
oficiálny informačný občasník obyvateľov Veľkej Lomnice
ročník II.

2015

Oficiálny informačný občasník obyvateľov obce Veľká Lomnica  elektronickú verziu nájdete na www.velkalomnica.sk  nepredajné!

obecné 1NOVINY
Vážení spoluobčania,

nedeľa
17. 5. 2015
19.00 h
evanjelický
kostol

Lomničania, 
návštevníci obce, 
sympatizanti 
a priaznivci Veľkej 
Lomnice, od vydania 
nultého čísla obecných 
novín, oficiálneho 
informačného 
občasníka obyvateľov 
Veľkej Lomnice, 
uplynulo už takmer 
päť mesiacov.

Pôvodný zámer vydávať 
noviny v dvojmesačnom inter-
vale sa nepodarilo naplniť najmä 
z dôvodu, že po minuloročných 
jesenných komunálnych voľ-
bách bolo potrebné nanovo  
nastaviť „systém“ fungovania 
úradu, obecného zastupiteľstva, 
pracovných komisií, ale i samot-
ných pracovných procesov. Nič 
výnimočné, rovnakým životom 
žijú snáď všetky samosprávy na 
Slovensku. 

V krátkosti si dovolím zrekapi-
tulovať obdobie od nultého čísla 
obecných novín. V predposled-
ný januárový deň sme spolu 
s poslancami obecného zastu-
piteľstva urobili odpočet svojej 
práce za rok 2014, kde sme na 
zhromaždení obyvateľov obce 
informovali prítomných o demo-
grafickom vývoji, o  ekonomic-
kých ukazovateľoch, o najdôle-
žitejších míľnikoch za rok 2014, 
ako aj o  výhľade do budúcich 
rokov.  Podrobné informácie zo 
zhromaždenia obyvateľov obce 
sú Vám k dispozícii i na interne-
tovej stránke obce. 

Bohatá snehová nádielka nás 
počas uplynulej zimy nezaskočila 
a na rozdiel od iných miest a obcí 
sme nemuseli vyhlásiť žiaden 
kalamitný stupeň. Len vďaka 
operatívnemu prístupu a  obe-
tavému nasadeniu pracovníkov 
malých obecných služieb, ako aj 
ťažkých mechanizmov, zostala 
obec prejazdná bez obmedzení 

Starosta obce Peter Duda

a vďaka včasnému odvozu pre-
bytočného snehu do odľahlejších 
častí obce sme nezaznamenali 
krízovú situáciu ani počas jeho 
topenia. 

Viacerí z  Vás ste sa pred 
veľkonočnými sviatkami tešili 
na krížovú cestu obcou. Všetko 
bolo nachystané do posledného 
detailu, počasie však opäť ukáza-
lo svoju odvrátenejšiu tvár. Nako-
niec sme sa museli „uspokojiť“ iba 
s hranou krížovou cestou, ktorou 
sa dobrovoľníci z miestnej kato-
líckej farnosti predviedli v nád-
hernom prostredí evanjelického 
kostola. 

V  aktuálnom čísle obecných 
novín nájdete stručné informácie 
z tretieho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Prinášame zopár 
dobrých rád a informácií o dar-
covstve krvi, nakoľko posledná 
májová sobota sa bude vo Veľkej 
Lomnici niesť v  duchu huma-
nizmu. Zdraviu, ako aj ochrane 
životného prostredia, je venova-
ný článok o likvidácii škodlivého 

viac na www.velkalomnica.sk

azbestocementového eternitu. 
Z  oblasti športu budete mať 
možnosť zoznámiť sa s najlepší-
mi šachistami obce, s plánmi jed-
notlivých futbalových družstiev 
v jarnej časti súťaže a verím, že 
príbeh úspešného lomnického 
rodáka Jána Wenczela bude pre 
Vás inšpiráciou na jarné spozná-
vanie Veľkej Lomnice a jej okolia 
zo sedadla velocipédu. Keď sme 
už pri slávnych rodákoch, v tomto 
vydaní predstavíme významné-
ho architekta a pedagóga Hansa 
(Jána) Broosa, ktorý sa v  našej 
obci narodil, avšak svoj talent 
a vedomosti rozvinul až v ďalekej 
Brazílii. 

V golfových kruhoch na Slo-
vensku je dobre známy charita-
tívny golfový turnaj Petra Bondru, 
každoročne organizovaný v gol-
fovom rezorte Black Stork vo 
Veľkej Lomnici. Počas turnaja 
významní športovci, podnika-
telia, ale i osobnosti kultúrneho 
a spoločenského života prerozde-
lia na dobročinné účely nemalú 

finančnú sumu. Som nesmierne 
rád, že z iniciatívy pána Romana 
Rataja a v spolupráci s nadáciou 
Miroslava Šatana môžeme spolu-
organizovať podobné charitatív-
ne podujatie, príznačne nazvané 
Lomničania Lomničanom. Bene-
fičná  akcia bude obohatená 
o koncert skupiny FRAGILE, ale 
viac informácii o podujatí si pre-
čítate v samostatnom rozhovore 
s pánom Romanom Ratajom.

S prianím príjemne strávených 
chvíľ pri čítaní obecných novín

Peter Duda
starosta obce
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Z tretieho 
zasadnutia 
obecného 
zastupiteľstva

V utorok 24. marca 2015 sa 
v  zasadačke  obecného  úradu 
konalo tretie zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva. Tomu pred-
chádzali zasadnutia jednotlivých 
komisií,  ktoré  sa  uskutočnili 
v  týždni od 16. do 19. marca. 
Obecné  zastupiteľstvo  (ďalej 
len OZ) sa riadilo schváleným 
programom a prijalo uznesenia 
č. 33 – 48. OZ zrušilo neaktuálne 
uznesenia č. 14/2011 a 81/2014. 
Vyhovelo  upozorneniu  pro-
kurátora  č.  535/2015  zo  dňa 
2. 3. 2015 a zrušilo nezákonne 
prijaté  uznesenia  č.  199/2014 
a č. 193/2014 k nájomnej zmluve 
ohľadne zdravotného strediska 
a upozornilo hlavného kontro-
lóra  (ďalej HK)  na  porušenie 
jeho povinnosti s poukázaním 
na § 18f ods. 1 písm. a), zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení.  OZ  prerokovalo  správu 
HK na rok 2014 a uložilo HK 
predložiť  poslancom podnety, 
ktoré podal HK v rámci trestno
právneho konania a výsledky 
týchto prešetrení. OZ schválilo 
nový  Štatút  obce,  zobralo  na 
vedomie rozpočtové opatrenie 
(ďalej RO) č. 5 z 30. 12. 2014 
vo výške 55 697 €, schválilo RO 
č. 1 a navýšenie rozpočtu obce 
o 121 125 € v súvislosti s úpra-
vou podielových daní na sumu 
1 102 783 €, upravilo rozpočty 
v originálnych kompetenciách 
na sumy: materská škola (MŠ) 
169 400 €, školská jedáleň (ŠJ) 
62 900 €,  centrum  voľného 
času  63 065 €,  vlastné  príjmy 
ŠJ 16 500 € a školský klub detí 
(ŠKD) 840 €. OZ prijalo vše-
obecne záväzné nariadenia: VZN 
č. 1/2015, Dodatok č. 2 k VZN 
č. 8/2013 o financovaní mater-
skej školy a školských zariadení, 
ktoré sú zriadené na území Obce 
Veľká Lomnica, VZN č. 2/2015 
o podmienkach podnikania na 
území Obce Veľká Lomnica a na 
návrh HK zrušilo VZN č. 7/2011 
o  obmedzení  hazardných  hier 
na území Obce Veľká Lomnica. 
Poslanci  OZ  prerokovali  plat 
starostu obce, neschválili navr-
hnutých  dobrovoľných  stráž-
cov  poriadku  (DSP)  E.  Pištu 
a Ľ. Čonku a zrušili uznesenie 
č. 47/2013, ktorým bol navrh-
nutý  za  DSP  E.  Polhoš.  OZ 
schválilo odpísanie pohľadávok 
pred rokom 2009 na účte 31933 
vo  výške  723,70 €,  na  účte 

