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obecné #NOVINY
Vážení spoluobčania

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

som rád, že v rukách 
môžete držať nulté 
číslo našich Obecných 
novín. Vychádza tak 
trochu symbolicky – 
rozhodli sme sa pre 
predvianočný čas, 
keďže práve v tomto 
období sa viacerí z nás 
vracajú k uplynulému 
roku, spomínajú 
a hodnotia to, čo 
priniesol.

Nielen z hľadiska obce, ale aj 
z môjho osobného pohľadu bol 
tento rok naozaj výnimočným. 
V prvom rade mi dovoľte poďa-
kovať sa vám za to, že ste mi 
v novembrových voľbách opäť 
prejavili vašu dôveru. Vážim si 
to a znamená to pre mňa nielen 
možnosť pokračovať v už zača-
tých projektoch na rozvoj našej 
obce, ale v  mnohom aj začať 
s niečím novým. Tieto noviny 
patria práve do tej druhej kate-
górie. Budem rád, ak ich prij-

Po novembrových 
komunálnych 
voľbách sa vo 
štvrtok 4. decembra 
2014 uskutočnilo 
slávnostné 
ustanovujúce 
zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, 
na ktorom zložili 
zákonom predpísaný 
sľub starosta obce 
a poslanci obecného 
zastupiteľstva. 

Po slávnostnej časti rokovania 
nasledovala pracovná časť, na 
ktorej boli zriadené jednotlivé 
pracovné komisie obecného 

starosta obce Peter Duda

mete ako akúsi pozvánku na 
spoločnú cestu Veľkou Lomni-
cou do nasledujúcich rokov.  Na 

zastupiteľstva a zvolení predse-
dovia, resp. členovia komisií.

Príhovor starostu obce:

Vážené pani poslankyne, 
vážení páni poslanci, vážené 
dámy, páni, milí hostia, Lomni-
čania. 

Máme za sebou komunálne 
voľby a pred malou chvíľou sa 
ofi ciálne svojho mandátu ujalo 
nové obecné zastupiteľstvo.  
Počas predvolebnej kampane 
sme boli svedkami rôznych, 
dovtedy pre Veľkú Lomnicu neví-
daných počinov. Obdobie pred 
voľbami takmer presne odhali-
lo skutočné ľudské charaktery. 
Teraz nastal čas na podrobnú 
analýzu výsledkov volieb, teraz 

viac na www.velkalomnica.sk

stránkach týchto novín, ktoré 
budú vychádzať ako občasník, 
vám chceme pravidelne prinášať 

aktuálne informácie zo života 
v obci, informácie o súčasnom 
dianí i pohľad na roky (ne)dávno 
minulé. Budeme prinášať správy 
o činnosti obecného zastupiteľ-
stva, o  dianí v  oblasti kultúry, 
športu a spoločenského života 
v obci. Pretože práve o vás a pre 
vás by tieto noviny mali byť.  Do 
budúcna privítame akékoľvek 
tipy a námety na články aj od vás. 
Napísať nám môžete na adresu: 
redakcia@velkalomnica.sk.

Milí spoluobčania, 
verím, že tieto oficiálne 

Obecné noviny prijmete za svoje. 
Prvé číslo – teda ich „ostrý“ štart 
– vás v schránkach bude čakať na 
prelome januára a februára 2015. 
Dovtedy vám prajem príjemné 
prežitie vianočných sviatkov a do 
nového roku čo najlepšie správy 
o našej obci na týchto stránkach.

Peter Duda
starosta obce

je čas zamyslieť sa nad spolo-
čenskou zodpovednosťou, resp. 
nezodpovednosťou jednotlivých 
aktérov volieb. Voľby sú už minu-
losť, hľaďme však dopredu. Som 
presvedčený, že prichádzajúci čas 
Vianoc bude časom ukľudnenia, 
zmiernenia napätia, zmierenia 
a život sa vráti do zabehnutých 
koľají. 

Chcem z tohto miesta poďa-
kovať dnes už bývalým poslan-
com obecného zastupiteľstva za 
rozhodnutia, ktorými posunuli 
Veľkú Lomnicu vpred. Nebolo to 
ľahké obdobie. Problémov bolo 
mnoho, čas letel neúprosne. 
Mnoho vecí bolo pre nás nových, 
museli sme sa učiť za pochodu. 
Som však presvedčený, že svoju 
misiu sme zvládli. Taktiež moje 

poďakovanie patrí predsedom 
jednotlivých komisií, ktoré praco-
vali pri obecnom zastupiteľstve 
ako poradné, iniciatívne a kon-
trolné orgány, ako aj bývalým 
členom týchto komisií. V nepo-
slednom rade patrí moje poďa-
kovanie všetkým, ktorí prispeli 
k rozvoju obce svojím osobným 
pričinením, nápadom, dobre 
mienenou radou, alebo hoc len  
morálnou podporou. 

Peter Duda
starosta obce

(pokračovanie na strane 2)
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Komisie 
obecného 
zastupiteľstva
# Komisia finančná a sociál-

nych vecí 
Predseda: Ing. Darina Korfan-

tová, členovia: Ing. Mária Bačí-
ková, PaedDr. Marcel Karkoška, 
Ing. Silvia Horáková

# Komisia pre výstavbu a 
územné plánovanie

Predseda: Ing. Štefan Dupľák, 
členovia: Viktor Polhoš, Jozef 
Kiska, Ľubomír Kiška, Mgr. Art. 
Michal Seman, Roman Zeman-
čík, Michal Zemčák. 

