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Na tohtoročný 15. ročník letného poznávacieho tábora museli deti z dôvodu nepriaznivého počasia nastúpiť o deň neskôr. Keďže
sa v piatok ako tak počasie umúdrilo, 29 detí
vyrazilo spolu so sedemčlenným mužským
sprievodom do lesa. Rozprestreli si veľký vojenský stan na lúke Pod kľúčom a pripravili
sa na život v prírode. Tak ako každý rok sa
deti rozdelili do troch skupín, ktoré dostali zvieracie názvy. Medvede, vlky a rysy tak
zažili opäť pekné chvíle v kolektíve, a to bez
mobilných telefónov, ktoré sú v tábore zakázané. Organizátori im vytesali a osadili aj nový totem s hlavou spomínaných zvierat.

 SPRAVODAJSTVO
Náhľad novej reštaurácie

DEDINA SA ROZRASTIE O ĎALŠIE NEHNUTEĽNOSTI
Už onedlho sa zmení ulica za kaštieľom, na bývalých obecných pozemkoch totiž prebieha výstavba deviatich rodinných domov. Investor začal s výstavbou začiatkom apríla
a do konca roku plánuje dokončiť šesť domov. Vo Veličnej teda pribudnú ďalší obyvatelia. Popri hlavnej ceste pri odbočke

KRÁTKO ZO ZASTUPITEĽSTVA



Obecné zastupiteľstvo prerokovalo na svojich zasadnutiach v mesiacoch máj a jún potrebu zriadenia prechodu
pre chodcov na križovatke Krížne cesty. Zaoberalo sa kúpou pozemkov pod obecné autobusové zastávky pri kaštieli a na Krížnych cestách. Schválilo záverečný účet obce za
rok 2017 a hospodárenie s prebytkom 143 321,10 eur.
Ušetrené prostriedky budú použité na tvorbu rezervného
a účelového fondu s možnosťou čerpania v roku 2018. Zastupiteľstvo schválilo aj rozpočtové opatrenie vzhľadom na
zvýšené príjmy vo výške 677 430,93 eur a čerpanie výdajov
vo výške 677 376,30 eur. Odsúhlasilo dotácie pre žiadateľov obecných zložiek (spevácke súbory, divadlo, rímskokatolícka cirkev), príspevok pre činnosť dôchodcov a kúpu priekopového mulčovača za obecný traktor v hodnote
15 600 eur. Pred blížiacim sa novým volebným obdobím do
orgánov samosprávy zastupiteľstvo rozhodlo o počte poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré bude pracovať ako
deväťčlenné. Taktiež rozhodlo o plnom pracovnom úväzku
starostu na nové funkčné obdobie. Uznieslo sa na ukončení
zmluvy so spoločným stavebným úradom od 1. 10. 2018.

OPRAVA CESTY A PARKOVISKA



Od námestia v centre dediny po železničné priecestie
vedie nová asfaltka. Opravila ju žilinská župa, ktorá má
cestu v správe. Úsek už bol v dezolátnom stave, nový asfaltový koberec pokryl zhruba 540 metrov.
Obec zároveň opravila parkovisko pred materskou školou. Pôvodný štrkový povrch nahradila asfaltová plocha.

ROCKOVÝ ZÁBER SA VRÁTIL



Vo Veličnej sa po siedmich rokoch 8. a 9. júna opäť konal
rockový hudobný festival. Priestory futbalového ihriska
poskytli organizátorom komfortnejšie prostredie ako doposiaľ využívaná plocha na Gäceli. Doteraz najväčšie viac
ako 30-metrové pódium na Orave privítalo pätnásť kapiel,
medzi nimi Modus, Noc a Deň, Arzén, Metropolis, The Paranoid, The Agony. Najviac návštevníkov sledovalo vystúpenie legendárnej maďarskej skupiny Omega, ktorá svojím
100-minútovým koncertom plného laserových a svetelných efektov predviedla skutočné rockové majstrovstvo.
Rockovým záberom odštartovala svoje európske turné.



do Revišného vyrastá výrobňa a predajňa syrových výrobkov. Vedľa predajne COOP Jednota by mala stáť už na budúci
rok nová reštaurácia s kapacitou zhruba 150 miest.
„Je to ďalšie plánované skvalitnenie služieb v obci,“ povedal
starosta Daniel Laura.

