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Vážení spoluobčania, 
milí priatelia,

dovoľte mi v úvode ďalšieho 
vydania Obecných novín, oficiál-
neho občasníka Veľkej Lomnice, 
krátke obzretie sa. Najmä preto, 
že reakcie nielen vás občanov, 
ale aj návštevníkov Veľkej Lom-
nice, resp. ľudí, ktorí obcou 
prechádzali počas vianočných 
a veľkonočných sviatkov, boli 
pochvalou tým, ktorí svojimi 
nápadmi a pričinením prispeli  
k obohateniu vianočnej výzdoby 
a nových prvkov výzdoby parku 
počas veľkonočných sviatkov. 
Množstvo pozitívnych reakcií  
a slov uznania nech budú poďa-
kovaním a zadosťučinením všet-
kým nám. 

Slovensko po parlamentných 
voľbách v marci tohto roka čelí 
viacerým novým výzvam. Nové 
rozloženie síl v parlamente zna-
mená nielen prerozdeľovanie 
kompetencií širšiemu politické-
mu spektru, ale predovšetkým 
hľadanie spoločných riešení  
a zjednocovanie názorov na 
rôzne celospoločenské problé-
my. Chcem veriť, že nové pre-
rozdelenie postov vo výkonných 
orgánoch štátu prispeje k napre-
dovaniu tejto krajiny a k prijíma-
niu rozhodnutí, ktoré budú na 

Starosta obce Peter Duda

prospech nás, všetkých občanov. 
Vzájomnú pomoc a solidari-

tu budeme môcť opäť prejaviť 
prostredníctvom charitatívneho 
podujatia Lomničania – Lomni-
čanom, na ktorom sa v nedeľu  
29. mája predstaví česká speváč-
ka a gitaristka Lenka Filipová. 
Výťažok z koncertu bude pros-
tredníctvom Nadácie Miroslava 

viac na www.velkalomnica.sk

Šatana poukázaný trom hendi-
kepovaným občanom z Veľkej 
Lomnice. Musím zdôrazniť, že 
hlavní organizátori podujatia 
realizujú túto aktivitu bez aké-
hokoľvek nároku na honorár 
alebo finančnú odmenu. Sprie-
vodným podujatím charitatív-
neho koncertu je i pokračovanie 
minuloročnej „Veľkej Lomnickej 

kvapky krvi“, ktoré bude v sobotu 
28. mája v priestoroch klubu 
dôchodcov. Veľkosť myšlienky 
dobrovoľného darcovstva krvi 
nie je obyvateľom Veľkej Lomnice 
cudzia, keďže niekoľko Lomniča-
nov je právom pyšných na svoje 
Jánskeho plakety. Všetkým Vám, 
ktorí prídete darovať najcennej-
šiu tekutinu, už vopred ďakujem. 

S prianím príjemne strávených 
chvíľ pri čítaní obecných novín

Peter Duda
starosta obce

Príhovor starostu obce

Lomnický kroj – zabudnuté bohatstvo 
Hovorí sa, že kto 
chce poznať svoju 
budúcnosť, musí  
v prvom rade 
vychádzať zo svojej 
minulosti. Zvlášť 
to platí pre regióny, 
mestá a obce. Ich 
história im v určitom 
zmysle predurčila 
budúcnosť. 

Veľká Lomnica má veľmi 
bohatú históriu, ktorú jej môžu 
závidieť nielen okolité obce, ale 
aj mnohé mestá nielen na Spiši, 
ale aj na Slovensku. 

Túto históriu v prvom rade 
tvorili ľudia, ktorí pod Tatry pri-
chádzali v jednotlivých etapách 
už od dávnej minulosti. Postupne 
túto, pôvodne osadu, pretvárali, 
rozvíjali a dávali jej neopakova-
teľnú krásu až do dnešnej podoby. 
Nebolo by správne, ak by sme si 
toto historické bohatstvo nepri-
pomínali a neboli na neho pyšní. 

V minulosti, keď sa ľudia stre-
távali pri rôznych príležitostiach, 
na jarmokoch či odpustoch, 
nemuseli sa pýtať,  odkiaľ kto 
pochádza. Už z diaľky vedeli,  
z ktorej obce, mesta alebo regi-
ónu prichádzajú podľa ich typic-
kého oblečenia – kroja. Mnohé 
obce si dodnes uchovávajú toto 
kultúrne bohatstvo a sú na neho 
právom pyšní. Preto sme sa roz-
hodli vrátiť Veľkej Lomnici tak 
trochu zabudnuté bohatstvo, 
ktoré sa tu bežne nosilo. 

