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IX. stretnutie lovčianskych rodákov 29. 8. 2015 

 
 

 
Pozývame všetkých na oslavy 9. stretnutia lovčianskych rodákov 

v dňoch 28. 8. – 30. 8. 
 
Program stretnutia: 
 
Piatok 
19:00 - amfiteáter pri futbalovom ihrisku  
Zapálenie vatry pri príležitosti výročia SNP, otvorenie programu stretnutia rodákov. Kultúrny program - 
vystúpi spevácka skupina s Jozefom Haškom, deti s moderným tancom, ľudové spevy Lovčianskej 
folklórnej skupiny. Po skončení kultúrneho programu nasleduje diskotéka. 

Sobota 
10:00 – Futbalový zápas – Domáci vs. Rodáci. 
 
15:00 – začiatok sprievodu 
Slávnostný sprievod obcou začína pri kultúrnom dome, kde sa všetci zúčastnení zoradia a pôjdu po trase 
vyznačenej na mapke. V sprievode pôjdu na začiatku dobrovoľní hasiči so zástavami obce, Slovenskej 
republiky a starostu obce. Ďalej pôjdu predstavitelia domácej samosprávy a hostia – starostovia 
susedných obcí. Za nimi pôjdu futbalisti v dresoch, konský záprah s vozom so spevákmi, ľudia v krojoch 
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a staré stroje. Diváci z priedomí sa tiež môžu pripojiť do sprievodu a tak spoločne prísť do kultúrneho 
domu. 
Do sprievodu sú pozvaní všetci. Pootvárajte staré truhlice a oblečte si dávne kroje, sviatočné delinky, 
oplecká, čepce, lajblíky či všedné ľanové košele, sukne, zástery, široké nohavice, klobúky. Všetci – muži, 
ženy, mládež i deti.  
Vyzdobme priedomia, brány, okná – vytvorme si takto slávnosť. Poďme spoločne do sprievodu, či už 
krojovaní alebo moderní. 
Pokiaľ niekto potrebuje pomoc s oblečením do kroja, kto sa chce obliecť do kroja a nemá ho, alebo kto 
má aspoň časti krojov na zapožičanie, prihláste sa (0904 277 450 Bahnová Eva). 
 

 
 
 
16:00 – príchod sprievodu a verejnosti do kultúrneho domu, začiatok kultúrneho programu 
Kultúrny program: 
Hostí v kultúrnom dome privíta spevácka skupina s Jozefom Haškom a následne v príhovore starosta 
obce. Ďalej bude nasledovať detský ľudový tanček, prehliadka lovčianskych krojov, obliekanie nevesty 
do kroja, detský moderný tanec, folklórne tance – Šariš, Tekov a pijanské spevy. V priebehu programu 
tiež starosta vyzve rodákov na podpis do pamätnej knihy obce. Piesne speváckej skupiny s Jozefom 
Haškom budú znieť aj počas programu a na rozlúčku na záver programu. 
 
20:00 – spoločenská zábava, hrá skupina Jewel 
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Nedeľa 
10:00 – Slávnostná svätá omša 
 
Sprievodné podujatia: 
 
Razenie pamätnej mince 
Návrh pamätnej mince na 9. stretnutie lovčianskych rodákov vytvoril Pavol Truben, ktorý je zakladateľ 
vlastného dizajnového štúdia Truben Design so sídlom v Bratislave. 

 
Tradi čné jedlá – držková polievka, guláš, klobásky 

Stretnutie lovčianskych rodákov bolo na základe odoslanej žiadosti podporené dotáciou 
z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1500 €. Suma bude použitá na propagačné materiály 
(plagáty, perá), razidlo pamätnej mince a mosadzné pliešky na ručné razenie a na zakúpenie záhradného 
party stanu s rozmermi 5 x 10 x 2,8 m (šírka x dĺžka x výška). Stan je bielej farby, odnímateľné steny 
majú okná z čírej fólie. Počas tohto podujatia bude stan za kultúrnym domom. V stane budú umiestnené 
stoly na občerstvenie. Stan bude určite využitý aj v budúcnosti na športových či kultúrnych podujatiach 
v obci. 

