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CVIČENIE ŽIEN Každý utorok a štvrtok Cvičenie žien, ktoré hravo zvládne každá členka KD,
prebieha v tieto dni o 14.30 hod. v Telocvični školy.

Doneste si so sebou podložku na cvičenie.

VÝLETY  VLAKOM Každý druhý pondelok v mesiaci Najbližší výlet na Štrbské Pleso sa uskutoční
14.3.2016 s odchodom o 8:00 hod. zo Železničnej
stanice v Starej Ľubovni
Ďalšie termíny a miesta, ktoré spoločne navštívime
budú priebežne oznámené.

Ide o spoznávanie krásnych a možno
kútov Slovenska.
Pre bezplatné cestovanie vlakom je
potrebné vopred si vybaviť zľavovú
poukážku na železničnej stanici.

"PO STOPÁCH NAŠEJ
MLADOSTI"

Každú tretiu  nedeľu v mesiaci Najbližšia prechádzka sa uskutoční 20.3.2016. 
Zraz o 13.00 hod. pri kruhovom objazde.

Ide o prechádzky cestičkami a
chodníčkami, ktoré sme prekráčali ako
deti, keď sme pásli dobytok...
a aby sme si zaspomínali  na tie časy...

FLÓRA  BRATISLAVA 27.4.2016 Návšteva veľtrhu kvetov Flóra Bratislava. Bližšie informácie budú zverejnené
miestnym rozhlasom a na web stránke.

KROJOVANÝ  MAJÁLES 15.5.2016 Krojovaný majáles v priestoroch Spoločenskej
miestnosti Glóbus so začiatkom o 15.00 hod.

Účasť v kroji veľmi vítaná. 

PEŠIA  PRECHÁDZKA  NA
KALVÁRIU  V  KOLAČKOVE

29.6.2016 Zraz účastníkov bude pri Garážoch (smer Kolačkov)
29.6.2016 o 9.00 hod.

BRIGÁDY Jarné mesiace Vyzývame k účasti na vyhlásených brigádach
 v jarných mesiacoch. 
S Vašou pomocou opäť vyčistíme priestranstvá
cintorínov ako aj verejné priestranstvo – vstup do
obce. Po brigáde nás obec tradične pohostí chutným
gulášom.

 Bližšie termíny budú zverejnené
miestnym rozhlasom a na web stránke.

ANNA BÁL 31.7.2016 Teplákový Anna bál v priestoroch Spoločenskej
miestnosti Glóbus so začiatkom o 15.00 hod.

Bližšie informácie budú zverejnené
miestnym rozhlasom a na web stránke.

KULTÚRNE  PODUJATIA -
účasť

8.5.2016 – Deň matiek
16.7.2016 – Odpustové popoludnie
18.9.2016 – Vďakyvzdanie za dary zeme
31.12.2016 – Silvestrovské stretnutie
                      ako aj iné podujatia 

Nezaháľajme ani v účasti na rôznych kultúrnych
podujatiach.  Zúčastňujme sa ich, spolu s našími
blízkymi. Aj nás môžu duchovne obohatiť a máme
príležitosť k stretnutiu s priateľmi.

NÁBOŽENSKÝ   ZÁJAZD 7.7.2016 – Púť seniorov do Levoče

28.5.2016 – Púť k Bráne Božieho
milosrdenstva v Smižanoch 
(zájazd organizuje farský úrad)

Putovanie dôchodcov na Mariánsku horu v Levoči. Bližšie informácie budú zverejnené
miestnym rozhlasom a na web stránke.

Na spoločné zážitky sa teší výbor Klubu dôchodcov.Na spoločné zážitky sa teší výbor Klubu dôchodcov.