# Komisia pre kultúru, šport 
a cestovný ruch

Predseda: Mgr. Eva Komarová, 
členovia: Ing. Jozef Kušnierik, 
Stanislav Polhoš, Ing. Sylvia 
Hrušková, Ing. Juraj Kubík, 
Roman Rataj,

# Komisia pre ochranu verej-
ného záujmu

predseda: Ing. Darina Korfan-
tová, členovia: PaedDr. Marcel 
Karkoška, Milan Polhoš

# Komisia na riešenie prie-
stupkov v zmysle stavebné-

ho zákona
predseda: Ing. Štefan Dupľák, 

členovia: PaedDr. Marcel Kar-
koška, Miroslav Polhoš

# Komisia na vybavovanie 
sťažností proti samospráv-

nej činnosti orgánov obce
predseda: Ing. Mária Bačíková, 

členovia: Ing. Darina Korfanto-
vá, Igor Polhoš

# Zabezpečenie občianskych 
obradov

sobáše, uvítanie detí: Mgr. 
Peter Duda, Ing. Mária Bačíko-
vá, Mgr. Eva Komarová

občianske pohreby: Ing. Mária 
Bačíková

# Poverený poslanec zvolávať 
zasadnutia OZ

 Ing. Darina Korfantová
(zdroj: zápisnice OZ)

Z druhého 
zasadnutia 
obecného 
zastupiteľstva

V utorok 16.decembra sa 
v zasadačke obecného úradu 

poslanci a starosta obce pre funkčné obdobie 2014-2018 (snímka: archív OcÚ)

poradie pri voľbách starostu obce

poradie zvolených poslancov obecného zastupiteľstva

Výsledky komunálnych volieb na roky 2014-2018

Poradie Meno Okrsok I. Okrsok II. Okrsok III. Spolu
1 Mgr. Peter Duda 247 371 319 937
2 Matej Šulej 153 66 98 317
3 Ing. Štefan Precák 22 67 96 185
4 Ing. Dušan Mašlonka 70 55 29 154
5 Martin Kancír 71 29 36 136

Poradie Meno Okrsok I. Okrsok II. Okrsok III. Spolu
1 Ing. Jozef Kušnierik 50 306 266 622
2 Mgr. Eva Komarová 50 319 220 589
3 Ing. Štefan Dupľák 42 240 216 498
4 Ing. Darina Korfantová 33 236 219 488
5 Milan Polhoš 423 5 40 468
6 PaedDr. Marcel Karkoška 46 209 201 456
7 Miroslav Polhoš 418 6 26 450
8 Viktor Polhoš 406 6 32 444
9 Stanislav Polhoš 405 3 25 433

10 Ing. Mária Bačíková 61 199 169 429
11 Igor Polhoš 375 5 20 400

Novozvoleným poslancom 
v obecnom zastupiteľstve prajem 
predovšetkým pevné zdravie 
a  veľa múdrych rozhodnutí 
v prospech občanov a priazniv-
cov Veľkej Lomnice. Prajem si, 
aby boli aktívni pri výkone svojho 
mandátu, aby sa nebáli prichá-
dzať s novými myšlienkami, aby 
boli ochotní a schopní rozoznať 
skutočné potreby obyvateľov 
obce a vytvárali podmienky pre 
realizáciu vecí potrebných pre 
zvyšovanie kvality života v obci. 

Pred štyrmi rokmi som vo 

svojom prvom príhovore k Vám 
hovoril o tom, že Veľká Lomnica 
má všetky predpoklady na to, 
aby získala významné postavenie 
medzi ostatnými obcami atrak-
tívneho podtatranského regiónu. 
Dnes môžem s hrdosťou povedať, 
že to neboli slova hovorené do 
vetra. Nezaspime však na vavrí-
noch a svoje spoločné ciele posú-
vajme stále vyššie a vyššie!  Vždy 
je čo zlepšovať. 

Spolu s Vami si prajem, aby 
Veľká Lomnica bola komunitou, 
kde si jeden druhému dopraje-
me úspech a tešíme sa z neho. 

Prajem si a  prajem nám, aby 
Veľká Lomnica žila čulým spo-
ločenským životom, aby sme sa 
tešili so vzájomnej prítomnosti, 
aby nás nerozdeľovali majetkové 
pomery, ani spoločenské posta-
venie, aby sme boli všetci hrdí na 
to, že žijeme vo Veľkej Lomnici 
a  aby sme dobré meno Veľkej 
Lomnice prezentovali aj za hra-
nicami Slovenska. 

Boh nám v tom pomáhaj.
Peter Duda

starosta obce

(pokračovanie na strane 3)

(pokračovanie zo strany 1)
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Príchod Mikuláša túžobne očakávali desiatky detí (snímka: Michal Pindroch)

Betlehem 2014 (snímka: Peter Duda)

konalo druhé zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva. Tomu pred-
chádzali zasadnutia jednotlivých 
komisií, ktoré sa uskutočnili 
v  týždni od 8. do 12. decembra. 
Obecné zastupiteľstvo (dalej len 
OZ) schválilo nový Rokovací 
poriadok, Zásady odmeňovania 
poslancov a volených orgánov 
v Obci Veľká Lomnica. Bol pre-
dĺžený kontokorentný úveru vo 
VÚB banke na rok 2015. Poslanci 
schválili rozpočet a programový 
rozpočet obce na rok 2015. Prija-
li všeobecne záväzného nariade-
nia (ďalej len VZN) o miestnych 
daniach na zdaňovacie obdobie 
roku 2015, VZN o miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na 
zdaňovacie obdobie roku 2015, 
VZN o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území 
Obce Veľká Lomnica a VZN, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 19/1991 zo dňa 26.06.1991, 
ktorým bola vyhlásená záväzná 
časť územného plánu obce Veľká 
Lomnica. Zmeny a doplnky 
Územného plánu obce Veľká 
Lomnica č. 22, v členení „A až 
H“. Poslanci uznesením schválili 
zadania Územného plánu zóny 
„Veľká Lomnica – Východ“. 
Súhlasili s preplatením nevy-
čerpanej dovolenky starostovi 
obce za predchádzajúce funkč-
né obdobie, a prijali uznesenie 
k pripravovanému zhromaždeniu 
obyvateľov Obce Veľká Lomni-
ca, ktoré je určené na piatok 30. 
januára 2015. Zobrali na vedo-
mie správu komisie na vyba-
vovanie sťažností proti samo-
správnej činnosti orgánov obce 
a prijali k nej uznesenie a odsú-
hlasili plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na I. polrok 
2015.  V bode „Rôzne“ poslanci 
súhlasili so zámerom odpredať 
časť parcely č. 3020/60 diel 1 o 
výmere 1 m2  pánu Jánovi Hriňá-
kovi a manž. Márii, Železničná 
119, Veľká Lomnica. Poslanci 
neodsúhlasili žiadosti občanov 
Michala Polhoša, Renáty Mišal-
kovej a Jozefa Polhoša o odkú-
penie pozemkov pod rodinnými 
domami v osade Nový Dvor 
z dôvodu potreby realizovania 
dokumentácie pre územné roz-
hodnutie, ktorá presne vyme-
dzí priestorové usporiadanie 
rómskej osady s prihliadnutím 
na demografický vývoj a prijali 
uznesenie potrebné na vypraco-
vanie projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie. Poslan-
ci prijatým uznesením súhlasili 
so schválením zadania územné-
ho plánu zóny „VL projekt Veľká 
Lomnica“, ako aj so započatím 

