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Mladé herecké a spevácke talenty – fotografia z muzikálu Alica v krajine zázrakov.

Milí čitatelia – domáci i cezpoľní,
Prvé tropické horúčavy tohto roka máme za sebou, je tu leto. No a k letu neodmysliteľne patrí oddych
a zaslúžená dovolenka. Či už pri mori, na horách, doma na záhrade alebo na kúpalisku. Letné mesiace sú
bohaté aj na rôzne kultúrne, spoločenské, hudobné či športové podujatia. Nie je tomu inak ani u nás vo
Veľkých Lovciach. Ani tento rok nebude chýbať obľúbená zábava so skupinou Senzus a známymi spevákmi
(22. júla 2017). Po druhý krát sa u nás predstaví energická Eva Máziková, no tiež asi najznámejšie svokra na
Slovensku – Gizka Oňová. Priatelia country hudby sa už určite tešia na tradičný country festival – Country
búrka (12. august 2017). Nesmie chýbať ani folklór – Lóťanské folklórne slávnosti v Dome ľudového bývania
p. Jozefa Galbavého (19. august 2017). Všetci ste srdečne pozvaní.
Veľmi veľa pekných a zaujímavých podujatí sa však bude konať aj
v okolitých obciach v našom mikroregióne Termál. Dovoľte mi preto dať Vám
do pozornosti facebookovú stránku „Mikroregión Termál“. Stránka je verejne
dostupná aj pre tých, ktorí nie sú zaregistrovaní na tejto sociálnej sieti. Spolu
s kamarátom a kolegom z obecného zastupiteľstva v Podhájskej – Marekom
Ševčíkom, sme založili túto stránku práve za účelom informovania verejnosti
(najmä tej z nášho mikroregiónu Termál) o zaujímavých podujatiach v okolí. Ak
chcete byť pravidelne a včas informovaní o tom čo sa deje naokolo, nech sa
páči, pridajte sa  .
Prajem Vám príjemné, najmä v zdraví prežité leto.
Marek Šafár

INFOLIST – krátke správy
Deň matiek
Básne, spev, tanec, scénky. Kultúrne pásmo ku Dňu matiek nacvičili škôlkari i žiaci základnej školy.
Veľký úspech zožala rozprávka O troch prasiatkach v podaní našich najmenších. Ak ste sa lepšie zahľadeli do
očí ktorémukoľvek účinkujúcemu dieťaťu, mohli ste v nich prečítať – Ďakujem, mama.
Stavanie mája
Tradícia stavania mája slobodným dievčatám pomaly zaniká (videli sme výnimku v Gazdovskej ulici),
ale stavanie obecného mája je príležitosťou na prezentovanie programov folklórnych súborov. Predstavila sa
Fialka, Radosť i Lóťanská dolina. Program bol zaujímavý, strom vydržal vztýčený počas celého mesiaca.
Darovanie krvi
Viackrát sme mali možnosť písať o darcoch krvi. Táto téma však nesmie v našich myšlienkach nikdy
zovšednieť. Preto opäť naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa dňa 18. mája 2017 zúčastnili na bezplatnom
darovaní vzácnej tekutiny.
Alica v krajine zázrakov
Vlna muzikálov dorazila i do našej obce. Po Pinokiovi prišla Alica. Pod taktovkou Ing. Krajčovičovej sme
videli a počuli žiakov našej školy v príbehu dievčatka, ktoré bolo-nebolo v rozprávke. Vo víre pohybov a spevu
sa nedali prepočuť krásne hlasy mladých sólových speváčok. Len tak ďalej a držíme palce!

