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Deti z materskej školy na návšteve v obecnej knižnici

Slovo na úvod
Vážení spoluobčania, po troch mesiacoch si Vás opäť dovoľujeme osloviť našim časopisom. Tento čas
zaznamenal isté zmeny či už v celospoločenskom meradle (nedá sa nepovšimnúť, že prebehli voľby do nášho
parlamentu), ale iste ste postrehli aj zvýšenú aktivitu chlapcov - elektrikárov v našej obci. Po sychravejších
daždivých dňoch nás počasie začína prebúdzať zo zimnej letargie do jarných aktivít (mladší - láska, starší záhrada). Využime túto dobu na upratovanie okolia svojich príbytkov a verejných priestranstiev. Iste sa nám potom
bude voľnejšie kráčať i dýchať svieži jarný ozón. Príjemné chvíľky s INFOLIST-om Vám praje,
Michal Németh

Výsledky parlamentných volieb do NRSR vo Veľkých Lovciach (v %)
Okrsok č. 1 - Obecný úrad
Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 775
Počet platných odovzdaných hlasov : 409
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách (v percentách) : 52,70 %
Okrsok č. 2 - Kultúrny dom
Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 784
Počet platných odovzdaných hlasov : 472
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách (v percentách) : 60,20 %
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Ak nepoznáš minulosť, nebudeš mať ani budúcnosť.
Členovia Občianskeho združenia Ľudový dom vo Veľkých Lovciach sa držia tohto hesla. Vďaka Jozefovi
Galbavému máme, čo máme – historický skvost, ktorý nám závidia v širokom okolí. Vďaka niektorým reláciám, ktoré boli
v rozhlase či televízii, vedia o ňom takmer na celom Slovensku.
To všetko, ako ľudový dom vznikol a aké poklady ukrýva, to Vám podrobne pri jeho návšteve najlepšie povie majiteľ
tohto bytového a hospodárskeho komplexu. Budoval to všetko veľa rokov, pričom mu pomáhali priatelia. K tým
najaktívnejším patria bývalí spolužiaci zo školy ČKD v Blansku ako aj domáci, i keď bývajú mimo obce. Často aj teraz
prichádzajú na podujatia, ktoré sa tu uskutočňujú. Postupne rástlo dielo do krásy a tak vznikol nápad organizovať
podujatia v týchto priestoroch pre verejnosť zamerané na zoznamovanie s históriou obce najmä y hľadiska folklóru. Na
jeseň v roku 2010 nadšenci založili občianske združenie, ktorého členmi sú teraz všetky vekové kategórie dospelých. To,
že toto rozhodnutie bolo správne dokazujú výsledky činnosti. K najznámejším a všetkým Lóťanom známe sú Lóťanské
folklórne slávnosti. Začínali sme s malou dušičkou, ale s veľkým nadšením a láskou. Prvé slávnosti sme označili ako
„nultý“ ročník. Zasadilo sa semiačko, no nevedeli sme, čo bude ďalej. V tomto roku sa už stretnú milovníci folklóru po
šiesty krát, ale na piatom ročníku. Okrem domácich súborov na slávnostiach účinkujú aj súbory z blízkeho okolia, ale aj
z iných regiónov.. Nadväzujú sa nové priateľstvá, je možnosť prehliadky rôznych krojov a získať inšpiráciu pre ďalšiu
činnosť.
K zaujímavým patria aj Fašiangy, posviacka vína na deň sv. Jána, ochutnávky - koštovky vina. Výrazne sa
zaktivizoval spolok vinohradníkov. Pod jeho vedením sa obnovila slávnosť Vinobrania. Vo svojich plánoch máme aj
vyhľadávanie významných rodákov. Prvý úspech sa nám podaril v minulom roku, kedy sme v našich priestoroch privítali
Ing. Ondreja Korpása, CSs, ktorý je medzinárodne uznávaným šľachtiteľom vínnej révy a spracovania hrozna. Nemalo by
byť Lóťana, ktorý by nevedel, že je jedným z nás. S obľubou sa stretli výstavky výtvarných a rezbárskych diel, výtvory
prútených výrobkov, rôznych ručných prác, špecifická bola ukážka výroby nožov a kožených puzdier a iné. Historické
priestory ľudového domu boli vhodným študijným materiálom pre viacerých študentov. V záujme skvalitňovania
priestorov a získania skúseností sme pre členov organizovali zájazdy do skanzenov. Pre zachovanie spomienok je vedená
kniha návštev, kronika a bohatá fotodokumentácia jednotlivých podujatí.
Vedenie občianskeho združenia je stále aktívnejšie a do svojich plánov zaradilo ďalšie zaujímavé podujatia.
Nedeľné popoludnia budú návštevníkom ponúkať výstavy zberateľských vášní, ručných prác, starých časopisov a novín.
Premietať sa budú svadobné záznamy. Plánujeme stretnutie divadelníkov spojené s výstavou fotografií y odohraných
predstavení. Novinkou tohto leta bude turistika zameraná na poznávanie najbližšieho okolia. Chceme, aby najmä mladší
vedeli kde je a čo je to Syslík, Dlhý vrch, Sárcov, Šiváreň, Hastrgáň. Hore uvedené podujatia sa môžu ukončiť diskotékou
pre starších
Naše poďakovanie za podporu a poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť patrí obecnému zastupiteľstvu,
Okresnému regionálnemu stredisku Nové Zámky, sponzorom a darcom dvoch percent z daní.
Vážení občania! Všetkých Vás a Vašich priateľov srdečne pozývame do našich priestorov, ale aj na naše kultúrne
podujatia a vychádzky do prírody.
Členovia Občianskeho združenia Ľudový dom Veľké Lovce
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Divadlo: Ulička sváru a zmierenia
Posledná januárová nedeľa bola napriek poplesovému dospávaniu najmä kultúrnym prebudením v podaní
Divadla na podvalku, ktoré si pre svoje verné publikum pripravilo divadelné predstavenie Ulička.
Lótski divadelníci nacvičovali hru päť mesiacov, aby ju mohli napokon predstaviť domácim divákom.
„Doma sa hrá najlepšie aj keď tu máme väčší rešpekt, pretože všetci niečo očakávajú a nechceme sklamať,“ povedala
Eva Regásová, predstaviteľka Aničky, jednej z hlavných postáv v hre Ulička. Dedinský motív predstavenia, ktoré je
pre Divadlo na podvalku charakteristické, bolo obohatené scenárom autora Emila Göllnera, ktorý vo svojej hre
zachytáva zaujímavý rozpor. Na jednej strane je to tradičná dedina so svojimi zvykmi a obyčajmi, na strane druhej
modernizácia v podobe výdobytkov módy a techniky. Starodávny spor okolo uličky medzi dvoma susedmi je však
problém, ktorý ani moderná technika nedokáže vyriešiť. Láska detí znepriatelených rodín k prehĺbeniu konfliktu len
prispieva. Víťazstvo zdravého rozumu a potlačenie sebeckých záujmov však napokon dajú priechod uličkou
zahatanou z ľudskej malichernosti. Ďalšie uvedenie hry pre domácich divákov je naplánované na máj. Určite si ho
nenechajte ujsť.
Matúš Német