Park počas Vianoc mení svoju tvár
Park pred Základnou 
školou opäť i tento 
rok počas Vianoc 
zmenil svoju tvár. 
Pred blížiacimi sa 
vianočnými sviatkami 
sa stáva ozajstným 
centrom diania 
a stretávania občanov. 
Ľudia prichádzajú 
k betlehemu v nádeji 
aspoň na chvíľku 
spomaliť tempo 
doby, ktorú žijeme 
a zamyslieť sa tak 
nad skutočnými 
hodnotami Vianoc.

Betlehem, ktorý spolu s posta-
vičkami svätej rodiny daroval 
obci MUDr. Slavomír Krafčík, sa 
tento rok rozrástol o  postavy 
Troch kráľov, pastierov, zvieratká 
a dominantou parku bude počas 
týchto Vianoc dva a pol metrov 
vysoký anjel, ktorý zvestuje naro-
denie Pána. Novinkou tohtoroč-
nej vianočnej výzdoby je i väčší 
adventný veniec umiestnený 
v parku pred obecným úradom,  
bohatšia výzdoba vianočného 
stromčeka, ako aj vysvietený 
strom v  areáli zdravotného 
strediska. Betlehem nasvietený 
z hlavnej cesty - z ulice Tatranskej, 
sa tak stal hlavnou dominantou 
vianočnej Veľkej Lomnice. Všetci 
spoločne veríme, že obohatí 
nejednu domácu fotogalériu 

a bude príjemnou spomienkou 
na spoločenský život v obci. 

Na štedrý deň, v  stredu 24. 
decembra, sa o 23:30 hod. pri bet-
leheme v parku začne slávnostné 
zvestovanie narodenia Pána. 
Odtiaľ sa sprievod odoberie do 
kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 
na polnočnú svätú omšu. Tento 
zvyk bol prebratý z Betlehemu 
na západnom brehu Jordánu, kde 
sa polnočná svätá omša začína 
tým, že sa malé Jezuliatko, ktoré 
každoročne dáva vyrobiť špa-
nielska kráľovská rodina, položí 
na hviezdu v jaskyni Narodenia 
a spoločne sa so sprievodom pre-
súva do chrámu sv. Kataríny Ale-
xandrijskej, kde katolícki veriaci 
slávia polnočnú svätú omšu.

(Mária Bačíková)

(pokračovanie na strane 4)

(pokračovanie zo strany 2)
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Gregor František Berzeviczy - právnik, 
osvietenec, národohospodár, reformátor

Gregor František 
Berzeviczy bol 
najvýznamnejšou 
osobnosťou Spiša 
pri kliesnení 
cesty „VOĽNEJ 
MYŠLIENKY“ 
francúzskej 
revolúcie a reforiem 
osvietenských 
panovníkov 
monarchie koncom 
18. a na začiatku 19. 
storočia v Hornom 
Uhorsku.

Vo svojich vedeckých a  lite-
rárnych dielach sa zapodie-
val najdôležitejšími otázkami 
politického, hospodárskeho 
a náboženského života svojej 
doby. Ústrednou témou jeho 
celoživotného diela bolo 
poddanstvo, hospodár-
ska politika a  reformy 
prakticky každého 
úseku č innost i 
feudálnej monar-
chie. Veľký význam 
pre vtedajšiu spo-
ločnosť mali jeho 
práce z  oblasti 
medzinárodného 
obchodu, dopravy 
tovarov vodnou 
cestou v strednej 
Európe v korytách 
riek prepojených 
kanálmi, tiež poľno-
hospodárstva a les-
níctva, školského sys-
tému výučby na lýceu 
a systému organizácie 
cirkevnej správy.

Gregor ako právnik 
a osvietenec

Gregorovu úspešnú advokát-
sku a vedeckú činnosť predznačili 
štúdiom nadobudnuté vedomos-
ti, jeho pracovitosť a  nadanie, 
ako aj široký rozhľad v  politic-
kých a ekonomických otázkach 
krajín strednej Európy a pomerov 
v zaostalom Uhorsku. Po štúdiách 
na Kežmarskom lýceu, kde štu-
doval klasické jazyky, filozofiu 
a právo, odišiel študovať právo 
na peštiansku univerzitu. Tu 
získal v  roku 1783 advokátsky 
diplom. V štúdiu práva, ekonó-
mie, filozofie, štatistiky a cudzích 
jazykov pokračovalna univerzite 
v  Göttingene. Ako typ moder-
ného človeka, osvietenca, ktorý 
konal len na základe vlastným 
rozumom spoznanej a overenej 
pravdy, v snahe čo najviac poznať 
reálny život, precestoval vyspelé 

krajiny západnej Európy (Nemec-
ko, Francúzsko, Holandsko, 
Anglicko) a porovnával tamojší 
život so životom v Uhorsku. Pri 
návrate domov cez Viedeň sa 
osobne stretol s cisárom Joze-
fom  II., ktorého obdivoval pre 
jeho pokrokové názory a odváž-
ne reformy (tolerančný patent, 
zrušenie nevoľníctva, súpis cir-
kevnej pôdy, zrušenie kláštorova 
rehoľných seminárov.).