Zľava: Starosta obce P. Duda, Ľ. Antal, Juraj Krajňák, Ján Krajňák, F. Tropp, J. Husák, J. Lukáč (foto: Emília Tokárová)

Majster obce Juraj Krajňák (vľavo) pri maximálnom sústredení (foto: Emília Tokárová)

Poznáme Majstra obce
Tretieho mája 
sa uskutočnil 
v priestoroch ZŠ s MŠ 
vo Veľkej Lomnici 
šachový turnaj 
o cenu a Majstra 
obce. V úvodnom 
príhovore PaedDr. Ján 
Husák, riaditeľ turnaja 
a zároveň nestor 
a propagátor šachu 
vo Veľkej Lomnici, 
privítal šachistov na 
18. ročníku šachového 
turnaja.

Riaditeľ turnaja na úvod 
vysvetlil, čo znamená rok 1887 na 
logu šachového turnaja. V tomto 
roku náš rodák Andrej Sponer 
začal uverejňovať vlastnú šacho-

vú kompozíciu. Na šachovom tur-
naji bojovalo 28 šachistov z Veľkej 
Lomnice, Kežmarku, Popradu, 
Mlynice, Hranovnice a z Levoče. 
Hralo sa na 7 kôl švajčiarskym 
systémom. Hlavným rozhodcom 
bol Juraj Krajňák. Šachový turnaj 
otvoril starosta obce Peter Duda, 
ktorý privítal šachistov a po sym-
bolickom 1.ťahu na 1. šachovni-
ci, bol turnaj otvorený. Boje na 
šachovniciach boli neľútostné. 
Až posledné kolo určilo víťa-
zov. V turnaji o cenu obce bolo 
poradie: 1. Ing. František Tropp, 
2. Jozef Lukáč, 3. Juraj Krajňák. 
Ceny v súťaži o majstra obce si 
odniesli: 1. Juraj Krajňák, 2. Ján 
Krajňák, 3. Bc.  Ľubomír Antal. 
Šachový turnaj mal veľmi dobrú 
úroveň. O občerstvenie a výbor-
ný guláš sa postarali Ing. Emília 
Tokárová, Mgr.  Mária Langová 

a  Mgr.  Marta Ištocyová. Víťazi 
dostali poháre, diplomy, medaily. 
Vecné ceny zabezpečila Tatranská 
mliekareň, a. s. v Kežmarku, za 
čo im patrí poďakovanie. Všetci 
účastníci boli spokojní a  už sa 
tešia na 19. ročník.

Kto bol Andrej Sponer? Poli-
tik, právnik, spisovateľ a výbor-
ný šachista. Bol priekopníkom 
kompozičného šachu v  Uhor-
sku. Narodil sa 4. februára 1842 
vo Veľkej Lomnici a  zomrel 
22.  novembra 1917. V  rokoch 
1852–1860 študoval na Lýceu 
v Kežmarku a potom na Právnic-
kej a filozofickej fakulte Univerzi-
ty v Budapešti, kde v roku 1865 
získal tituly doktor práv a doktor 
filozofie. Pochovaný je spolu 
s manželkou Idou na miestnom 
cintoríne vo Veľkej Lomnici.

(PaedDr. Ján Husák)

(pokračovanie na strane 3)
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MUDr. Peter Marko, všeobecný lekár pre dospelých (foto: internet)

31924 vo výške 7 164,29 € a na 
účte 31805 vo výške 578,80 €, 
schválilo neuplatnenie predkup-
ného  práva  z  Kúpnej  zmluvy 
zo dňa 13. 11. 1995 uzavretej 
medzi Obcou Veľká Lomnica 
a  Ing.  Vladimírom  Drozdom 
s manželkou za účelom odkú-
penia  nehnuteľnosti  –  staveb-
ného pozemku parc.  č. C  KN 
1620/96  o  výmere  625 m2 za 
sumu 30 400 €, schválilo spôsob 
predaja pozemku parc. č. KN C 
4825/250 trvalý trávnatý porast 
o výmere 219 m2 vo vlastníctve 
Obce Veľká Lomnica z dôvodu 
hodného  osobitného  zreteľa, 
lebo predmetný novovytvorený 
pozemok parc.č. KN C 4825/250 
trvalý trávnatý porast o výmere 
219 m2  je  súčasťou  prístupo-
vej  cesty  k  rodinnému  domu 
žiadateľa Ing. Mariána Tokára 
s manž.  Ing. Emíliou Tokáro-
vou, Tatranská  501/24, Veľká 
Lomnica a uložilo Obci Veľká 
Lomnica zverejniť zámer spô-
sobu predaja pozemku najmenej 
15 dní na úradnej  tabuli obce 
a na internetovej stránke obce 
pred zasadnutím OZ, schválilo 
predaj  pozemkov Ladislavovi 
Pištovi  s  manž.,  Nový  Dvor 
29/38, Veľká Lomnica,  podľa 
návrhu GP č. 42/2008 na odde-
lenie pozemkov p. č. 3003/28 
a porealizačné zameranie  rod. 
domu parc. č. 3003/29, pričom 
zámer  prevodu  majetku  obce 
bol zverejnený v zákonom sta-
novenej lehote podľa § 9a ods. 8 
písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskor-
ších zmien a predpisov na úrad-
nej tabuli a internetovej stránke 
dňa 09. 3. 2015.
Hlasovanie poslancov k pri-

jatým  uzneseniam,  podpísané 
uznesenia starostom obce č. 33 
až 48, podpísané VZN č. 1/2015 
a  VZN  č.  2/2015,  zápisnica 
z  rokovania OZ, ako  i zvuko-
vé  nahrávky  po  jednotlivých 
bodoch programu sú zverejnené 
na internetovej stránke obce.