(pokračovanie na strane 2)
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Prevencia 
pred požiarmi

Základným princípom požiar-
nej prevencie je vytváranie  
a rozvíjanie podmienok na 
zabezpečenie účinnej ochrany 
života a zdravia osôb i majetko-
vých hodnôt pred požiarmi.

Po práve skončenom zimnom 
vykurovacom období je najideál-
nejší čas na to, aby sme venovali 
zvýšenú pozornosť komínom 
a vykurovacím telesám. Aby 
sa včas predišlo požiarom, je 
potrebné urobiť niektoré dôležité 
opatrenia:

1) Pri vykurovacích telesách na 
tuhé palivo je potrebné dôkladne 
ich vyčistiť a odstrániť sadze aj 
z dymovodov. Pod pieckami na 
lokálne vykurovanie či varenie, 
ktoré sú na horľavej podlahe, 
musí byť nehorľavá podložka 
pred prikladacími dvierkami pre-
sahujúca 60 cm a po stranách 30 
cm. Nevyhnutnú zásobu paliva 
pri kotle skladujte vo vzdialenos-
ti, ktorú odporúča výrobca, inak 
platí minimálne 80 cm.

2) Komíny je potrebné vymiesť 
a cez vyberacie dvierka odstrániť 
sadze. Vyberacie ani vymetacie 
dvierka nesmú byť prehrdzavené. 
V ich okolí nesmie byť horľavá 
podlaha. V komínovom telese 
nesmú byť zapustené žiadne 
drevené konštrukcie. Do jedné-
ho komína nemôžu byť zaúste-
né vykurovacie telesá na rôzne 
druhy palív (napr. uhlie a plyn).

3) Domáce udiarne by mali byť 
murované s oddeleným ohnis-
kom, vybavené lapačmi iskier 
a v dostatočnej vzdialenosti od 
horľavých materiálov.

4) Vykurovacie telesá na 
plynné palivo dajte vyčistiť  
a aspoň raz ročne skontrolovať 
odborne spôsobilej osobe, ktorá 
má na to oprávnenie.

5) Infražiarič plynový je 
potrebné umiestniť v minimál-
nej vzdialenosti od horľavých 
materiálov 150 cm.

6) Infražiarič elektrický 
umiestnite  od horľavých mate-
riálov minimálne 80 cm.

7) Elektrické akumulačné 
kachle umiestnite od horľavých 
materiálov 1 m v smere výfuku 
horúceho vzduchu.

8) Elektrická inštalácia v 
zimnom období je viac zaťažená. 
Dajte si ju skontrolovať odbor-

Obyvatelia Veľkej Lomnice v obnovenom kroji (foto: Slavomír Krafčík)

Lomnický kroj – zabudnuté bohatstvo

Máme strieborných florbalistov
V Podtatranskej 
florbalovej lige skončil 
tím Veľkej Lomnice 
na druhom mieste. 
Celú sezónu zhodnotil 
kapitán a tréner 
Jaroslav Šimko. 

Považujete toto umiestne-
nie za úspech alebo mohli 
Lomničania zdolať aj víťazný 
Pink Panthers Poprad?

Považujem ho za úspech, lebo 
je to zatiaľ najlepšie umiestnenie 
mužstva v súťažiach, v ktorých 
sme pôsobili, či to bolo v regióne 
alebo mimo regiónu. Podľa mňa, 
keby sme nestratili veľa bodov v 
prvej polovici sezóny, tak sme 
mohli pomýšľať aj na boj o prvé 
miesto. Ale teší ma to, že ako 
jediní zo všetkých zúčastnených 
mužstiev sme zdolali Pink Pant-
hers Poprad vo dvoch zo šiestich 
vzájomných stretnutí.

Výkon ktorých hráčov vás 
príjemne prekvapil?

Prekvapili všetci, lebo všetci 
sme hrali ako mužstvo.

V predposlednom dvojkole 
našim Vrbov strelil 6 gólov a Spiš-
ské Podhradie dokonca 8. Ako si 
to vysvetľujete?