Po návrate zo zahraničných 
ciest pracoval do roku 1792 
v  Dolnom Uhorsku ako civilný 
komisár v  armáde a  napokon 
ako vysoko vzdelaný a jazykovo 
vybavený práv- nik zastával 

v  rokoch 1792 - 1795 miesto 
referenta v Uhorskej kráľovskej 
miestodržiteľskej rade v Budíne. 
Pobyt Gregora v  centre Uhor-
ska, ako nadšeného prívrženca 
reforiem cisára Jozefa II., sa mu 
mohol stať osudným. Ako osvie-
tenský jakobín mohol skončiť na 
popravisku pod mečom kata na 
Krvavom poli v máji 1795, kde 
sťali päť uhorských jakobínov 
vedených opátom Ignácom Mar-
tinovichom. Gregor na protest po 
popravách vystúpil z kráľovských 
služieb a ešte v roku 1795 sa vrátil 
do Veľkej Lomnice, kde si založil 
rodinu a zotrval do konca života.

Široko rozhľadený v politických 
a ekonomických otázkach krajín 
strednej Európy i Uhorska a teo-
reticky vynikajúco pripravený, 
sa dal do písania svojich vedec-
kých prác, ktoré pre poznanie 
spoločenských, hospodárskych 
a sociálnych pomerov vtedajšie-
ho Uhorska mali veľký význam.

Ešte v roku 1795 napísal svoj 
najrevolučnejší spis: „Der Majes-
tätsprozess in Ungarn 1795“ (Krá-
ľovský proces v Uhorsku 1795), 
ktorý vyšiel tlačou až v  roku 
1800 v Nemecku. Spis obsahoval 
skutočnú pravdu o  dobových 
pomeroch v Uhorsku, úvahu nad 
zákonmi, drastický popis popra-
vy, činnosti súdov, Katechizmus 

tajnej spoločnosti reformá-
torov v Uhorsku a spŕšku 

výčitiek a  žalôb proti 
cirkevnej hierarchii 

a šľachte ako opory 
feudálneho sys-

tému. Mal veľký 
ohlas v zahraničí 

a v Uhorsku.

G r e g o r 
ako národo-
h o s p o d á r 
a vedec

Vo Veľkej 
Lomnici mal 
Gregor dobré 
p o d m i e n -

ky pre svoju 
vedeckú prácu. 

Svoj čas využíval 
na pozorovania 

účinnosti reforiem 
urbariátov a  kom-

posesorátov v praxi. 
V  roku 1797 napísal 

a  vydal v  Levoči prvú 
národohospodársku prácu 

v  Uhorsku: „De commercio et 
industria Hungariae“ (O obchode 
a priemysle Uhorska), kde otvore-
ne písal o Uhorsku ako zaostalom 
prívesku Rakúska. V tejto práci 
zdôrazňoval slobodu podnika-
nia a voľný zahraničný obchod, 
čo bolo v  tej dobe v  Uhorsku 
nemysliteľné. V roku 1806 napí-
sal svoje najvýznamnejšie dielo 
- prvú monografiu o poddaných: 
„De conditione et indule que rus-
ticorum in Hungaria“

(O  postavení a  povahe sed-
liakov v Uhorsku). V monografii 
popisuje dejiny poddanstva

v Uhorsku od vzniku uhorské-
ho štátu po súčasnosť. Táto Ber-
zeviczyho práca je pozoruhodná 
tým, že obsahuje prvú ostrú 
kritiku feudalizmu ako politicko-

Gregor František Berzeviczy 

procesu obstarávanie zmien a 
doplnkov Územného plánu Obce 
Veľká Lomnica podľa žiadosti 
spoločnosti ALL-Trade, a.s. 
Bratislava.

Hlasovanie poslancov k jed-
notlivým bodom programu, 
zápisnica zo zasadnutia obecné-
ho zastupiteľstva, ako i zvuková 
nahrávka zo zasadnutia sú zve-
rejnené na internetovej stránke 
obce.

(zdroj: zápisnice OZ)

Zhromaždenie 
obyvateľov 
obce

#Starosta obce a poslanci obec-
ného zastupiteľstva pozývajú 
občanov v súlade s § 4, ods. 2, 
písmeno c) zákona č. 369/1990 
Zb. na zhromaždenie obyvateľov 
obce, ktoré sa uskutoční v piatok 
30. Januára 2015 v priestoroch 
Centra zábavy a služieb (bývalé 
Kino) so začiatkom o 18:30 hod.

(zdroj: zápisnice OZ)

Vo februári 
opäť k urnám

Prezident Slovenskej republi-
ky, Andrej Kiska, vyhlásil refe-
rendum o ochrane rodiny a určil 
deň jeho konania na sobotu 7. 
februára 2015. V petícii, ktorú 
iniciovala Aliancia za rodinu sa 
za referendum vyslovilo viac ako 
400-tisíc ľudí.l.

Na priebeh referendového hla-
sovania bude dohliadať Ústredná 
komisia pre referendum a tiež 
obvodné a okrskové komisie. 
Nominovať členov jednotlivých 
komisií môžu politické strany 
Smer, KDH, OĽaNO, Most-
Híd, SDKÚ, SaS a petičný 
výbor Aliancie za rodinu. Mená 
nominantov je potrebné doručiť 
najneskôr do 7. januára 2015 
do podateľne obecného úradu. 
Na to, aby bolo referendum 
platné, je potrebná účasť aspoň 
50 percent oprávnených voličov. 
Referendum o ochrane rodiny je 
v poradí už ôsmim referendom 
v ére samostatného Slovenska. 
Platné bolo iba jediné, a to v roku 
2003, keď sme sa vyjadrovali k 
vstupu Slovenskej republiky do 
Európskej únie.