(zdroj: zápisnica z 3. OZ)

Z Nádvoria 
sv. Kataríny
Timothy Radcliffe OP spomí-

na: „Keď som bol provinciálom 
Anglickej  provincie,  navštívil 
som istý kontemplatívny kláštor, 
ktorý postupne končil svoju čin-
nosť. Žili tam už len štyri sestry 
a  tri z nich boli  staršie.  Jedna 
sestra mi povedala: „Timothy, 
však  Boh  nedopustí,  aby  náš 
kláštor  zanikol?“  Spolubrat, 
ktorý stál pri mne, zareagoval: 

Hľadáme darcov krvi
Po vzore ostatných 
samospráv pripravuje 
obec spolu so 
Slovenským červeným 
krížom, Národnou 
transfúznou 
službou a ďalšími 
partnermi I. ročník 
akcie zameranej 
na dobrovoľné 
darcovstvo krvi. Pri 
tejto príležitosti sme 
oslovili všeobecného 
lekára MUDr. Petra 
Marka a požiadali ho 
o odborné stanovisko 
k viacerým otázkam, 
ktoré s darovaním 
krvi súvisia. Veríme, 
že jeho odpovede 
Vás obohatia 
a viac zorientujú 
v problematike 
darcovstva krvi.

Prečo je výhodné darovať 
krv?

Organizmus sa trénuje na 
situácie spojené so stratou krvi 
a dochádza k stimulácii tvorby 
nových červených krviniek. Dar-
covia sa zvyčajne cítia lepšie ako 
tí, ktorí krv nedarovali. Pri daro-
vaní sa vykonáva komplexné 
vyšetrenie krvi. Je to tiež preja-
vom ľudskosti, nikto nevie, kedy 
bude on, alebo blízky príbuzný 
krv potrebovať…

Kto môže byť darcom krvi?
Človek vo veku 18–60 rokov 

s hmotnosťou minimálne 50 kg. 
Darca je najmenej 2 týždne bez 
horúčky a hnačky a neužíval za 

posledný mesiac antibiotiká. Je 
najmenej 48 hodín po očkovaní a 
za posledných 6 mesiacov neab-
solvoval operáciu ani tetovanie, 
nepodstúpil piercing alebo aku-
punktúru, nemá prejavy alergie, 
neprekonal infekčnú hepatitídu 
typu B a C, nie je nosičom HIV 
a nemal kontakt s HIV pozitívnou 
osobou. Darca taktiež nesmie 
trpieť na chronické ochorenie. 
Ženám sa neodporúča darovať 
krv počas menštruácie a teho-
tenstva, najskôr 6 mesiacov po 
pôrode, ukončení tehotenstva 
alebo dojčenia.

Kto trvalo nemôže darovať 
krv?

Hemofilici, pacienti liečení 
v  minulosti krvnými derivát-
mi, ďalej tiež osoby užívajúce 
anabolické steroidy bez pred-
pisu lekára, narkomani, ktorí 
užili drogy vnútrožilovo alebo 
vnútrosvalovo, osoby poskytu-
júce alebo prijímajúce platené 
sexuálne služby a osoby s pro-
miskuitným spôsobom života 
s častým striedaním sexuálnych 
partnerov.

Ako sa pripraviť pred odbe-
rom krvi?

24 hodín pred odberom 
vypiť najmenej 2,5 litra tekutín 
(voda, minerálka, čaj, čierna 
káva, ovocné šťavy), ráno pred 
odberom vypiť 500 ml tekutín. 
Pred odberom krvi nehladujte 
a nepríďte nalačno. Vynechajte 
večer pred odberom tučné jedlá 
(syry, smotanu, maslo, mäso, úde-
niny). Vhodné sú ľahké sacharido-
vé jedlá (ovocie, zelenina, suchá-
re, džem, med) 24 h. pred odbe-
rom sa nevystavujte psychickej 
a  fyzickej námahe, vynechajte 
tréning a posilňovňu, doprajte si 
dostatok spánku a alkohol nepite 
najmenej 12 h pred odberom. 
Nefajčite minimálne šesť hodín.

Ako bude prebiehať odber 
krvi?

Pripravte si občiansky preukaz, 
preukaz poistenca, prípadne 
preukaz darcu. Vyplníte zdravot-
ný dotazník, odoberieme vám 
vzorku krvi na rýchle vyšetrenie, 
v prípade dobrého výsledku pre-
behne odber približne 400 ml 
krvi.               (Mária Mlaková)

(pokračovanie na strane 4)

(pokračovanie zo strany 2)
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Ján (Hans) Broos - architekt, pedagóg

o tom, ako ho miešať a čo doň 
pridávať. Broos používal veľrybí 
olej. V  dobe, kedy Broos začí-
nal, bol veľkou technologickou 
inováciou prechod od kameňa 
k betónu. Dovtedy neexistoval 
kostol, alebo kaplnka, ktoré by 
neboli z prírodného kameňa.

V  šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia Broos presťahoval 
svoju kanceláriu do Săo Paulo. 
Tu pokračoval vo vypracovávaní 
projektov rezidenčnej a inštitu-
cionálnej architektúry. Začal aj 
proces realizácie dôležitých sta-
vieb v celej krajine, hlavne prie-
myselných budov, ako sú stavby 
textilnej spoločnosti Hering 
v Santa Catarina a Nordeste.

Projektoval religiózne stavby, 
ako napríklad kostol Igreja Săo 

Jan (Hans) Broos

Abadia De Santa-Maria, Săo Paulo, Brazília - 1975

Kostol a farské centrum sv. Bonifáca, Săo Paulo, Brazília

„Veď nechal umrieť aj vlastného 
Syna. Nechajme to na neho.“
Drahí čitatelia!
A  tu  sa  môžeme  pozastaviť 

nad otázkou: „Je Boh skutočne 
dobrý,  keď  dopustí  vo  svete 
rôzne  tragédie,  vojny,  hlad… 
A veď dokonca dopustil aj smrť 
svojho vlastného Syna. Aký je 
to otec?“ Áno, to je ten správ-
ny termín: „dopustí“, a nie že 
„chce“. Boh nám dal slobodnú 
vôľu,  a  preto  rešpektuje  naše 
rozhodnutia. Vojny, hlad či iné 
tragédie sú často následkom ľud-
skej pýchy a egoizmu. Ale Boh 
je veľmi dobrý pedagóg a čaká, 
aby z toho povstalo niečo doko-
nalejšie. Lebo  jemu nejde  len 
o pozemské (chvíľkové) šťastie, 
ale hlavne o to večné. Ide mu 
o to, aby sme si uvedomili, že sú 
tu aj dôležitejšie veci ako maje-
tok a kariéra…
Veď  aj  zo  smrti  Jeho  syna 