Muzikál: Pinocchio

Na divadelné predstavenia od dospelých ochotníkov i školského divadelného súboru sme vo Veľkých
Lovciach viac menej zvyknutí. Koľkokrát sme však mali možnosť vzhliadnuť, resp. vypočuť si divadelnú hru s
hudbou a piesňami na doskách nášho kultúrneho domu? Príjemne nás potešili a prekvapili žiaci našej školy, ktorí si
pod trpezlivým vedením pani učiteľky Ing. Anky Krajčovičovej pripravili muzikál - Pinocchio. Všetci určite
poznáme príbeh drevenej bábky od Carla Collodiho, alebo prerozprávané Buratinove dobrodružstvá Leva
Nikolajeviča Tolstého. Odteraz v nás bude rezonovať aj hudobná verzia ponúknutá našimi žiakmi. Text a hudbu tohto
detského muzikálu napísal rodák z Veľkých Loviec, pán Ľudovít Kuruc. Vďaka za kultúrny zážitok!
Michal Németh

Folklór:
FS Lóťnská dolina pripravuje
vydanie hudobného cd
Zanietení členovia FS Lóťanská dolina
dokončili nahrávanie svojho prvého
hudobného CD. Po spracovaní nahrávok
v hudobnom štúdiu, si záujemcovia budú
môcť toto CD nášho folklórneho súboru
zakúpiť.
Michal Németh
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Z každého rožku trošku

Užitočné kontaktné údaje
Obecný úrad Veľké Lovce



Obec v roku 2015 získala dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR vo
výške 260.211,57 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia v obci. čo predstavuje 95% z celkových oprávnených
výdavkov projektu. Vrámci tohoto projektu budú vymenené všetky
pôvodné svetlá verejného osvetlenia, ktoré boli umiestnené na každom
druhom stĺpe rozvodovej siete elektrickej energie a zároveň budú
doplnené ďalšie svetlá tak, aby bol každý stĺp osadený svetelným
zdrojom a tým boli splnené požadované svetelnotechnické normy.
Celkový počet svietidiel sa tak zvýši z pôvodných 156 na 303 kusov.
Tiež sa vymenia rozvádzače osvetlenia (5 kusov). Napriek tejto
skutočnosti obec ušetrí približne 30% finančných prostriedkov za
elektrickú energiu verejného osvetlenia.