Nie je to výhovorka, ale nemali 
sme brankára. Brankár, ktorý 
nám dovtedy chytal, bol v práci 
a nahradil ho hráč z lavičky.

Aké sú silné stránky lomnické-
ho mužstva a čo, naopak, potre-
buje zlepšiť?

Medzi silné stránky patrí hlavne 
útok, ktorý nás počas celej sezóny 
ťahal gólovo k výhram. Zlepšiť by 
sme sa mali hlavne po psychic-
kej stránke, lebo niekoľkokrát sa 
nám to vypomstilo, že sme rýchlo 
stratili štvor- až päťgólový náskok   
a nakoniec sme tie zápasy nedo-
kázali doviesť do víťazného konca.

Do All Star ročníka 2015/2016 
sa dostali až traja Lomničania. 

Očakávali ste takýto úspech?
Pravdupovediac som to čakal, 

lebo táto trojica, ktorá sa tam 
dostala, tvorila jeden z najproduk-
tívnejších útokov v lige.

Ako by ste stručne zhodnotili 
celkové pôsobenie lomnického 
tímu v sezóne 2015/2016?

Po rozpačitom úvode sezóny 
sme sa po novom roku rozbehli 
k lepším výsledkom. Výsled-
kom bola 9-zápasová šnúra 
bez prehry, ktorou sme si zais-
tili dve dvojkola pred koncom 
druhé miesto. V predposlednom 
kole sme sa chceli ešte pokúsiť  
o dohnanie 6-bodového rozdielu 
na Pink Panthers, ale odohrali sme 
ho dosť nešťastne. V poslednom 
dvojkole sme sa naladili na víťaznú 
vlnu proti Starej Ľubovni, ale nedo-
kázali sme ju využiť v poslednom 
boji proti Pink Panthers Poprad.

Plánujete na novú sezónu aj 
nejaké konkrétne zmeny? 

Zmeny v kádri budú len mini-
málne, mužstvo chceme doplniť 
jedným hráčom a jedným branká-
rom, aby sa nestalo to čo v predpos-
lednom dvojkole , kedy sme nemali 
brankára. Pred sezónou zamýšľame 
odohrať prípravné zápasy a počas 
sezóny sa chceme zúčastniť aj nie-
koľkých turnajov v regióne.

Súpiska: Brankár: Tomáš Koval-
ský, hráči: Jaroslav Šimko, Matej 
Bartsch, Matej Pitvor, Dušan 
Mašlonka, Peter Čauder, Martin  
Roman, Viktor Kolesár, Tomáš 
Džadoň, Filip Lukáč, Peter Parízek, 
Adam Toporcer,  S e b a s t i á n 
Mizera, Jakub Mak, Patrik Tajboš

Chcem poďakovať pánovi 
Vladimírovi Labudovi z Hun-
coviec, aj pracovníčkam Múzea 
na Kežmarskom hrade, ktorí sa 
vo svojom voľnom čase snažili 
nájsť posledné kúsky veľko-
lomnického kroja, ktoré sa ešte 
zachovali. 

Musím konštatovať, že po 
70-tich rokoch toho zostalo 
veľmi málo a kompletný kroj 
sa, žiaľ, nezachoval. Našťastie,  
v archívoch zostali na papieroch 
ukryté strihy a podrobné nák-
resy výšiviek ženských aj muž-
ských častí krojov. Je zaujímavé, 
že aj kroj mal v jednotlivých 
obdobiach svoj postupný vývoj 
a každá jeho etapa ho do určitej 
miery skrášľovala. Týkalo sa to 
najmä výšiviek (biele, čierne), 
spôn, gombíkov (knoflíkov), 
šatiek a rôznych doplnkov. 

Je mnoho spoločenských 
akcií, kde mnohí z vás repre-
zentujú obec, ale aj iných kultúr-

nych slávností, akými sú krojo-
vané plesy či folklórne slávnosti. 
Napriek tomu veľakrát stojíme 
pred dilemou, a ženy zvlášť, čo 
si na ne obliecť. Krojom nikdy 
nič nepokazíte. Všimnú si vás, 

budete neopakovateľní a nikdy 
nevyjdete z módy. 

Verím, že tieto kroje nezapad-
nú prachom a mnohí z vás si ich 
obľúbia.                