        Ondrej Bahno, starosta obce 

Ďalšie pripravované podujatia: 

19. 9. 2015 - Hasičská súťaž Kýblovačka 

19. 9. 2015 - Memoriál Jána Kováča - Terchová, Jánošíkove diery 

25. 10. 2015 - Október, mesiac úcty k starším 

21. 11. 2015 - Hodová zábava 

 

Práce v obci 

Zateplenie základnej a materskej školy 

V období od marca do augusta 2015 prebiehali práce na projekte Zateplenie materskej a základnej školy. 
Projekt bol podporený dotáciou 199 049,88 € z Environmentálneho fondu. Zateplili sa fasády budovy 
polystyrénom hrúbky 10 cm. Stropy boli zateplené minerálnou vatou. Boli vymenené okná a dvere. 
Spoluúčasť obce na tomto projekte bola 10 476,31 €. Boli vykonané aj nutné práce, ktoré projekt neriešil. 
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V priebehu stavby bola rekonštruovaná káblová prípojka elektrickej energie budovy ZŠ a MŠ, bola 
vymenená hlavná poistková skriňa. Ďalej bol upravený kábel pripevnený na fasáde, ktorý viedol do 
ovládača sirény vo vestibule základnej školy a odtiaľ po fasáde budovy napájal sirénu. K týmto prácam 
bola vyhotovená projektová dokumentácia a revízna správa. 

Oproti pôvodnému projektu zateplenia boli vykonané práce naviac na sokli budovy. Projekt navrhoval 
úpravu sokla zahladením omietkou so sklotextilnou mriežkou a silikátovou stierkou. Na stenách v úrovni 
sokla, ktoré nemali kamenný obklad, však boli veľké nerovnosti. Tieto nerovnosti vznikli zvetraním 
betónových stien, opadaním jemných častí muriva a tým spôsobeným vyčnievaním väčších skál. 
Projektované množstvo omietky by nebolo postačujúce, preto sa pristúpilo k použitiu obkladu doskami z 
tvrdeného polystyrénu na zarovnanie nerovností. Na obhodenie sokla bola zvolená z dôvodu trvácnosti 
marmolitová omietka. 

Ďalšie projekty 

Mestá, obce, občianske združenia a súkromní podnikatelia žiarskej kotliny spoločne založili verejno-
súkromné partnerstvo Žiarska kotlina. Toto má spolu 72 členov, z čoho je 35 samospráv. Účel partnerstva 
je najmä čerpanie dotácií. V roku 2014 bola za týmto účelom odoslaná žiadosť na Environmentálny fond 
s názvom „Podpora zavedenia domáceho a komunitného kompostovania biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov v členských obciach občianskeho združenia Žiarska kotlina“. Tento projekt bol 
podporený sumou 60000€. Obci Lovča budú z tohto projektu doručené 4 veľkokapacitné kontajnery 
s objemom 7m3 s výklopným čelom. Tieto budú určené na ukladanie a odvoz záhradného odpadu. Termín 
dodávky kontajnerov je september 2015. 

Obec sa zapojila do výzvy Ministerstva životného prostredia na odstránenie čiernych skládok. 16. 7. 2015 
bola odoslaná žiadosť s názvom „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lovča“ so 
žiadanou sumou 33 562 €. Vyhodnotenie žiadostí je do konca októbra 2015. 

Na odoslanie sa práve pripravuje projekt zateplenia budovy Obecného úradu. V mesiacoch júl a august sa 
k projektovej dokumentácii zateplenia vyjadrovali Odbor životného prostredia a Hasičský záchranný 
zbor, v týchto dňoch plynie lehota na vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie je súčasťou 
žiadosti o dotáciu, termín odovzdania projektu s prílohami je do 31. 10. 2015. 