Ježiša povstalo niečo dokona-
lejšie – naša spása. A práve tu 
je to posolstvo Veľkej Noci, že 
Boh nie je krutý kvôli tomu, že 
poslal svojho Syna na smrť, ale 
milosrdný k nám všetkým, lebo 
jeho smrťou nám dal možnosť 
žiť  vo  večnej  radosti.  Preto 
píšem „možnosť“,  lebo tu Boh 
nemôže nikoho nútiť dostať sa 
tam. Následkom neposlušnosti 
prvých ľudí k Bohu bola okrem 
iného smrť. A tu Ježiš Kristus 
nielenže  zomiera  za  nás,  ale 
vstáva z mŕtvych. Prázdny hrob 
je pre nás nádejou, že sa Ježi-
šovou smrťou všetko neskonči-
lo. Lebo aj mnohí z nás môžu 
povedať, že veľkonočné sviatky 
skončili a už je potrebné sa vrátiť 
do starého zabehaného života. 
Ak  sa  však  vrátime  úplne  do 
tých starých koľají, to je vysvet-
lenie toho, prečo sa svet nemení 
k lepšiemu, ale naopak. Nepri-
jímame milosrdenstvo od Boha 
a následne ho potom nemôžeme 
rozdávať  ľuďom  okolo  seba. 
Dnešný svet sa topí v hriechoch 
pýchy a egoizmu, v krvi nenaro-
dených detí, v slzách hladných 
ukrivdených. Mnoho kresťanov 
sa len navonok hlási k Cirkvi. 
Po celé roky nepristupujú k svia-
tostiam, nezúčastňujú sa nedeľ-
ných svätých omší a naviac sa už 
nestarajú o kresťanskú výchovu 
svojich  detí.  Často  príčinou 
tejto  ľahostajnosti  nie  je  zlá 
vôľa, ale neuvedomenie si dôle-
žitosti Božieho milosrdenstva, 
že Boh mi odpúšťa, že mi dáva 
opäť novú šancu, že sa môžem 
zmeniť.  Nehanbime  sa  za  to, 
že chceme byť dobrí, veď to je 
normálne. To dnešný svet nám 
predsúva poprehadzované hod-
noty. A nepozerajme sa na iných, 
neporovnávajme sa s druhými, 

(pokračovanie na strane 5)

(pokračovanie zo strany 3)

kanceláriu. Popri tom pracoval 
taktiež na niektorých iných pro-
jektoch ako architekt.

Sklamaný spustošením, ktoré 
zanechala 2. svetová vojna, Broos 
opustil Nemecko v  roku 1953 
a smeroval priamo na juh Brazí-
lie. Usadil sa v meste Blumenau, 
ktoré bolo založené a osídlené 
Nemcami. Začínal intenzívne pro-
fesionálne aktivity, rozvíjal rôzne 
projekty a stavby v regióne Vale 
do Itajaí. Aby mohol právoplatne 
a podľa zákona vykonávať svoju 
profesiu architekta, trávil určité 
obdobie (1953 - 1957) v Rio de 
Janeiro, kde absolvoval proces 
overenia platnosti svojho diplo-
mu na vtedajšej Národnej fakulte 
architektúry Brazílskej univerzity, 
ktorú ukončil s vyznamenaním.

Do Brazílie prišiel Broos presne 
vo chvíli, keď bol betón niečo 
nové, prakticky pripravené na 
využitie. Ale ešte sa diskutovalo 

Narodil sa 9. októbra 
1921 vo Veľkej 
Lomnici. Zomrel 
23. augusta 2011 
v nemocnici Santa 
Catarina v Blumenau 
(Brazília).

Ján Broos sa narodil ako syn 
stolára. Profesii architekta sa 
zaúčal už u  otca vykonávaním 
kamenárskych a tesárskych prác. 
V  rokoch 1934 - 1940 navšte-
voval Evanjelické reálne gym-
názium v  Kežmarku. Štúdium 
začal na Univerzite v Prahe, ale 
kvôli druhej svetovej vojne sa 
presťahoval do Braunschwei-
gu v Nemecku, kde vyštudoval 
Technickú univerzitu. V roku 1949 
sa presťahoval do Karlsruhe. Tu 
začal svoju kariéru ako asistent 
profesora Egona Eiermanna, jed-

ného z najznámejších osobností 
povojnovej obnovy nemeckých 
miest, hlavne Berlína a Stuttgar-
tu. Participoval aj na rekon štrukcii 
mesta Lübeck, kde mal vlastnú 
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Residencia Hans Broos, Morumbi

Capela Do Mosteiro De Săo Bento

Igreja - Luterana De Itoupava Seca

Bonifácio (1966), prvý kostol 
postavený z  pohľadového 
betónu, za ktorý dostal celý rad 
ocenení. Ďalšími stavbami boli 
kláštor Săo Bento, ktorý sa nachá-
dza v meste Vinhedo, 70 km od 
Săo Paulo a opátstvo Santa Maria 
v Săo Paulo.

V  osemdesiatych rokoch 20. 
storočia z dôvodu stavby textilnej 
fabriky Hering do Nordeste býval 
Broos v Pernambuco.

V  tomto období realizoval 
v regióne Recife aj ďalší priemy-
selný projekt – Pletiareň Tecanor 
(1978 - 1983), ktorému bola orga-
nizáciou IAB/SP udelená výročná 
cena za priemyselné budovy.

V Olindaô pracoval v oddele-
ní urbanistiky na preplánovaní 
mesta, kde ulice a  staré časti 
mesta prispôsobil prírode. Roz-
víjal taktiež projekty po boku 
výtvarného umelca Francisca 
Brennanda a sociológa Gilberta 
Freire.

Počas života v São Paulo, vo 
štvrti Morumbi, si Ján Broos 
naprojektoval jednu z  najkraj-
ších rezidencií z betónu a skla. 
Reliéf terénu so zvýrazneným 
sklonom bol vybraný jeho priate-
ľom, maliarom Robertom Burlem 
Marxom, ktorý vytvoril veľkolepú 
záhradu s exotickými a divými 
rastlinami.

Od konca deväťdesiatych 
rokov 20. storočia Ján Broos trpel 
ťažkou nevyliečiteľnou degene-
ratívnou chorobou, ktorej symp-
tómy, podobné symptómom 
Parkinsonovej a Alzheimerovej 
choroby, sa prejavovali so zvy-
šujúcou sa tendenciou. Choroba 
mu začala napádať pamäť a tra-
senie rúk mu pomaly znemož-
ňovalo písanie. V  posledných 
rokoch bolo viditeľné enormné 
úsilie, ktoré vynakladal na to, 
aby si udržal jasnú myseľ. Mal 
vo zvyku používať veľký zápisník 
od Ediçőes Paulinas, ako keby to 
bol denník. Keď bol na schôdzi, 
alebo pri dôležitom rozhovore, 
detailne si do neho zazname-
nával všetko, ako keby to bola 
jeho záložná pamäť. Strany 
s dátumom boli symetricky roz-
delené na štvorce. Úlohy si Broos 
zaznamenával zelenou farbou, 
ostatné záležitosti boli zazna-
menané čiernou alebo modrou 
farbou. Ďalšie mentálne cvičenie, 
ktoré si dával, bolo zaznamená-
vanie jeho spomienok. Nesna-
žil sa zachovať lineárny, alebo 
chronologický sled myšlienok. 
Zameriaval sa na vzťah, ktorý 
udržiaval s niektorými osobami, 
ktoré boli v jeho živote dôležité. 
Aby si udržal ply nulosť písma, 
začal ako vodítko používať pra-
vítko. V  roku 2008 Broos začal 
preklad hlavného diela čínskeho 
filozofa a básnika Lao Tsé, Tao Te 
King, a to z nemeckej verzie, pri-

pravenej nemeckým sinológom 
Richardom Wilhelmom, ktorý bol 
publikovaný v roku 1910. Zaují-
mal sa o taoizmus.