Referendové otázky:
Súhlasíte s tým, aby sa man-

želstvom nemohlo nazývať 
žiadne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom a 
jednou ženou?

Súhlasíte s tým, aby párom 
(pokračovanie na strane 5)

(pokračovanie zo strany 3)
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Erb Berzeviczy 

-ekonomického systému. Rozbo-
rom politických práv poddaného 
prišiel k poznatku, že „Urbár je len 
na papieri a práva poddaného sú 
oveľa menšie ako povinnosti“. Za 
najväčšie bremeno považoval 
dane.

V  daňovej sústave kritizoval 
hlavne nezdanenosť šľachty 
a  prelátov. Za druhé najväčšie 
bremeno poddaného sedliaka 
považoval „služby pri obrane 
štátu a  na prospech verejné-
ho poriadku“. Na prvé miesto 
v  hospodárstve Uhorska dával 
poľnohos -podárstvo, ktoré bolo 
podľa neho najpevnejším zákla-
dom života a  blahobytu štátu. 
Roľnícka otázka vystupovala do 
popredia aj v ďalších jeho die-
lach, avšak značná časť z  nich 
zostala len v rukopise.

V roku 1808 vydal v Pešti ďalšie 
dielo: „Ansichten des asiatisch-
-europäischen Welthandels“

(Názory na ázijsko -európsky 
obchod).

V  roku 1814 pribudlo vo 
Viedni dielo: „Die Erwei -terung 
des nordischen Handels“ 
(Rozšírenie obchodu so 
Severom), kde zvýraznil 
význam a  výhodnosť 
dopravy po vode a prie-
kopnícky navrhol pre-
pojiť európske rieky tak, 
aby sa vodnými cestami 
cez Dunaj, Tisu, Labe, 
Odru, Vislu, Dnester, 
Poprad, Dunajec, Sávu, 
Drávu atď. prepojilo 
Severné more, Baltické 
more, Čierne more a Jad-
ranské more pre lodnú 
dopravu. Takto by sa cez 
Dunaj zapojilo do medziná-
rodného obchodu aj Uhorsko.

V  roku 1818 napísal svoje 
hlavné ekonomické dielo „Oeco-
nomia Publico Politica“

(O politickej ekonómii). Bolo 
to prvé systematické dielo poli-
-tickej ekonómie, ktorého vyda-
nie všemožne brzdili vládne 
kruhy. Rukopis z roku 1818 vyšiel 
knižne až v roku 1902

v Budapešti v maďarskom pre-
klade: „A közgazdásagról“.

Gregor ako uznávaná vedec-
ká a  literárna osobnosť bol 
členom viacerých domácich 
i  zahraničných spoločností, 
čo mu umožňovalo kontakty 
s popredými vedcami a literátmi 
sveta. Vo feudálnej spoločnosti 
videl veľké disproporcie medzi 
jednotlivými spoločenskými 
triedami a vrstvami, ktoré odha-
lil, pomenoval, a ako prívrženec 
jozefínskych reforiem navrhoval 
aj ich riešenie z pozície svetské-
ho humanistu. Takéto odvážne 

Gregorove myšlienky a napísané 
diela popudzovali nielen šľachtic-
ké a cirkevné, ale predovšetkým 
vládnúce kruhy. Zaujímavosťou 
bolo, že šľachtic Berzeviczy bránil 
poddaný ľud, čo bolo

v jeho kruhoch v danej dobe 
niečo neslýchané.

Gregor ako priekopník, propa-
gátor, reformátor

V roku 1802 sa stal Gregor cir-
kevným a školským inšpektorom 
Potiského dištriktu evanjelickej 
cirkvi a. v., kam patril aj lomnic-
ký a  kežmarský cirkevný zbor. 
Blízke mu bolo hlavne kežmar-
ské evanjelické lýceum, ktorého 
bol ako lýceárny inšpektor dušou 
v prvých dvoch desaťročiach 19. 
storočia. Ako cirkevný funkci-
onár propagoval jozefínsky tole-
rančný patent. Sám bol známy 
nielen svojou náboženskou, ale 
aj národ- nostnou 

humanistickou toleranciou. 
Z pozície tejto funkcie navrhol na 
lýceu niektoré zmeny vo výučbe 
a na skúškach. Propagoval latin-
činu ako spoločný dorozumievací 
jazyk národov Uhorska.

V roku 1807 Gregor žiadal, aby 
na verejných záverečných

skúškach lýcea mohol každý 
študent texty z  latinčiny pre-
kladať do svojho materinského 
jazyka - teda aj Slováci do slo-
venčiny. V roku 1813 bol jedným 
zo zostavovateľov nového škol-
ského poriadku lýcea a  novej 
metódy vyučovania. Výučba 
na lýceu sa rozdelila do ôsmich 
tried gymnázia a do troch aka-
demických tried: práva, filozofie 
a teológie.

Gregor bol tiež priekopníkom 
a propagátorom tatranskej turis-
tiky. Po Tatrách povodil mnohých 
učencov, napr. botanikov: Švéda 
Görana Wahlenberga, Angličana 
Roberta Towsona, Maďara Pavla 
Kitaibela, Kežmarčana Tobiáša 
Maukscha - zakladateľa tatrans-
kej flóristiky. V  rukopise mu 
ostalo niekoľko bádateľských 
prác o Tatrách, napr. „Topografic-
ký opis Studenovodskej doliny“. 
Ďalšie práce pod redakčným 
označením „Die merkwürdigen 
Karpathen in Ungarn“ (Obdivu-
hodné Karpaty v Uhorsku) vyšli 
vo viacerých zborníkoch.