V priebehu roka 2016 je plánovaná realizácia premostenia potoka
lávkou pre chodcov s napojením na centrálnu zónu obce. Predbežný
zámer je využiť (premiestniť) nevyužívanú lávku, umiestnenú v areáli
materskej školy.



V rámci Marca – mesiaca knihy a internetu, navštívili obecnú knižnicu
deti z miestnej materskej školy. Poprezerali si rozprávkové knižky,
zarecitovali básničku o kominárikovi a za odmenu dostali drobný
darček. Obecná knižnica zároveň oznamuje, že je v priestoroch knižnice
je pre verejnosť sprístupnená bezplatná internetová sieť, ktorú môžete
využiť v čase otváracích hodín.



V roku 2016 si Veľké Lovce pripomínajú 780. výročie od prvej písomnej
zmienky o obci. Podobne ako v roku 2013, kedy sme oslavovali 777.
výročie, aj tento krát si “okrúhle narodeniny” našej obce pripomenieme
a spoločne oslávime 10. Septembra 2016.

941 42 Veľké Lovce č. 431
Tel.: 035/6589 121
email: obecnyurad@velkelovce.sk
Úradné hodiny:
Pondelok
07:30 – 15:30
Utorok
07:30 – 15:30
Streda
07:30 – 17:30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07:30 – 13:30

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Veľké Lovce
Tel.: 035/6589 102

Reformovaná kresťanská cirkev
Cirkevný zbor Veľké Lovce
Tel.: 035/6589 124

Ambulancia praktického lekára
MUDr. Ladislav Lendvay
Tel.: 035/6589 110

Lekáreň Centrum
Mgr. Mária Gavaľová
Tel.: 035/6589 109, 0915 795 365

Z histórie obce Veľké Lovce
1236 - 2016

Otváracie hodiny:
Pondelok
08:30 – 13:00
Utorok
08:30 – 13:00
Streda
zatvorené
Štvrtok
08:30 – 13:00
Piatok
08:30 – 12:00

Obecná knižnica
Otváracie hodiny:
Štvrtok
09:00 – 14:00
16:00 – 18:30
Sobota
16:00 – 18:30

INFOLIST
o dianí v obci Veľké Lovce
Michal Németh, tel.: 0905 196 749
Mgr. Marek Šafár
Mgr. Matúš Német

Presný dátum vzniku obce, resp. osídlenia na dnešnom území
Veľkých Loviec nie je dokumentovaný. Prvá zachovaná písomná zmienka
o našej obci pochádza z roku 1236.
Pôvodný názov obce bol Lót, ktorého obľubenosť sa zachovala
dodnes. Pochádza pravdepodobne z mena rodiny majiteľa majetku Tomáša Lóthyho. Lóthyovci boli spolumajiteľmi obce od roku 1247. V
roku 1512 obec získali Lévaiovci a Harastiovci, ktorí v bližšie neurčenej
dobe časť pôvodného chotára – osadu Máriacsalád (Mariánska Čeľaď)
darovali rádu Pavlínov. Prvá písomná zmienka o tejto osade je z roku
1210. Pavlíni tu postavil dvojvežový kostol a kláštor. Kláštorným
klenotom bola veľká knižnica – nachádzalo sa v nej 1 184 rozličných
vzácnych diel, ktoré boli v r. 1786 odvezené do univerzitnej knižnice v
Budíne. Fungovanie kláštora zaniklo po vydaní dekrétu Jozefa II. v roku
1786, ktorým bol rád Pavlínov zrušený
Do roku 1899 pozostávali Veľké Lovce z dvoch samostatných
častí – Veľkého a Malého Lótu. Až po katastrofálnom požiari z 2. októbra
1899, kvôli ktorému celá obec vyhorela, dostala obec spoločný názov
Nový Lót (Újlóth). Od roku 1927 sa spoločná obec nazývala už iba Lót.
Na Veľké Lovce bola obec premenovaná v roku 1948. Väčšina z
nás sa však stále považuje viac za “Lóťanov”, ako “Veľkolovčanov” .
Marek Šafár, www.velkelovce.sk