Tiež prebieha príprava projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia a v septembri sa začne pracovať na 
projekte v Programe obnovy dediny zameranom na revitalizáciu verejných priestranstiev. 

 
Ondrej Bahno, starosta obce 

TJ Lovča v súťaži V. ligy, súťažný ročník 2015/2016 
 

Súčasní hráči Futbalového oddielu Lovča muži: 

brankár: Jakub Rapčan 

obrancovia: Ondrej Žňava, Dušan Beňo, Róbert Neuschl, 
Pavol Magula, Michal Greguš, Martin Ondrík 

záložníci: Martin Budinský, Jozef Páleník, Peter Šebeň, 
Radoslav Urgela, Matej Rapčan, Tomáš Matuška 

útočníci: Milan Kukučka, Miroslav Páleník, František Páleník, Lukáš Červienka 
 
Od novej sezóny 2015/2016 pribudli: 

Peter Goral - záložník 
Igor Kochol - záložník 
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Patrik Weber - brankár 

Tréner mužstva:  Milan Kukučka ml. 
Asistent trénera mužstva: František Páleník 
Vedúci mužstva:   Boris Šandor 

Zástupca klubu:  Peter Švehlík 

Rozpis zápasov dospelí V. liga, skupina C, jeseň 2015: 

kolo dátum  začiatok 

1 2. 8. 2015  Hrochoť - Lovča 16:30 
2 9. 8. 2015  Lovča - Braväcovo 16:30 
3 16. 8. 2015  Lieskovec - Lovča 16:00 
4 23. 8. 2015  Lovča - Sásová 16:00 
5 30. 8. 2015  Selce - Lovča 16:00 
6 6. 9. 2015  Lovča - Rakytovce 15:30 
7 13. 9. 2015  Čierny Balog - Lovča 15:30 
8 20. 9. 2015  Lovča - Hontianske Nemce 15:00 
9 27. 9. 2015  Brusno-Ondrej - Lovča 15:00 
10 3. 10. 2015  Šalková – Lovča 19:00 
11 11. 10. 2015  Lovča - Priechod 14:30 
12 18. 10. 2015  Štiavnické Bane - Lovča 14:00 
13 25. 10. 2015  Lovča - Repište 14:00 

                               

 

Územná súťaž hasičských družstiev 2015 

Dňa 6. Júna 2015 sa družstvo mužov Dobrovoľného hasičského zboru Lovča zúčastnilo v obci 
Prenčov , ktorá oslavovala 90-te výročie vzniku DHZ  ( náš DHZ Lovča vznikol v roku 1888 – teda má 
127 rokov) povinnej každoročnej súťaže územného výboru Žiar nad Hronom – Žarnovica -Banská 
Štiavnica. Od roku 2001 družstvo mužov neustále, bez prestávky reprezentuje obec Lovča na okresnej 
súťaži. Len minulý rok sme sa jej nezúčastnili, z dôvodu pomoci pri organizovaní  parkovania 
a usmerňovania áut počas benefičného zápasu hviezd, kde výťažok bol poskytnutý Dankovi 
Magdolenovi. 

No poďme k samostatnej súťaži. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – požiarny útok a štafeta. 
V roku 2013 sme skončili na veľmi peknom 2 mieste, minulý rok sme neboli a tohto roku sa nám až tak 
nezdarilo, ale celkovo sme obstáli veľmi pekne a v konkurencii 18 mužských družstiev z 3 okresov sme 
skončili na 5. mieste s výsledným časom 101,47s. Požiarny útok – čas 17,53s, štafeta 8x50metrov – čas 
83,94s. 