Z  jeho tvorby pochádzajú 
náboženské a  priemyselné 
stavby, verejné budovy, urbanis-
tické a rezidenčné projekty. Bol 
autorom približne 450 katalogi-
zovaných veľkolepých projektov 
v Nemecku a Brazílii, z ktorých 
bolo približne150 aj zrealizova-
ných.

(Pre Obec Veľká Lomnica
pripravil Vladimír Labuda 
a Ing. Michal Šmálik, CSc.

Spolupráca: Michal Pindroch, 
PhDr. František Žifčák)

neznechucujme sa  ich správa-
ním. Veď každý si  je strojcom 
svojho vlastného šťastia (aj toho 
večného). Božie Milosrdenstvo 
má  zabrániť  chladu  a  ľahos-
tajnosti v nás, má z nás učiniť 
ľudí  šťastných, plných nádeje 
a  radosti.  Nechajme  sa  teda 
preniknúť láskou a odpustením, 
ktoré plynú z týchto veľkonoč-
ných  sviatkov  a  robme  svet 
okolo seba zas o kúsok krajším. 

To vám želá a vyprosuje váš kaplán 
Ján Červeň

Eternit na 
strechách- 
skutočná 
hrozba!?
Obyvatelia si neraz lámu hlavu 

nad tým, čo so strešnou krytinou 
 eternitom pri rekonštrukcii stre-
chy. Je skutočne taký nebezpeč-
ný, ako sa hovorí? A čo s ním?
Eternit je všeobecne používa-

ný názov pre azbestocementové 
výrobky,  patentované  v  roku 
1903. Až v 70. rokoch 20. sto-
ročia boli zistené karcinogénne 
účinky azbestových vláken.
Vo všeobecnosti hrozí nebez-

pečenstvo  iba v prípadoch, že 
materiál  obsahujúci  azbest  je 
porušený, a  tým z neho môžu 
byť uvoľnené čiastočky a vlákna 
do ovzdušia, t.z. pri používaní, 
rozrušovaní, demolačných prá-
cach, domovej údržbe, opravách 
a prestavbách. Na základe týchto 
zistení  bolo  použitie  eternitu 
postupne zakázané vo všetkých 
krajinách.
Azbest sa dostáva do organiz-

mu predovšetkým vdýchnutím 
do pľúc. V pľúcach  sa  azbest 
zabodáva do pľúcnych komôr. 
Prvými príznakmi je jednoduchý 
zápal priedušiek, ktorý sa rozví-
ja do chronického obštrukčného 
zápalu priedušiek a postupom 
času môže vzniknúť rakovinový 
nádor.
Podľa  platnej  legislatívy   

katalógu  odpadov  (Vyhláška 
284/2001  Z.  z.)  sú  izolačné 
a stavebné materiály obsahujúce 
azbest definované ako nebezpeč-
ný odpad.
Odstraňovanie azbestu alebo 

materiálov obsahujúcich azbest 
zo stavieb pri búracích prácach, 
údržbárskych prácach, opravách 
a  iných  činnostiach  je možné 
vykonávať len na základe opráv-
nenia na odstraňovanie azbestu 
alebo materiálov obsahujúcich 
azbest  zo  stavieb,  vydaného 
úradom verejného zdravotníctva. 
(355/2007 Z. z. o ochrane, pod-

(pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)
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Ján Wenczel: „Mám čo povedať Saganovi“
Je zážitok rozprávať sa 
s týmto Lomničanom. 
Počúvať jeho zážitky 
z čias, kedy cyklistika 
znamenala pre 
Československo 
prestíž. Dnes je to 
vďaka mladíkom zo 
Slovenska podobné. 
Ján Wenczel je človek, 
ktorý dokázal to, čo 
v tej dobe bolo snom 
každého mladého 
športovca. Vyhral 
etapu Pretekov 
Mieru. Pre tých 
neskôr narodených 
pripomenieme, že 
tieto preteky je možné 
porovnať s novodobou 
prestížnou Tour de 
France.

Ale poďme pekne od začiatku. 
Narodil sa 17. 6. 1945. V šiestich 
rokoch sa stal polosirotou, keď 
mu pri tragickej nehode vlaku 
zahynula mama. Ako malé 
dieťa sa rád preháňal po Veľkej 
Lomnici na bicykli. Prvé preteky 
vyhral počas základnej školy 
v Kežmarku na dámskom bicykli. 
Keď bolo jasné, že sa chce tomu 
vážne venovať, tak otec neváhal 
a kúpil mu prvý športový bicy-
kel Eska -Športka. Po tom, čo sa 
prihlásil v roku 1960 na Športové 
hry mládeže už ako dorastenec, 
ich jednoducho vyhral. Postup-
ne vyhrával krajské aj celoštát-
ne Československé kolo, ktoré 
sa konalo v  Bratislave. Pôsobil 
v  športovom klube Dynamo 
Veľká Lomnica a neskôr TJ Loko-
motíva Vagónka Poprad. Začal 
vyhrávať a prichádzali víťazstvá:
•	Víťaz okruhových medziná-

rodných pretekov v Žiline
•	Víťaz okruhových pretekov 

vo Vysokom Mýte
•	Víťaz pretekov Východoslo-

venskou nížinou 1963
•	Víťaz pretekov mesta 

Humenné
•	Víťaz pretekov o východoslo-

venský pohár Košice
•	Víťaz Športových hier mláde-

že ČSSR v Bratislave
•	Víťaz pretekov v  Neratovi-

ciach
Vtedy si ho začali všímať osob-

nosti pôsobiace v  celoštátnej 
cyklistike. Narukoval na základnú 
vojenskú službu do Brna, kde si 
ho vyžiadal pán František Jurza 
a ponúkol preloženie do vrcho-
lového strediska Dukla Brno. Tu 
získal potrebné výkonnostné 
triedy, ktoré vyvrcholili pozván-

kou do reprezentačného tímu 
Československej socialistickej 
republiky. Ako reprezentant 
sa dvakrát zúčastnil pretekov 
v  Mexiku. A  prichádzali ďalšie 
víťazstvá:
•	Víťaz 3. Etapových pretekov 

B. Bystrica  – Šalgotarián 
(Maďarsko) a späť

•	Víťaz pretekov v  Ústí nad 
Orlicí, kde zvíťazil nad 
svojím reprezentačným kole-
gom Rudolfom Schejbalom 
(Škoda Plzeň). Preteky sa 
konali na Veľkonočný pon-
delok za občasného sneženia

•	6. miesto Košice  – Tatry  – 
Košice

A  potom to prišlo. Zúčastnil 
sa 19. ročníka Pretekov Mieru 
(Praha  – Varšava –Berlín), kde 
v 3. etape Tanvald – Harachov –
Hradec Králove (108 km) obsadil 
3. miesto. V 4. etape Hradec Krá-
lové – Brno (144 km) finišoval na 
druhom mieste.