Krátke správy pripravil: Michal Németh
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Otvorenie klubu seniorov
Deň otvorených dverí, ktorý sa konal 4. júna
2017 v priestoroch bývalého zdravotného strediska,
bol zameraný na predstavenie voľno časových aktivít
pre dospelých a seniorov vo veku od 50 rokov.
Podujatie zorganizovala nezisková organizácia Ruže
sv. Alžbety v spolupráci s Obcou Veľké Lovce a
zúčastnilo sa ho vyše 50 občanov. Okrem
oboznámenia sa s navrhovanými aktivitami, boli
pripravené spoločenské hry, občerstvenie a každý
návštevník si na pamiatku odniesol malú pozornosť.
Dobrú náladu hudobným vstupom doplnili p. Mária
Rapavá hrou na harmonike a spevom p. Hedviga
Hajdúová. Nedeľným podujatím sa začala činnosť
Senior klubu pod patronátom n.o. Ruže sv. Alžbety.
V ďalšom období bude Klub otvorený každý pondelok
od 13.30 do17.00 hod., pre pracujúcich členov bude
možné otvoriť podľa požiadavky.
Prvé klubové stretnutie sa zrealizovalo
v pondelok, 5. júna, tentoraz s čisto ženským
obsadením. Pri šálke kávy a čaju sa prítomné dámy
družne porozprávali, prezreli si fotografie z Dňa
otvorených dverí a zároveň sa mohli zapojiť do
tvorivej dielne pod vedením organizačnej vedúcej
klubu Mgr. Márie Ďurinovej.
Marta Kasášová

Súťažná ochutnávka vín – Víno Radava 2017
23. apríla sa v susednej obci Radava konal 6. ročník súťažnej ochutnávky vín – Víno Radava 2017.
O týždeň neskôr prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj ochutnávka prihlásených vín. Bohaté
zastúpenie mali aj vína a vinári z Veľkých Loviec. Veď z celkovo prihlásených 70 vzoriek vína sme na
ochutnávku dodali až 10. Vína, a vinári s nimi, sa tešili úspechu – domov sme priniesli spolu jeden diplom, 5
bronzových a 3 strieborné medaily. Chýbala už iba zlatá. No čo nie je, môže byť budúci rok.
Zúčastnení vinári z Veľkých Loviec: Jozef Števlík a vnuci, Filip Mihók, Ľudovít Tinák, Jozef Kuruc,
Dominik Polák, Ing. František Galbavý, Ing. Ernest Szabó.
Marek Šafár
Na sv. Urbana vo Veľkých Lovciach
Koniec mája sa aj vo Veľkých Lovciach niesol v znamení vína – a nie len Červeného vína od Františka
Hečka. Miestny spolok vinohradníkov a vinárov, spolu s občianskym združením Ľudový dom, zorganizovali
vydarené podujatie, ktorého hlavným bodom bola posviacka sochy sv. Urbana – patróna vinohradníkov
a vinárov. Posviacke sochy na dvore Domu ľudového bývania predchádzal kultúrny program folklórneho
súboru z Čajkova i detí z našej materskej školy. Podujatia sa zúčastnila i p. Magdaléna Hajnošová, dcéra
spisovateľa Františka Hečka. Pobesedovala o otcovom románe a navštívila dom, v ktorom istý čas František
Hečko prebýval. Traduje sa totiž, že inšpiráciu pre román Červené víno, čerpal aj v našej obci...
V druhej časti popoludnia mali všetci zúčastnení možnosť ochutnať z veľkého množstva pripravených
vín. Svoje vzorky poskytli tak domáci vinári, ako aj vinári zo širokého okolia. K dispozícii boli tiež vína
z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti – Vinárstvo Bognár a Michal Bažalík (Sv. Jur), Vína z mlyna (Doľany),
Juraj Zápražný (Vinosady) či Víno Pegas (Častá) ako aj mnohé ďalšie – spolu takmer 50 vzoriek.
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Vzácnym hosťom bol rodák z Veľkých Loviec – Ing. Ondrej Korpás, CSc. so synom Ondrejom, ktorí
patria medzi najznámejších vinohradníkov a šľachtiteľov viniča na Slovensku. Nie každý totiž vie, že p. Korpás
je spoluautorom tak známych a populárnych slovenských odrôd viniča ako sú napr. Dunaj a Devín.
Ďakujeme organizátorom – p. Glabavému, Polákovi, Kurucovi, no tiež všetkým ostatným pomocníkom
a pomocníčkam.

Marek Šafár

Zlaté a strieborné svadby - jubilujúcim manželom blahoželáme!

Viac fotografií nájdete na www.velkelovce.sk a na facebooku obce (foto: Mgr. Simona Habrmanová).
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