O  Gregorovi bolo známe, že 
v každom období svoj -ho života 
vyvolával svojimi názormi, myš-
lienkami a dielami v spoločnosti 
veľký rozruch. V roku 1802 sa to 
týkalo aj jeho manželstva. Ako 
39-ročný si vzal za manželku 
neter Teréziu Berzeviczyovú, 
dcéru svojho nevlastného brata 
Žigmunda, ktorého mal jeho 
otec v prvom manželstve s Alž-
betou Szontághovou. Na uzav-

retie manželstva s príbuznou 
potreboval získať dišpenz, čo 

vyvolalo istú spoločenskú 
pozornosť. V  manželstve 
sa im narodilo napokon 
8 detí.

Posledný rozruch okolo 
Gregora spôsobili správy 
v  novinách z  roku 1818 
o jeho smrti. Gregor však 
v  skutočnosti zomrel 
na mozgovú mŕtvicu až 
o  štyri roky neskôr vo 
februári 1822, v 60. roku 
svojho života. Do úmrtnej 

matriky výstižne o  jeho 
skone napísal miestny farár 

Michal Wittchen: „Schön und 
gut war sein Leben, ruhig und 

leicht sein Tod“
(Pekný a dobrý bol jeho život, 

pokojná a ľahká jeho smrť).

Gregor bol pochovaný do 
rodinnej hrobky na sta -rom cin-
toríne vo Veľkej Lomnici.

V roku 1973 zmenou územné-
ho plánu obce bol starý cintorín 
s  hrobkou rodiny Berzeviczy 
asanovaný. Pozostatky Gregora 
a ostatných členov rodiny boli 
dňa 25. mája 1973 uložené do 
novej hrobky na novom cintorí-
ne a hrobka bola odovzdaná do 
vlastníctva obce Veľká Lomnica.

(Vladimír Labuda a Ing. Michal 
Šmálik, CSc.)

alebo skupinám osôb rovnaké-
ho pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich 
následná výchova?

Súhlasíte s tým, aby školy 
nemohli vyžadovať účasť detí na 
vyučovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich 
rodičia alebo deti samé nesúhla-
sia s obsahom vyučovania?.

(zdroj: matrika OcÚ)

Z Nádvoria 
sv. Kataríny

Milí čitatelia! Pod týmto 
názvom sa chceme zamýšľať 
v tejto rubrike nad duchovný-
mi témami a pozývať vás na 
duchovné aktivity.

Prečo taký názov? Nádvorie 
pred rímskokatolíckym kosto-
lom sme po jesennej generálnej 
úprave počas odpustovej sláv-
nosti pri jeho požehnaní nazvali 
Nádvorím sv. Kataríny.

Sv. Katarína Alexandrijská je 
patrónkou – nebeskou ochran-
kyňou nielen rímskokatolíc-
keho kostola a farnosti, ale aj 
patrónkou obce. Preto ju máme 
aj v obecnom erbe s kolesom 
a mečom.

Pri tejto príležitosti prihovoriť 
sa vám písaným slovom vám 
chcem, milí čitatelia, zaželať 
pokojné a požehnané prežíva-
nie vianočných sviatkov. Jeden 
z nich sú aj Tri krále. Význam-
ný sviatok, Ježiš Kristus sa dáva 
spoznať aj cudzincom v zastú-
pení troch mudrcov. Niekedy sa 
v tento deň začínala trojkráľová 
koleda – požehnanie domov 
s novou trojkráľovou svätenou 
vodou. Ľudia boli doma, na pole 
sa v zime nechodilo. Dnes pre 
pracovné vyťaženie obyvateľov 
v našich krajoch sa koleda robí 
už počas prvých vianočných dní.

Vianoce sú dobou, kedy 
chceme, aby sa zastavil čas. 
Vieme však, že čas nezastavíme, 
a tak hneď na Štefana povzdych-
neme: „Zase je po sviatkoch!“ Za 
čias Pána Ježiša svadba a veľké 
sviatky neskončili na druhý deň, 
ale trvali 7 dní. Tak aj my máme 
ešte vianočné obdobie, ktoré trvá 
2 až 3 týždne. Doma máme ešte 
vianočný stromček. Je dobré si 
aj po sviatkoch k nemu v tichu 
alebo pri vianočnej hudbe sadnúť 
a spomínať na všetko pekné 
z týchto Vianoc i všetkých, 
ktoré sme už zažili. Pozerať sa na 
figúrky v betleheme pod strom-
čekom či na stole a vžiť sa do tej 
situácie, ktorú vyjadrujú. „Nám, 
nám narodil sa,“ ako spievame. 
To akoby sme povedali „do 
našej rodiny“, a je to tak! Prišiel 

(pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)
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žiť a bývať medzi nás. A to je 
radosť, táto solidarita Božieho 
Syna s nami. Aj keby neboli na 
Vianoce darčeky ani sneh, toto 
je neodškriepiteľná realita: Boh 
prišiel bývať medzi ľudí.

Prajem vám, aby ste aj počas 
tohto vianočného obdobia prežili 
dotyk dobrého Boha, ktorý žil 
tu na zemi medzi nami. Pokoj 
ľuďom dobrej vôle i v novom 
roku 2015!

(Jozef Benko,
farský administrátor)

Hokejisti 
HK Poprad 
obdarovali 
deti 
v Základnej 
škole

Plyšové hračky zo zahádza-
nej ľadovej plochy popradské-
ho zimného štadióna putovali 
vďaka iniciatívne starostu obce 
Petra Dudu a riaditeľa HK 
Poprad Tibora Turana aj do 
Veľkej Lomnice. V popradskom 
hokejovom klube je hádzanie 
plyšových hračiek na ľadovú 
plochu už tradíciou. Tento rok sa 
tak stalo v nedeľu 14. decembra 
počas zápasu podtatrancov s HC 
Košice. Vo štvrtok 18. decembra 
teda nič nestálo v ceste, aby sa 
trojica hráčov HK Poprad 

Daniel Brejčák, Ľubomír 
Malina a Ľubomír Dinda o ne 
podelila so žiakmi miestnej 
Základnej školy. Súčasťou stret-
nutia s Lomničanmi bola i auto-
gramiáda o ktorú bol zo strany 
žiakov ZŠ  obrovský záujem. 
Stretnutie s hráčmi uvítali žiaci 
ako príjemné spestrenie pred 
blížiacimi sa vianočnými práz-
dninami.