Najdlhšou etapou Pretekov 
Mieru bola 14. etapa. Viedla 
zo  Schwerinu do Potsdamu 
a merala 246 km. Víťazovi sa ju 
podarilo zdolať v čase 6:13:18. 
Tým víťazom nebol nik iný ako 
Lomničan Ján Wenczel. Po tomto 
víťazstve jeho rozvoj zastavila 
vážna operácia, po ktorej sa už 
nemohol vrátiť do vrcholovej 
cyklistiky.

pore a rozvoji verejného zdravia, 
§ 4 ods. 1).
Teda, ak sa na vašom dome ešte 

stále nachádza eternitová stre-
cha, je nutné si najať firmu, ktorá 
je odborne spôsobilá na vyko-
návanie  tejto  činnosti  a  ktorá 
následne predloží na schválenie 
postup demontáže a likvidácie 
azbestových materiálov prísluš-
nému úradu verejného zdravot-
níctva. Firma taktiež musí dostať 
súhlas na nakladanie s nebez-
pečným odpadom.  Pracovníci 
pri  odstraňovaní  musia  byť 
vybavení špeciálnymi ochran-
nými pomôckami. Na azbest sa 
počas  jeho  likvidácie aplikuje 
stabilizačný prostriedok, aby sa 
azbestové vlákna nedostali do 
ovzdušia.  Následne  sa  odpad 
riadne  zabalí,  označí  a  vyve-
zie  na  skládku  nebezpečných 
odpadov, ktorá má na tento účel 
oprávnenie a môže takýto odpad 
prevziať len od firmy s odbornou 
spôsobilosťou na podnikanie. Po 
demontáži musí majiteľ od firmy 
dostať doklad o uskladnení tohto 
odpadu  na  skládke  (originál 
potvrdenia zo skládky nebezpeč-
ných odpadov, záverečná správa, 
potvrdenia z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva a povo-
lenie zo Životného prostredia).
Na záver je potrebné zdôraz-

niť, že svojpomocná likvidácia 
je zakázaná a ak aj sami napr. 
azbestovú krytinu – eternit zlik-
vidujete zo strechy a odnesiete 
tento odpad na skládku, tak vám 
takýto  odpad  nijaká  skládka 
neprevezme a hrozí vám trestné 
oznámenie za neodbornú mani-
puláciu, nakladanie a zneškod-
nenie nebezpečného odpadu.
Príslušné  zákony:  223/2001 

Z.z. zákon o odpadoch, 284/2001 
Z. z. katalóg odpadov, 355/2007 
o  ochrane,  podpore  a  rozvoji 
verejného  zdravia,  Vyhláška 
532/2002 Z.z., ktorou sa ustano-
vujú podrobnosti o všeobecných 
technických  požiadavkách  na 
výstavbu a o všeobecných tech-
nických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientá-
cie.

(Ing. Denisa Bachledová, 
referent životného prostredia, OcÚ)

Začala jarná 
časť FK Veľká 
Lomnica
Futbalový klub Veľká Lomni-

ca otvoril jarnú časť futbalových 
súťaží. Preto sme oslovili šéftré-
nera Futbalového klubu Veľká 
Lomnica Zoltána Kubáta, aby 

Začiatky šampióna

Ján Wenczel na stupňoch víťazov(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)
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Lomničania – Lomničanom
Pri príležitosti 
organizovania 
charitatívneho 
koncertu Fragile 
Lomničania–
Lomničanom 
prinášame krátky 
rozhovor s iniciátorom 
myšlienky usporiadať 
toto podujatie, 
s Romanom Ratajom.

Okrem iniciatívy usporia-
dať charitatívne podujatie bol 
Roman Rataj (člen komisie pre 
kultúru, šport a  cestovný ruch 
a zároveň člen Rady školy pri ZŠ 
s MŠ vo Veľkej Lomnici) tým, kto 
od sponzorov získal značnú časť 
finančných prostriedkov na uspo-
riadanie koncertu.

Kedy ste prišli na nápad zor-
ganizovať dobročinnú akciu?

Pri mojej práci veľmi veľa ces-
tujem a mám možnosť spoznávať 
aj veľmi chudobné krajiny, kde 
deti musia pracovať, aby uživili 
rodinu, ale aj bohaté krajiny, kde 
takáto spolupatričnosť a empa-
tia je úplne bežná. Myslím si, že 
práve občania z blízkeho okolia 
môžu takto pomôcť svojim spo-
luobčanom, pretože poznajú ich 
ťažké osudy, alebo práve naopak 
môžu spoznať osudy ľudí, kto-
rých bežne na ulici stretávajú, no 
nepoznajú ich príbeh.

Podľa čoho ste vyberali ľudí, 
ktorým bud pomoc určená?

Je to nultý ročník takejto akcie 
v našej obci, preto sme si poveda-
li, žeby sme mali začať tou najzra-
niteľnejšou skupinou, a to sú deti 

do 15 rokov, ktorým osud nena-
delil toľko šťastia ako máme my 
všetci a chýba im to najdôleži-
tejšie, zdravie. Pevne verím, že 
ohlasy na túto dobročinnú akciu 
budú pozitívne a stane sa to tra-
díciou, pretože ľudia, za ktorými 
neostávajú veľké výdobytky, ale 
len sled malých láskavostí, nežili 
nadarmo.

Je ťažké zohnať sponzorov 
na takýto typ akcie?

Oslovil som zopár známych, 
ktorí nemali problém pomáhať, 
za čo im patrí veľká vďaka. 
Mojím veľkým prianím je, 
aby sa vyzbieralo čo naj-
viac finančných pros-
triedkov, aby sa vybra-
ným deťom pomohlo 
v maximálnej možnej 
miere. Záštitu nad 
akciou prebrala 
Nadácia Miroslava 
Šatana, ktorá má 
bohaté skúsenosti s charitou aj 
vo Veľkej Lomnici, ako i samotná 
Obec Veľká Lomnica. Poďakova-
nie patrí samozrejme i evanjelic-
kej cirkvi, ktorá umožnila organi-
zovať koncert v ich kostole.

Kto bude obdarovaný?
Výťažok bude rozdelený rovno-

merne medzi vybrané deti.
Konkrétne: Miško Kaňuk, ktorý 

má detskú mozgovú obrnu; 
Bianka Kellnerová  – ktorá trpí 
cystickou fibrózou; Michaela 
Tribulová - ktorá má detskú moz-
govú obrnu.

Ako môžu naši spoluobčania 
pomôcť týmto deťom?

Zakúpením vstupenky na 
tento charitatívny koncert ako 
aj akoukoľvek sumou darovanou 

počas konania koncertu. Pomá-
hať iným by malo byť samozrej-
mé a ja verím, že naši spoluobča-
nia majú veľké srdcia a podporia 
dobrú vec!

Všetkých Vás srdečne 
pozývame!

(Mária Bačíková)

Rob toľko dobra, koľko 
len môžeš, ale tak ticho, 
ako len môžeš. 
Charles Dickens

nás informoval o dianí, cieľoch 
a stave tímov Futbalového klubu 
Veľká Lomnica.