OBEC BUDE MAŤ VLASTNÝ STAVEBNÝ ÚRAD



Zo spoločného stavebného úradu, ktoré obce dolnej Oravy založili v roku 2002, vystúpi po meste Dolný Kubín, obciach
Pucov, Bziny, Malatiná a Pribiš aj Veličná. Rozhodli o tom poslanci obecného zastupiteľstva na svojom júnovom zasadnutí. Dôvodom boli vysoké náklady na činnosť úradu, ako aj ďalšie okolnosti v oblasti vybavovania stavebnej agendy.
Od 1. októbra bude obec vykonávať činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku stavebného
poriadku samostatne.
„Predpokladáme prijatie jedného odborne spôsobilého pracovníka na skrátený pracovný úväzok, ktorý bude túto činnosť zabezpečovať priamo v sídle obecného úradu,“ povedal starosta Daniel Laura. „Chceme tým odstrániť aj náklady
občanov na dopravu, keďže terajší stavený úrad sídli v Dolnom Kubíne. O podrobnostiach súvisiacich s touto činnosťou
budú občania informovaní na webovej stránke obce.“

PARK P. BOHÚŇA PRED DOKONČENÍM



Už sme vás informovali a výstavbe nového parku v blízkosti evanjelického kostola, ktorý sme pomenovali po našom
slávnom rodákovi, maliarovi Petrovi Bohúňovi. Park už slúži svojmu účelu, nedávno v ňom pribudlo aj verejné osvetlenie. Ostáva ešte osadiť smetné koše a lavičky. Obec plánuje
v parku inštalovať aj maliarovu sochu, na ktorú sa pokúsi
získať peniaze z dotácií. Obecný úrad ďakuje dobrovoľníkom z Veličnej a Oravskej Poruby za pomoc pri tvorbe tejto
oddychovej zóny.

VO VELIČNEJ PRIBUDLI OVOCNÉ STROMY



Miestni seniori sa zapojili do brigády pri kosení trávy a výsadbe ovocných stromov. Popri chodníku od hlavnej cesty
do Revišného zasadili trinásť jabloní, pri detskom ihrisku
v Revišnom štrnásť čerešní a pri cintoríne 35 kusov sliviek. „Ovocné stromy vždy patrili a patria k dedine,“ hovorí

starosta Daniel Laura. „Vraciame sa k pôvodnému rázu dedinského prostredia, keď ešte neprevažovali v záhradách
okrasné stromy a kríky.“ Samospráva bude vo výsadbe tradičných drevín pokračovať, najbližšie to pravdepodobne
budú gaštany.

 UDIALO SA

VELIČNÁ ŽILA JARMOKOM 

ANČIN BÁL

Druhú júlovú sobotu sa veličniansky Rínok opäť zaplnil
množstvom stánkov a návštevníkmi, ktorí si prišli vychutnať pravú jarmočnú atmosféru spojenú s folklórnymi vystúpeniami súborov prevažne z Oravy, ale aj z Liptovských
Sliačov a Mojmíroviec. Pekné počasie prilákalo viac ako
štyritisíc návštevníkov, čo svedčí o rastúcej popularite
podujatia. V úvode slávností vystúpili naši najmenší z materskej školy, nechýbali ani dva domáce spevácke súbory
Čečina a Studnička. Záver slávností vyvrcholil vystúpením
populárnej skupiny Senzi Senzus, ktorá svojím hodinovým
zábavným programom pobavila väčšinu jarmočníkov. Podvečer zavítal na podujatie aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Veličná tak zaznamenala prvú
historickú návštevu hlavy štátu v novodobých dejinách
Slovenska. Súbežne s podujatím na Rínku sa konala aj výstava koní, ktorú v spolupráci s obecným úradom zorganizovala Katarína Vajdiarová. Tento rok prišlo do Veličnej na
futbalové ihrisko súťažiť 44 koní, čo je o 27 koní viac ako v
prvom ročníku. Víťazov v jednotlivých kategóriách si môžete pozrieť na stránke www.velicna.sk

