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Na fašiangy sa musí gazda oholiť...

Vážení spoluobčania,
“Polnočné zvony z 31. decembra 1992 na 1. januára roku 1993 nám zneli mimoriadne slávnostne. Prvými
minútami nového roku sme všetci spoločne vstupovali do novej etapy našich dejín. Stali sme sa občanmi
Slovenskej republiky.” Toľko citát z časopisu Slovenka spred 25 rokov. Koncom roku 2017 sme si i my vo
Veľkých Lovciach pripomenuli štvrťstoročie vzniku našej republiky. Mládež pripravila vatru, zaznela hymna,
prehovorili rečníci. Ak chceme želať republike, želáme vlastne sami sebe. Poprajme si teda veľa síl a elánu do
nasledovných rokov života!
Michal Németh

Fašiangy vo Veľkých Lovciach
Fašiangové obdobie ubehlo naozaj rýchlo. No kto chcel plesať, určite si prišiel na svoje – či už u nás vo
Veľkých Lovciach, alebo v okolí. Kultúrny dom aj počas tohto ročných fašiangov privítal tanečníkov na
tradičných plesoch – školský ples ZRPŠ, mládežnícky ples Zídení ako rodina – z mládežníka bude čo nevidieť
„dospelák“. Išlo totiž už o 16. ročník. No a nechýbal ani 10. ročník veselého plesu športovcov.
K tradícii fašiangov v našej obci patrí aj fašiangový sprievod a folklórne vystúpenia. Pochutiť sme si
pritom mohli na zabíjačkových špecialitách, ktoré pre nás pripravili miestni majstri mäsiari spolu s tetami
kuchárkami a so všetkými šikovnými pomocníkmi a pomocníčkami. Hurky, klobásky, šišky aj pagáčiky boli
vynikajúce, no zrovna racionálna strava to nie je. Aj od toho je však bolo následné obdobie pôstu, ktorom sme
to mohli trochu vykompenzovať ☺.
Marek Šafár

SPŠE – AMAVET – Brusel
Úspešný študent Marco Pintér z Veľkých Loviec, bude reprezentovať svoju školu na medzinárodnej súťaži v Bruseli.
Článok prevzatý z novozámockého časopisu Castrum Novum
Žiaci Spojenej školy o.z. SPŠE S.A.Jedlika postupujú do medzinárodnej
súťaže Wetenschaps Expo Sciences, ktorá sa koná v apríli 2018 v
Belgicku, v Bruseli.
Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou
vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl,
ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť. Ich projekty
hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov a vysokoškolských pedagógov. Víťazi celoštátneho kola získajú nominácie
na najprestížnejšie medzinárodné súťaže mladých vedcov.
Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v
rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala
záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. 20. jubilejná
súťažná výstava sa konala v dňoch 9-11. novembra 2017 na
výstavisku Incheba.
Pre toto významné podujatie bola vyhradená hala B0, ktorú naplnili
stovky žiakov, ktorí prezentovali a obhajovali svoje vedecké práce. Veľký počet stánkov obsadili aj významné firmy a
organizácie z oblastí výskumu, IKT a vzdelávania. Zo stoviek prác prihlásených do krajských kôl postúpilo do
štátneho kola 85 exponátov 115 žiakov.
Našu školu reprezentoval dvojčlenný tím - Richard Kováč, Marco Pintér, žiaci III.IT triedy - v kategórii Informatika a
počítačové inžinierstvo, prácou Pomocný navádzací systém pre multirotory. Do súťaže bolo potrebné sa
zaregistrovať dvojjazyčným anglicko-slovenským popisom projektu s fotodokumentáciou.
Na základe zaslaných registračných údajov boli naši žiaci vybratí do krajského kola, ktoré sa konalo v CVČ Domino v
Nitre a kde svojou prácou získali 3. miesto a postup do štátneho kola.
V štátnom kole korunovali svoje víťazstvo postupom do medzinárodnej súťaže Wetenschaps Expo Sciences, ktorá sa
uskutoční v apríli 2018 v Belgicku, v Bruseli. Cenu im odovzdal predseda AMAVET-u, riaditeľ FVAT, prorektor pre
medzinárodné vzťahy Jozef Ristvej.
Žiakov sprevádzal a na obhajobu pripravil učiteľ odborných predmetov a vedúci PK VYT František Hortai.
Žiaci navštevujú 3. ročník študijného odboru Informačné a sieťové technológie Spojenej školy o.z. SPŠE S.A. Jedlika
Nové Zámky.
František Hortai
Výlet do Topoľčianok
Vinohradnícky spolok Veľké Lovce a Občianske združenie
Dom ľudového bývania absolvovali v druhej polovici
novembra exkurziu do Vinárskych závodov v Topoľčiankach.
Členovia si prezreli priestory skladovania vína, gigantické
sudy
a nádrže,
ochutnali
z tunajšej
produkcie.
V Topoľčiankach navštívili miesto posledného odpočinku
nášho dlhoročného farára d. p. Františka Meska, položili kvet,
zapálili sviecu, zaspomínali... V rámci výletu navštívili Múzeum
starých remesiel Krakovany a Národopisnú výstavu Červeník.
Michal Németh
Mikuláš a Vianočný trh
Začiatkom decembra nás Mikuláš navštívil pod oknami
obecného úradu. Detičky Mikulášovi spievali, tančili, recitovali,
sľubovali. Podaktorí sme sa aj pobáli čertovskej chásky. Všetkým
sa dostalo zaslúženej odmeny – deťúrencom sladkosti,
dospelákom tradičné voňavé varené nápoje. Trhovníci ponúkali
oblátky,
medovinu,
darčeky,
dekorácie.
Vyzdobeným
a vysvieteným centrom obce znela vianočná hudba. Vonku bolo
chladno, ale ľudia sa na seba usmievali, nad ľudským
mraveniskom sa vznášal Duch Vianoc.
Michal Németh

Jednou vetou/ fotkou
„fotoreportáže“ z podujatí v obci (Marek Šafár, Michal Németh)

Lóťanská dolina vydala nové CD s vianočnými
koledami. V prípade záujmu kontaktujte členov
Deti z materskej školy čakajú na sv. Mikuláša ☺
folklórneho súboru.

Z oceňovanie dobrovoľných darcov krvi

Darovanie krvi v kultúrnom dome

Vatra zvrchovanosti v predvečer Nového roka 2018

Obecná fašiangová zabíjačka

Príprava zabíjačkových špecialít

Mäso do klobás je potrebné poriadne premiešať ☺
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Ukážka rezu ovocných stromov od pána profesora
Ivana Hričovského

prof. Ivan Hričovský

Poľovníci z miestneho poľovného združenia „Prátel“
počas tzv. výradu ulovených bažantov

Poľovníci – nastúpení v plnej zbroji

Víťazi turnaja Požitavskej ligy v mariáši, ktorý sa
konal v reštaurácii Cabernet vo Veľkých Lovciach,
spolu s hlavným organizátorom podujatia –
Mariánom Karvaiom

Prípravka TJ Veľké Lovce – naši najmenší futbalisti,
sa stali víťazmi zimného halového turnaja SVX CUP
2018. GRATULUJEME☺!!!
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