(Juraj Kubík)

Telocvičňa 
voňala 
kapustnicou

Telocvičňou pri Základnej 
škole sa v sobotu 20. decembra 
niesla vôňa vianočnej kapust-
nice. Tej však predchádzali 
litre potu, ktoré zo seba dostali 
účastníci futbalového turnaja 
nazvaného futbalová kapustnica. 
Aktuálneho ročníka sa zúčastnilo 
6 tímov – 4 z Veľkej Lomnice 
a 2 mužstvá z Kežmarku. Hralo 

(pokračovanie na strane 7)

Dievčatá z detského folklórneho súboru Lomničanik (snímka: Michal Pindroch)

Malí koledníci oslavujú narodenie Pána (snímka: Michal Pindroch)

Vianoce pod Tatrami 2014
Štvrtá adventná 
nedeľa je vo Veľkej 
Lomnici už niekoľko 
rokov prehliadkou 
tradícií Vianoc 
podtatranského 
regiónu v podaní 
detských folklórnych 
súborov z blízkeho 
okolia pod názvom 
Vianoce pod Tatrami.

I  tento rok sa v  nedeľu 21. 
decembra v priestoroch hotela 
AGRO stretli deti z detských folk-
lórnych súborov Jánošíček Svit, 
Kicorka Lendak, Kutníček Spišské 
Hanušovce, Lomničanik Veľká 
Lomnica a Maguráčik Kežmarok, 
aby prítomných divákov naladili 
na vianočnú atmosféru. Prehliad-
ku vianočných zvykov a obyčajov 
podtatranského regiónu otvoril 
detský folklórny súbor Kicor-
ka z  Lendaku pásmom kolied 
„SOPKA“ pri betleheme v parku 
pri Základnej škole. Hlavný prog-
ram neskôr pokračoval v priesto-

roch hotela AGRO. Do detailov 
prepracované choreografie a ich 
vysoko profesionálne prevedenie 
odmenili prítomní diváci opako-
vaným potleskom. Poďakovanie 
za príjemný vianočný podvečer 
patrí nielen všetkým účinkujú-
cim, ale i týmto usporiadateľom: 
Podtatranské osvetové stredisko 
v Poprade, Obec Veľká Lomnica, 
Klub priateľov Lomničanu Veľká 
Lomnica, Hotel AGRO Veľká 
Lomnica a Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Vysoké Tatry 
– Podhorie.

(Michal Pindroch)

(pokračovanie zo strany 5)
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sa systémom každý s každým, 
pričom hrací čas bol 2 x 7 minút. 
Po náročných 15 zápasoch sa 
víťazom stalo mužstvo „Želez-
ničná“ s kapitánom Vladkom 
Žembom. Železničiari boli záro-
veň mužstvom, ktoré nastrieľalo 
najviac a dostalo najmenej gólov. 
Putovný pohár má tak ďalšieho 
víťaza a môže spokojne rok 
čakať vo vitríne víťazov na 
svojho budúceho „nájomcu“. 

Zúčastnené tímy: 1. Železnič-
ná, 2. Ale, 3. B-Team, 4. Denis-
ka, 5. Maskantjee, 6. Šarkani

(Jozef Kušnierik)

Financie na 
prípravu 
cyklotrás pod 
Tatrami

Ministerstvo dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR 
vyhlásilo v júli 2014 výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie finančného príspevku na 
projekty zamerané na realizáciu 
euroregionálnych aktivít na rok 
2014. Združenie Euroregión 
Tatry v Kežmarku v rámci spo-
mínanej výzvy podalo projekt 
„Príprava na vybudovanie cyk-
listického chodníka v podta-
transkom regióne“ a bolo úspeš-
né. Partnermi tohto projektu sú 
Zväzok Euroregión „Tatry“, 
Európske zoskupenie územ-
nej spolupráce Tatry (EZUS 
TATRY), Prešovský samospráv-
ny kraj, Mesto Spišská Belá, 
Mesto Podolínec a obce Veľká 
Lomnica a Vyšné Ružbachy.  

V predchádzajúcich rokoch 
boli v rámci viacerých výziev 
a projektov prostredníctvom 
Euroregiónu „Tatry“ a jeho 
členov vypracované štúdie a pro-
jektové dokumentácie nevy-
hnutné pre samotné budovanie 
jednotlivých úsekov cyklotrasy 
okolo Tatier. Okrem tohto boli 
v uplynulom období vybudované 
časti dielčich cyklochodníkov, 
ktoré sa nachádzajú na hlavnej 
trase Cesty okolo Tatier alebo 

(pokračovanie na strane 8)

FK Veľká Lomnica
FK Veľká Lomnica 
zaznamenala v tomto 
ročníku súťaže viaceré 
zmeny v organizačnej 
činnosti, športovej 
činnosti, ale aj vo 
vedení futbalového 
klubu. V lete si 
členovia futbalového 
klubu zvolili v priamej 
demokratickej voľbe 
nové vedenie. Na 
čelo klubu bol veľkou 
väčšinou zvolení nový 
predseda Mgr. Peter 
Duda. Za tajomníka 
bol zvolený Ing. Juraj 
Kubík.

Nove vedenie predstavilo 
svoju víziu klubu zameranú na 
tesnú spoluprácu s obcou Veľká 
Lomnica, udržanie A  mužstva 
na čelných pozíciách 6. Ligy 
Podtatranského futbalového 
zväzu a zameranie sa na prácu 
s mládežou. Mládež vidí vedenie 
ako najdôležitejší pilier udržania 
rozvoja športu a obce.