Ako prebiehala zimná príp-
rava mužstiev?
Zimná príprava začala A tímu 

intenzívnejšie  od  10.  januára 
v  telocvični  Základnej  školy. 
V úvode bola spojená s príprav-
nými  stretnutiami  na  umelom 
trávniku v Spišskej Novej Vsi 
a Spišskej Belej. Postupne sme 
prešli  z  prípravy  v  telocvični 
na  trávnatú  plochu.  Prípravu 
A mužstva absolvovali aj vybra-
ní hráči dorastu. Kvalita prípravy 
tímov bola primeraná kvalitám 
súťaží, v ktorých pôsobíme.

Aké sú ciele FK do jarnej 
súťaže?
Vzhľadom  na  to,  že  vidíme 

kvalitných  hráčov  v  žiackom 
a dorasteneckom tíme, očakáva-
me, že postupne budú prínosom 
pre doplnenie A tímu dospelých. 
Pre tento cieľ by bolo vhodné, 
aby  dorast  pôsobil  vo  vyššej 
súťaži. Po jesennej časti mládež 
obsadila prvé priečky tabuľky 
pod  vedením  trénera  žiakov 
Jozefa Kužela a trénera dorastu 
Romana Vojteka. Po nie celkom 
dobrom umiestnení v jesennej 
časti  si A tím  na  jar  výrazne 
vylepšil svoju pozíciu pre úspeš-
ný záver súťaže.
V  príprave  máme  aj  novo

tvoriaci sa tím U10 (deti do 10 
rokov),  ktorý  začne  pôsobiť 
v súťaži od jesennej časti. S mlá-
dežou FK pracoval už dlhšie. Od 
septembra 2014 sme intenzívne 
pracovali  s  rodičmi  na  pohy-
bových hrách so zameraním na 
futbal. Časom sa tréning rozdelil 
na tri kategórie detí do 6 rokov, 
do 9 rokov a do 12 rokov. Teší 
nás záujem a prístup detí a ich 
rodičov. Do prípravy sa zapo-
jila aj vysokoškolsky vzdelaná 
trénerka 1. triedy PaedDr. Petra 
Šoltésová, ktorá sa venuje pohy-
bovým  hrám,  čím  skvalitnila 
prípravu už množstvu športov-
cov.  Do  prípravy  sú  zapojení 
nielen chlapci, ale aj dievčatá, 
ktoré majú za sebou už aj prvé 
majstrovské stretnutia žiakov.

Posilnili ste tímy o nových 
hráčov?
Bola  snaha  o  zabudovanie 

hráčov  dorastu  do  základnej 
zostavy A mužstva. Tento cieľ 
sa  nepodarilo  celkom  naplniť 
vzhľadom na zranenia a prístup 
hráčov.  Káder  bol  doplnený 
o  hráča  Pavla  Bezdedu  z  FK 
Poprad, ktorý mal dlhší herný 
výpadok. Veríme, že sa postup-
ne  dostane  do  hernej  pohody. 
Po zranení a operácii kolena sa 
úspešne do zostavy vrátil Juraj 
Bojňanský. Pre zranenie ukon-
čil činnosť Jozef Mačutek a pre 

Víťazný finiš Jána Wenczela na štadióne v nemeckom Postupime

Roman Rataj

Na bicykel nezanevrel a rád sa 
aj dnes prevezie. Stále sa stretá-
va s veteránmi cyklistiky v Brne 
a  spomína na krásne príbehy 

športu. Jeho snom je sa stretnúť 
s  Petrom Saganom a  prehodiť 
pár slov a rád. Ako sám tvrdí: „Je 
taký typ cyklistu, ako ja a chcel by 

som mu niečo povedať.“ Dnešnej 
mládeži by odkázal: „Vyjdite von 
a bavte sa športom.“

(Juraj Kubík)

(pokračovanie na strane 8)

(pokračovanie zo strany 6)
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štúdium ukončil činnosť Dávid 
Gonda.

Ako ste spokojný s materiálo-
vým zabezpečením tímov?
Toto je skôr otázka na manaž-

ment klubu, ale privítal by som 
trvalú samostatnú miestnosť pre 
A tím dospelých a samostatnú 
miestnosť pre mládež. K dispo-
zícii by mali byť aj prostriedky 
pre  deti  do  10  rokov,  ako  sú 
bezpečné bránky a hracie lopty 
menšej veľkosti. Vedenie klubu 
ma informovalo, že o tieto pros-
triedky sa prihlásilo do projektu 
organizovaného Slovenským fut-
balovým zväzom. V neposled-
nom rade je potrebné pripraviť 
aj vedľajšiu tréningovú plochu, 
čím by sa výrazne šetrila hlavná 
hracia plocha. Teší nás, že vede-
nie obce má v zámere pripraviť 
takúto plochu, ktorá by vylepšila 
aj komfort kultúrnych akcií orga-
nizovaných obcou.

(Juraj Kubík)

Michal Sýkora 
sa stal novým 
predsedom 
ZMOS-u
Najbližšie  štyri  roky  bude 

Združenie miest a obcí Sloven-
ska viesť zástupca nášho regi-
ónu. Predsedom sa stal starosta 
Štrby Michal Sýkora.
Viac  ako  1  200  delegátov 

snemu  vyberalo  len  spome-
dzi  starostov,  keďže  na  čele 
ZMOSu sa pravidelne striedajú 
prví muži miest  so  starostami 
obcí  a  aktuálnym  predsedom 
bol primátor Nitry Jozef Dvonč. 
Michal Sýkora mal väčšinovú 
podporu regionálnych združení 
miest a obcí, jeho protikandidá-
ta Radovana Mičuneka, staros-
tu obce Píla, podporili  len dve 
z nich. Za Sýkoru sa postavilo 
25. V hlasovaní na 26. sneme 
ZMOSu  napokon  Michal 
Sýkora získal takmer 70 percent 
hlasov, Mičunek necelých 30. 
Okrem  predsedu  si  delegáti 

ZMOSu volili aj piatich členov 
kontrolnej komisie. Spomedzi 
kandidátov uspeli štyria primá-
tori (Zvolen, Námestovo, Jelšava 
a Krompachy) a starosta Veľkej 
Lomnice Peter Duda.
„Vždy budeme hľadať cestu 

k sebe a nie od seba,“ povedal 
novozvolený predseda ZMOSu 
Michal Sýkora. „Prajem si, aby 
sme mali k sebe blízko. Nezáleží 
na tom, kto je v akej politickej 
strane.  Problémy,  ktoré  treba 
riešiť, sú vecné. Povedzme si, čo 
nás trápi. Buďme priami, pohá-
dajme sa, ale držme spoločnú 

Hraná krížová cesta
Počas 40-dňového 
pôstu 32 divadelníkov 
z našej farnosti 
pripravovalo už 
po tretíkrát hranú 
krížovú cestu. Tá 
tohtoročná bola 
pomenovaná 
a inšpirovaná 
známym filmom 
od Mela Gibsona 
Umučenie Krista.

Premiéru mali naši divadelníci 
v nedeľu 22. 3. 2015 vo farnosti 
Lúčky, kde je správcom farnosti 
rodák z našej obce Mgr. Peter 
Kvasňák.