Na tohtoročnom Ančinom bále sa v sobotu 28. júla na
detskom ihrisku v Revišnom ako prvá stretla mládež.
Program pre mladých ľudí tento raz pripravili učiteľky
z materskej školy, keďže rodina Vankúšovcov si užívala
more. Desaťminútová dažďová prehánka nachvíľu zahnala všetkých pod prístrešky, ale súťažiacich a účastníkov
to neodradilo. Obecný úrad totiž na tento deň naplánoval tretie kolo súťaže Veličná verzus Revišné, v ktorom sa
stretla kategória žien. Ženy súťažili v piatich disciplínach
- v šúpaní a krájaní cibule, v kosení a viazaní trávy, v preťahovaní lanom a štafetovom behu. V napínavom súboji
zvíťazili Revišňanky 3:2. Získali tak veľmi dôležitý bod,
ktorým sa Revišné ujalo vedenia v celej súťaži 2:1. O všetkom sa teda rozhodne 2. septembra na súťaži detí počas
Rajčuliády v Rajčulaparku. Večer už patril tradičnej zábave a tancu, do ktorého vyhrávala skupina Vitamín. Keďže
sa aj počasie umúdrilo, zábava pokračovala do neskorej
noci. Obecný úrad ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí
pomohli podujatie zorganizovať.

PÁLENIE JÁNSKEJ VATRY

ČO JE NOVÉ U HASIČOV 



Počasie na štvrtú júnovú sobotu neveštilo nič dobré, ale
tradície museli byť zachované. A tak sa v doobedňajších
hodinách Štefan Vankúš spolu s Jozefom Badinom na detskom ihrisku v Revišnom pustili do stavby jánskej vatry.
Aj keď pre dážď museli svoju prácu neraz prerušiť, dielo
sa im nakoniec podarilo dokončiť. Ešte pred samotným zapálením sa stretli v druhom kole súťaže Veličná verzus Revišné dôchodcovia, ktorí bojovali o body v príprave bryndzových halušiek a zemiakových placiek. Porota zložená z

SPOLUPRÁCA S RODIČMI JE VÝBORNÁ





účastníkov podujatia rozhodla, že výhercom druhého kola
sa stali dôchodcovia z Veličnej, ktorí tak vyrovnali stav súťaže na 1:1. Ich výkony prišlo podporiť viac ako sto fanúšikov, ktorým sa tiež ušlo niečo pod zub. Tradičnú jánsku
vatru zapálili dobrovoľní hasiči na čele s predsedom Jánom
Smoleňom.
Okolo desiatej začalo opäť pršať, čo väčšinu účastníkov odradilo a pobrali sa domov. Tí skalní si spoločne zaspievali,
až kým pršať neprestalo.

Koniec školského roka bol v materskej škole niečím výnimočný. Potešili sme sa ochote našich šikovných rodičov,
ktorých je viac než dosť, a spoločnými silami sme na brigáde spestrili a vylepšili školskú záhradu. Pod rukami usmiatych oteckov zmizli staré nátery, vzduchom sa šírila vôňa
nových farieb a pokosenej trávy, maminky hrabali, kopali
a bolo nám fajn. Mali sme plné ruky práce až do večera. Výsledkom je však opäť krajšie prostredie pre deti. Výbornou
akciou s rodičmi bola opekačka v areáli Rajčula, pochutili sme si na rôznych dobrotách a v inom ako pracovnom
prostredí sa porozprávali. Počasie nám prialo, aj atmosféra bola ako doma. Vydaril sa aj koncoročný výlet s rodičmi
v Čutkovskej doline. Aj keď nebo nás ráno držalo na ihlách,
predsa len vyšlo slniečko a deti si užili športový deň v krásnom prostredí v prírode. Školský rok sme ukončili už po
druhýkrát v kultúrnom dome – na rozlúčke s predškolákmi, kde nás svojou prítomnosťou potešil aj starosta. Nezaháľame ani počas júla - deti navštevujú materskú školu.
Zúčastnili sa veličianskeho jarmoku, na ktorom vystúpili
s milým programom v ľudových krojoch.
Aby sme v septembri privítali deti v čistých priestoroch,
kolektív škôlky vymaľoval triedu mladších detí. Krásny zážitok sme mali na Deň detí, program pripravili maminky.
S deťmi súťažili, maľovali na tvár, pripravili logické hry aj
pre pani učiteľky, po záhrade sa nám prechádzal Mimoň
a deti hľadali poklady. Našli. Dva sladké, tretí poklad bol
zelený - tričká s logom našej materskej školy. Maminky, ďakujeme! Som rada, že sme spolu prežili opäť ďalší školský
rok, že sa nám darilo, deti (väčšinou) poslúchali. Chcem sa
úprimne poďakovať všetkým ochotným rodičom, ktorí sa
akoukoľvek formou podieľali na zveľadení materskej školy.
Taktiež ďakujem starostovi a obecnému zastupiteľstvu za
spoluprácu.
Ivana Drobulová