Prvé kroky vedenia viedli 
k  detailnému oboznámeniu 
sa so stavom. Bolo zistené, že 
klub je materiálovo - technický 
dobre zabezpečený, ale s nedos-
tatkom hráčov A mužstva a bez 
trénerskej základne. Tento stav 
bol vyriešený vytvorením týmu 
trénerov pod vedením šéf trénera 
Zoltána Kubáta a zabezpečením 
nových hráčov z dorastu a dopl-
nený hosťujúcimi hráčmi v klube. 
V neposlednom rade sme museli 
doriešiť stav finančnej kontroly 
hlavného kontrolóra obce, ktorý 
mal výhrady k evidencii výdavkov 
spojených s dotáciou obce ktoré 

súviselo s  činnosťou bývalého 
vedenia klubu.

Pre športujúcu mládež vo 
veku od 6 rokov boli vytvorené 
dve tréningové jednotky. Kde 
je veľká účasť mládeže, čo klub 
teší a  dáva mu odhodlanie do 
ďalšej práce. Pri tvorbe tréningov 
vychádzame zo skúseností vyško-
lených trénerov na futbal, ale aj 
trénerov pohybových činností 
a reprezentantov krajín v rôznych 
športoch. A mužstvo mužov je 
v aktuálnom ročníku na ôsmom 
mieste. To síce nie je uspokojivá 

FK Veľká Lomnica - žiaci 2014/2015 (snímka: archív OcÚ)

FK Veľká Lomnica - dorast 2014/2015 (snímka: archív OcÚ)

FK Veľká Lomnica - muži 2014/2015 (snímka: archív OcÚ) 

situácia, ale klub stráca na prvého 
v tabuľke len šesť bodov, čo mu 
dáva celkom dobrú štartovaciu 
pozíciu do pokračovania v jarnej 
časti. O tejto situácií sme infor-
movali aj na slávnostnej večeri 
členov futbalového klubu. Pre 
fanúšikov sme pripravili pravi-
delnú súťaž počas stretnutia na 
ihrisku vo Veľkej Lomnici za atrak-
tívne ceny. Futbalový klub Veľká 
Lomnica verí, že futbalu vo Veľkej 
Lomnici sa bude dariť pre radosť 
športovcov a priaznivcov futbalu.

(Juraj Kubík)

(pokračovanie zo strany 6)
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sú jej odbočkami. Existujúce 
cyklistické chodníky preukáza-
li vysokú životaschopnosť a sú 
nepretržite využívané turistami a 
miestnymi obyvateľmi na pohy-
bové aktivity. Priniesli podstat-
né oživenie turistického ruchu 
daného územia. 

A teda v rámci vyššie uvede-
ného úspešného projektu pod-
poreného ministerstvom dopravy 
budú vypracované: 

1. dokumentácia pre staveb-
né povolenie na úseku od k. ú. 
Huncovce – Veľká Lomnica po 
k. ú. Poprad, 

2. dokumentácia pre územné 
rozhodnutie a dokumentácia 
pre stavebné povolenie na 
úseku Strážky (kaštieľ Strážky) – 
Spišská Belá (Beliansky rybník) 

3. dokumentácia pre územné 
rozhodnutie na úseku Spišská 
Belá (Beliansky rybník) – Slo-
venská Ves – Podhorany - Topo-
rec - Podolínec – Vyšné Ružba-
chy. 

Celková výška rozpočtu pro-
jektu činí: 44.425,98 € (z toho: 
dotácia z ministerstva vo výške 
39.908,-€ a vlastné zdroje 
partnerov projektu vo výške 
4.517,98 €). Predmetné pro-
jektové dokumentácie sa majú 
spracovať do konca júna 2015. 
Tieto úseky by v budúcnosti mali 
nadväzovať na už vybudovanú 
časť cyklotrasy zo Spišskej Belej 
do Tatranskej Kotliny s plánova-
ným prepojením na poľskú časť 
Vysokých Tatier. Ďalej je naplá-
nované prepojenie Tatranskej 
Kotliny s Tatranskou Lomnicou 
a Huncoviec s Kežmarkom (sú 
už pripravené projektové doku-
mentácie). Cieľom týchto snáh je 
možnosť prejsť na bicykli z regi-
onálnej cyklotrasy okolo Tatier 
priamo na medzinárodnú cyklo-
trasu EuroVelo 11 prechádzajú-
cu územím Slovenska (z Poľska 
cez Mníšek n/Popradom -  Starú 
Ľubovňu – Prešov – Košice do 
Maďarska).

(Euroregión Tatry)

Exotická a charizmatická Natascha Wright je líderkou projektu AMERICAN DIVAS a tiež čelenkou dance-popovej 
formácie La Bouche. V sprievode klaviristu spieva svetoznáme balady. Táto show je vhodná ako hlavný propgram večera, 
rovnako ako prestrenie akejkoľvek spoločenskej akcie.

Repertoár tohto vystúpenia tvoria sklady ako: Natural woman, Fever, Killing me softly, Summertime, Endless love, 
Get here, If you don‘t know me, Beautiful, Papa was a rolling stone, Stand by me, One day I‘ll fly away, Unforgettable...

Spevák, klavirista a skladateľ Alfred McCrary (klavírny doprovod) počas svojej 30-ročnej kariéry precestoval už celý 
svet. Popri svojich aktivitách v skupine The McCrary‘s spolupracoval ako vokalista s takými hviezdami ako Stevie Wonder, 
Diana Ross, Pat Boone, Little Richard, Elton John, Michael McDonald, Al Jarreau, David Foster i Quincy Jones... Spieval 
tiež spolu s Michaelom Jacksonom v skladbách You Are Not Alone, Earth Song, I Will Be There a We Are The World.

(pokračovanie zo strany 7)


