali k dobru dve piesne z nového nosiča.
MN

INFOLIST – udialo sa...
Zlaté a strieborné svadby
Ako je dobrým zvykom, aj tento rok sme si pripomenuli významné svadobné výročia našich spoluobčanov. 60.
Výročie manželstva v tomto roku slávia:
pán Ján Števlík s manželkou Evou, r. Bossányiovou a pán Edmund Gúgh s manželkou Jankou, r. Kováčovou.
50. výročie svadby si pripomínajú: pán Žigmund Korpáš a pani Klára, r. Turciová, pán Jozef Kuruc a pani Mária, r.
Pánisová, pán Anton Habrman a pani Mária, r. Dobročková, pán Jozef Bartko a pani Mária, r. Poláková.
Strieborných 25 rokov kráčajú spoločným životom: pán Jozef Kliský a pani Ivana, r. Šafárová, pán František Oravec
a pani Anna, r. Palušová, pán Daniel Bako a pani Terézia, r. Šuhajová, pán Ľuboš Bórik a pani Antónia,r. Kečkéšová,
pán Peter Melišek a pani Anna, r. Ševčíková, pán Štefan Števár a pani Darina, r. Kistnerová, pán Roman Bórik a pani
Beáta, r. Vittmanová.
MN

Súťaž vo varení gulášov
Už 14 rokov to vo Veľkých Lovciach najviac rozvoniava v prvú júlovú sobotu. Tá totiž patrí obľúbenej súťaži vo
varení gulášov. Jedinečný pohľad najmä pre všetky ženy a gazdinky – chlapi so slzami v očiach poctivo krájajú
cibuľu, mäso, čistia zemiaky a pridávajú overené a tajné ingrediencie tak, aby bol ich guláš ten najlepší zo všetkých.
Napriek tomu, že všetci sú si navzájom konkurenciou, nechýba vzájomné povzbudzovanie a občasné štrngnutie
pohárikmi medzi členmi jednotlivých mužstiev. Napriek tomu, že vyhrali všetci, porota označila za najlepší guláš ten
z kotlíka (resp. z kotliny) tímu „GULÁŠMEJKROV“ v zložení Roderik Zimula, Ľuboš Kuruc a kvarteto Šafárových: Laco,
Miro, Roland a Marek.

MŠ

Futbalový memoriál Janka Kliského
Rodina, príbuzní, priatelia a známi si futbalovým turnajom „veteránov“ zaspomínali na Janka Kliského – priaznivca
a dlhoročného podporovateľa futbalu vo Veľkých Lovciach. Turnaju sa zúčastnili domáci „starí páni“ ako aj
o generáciu mladší, bývalí hráči TJ Veľké Lovce. Hosťami boli bývalí futbalisti z Čierneho Balogu a z Nových Zámkov.
Turnajové prvenstvo získali domáci „starí páni“.
MŠ

Beh obcou
Jedným z podujatí pri príležitosti 780. výročia obce, bude 1. ročník Behu obcou Veľké Lovce. Beh je v súčasnosti
populárny šport a tak veríme, že sa nájde dostatok pretekárov zo všetkých vekových kategórií – tak mužov ako aj
žien. Konkrétna trať ešte nie je vytýčená, prihlásení pretekári budú včas informovaní. Pretek je naplánovaný na
sobotu, 10. septembra v doobedňajších hodinách.
Záujemcovia sa môžu prihlasovať na obecnom úrade, alebo u Mareka Šafára. Bližšie informácie budú zverejnené
tiež prostredníctvom facebooku.
MŠ

Dátumy zberu triedeného odpadu
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06.09.2016

16.09.2016

-
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