              (Slavomír Krafčík) 

(pokračovanie zo strany 1)

(pokračovanie na strane 3)
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Futbalisti sa v piatej lige nestratili
V predchádzajúcom 
ligovom ročníku 
Naši futbalisti „A“ 
mužstva bojovali do 
poslednej sekundy  
o postup do 5. ligy.

V poslednom zápase potrebovali 
vyhrať so Zemedar-Stráže, čo sa im 
však nepodarilo, keď len remizo-
vali 2:2, aj keď boli v tomto zápase 
lepším mužstvom  a vypracovali 
si niekoľko sľubných šancí. Po 
zápase vládlo v mužstve veľké 
sklamanie. Napokon skončili  
v tabuľke 6. ČEZ ligy na 2. mieste.  
Výraznou oporou mužstva bol 
kanonier Vladimír Baláž, ktorý sa 
stal zároveň najlepším strelcom 
6. ČEZ ligy. Rozhovor s ním vám 
prinášame nižšie.  V úvode júla 
minulého roku sa A mužstvo  začalo 
pripravovať na novú sezónu 6. ligy, 
avšak 2 týždne pred začiatkom 
sezóny prišla potešujúca správa 

zo zväzu. Nakoľko nastal posun 
vo vyšších súťažiach, naše muž-
stvo dostalo možnosť postúpiť  
z druhého miesta do 5. ligy, ktorú 
okamžite prijalo. Do obce sa tak po  
8 rokoch vrátila 5. liga. Z kádra nikto 
neodišiel, naopak, do mužstva sa 
vrátil Peter Beller, ktorý  predtým 
hosťoval vo Svite a Vysokých Tat-
rách. Novými tvárami sú Martin 
Kašický, ktorý naposledy hrával 
vo Vrbove a na poslednú chvíľu sa 
k mužstvu pripojil Michal Palguta 
z Hranovnice, ktorý hral za Vysoké 
Tatry, Svit a Štrbu. S mužstvom sa 
začali pripravovať aj šikovní hráči 
z dorastu Dominik Vojtek a Tomáš 
Harenčár. Sezónu  začali víťaz-
stvom v Prakovciach 4:1, doma  
si poradili s Helcmanovcami 7:1, 
potom prišli prehry v Tepličke 2:0 a 
s rezervou Popradu tiež 2:0. Nasle-
dovali víťazstvá, 3:1 v Levoči, 5:1  
v Smižanoch a 3:2 s Harichovcami, 
prehra v Hranovnici 3:1, domáce 
víťazstvo 3:2 s Kravanmi, prehra 

3:2 v  Spišskej Belej, víťazstvo 6:2  
s mužstvom Spišské Bystré a prehra 
v Hrabušiciach 3:1. Jesennú časť 
ukončili domácimi výhrami 2:0 na 
mužstvami z Nálepkova a Prako-
viec a umiestnili sa na 3. mieste  
v tabuľke s 27 bodmi za 9 víťazstiev 
a 5 prehier s aktívnym skóre 39:23. 
Po 22 kolách sa FK Veľká Lomni-
ca nachádza na piatom mieste 
spomedzi 14 tímov. S 23 gólmi 
je najlepším strelcom aktuálneho 
ligového ročníka Veľkolomničan 
Peter Beller. V klube vládne spo-
kojnosť, cieľom je umiestnenie do  
5. miesta. 

Tento týždeň sa FK Veľká 
Lomnica zároveň prebojovala 
do finále Pohára Podtatrans-
kého futbalového zväzu, keď v 
stredu zdolali na pôde TJ Tatran 
Ľubica domácich 2:3.  Finále si 
tak zahrajú 15. júna na ihrisku 
Národného tréningového centra  
v Poprade, kde hrajú aj reprezentá-
cie Slovenska či iných štátov.  

 Ako hodnotíte predchádza-
júcu sezónu 2014/2015? 

S odstupom času ju hodnotím 
ako úspešnú, keďže sa nám nako-
niec podarilo postúpiť. V jarnej 
časti sme neprehrali ani jeden 
zápas, tak sme si ten postup 
zaslúžili. Škoda, že sme súťaž 
nevyhrali, prišli sme tak o veľké 
oslavy.

Po príchode z Vysokých 
Tatier ste sa stali oporou muž-
stva a strieľali ste dôležité góly. 
Boli ste so svojimi výkonmi 
spokojný? 

