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Slovo na úvod
Vážení spoluobčania, opäť sa stretávame na stránkach nášho časopisu, aby sme zhrnuli, čo
dôležité sa v našej obci udialo a snáď naznačili, čo nás v najbližších mesiacoch čaká. Už z fotografie je
zrejmé, že sa povenujeme najdôležitejšej udalosti, ktorá sa dotkla nás všetkých – Oslave 780. výročia
prvej zmienky o našej obci, obci Veľké Lovce.
Vďaka tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, akýmkoľvek čo I len nepatrným dielikom, práce, myšlienky,
času podieľali na veľkolepých oslavách sme mohli dôstojne privítať hostí z vyššieho územného celku,
starostov z okolitých obcí i ostatných návštevníkov. Významní občania boli ocenení, konalo sa veľa
sprievodných akcií (nultý ročník behu obcou, darovanie krvi, vystúpenia folklórnych súborov,
divadelníkov, hudobnej skupiny, výstava prác spoluobčanov, videoprezentácia obce). Za krásne programy
a vystúpenia patrí vďaka
všetkým účinkujúcim, za organizačnú stránku pánovi starostovi,
zamestnancom a zamestnankyniam obecného úradu a poslancom a poslankyniam nášho obecného
zastupiteľstva.
Michal Németh

Prajeme Vám šťastné a veselé Vianočné sviatky v kruhu
najbližších a úspešný Nový Rok 2017!
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Darovanie krvi
Deň pred oficiálnym začiatkom osláv výročia obce, 8. septembra .2016, zorganizoval Miestny
spolok SČK Veľké Lovce odber krvi, rozumie sa samosebou, že už tradične bezpríspevkový. Okrem
„starých harcovníkov“ – viacnásobných darcov, sme zaznamenali i prvodarcov. Všetkým za ich aktivity
patrí naša vďaka.

Text: Michal Németh, Foto: Bc. Radoslav Németh

Country búrka
Táto udalosť už dávno presahuje charakter akcie miestneho významu. Nielen preto, že účinkujúci
sa schádzajú zo všetkých kútov Slovenska, Moravy, Čiech a hostia z Maďarska, ale aj kvôli tomu, že v
hľadisku a na parkete registrujeme drvivú väčšinu návštevníkov z vidieka. A všetko toto hemženie má
na svedomí partia okolo Mgr. Martina Brezanského. Aj 6.8.2016 zaznelo – držte si klobúky, ideme z
kopca: Alan Mikušek, Bukasový Masív, Colorado, Mac Boys…no veľa zvučných mien z oblasti country.

Michal Németh

Lóťanské folklórne slávnosti
Priatelia folklóru vedia, že už tradične sa na konci augusta vyplatí navštíviť Dom ľudového
bývania vo Veľkých Lovciach. Organizátori pozývajú hostí, ktorí svojimi vystúpeniami rozohrajú žilky
všetkých divákov. Tento rok sa sprievod účinkujúcich prešiel hlavnými ulicami obce a následne zaplnil
amfiteáter ľudového domu. Kto prišiel, mohol sa pokochať pohľadom na krásne kroje z Detvy, Tekova a
vychutnať si nielen krásnu hudbu a spev, ale prežiť aj gurmánsky zážitok z ponúkaných zakáľačkových
špecialít. Novinkou v Dome ľudového bývania je socha v nadživotnej veľkosti, ktorú pre miestny
vinohradnícky spolok vytesal rezbár v priebehu dvoch dní. Sv. Urban, patrón viníc bude stáť na stráži vo
dvore ľudového domu.
Pri tejto príležitosti si zároveň dovolíme zablahoželať k významnému životnému jubileu otcovi a
realizátorovi myšlienky zachovania Domu ľudového bývania a hlavnému organizátorovi folklórnych
slávností, pánovi Jozefovi Galbavému. Jozef, k Tvojim narodeninám Ti prajeme všetko najlepšie, veľa
zdravia, šťastia, radosti z doterajšieho diela ako aj veľa chuti do budúcich plánov.
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Michal Németh

Rozprávkový les
Ku zmierneniu „bôľu” škôlkarov a menších školákov zo začiatku školského roku iste prispela
akcia pod názvom “Rozprávkový les”. Miestne organizácie pod záštitou obecného úradu pripravili
deťúrencom v lese doslova rozprávkové prekvapenia, hry, kvízy, výstavky. Formou živých obrazov mohli
účastníci na vlastnej koži zažiť stretnutia s rozprávkovými bytosťami. V detských tváričkách sa odrážali
úžas, prekvapenie, radosť, rodičia sa vrátili o pár rôčkov do mladosti . Organizátori môžu byť právom hrdí
na vydarené popoludnie.

Michal Németh

Výstava Biblia na cestách
0becný úrad a obecná knižnica pripravili v spolupráci s občianskym združením „Biblia na cestách”
pre svojich občanov a čitateľov pútavú výstavu. Počas troch týždňov bolo možné prezrieť si okolo 230
vydaní kníh biblie vydaných od roku 1693 až po dnešok. Výstavu si prezrelo do tristo návštevníkov.
Prednášky o biblii prebiehajú dodnes.

Michal Németh
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Oslavy 780. výročia prvej zmienky o obci
Dňa 9. septembra 2016 o 17.30 hod., otvoril oslavy starosta obce, Ing. Libor Kráľ slávnostným
príhovorom. Vystúpil detský folklórny súbor Fialka, žiaci odohrali muzikál Pinokio. V malej sále
kultúrneho domu bola sprístupnená výstava prác našich spoluobčanov. Okrem výstavy si počas celej
soboty mohli návštevníci pozrieť videoprezentáciu o obci Veľké Lovce. Počas dňa boli v športovom areáli
boli k dispozícii atrakcie pre deti.
O 11:00 hodine odštartoval nultý ročníka behu obcou. Pretekalo sa vo viacerých kategóriách,
pričom pretekárov zo svojich predzáhradiek podporovali početní diváci. Veríme, že Marekovi Šafárovi sa
týmto podarilo založiť tradíciu, ktorá bude pokračovať aj v budúcnosti. Program osláv pokračoval po
16:00 hod. Vystúpili divadelníci, bývalé ako aj súčasné hudobné a folklórne skupiny, či hudobný hosť Ľudo
Kuruc s kapelou. Do skorého rána sa obec veselila na tanečnej zábave. Oslavy boli dôstojne ukončené
slávnostnou nedeľnou svätou omšou, obetovanou za obec a všetky generácie jej obyvateľov.
Michal Német

6. decembra sme privítali vzácnu návštevu - svätého Mikuláša so svojim sprievodom 
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