Družstvo DHZ Lovča reprezentovali: 
Michal Lieskovec - strojník, Adam Bahno - kôš, Ondrej Truben - savice 
Juraj Bahno – útok B, Peter Lukáč - rozdeľovač, 
Jozef Hudec – pravý útok, Peter Hudec – ľavý útok, Martin Valent – štafetový beh, 
Marián Kemiač – štafetový beh, veliteľ družstva. 

Vážme si činnosť Dobrovoľných hasičov, taktiež domáceho Futbalového oddielu, lebo všetku 
prácu robia vo svojom voľnom čase a na úkor svojich rodín. Máme tu v obci tieto dve záujmové skupiny, 
jedni sa starajú o techniku a výzbroj, druhí o nádherný futbalový areál, ktorý taktiež potrebuje svoju 
pravidelnú starostlivosť. Sú to všetko hodnoty, ktoré ostávajú tu, v našej obci pre nás všetkých. 

Taktiež by sme boli radi a privítali v našom zbore nejakú mladú krv, ktorá by pokračovala v tejto 
tradícii hasičstva. 

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, ako vraví staré hasičské príslovie. 
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Výsledková listina previerky pripravenosti: 
 

Poradie  Družstvo DHZ Požiarny 
útok (s) 

Štafeta (s) 
8 x 50 m 

Celkový dosiahnutý 
čas (s) 

1 Štefultov 17 73,91 90,91 
2 Hodruša-Hámre 17,4 75,62 93,02 
3 Brehy 16,5 79,81 96,31 
4 Kremnica 20,07 79,5 99,57 
5 Lovča 17,53 83,94 101,47 
6 Horné Hámre 17,4 83,44 100,84 
7 Kremnické Bane 20,17 81,97 102,14 
8 Podhorie 21,16 84,54 105,7 
9 Ilija 27,12 91,92 119,04 
10 Janova Lehota 27,32 91,69 119,01 
11 Prenčov 31,71 88,62 120,33 
12 Hronská Dúbrava 26,14 95,47 121,61 
13 Hrabičov 30,68 94,32 125 
14 Psiare 32,96 92,1 125,06 
15 Prochot 34,28 93,1 127,38 
16 Veľké Pole 31,18 97,63 128,81 
17 Banská Belá 37,34 92,72 130,06 
18 Orovnica Nedokončený 100,09 100,09 

 Svätý Anton Nezúčastnili sa 
 Malá Lehota Nezúčastnili sa 

 
S úctivým pozdravom Jozef Hudec, 

tajomník DHZ Lovča, poslanec Obecného zastupiteľstva Lovča.    
     

Školský rok 2015/2016 
V školskom roku 2015/2016 bude navštevovať Základnú školu v Lovči spolu 21 žiakov nasledovne: 

1. ročník - 8 žiakov 
2. ročník – 3 žiaci 
3. ročník – 3 žiaci 
4. ročník - 7 žiakov 

 
Materskú školu bude navštevovať v novom školskom roku spolu 18 detí. 

Dni jesennej čistoty 

Od 21. 9. do 27. 9. 2015 môžete do garáže Obecného úradu ukladať obnosené oblečenie, obuv a textil 
pre charitatívnu organizáciu Diakonie Broumov. Využite túto zbierku na zbavenie sa tohto druhu odpadu, 
pretože práve oblečenie a textil býva najčastejší druh odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch. V nich 
tak zbytočne zaberá miesto pre zložky odpadu, na ktoré sú kontajnery určené – drobný stavebný odpad, 
objemný odpad. 
 
V dňoch 19. 10. - 23. 10. 2015 budú v rámci Dní jesennej čistoty pristavené veľkokapacitné kontajnery a 
mobilná zberňa nasledovne: 

• Veľkokapacitné kontajnery na objemný komunálny odpad budú umiestnené vo dvore Obecného 
úradu a na parkovisku za kultúrnym domom.  

• Mobilná zberňa na elektroodpad a nebezpečný odpad bude umiestnená na parkovisku za 
kultúrnym domom. 