Jesenná časť z hernej stránky 

Rozhovor s najlepším strelcom 6.ČEZ ligy v ročníku 2014/2015 Vladimírom BALÁŽOM: 

nebola až taká dobrá, ale v jarnej 
časti sa mi začalo dariť a podari-
lo sa mi nastrieľať najviac gólov  
v súťaži, za čo by som chcel poďa-
kovať spoluhráčom. 

Ako ste sa cítili, keď ste sa 
dozvedeli, že ste nakoniec 
postúpili? 

Túto správu som sa dozvedel 
počas dovolenky v Bulharsku. 
Keď mi spoluhráč napísal, že 
sme postúpili, tak som mu vôbec 
neveril. Až po telefonáte s rodič-
mi som tomu začal veriť a veľmi 
ma to potešilo. Dovolenku som si 
preto užil dvojnásobne.

Aké sú vaše osobné ciele  
v novej sezóne?

Chcem pomôcť mužstvu k čo 
najlepšiemu umiestneniu, dávať 
góly, vytvárať šance a byť oporou 
mužstva. 

Chceli by ste niečo odkázať 
fanúšikom? 

V prvom rade by som im 
chcel poďakovať za podporu, 
že nás chodia vo veľkom počte  
povzbudzovať aj na zápasy 
vonku. 

Za mužstvo môžem povedať, 
že sa budeme snažiť hrať tak 
dobre aby boli spokojní.

níkom – elektrikárom, či nie je 
prerušená izolácia, či sú dotia-
hnuté spoje a či jej nehrozí skrat.

9) Únikové cesty musia byť 
voľné, zbavené prekážok.

10) Skladovanie palív musí 
byť bezpečné. Dávajte pozor na 
samovznietenie hnedého uhlia.

11) Vybavenie hasiacimi prí-
strojmi – na prvý zásah musí 
byť pripravený hasiaci prístroj, 
resp. dostatočné množstvo vody, 
najmä v podkroví, kde je sťaže-
ný prístup. Ak v zime zamŕza, 
je potrebné pripraviť dostatoč-
ne dlhú vodovodnú hadicu na 
okamžité použitie.

V zimnom období je potrebné 
byť ostražití viac ako inokedy. 
Ľudský činiteľ sa nedá stoper-
centne eliminovať. Vždy bude 
existovať nedbanlivosť, nedis-
ciplinovanosť, nedodržiavanie 
predpisov a pod. Je preto dôle-
žité všímať si okolie a predchá-
dzať požiarom, lebo požiare sa 
veľmi ťažko likvidujú. Úlohou 
nás všetkých je minimalizovať 
všetky riziká vzniku požiarov.

           (Ing. D. Bachledová)

SMS-info
Už nemusíte byť doma a  počú-

vať rozhlas, všetky potrebné 
informácie dostanete priamo do 
mobilu alebo do e-mailu.  

Obec začala začiatkom júna 
minulého roku využívať službu 
SMS-info, ktorá slúži na infor-
movanie občanov o dianí v obci. 
Po aktivácii služby užívateľ dos-
táva informácie prostredníctvom 
SMS alebo e-mailu. Do služby sa 
môžete prihlásiť podľa návodu 
zverejneného na webovej stránke 
obce alebo facebooku. 

Správy sú rozdelené do piatich 
kategórií, Mimoriadne udalosti, 
Kultúra, Šport, Cirkev a Iné. 
Pomocou tejto služby môžete 
byť informovaný o odstávkach 
energií, budete dostávať pozván-
ky na kultúrne a športové podu-
jatia, zašleme Vám program 
bohoslužieb a mnoho ďalších 
užitočných informácií.   

(pokračovanie zo strany 2)
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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
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Kam  
s odpadmi?

Obec zabezpečuje vývoz odpadu 
nasledovne. Každý týždeň prostred-
níctvom Technických služieb, s.r.o. 
Kežmarok zabezpečujeme vývoz 
zmesového komunálneho odpadu. 
Na jar a na jeseň organizujeme tzv. 
veľké upratovanie, kedy je možné do 
veľkoobjemných kontajnerov odo-
vzdať veľkorozmerný odpad ako napr. 
koberce, polystyrén, staré nábytky  
a pod. V čase veľkého upratovania je 
možné odovzdať aj nebezpečný odpad, 
a to vyložením pred váš dom, odkiaľ 
bude zozbieraný. Medzi nebezpečný 
odpad patria: vyradené elektronické 
zariadenia, rozpúšťadlá, žiarivky  
a iný odpad obsahujúci ortuť, batérie, 
akumulátory, vyradené zariadenia 
obsahujúce chlórfluórované uhľovo-
díky (chladničky, mrazničky, klimati-
zácie...), drevo obsahujúce nebezpečné 
látky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, 
živice, oleje (nie jedlé oleje a tuky). 
Odpad ako oleje, farby, rozpúšťadlá, 
saponáty a pod. je potrebné vložiť do 
vhodných obalov, aby nedošlo ku kon-
taminácii pri manipulácii.