Odkaz Veľkej noci herci divá-
kom sprostredkovali v piatok 
27. 3. 2015 v Evanjelickom kos-
tole vo Veľkej Lomnici. Predsta-
venie sa stretlo s veľkým ohlasom 
nielen u divákov, ktorí boli prí-
tomní na krížovej ceste priamo 
v kostole, ale i u divákov, ktorí 
predstavenie sledovali prostred-

Krížová cesta v prevedení divadelníkov z našej obce (foto: archív OcÚ)

Pred záverečným klaňaním – Krížová cesta 2015 (foto: archív OcÚ)

níctvom TV Poprad počas Veľké-
ho piatku a Bielej soboty.

Veľká vďaka patrí všetkým 
hercom, organizátorom, katolíc-
kej a evanjelickej cirkvi a taktiež 
rodine Wenczelovej za ochotu 
a spoluprácu pri pripravovaní 
a realizácii hranej krížovej cesty.

(Slavomír Krafčík)

(pokračovanie zo strany 7)
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filozofiu. Keď sa Slovensko má 
čím pochváliť,  tak je to vzhľad 
našich miest a obcí. Je to naša 
hrdosť. Buďme teda hrdí, seba-
vedomí, presadzujme svoje veci. 
Vystupujme  viac  v  médiách. 
Bude to však na tíme, ktorý musí 
vystupovať spoločne,“ uviedol 
krátko pred skončením dvojdňo-
vého snemu Sýkora.
Michal  Sýkora  v  súčasnosti 

pôsobí na poste starostu Štrby, 
je spoluzakladateľom ZMOSu, 
podpredsedom  Regionálneho 
združenia tatranských a podta-
tranských miest a obcí. V roku 
2003 získal ocenenie Osobnosť 
cestovného  ruchu  Slovenskej 
republiky  a  o  dva  roky  skôr 
Štátne vyznamenanie Pribinov 
kríž II. triedy.

(zdroj Podtatranské noviny) 

Údržba po zime je v plnom prúde
S príchodom prvých 
jarných dní začali 
pracovníci obecného 
úradu spolu 
s pracovníkmi malých 
obecných služieb 
s identifikáciou škôd 
spôsobených zimou 
a ich opravami.

Ako prvý prišiel na rad povr-
chový rigol dažďovej kanalizácie 
na ulici Záhradnej s  pokračo-
vaním na ulicu Jilemnického. 
Oprava si vyžiadala úplné rozo-
bratie žľabov, doplnenie podkla-
dového  lôžka, jeho vyspádova-
nie a opätovné uloženie betóno-
vého úžľabia. V blízkosti detského 
ihriska na ulici Železničnej bol 
dokončený trativod na odvod 
povrchovej vody a finalizované  

Po odstránení nepotrebných stĺpov je Tatranská ulica „vzdušnejšia“ (foto: archív OcÚ)

Oprava dažďových rigolov po zime na Ulici Jilemnického (vľavo) a Záhradnej ulici (vpravo) (foto: archív OcÚ)

boli terénne úpravy, aby nedošlo 
k úrazu detí. Z dôvodu nadby-
točnosti boli demontované stĺpy 
rozvodu obecného rozhlasu 
a verejného osvetlenia na ulici 
Tatranskej. Na viacerých mies-
tach (ul. Tatranská, Železničná, 
Golfová, Jilemnického, park pred 
Základnou školou) boli doplnené 
odpadkové koše a taktiež koše na 
psie exkrementy.

(Mária Bačíková)

Odišla žena 
činu
V nedeľu 10. mája 2015 sme 

so  zármutkom  prijali  správu 
o úmrtí pani Márie Precákovej 
(*24.4.1929).  Navždy  odišla 
žena,  ktorej  meno  zostane 
v mysliach Lomničanov spojené 
s rozvojom a progresom.
Na  mimoriadnom  pléne 

Miestneho národného výboru 
bola  4.  apríla  1974  (do  júna 
1981) zvolená za predsedníčku 
Miestneho národného výboru vo 
Veľkej Lomnici. Počas jej pôso-
benia sa prikročilo k prvej etape 
plynofikácie obce, rekonštrukcii 
telocvične, úprave parku pred 
budovou  MNV,  zavedeniu 
verejného osvetlenia na Želez-
ničnej ulici, začala sa výstav-
ba materskej školy v rómskej 
osade, budovanie mostíkov cez 
Kamenný potok. V rámci akcie 
Z sa začala výstavba vodovodu 
a plynofikácia obce, zabezpeči-
la sa prístavba základnej školy,  
rozšírila sa maloobchodná sieť, 
vybudovala sa elektrická sieť 
do rómskej osady. V roku 1969 
založila folklórny súbor Lom-
ničan,  ktorý  je  známy nielen 
v regióne, ale i v zahraničí. Za 
výsledky práce v súbore Lom-
ničan získala Mária Precáková 
viacero ocenení a vyznamena-
ní. Od roku 1951 bola členkou 
Slovenského zväzu žien, kde 
tiež  zastávala  rôzne  funkcie.  
V roku 1984 jej bolo udelené 
štátne vyznamenanie a v roku 
2007  jej  bola  udelená    Cena 
obce Veľká Lomnica.
Úprimne ďakujem za všetko, 

čo pre Veľkú Lomnicu vyko-
nala.
Česť jej pamiatke!

(Peter Duda)

(pokračovanie zo strany 8)



strana 10  ročník II. číslo 1 Obecné noviny - oficiálny informačný občasník obyvateľov Veľkej Lomnice



Obecné noviny - oficiálny informačný občasník obyvateľov Veľkej Lomnice ročník II. číslo 1  strana 11



Redakčná Rada
Peter DuDa • Mária Bačíková • Mária 
Mlaková
e ‑Mail: reDakcia@velkaloMnica.sk

náklad
vycháDza v náklaDe 1 100 ks
nePreDajné

názov peRiodika
oBecné noviny ‑ oficiálny infor‑
Mačný oBčasník oByvateľov veľkej 
loMnice

vydavateľ
oBec veľká loMnica
tatranská 175/23
059 52 veľká loMnica

DátuM vyDania: 13. Máj 2015

obec veľká lomnica
tatranská 175/23
059 52 veľká loMnica
ičo: 00326666
Dič: 2020697338

kontakty
telefón: +421 (52) 456 11 02
fax: +421 (52) 456 11 02
internet: www.velkaloMnica.sk
e ‑Mail: oBec@velkaloMnica.sk

ÚRadné hodiny
PonDelok: 7.30‑12.00 h | 13.00‑15.30 h
utorok: 7.30‑12.00 h | 13.00‑15.30 h
streDa: 7.30‑12.00 h | 13.00‑16.30 h
štvrtok: nestránkový Deň
Piatok: 7.30‑12.00 h | 13.00‑14.30 h

bankové spojenie
vÚB Banka
927328562/0200
iBan: sk98 0200 0000 0009 2732 8562

Obecné noviny - oficiálny informačný občasník obyvateľov Veľkej Lomnice  elektronickú verziu nájdete na www.velkalomnica.sk  strana 12

Podrobnejšie informácie o pripravovaných kultúrno-spoločenských 
a športových podujatiach obce nájdete na www.velkalomnica.sk alebo 
na oficiálnom  profile obce.

Mediálny partner

Pr
ies

to
r P

re
 va

šu
 

re
kl

am
u