Zároveň v čase veľkého upratova-
nia je možné v priestoroch obecného 
úradu odovzdať nepotrebné a čisté 
šatstvo a tým ušetriť životné prostre-
die, odľahčiť si doma úložné priestory  
a zároveň pomôcť rodinám zo sociálne 
slabších vrstiev. Do priestorov evanje-
lického kostola – tzv. Kentucky, kde 
máme umiestnený kontajner, je možné 
doviezť drobný stavebný odpad, ktorý 
vám vznikne pri bežných udržiavacích 
prácach v domácnosti.  Každý ponde-
lok od začiatku apríla do konca októbra 
prebieha zber biologicky rozložiteľné-
ho odpadu, medzi ktorý patria konáre  
a tráva. Tento odpad je potrebné vylo-
žiť pred dom vo vhodnom obale (napr. 
jutové vrecia) odkiaľ bude zozbieraný. 
Obec taktiež zbiera biologicky rozlo-
žiteľný kuchynský odpad od občanov. 
Takýto druh odpadu je možné doniesť  
v čase úradných hodín do areálu evanje-
lického kostola – tzv. Kentucky, kde sa 
nachádza nádoba na tento druh odpadu. 
V čase výkupu papiera prebieha zber 
použitého kuchynského oleja a tukov. 
Zozbieraný  kuchynský olej je možné 
odovzdať v priehľadných pet fľašiach 
a na výmenu za neho dostanete hygie-
nické potreby.      (Ing. D. Bachledová)

Kto nerobí nič pre druhých, 
nerobí nič pre seba
Johan Wolfgang von Goethe

Vážení spoluobčania, pred časom ste 
dostali do svojich schránok letáčik s prí-
hovorom ako aj informáciami ohľadom 
pripravovaného II. Ročníka projektu „ 
Lomničania-Lomničanom“. Som rád, že 
sa nám podarilo opäť niečo urobiť pre 
našich hendikepovaných spoluobča-
nov. Aj keď sa dnes nenosí, že niekto 
niečo robí z vlastnej iniciatívy a hlavne 
bez nároku na nejaký profit, môžem 
Vás ubezpečiť, že sa to takto v danom 
projekte deje. Pri svojich cestách som 
sa stretol s veľkou chudobou a rôznymi 
problémami ,a preto by som bol rád 
keby sa každý z nás aspoň na chvíľu 
zamyslel a vcítil do osudu ťažko cho-
rých a hendikepovaných ľudí, a potom 
pochopí, prečo je takáto pomoc pre 
nich dôležitá.

Obdarovaní budú: Viliam Krajč,  
Marián Zavadský, Tomáš Dudžák

Pevne verím, že Vám osud našich 
spoluobčanov nie je ľahostajný a 
prídete podporiť aj Vašou účasťou na 
koncerte tento projekt, pretože nikto z 
nás nevie, či zajtra nebude potrebovať 
takúto pomoc aj on sám.  Ďakujem!

Roman RATAJ, organizátor pro-
jektu „Lomničania-Lomničanom“ 
www.lomnicania-lomnicanom.com

Druhý ročník charitatívneho koncertu

Slovenský Červený kríž, miestny spolok Veľká Lomnica                                                                                     
Národná transfúzna služba, pracovisko Poprad               

                                      

Vás pozývajú darovať krv počas                                                                                     
II.ročníka „Veľká Lomnická kvapka krvi“                                                         
Sobota 28. mája 2016 v čase 8:00-12:00 hod.                                                                       
Klub dôchodcov Veľká Lomnica, Jilemnického 331/29 
   Akciu podporujú:                                             Mediálni partneri:                                                                                                                                      

       obecné NOVINY Veľká Lomnica                                                                                                                                                                               