Január v dobrovoľnom hasičskom zbore tradične patril
výročnej členskej schôdzi a hodnoteniu uplynulého roka, marec zase odzimovaniu a skúške hasičskej techniky.
V apríli sa v Istebnom konalo pravidelné inštruktážno–
metodické zamestnanie DHZ nášho okrsku. Hlavnými témami boli ochrana pred požiarmi počas jarného a letného obdobia a pripravované súťaže DPO SR a jednotlivými
DHZ. Mladí hasiči DHZ Veličná v máji zahájili novú sezónu postupnou prípravou na územné kolo hry Plameň.
V rámci prípravy predviedli ukážku požiarneho útoku na
Deň detí na Gäceli. Do prípravy sa zapojilo dvanásť detí.
Súťaž Plameň sa konala 9. júna v Rabči. Veličnú reprezentovalo jedno chlapčenské družstvo, ktoré sa v konkurencii 40 družstiev z celej Oravy umiestnilo na 12. mieste. V okrese Dolný Kubín sa naši chlapci umiestnili na
3. mieste za Sedliackou Dubovou a Zázrivou. Na Rockovom zábere vo Veličnej sme zabezpečovali protipožiarnu
asistenčnú hliadku. Do kultúrno-spoločenskej činnosti sme sa zapojili pri stavaní mája na Rínku vo Veličnej
a na detskom ihrisku v Revišnom, pri pálení jánskej vatry.
Posledný školský deň sme si užili detský smiech, radosť
a veľa zaujímavých otázok. Po roku sme sa mohli opäť
stretnúť s deťmi z materskej školy. Po krátkej besiedke
sme im ukázali techniku, povozili sme ich na hasičskom
aute, mohli si vyskúšať všetko, čo ich zaujímalo. Na záver
museli privolať hasičov k požiaru, za čo, samozrejme,
dostali malú odmenu. Koncom júna boli naši členovia
operačným strediskom HaZZ požiadaní o pomoc pri hasení požiaru na hnojisku nad Revišným. Ich úlohou bolo
zabezpečenie dostatočného množstva vody potrebného
pre uhasenie požiaru. V auguste by sme chceli zorganizovať pre deti a ich rodičov spoločné popoludnie. Deti
si budú môcť vyskúšať jednoduché úlohy s hasičskou
technikou, opýtať sa, čo ich zaujíma, zasúťažiť si. Určite
ich bude čakať aj malá sladká odmena. Tešíme sa na všetkých zvedavcov.
Barbora Dibdiaková

 SPEKTRUM, RUBRIKA

SÚŤAŽ VELIČNÁ VERZUS REVIŠNÉ ODŠTARTOVALA 
Avizovaná športová súťaž Veličná verzus Revišné odštartovala prvým kolom, konkrétne kategóriou mužov.
Na futbalovom ihrisku nastúpili proti sebe futbalisti z Veličnej a Revišného. Bol to skutočne napínavý súboj, ktorý sa
skončil výsledkom 4:3 pre Revišňanov. Tí zaznamenali prvý
bod v tejto súťaži. Revišné sa v krátkej dobe ujalo vedenia a
svoj náskok v prvom polčase zvýšilo na 3:0, keď góly strelili
Dušan Zvara, Pavol Serdel a Michal Zvara. Po zmene strán
Veličňania pridali a dvomi gólmi Sučákovcov znížili náskok
súpera. Avšak strela Michala Zvaru z polovice ihriska skon-

čila na prekvapenie všetkých za chrbtom dobre chytajúceho
Petra Ištvána. O dramatické momenty nebola núdza. Starostom delegovaný rozhodca Ján Rosinský robil čo mohol, aby
zápas skončil remízou. Veličňanom odpískal aj dva pokutové
kopy, ktoré však hráči zahodili. Skorigovať výsledok sa podarilo ešte v siedmej minúte nadstavenia Tomášom Kubackom.
Oceneným hráčom sa stal najstarší na ihrisku Lojzo Serdel.
Zápas mal dôstojný priebeh a prišlo sa naň pozrieť približne
sto divákov, ktorí po viac ako dvoch rokoch mohli opäť sledovať nejaký futbalový zápas v dedine.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



Prisťahovaní od mája 2018:
1. Viera Lacková
2. Milan Lacko
3. Katarína Kacková
4. Ľuboš Kacko
5. Nikola Kacková
6. Dávid Kacko
7. Rastislava Lehotská
8. Martin Juráš
9. Ján Zápotočný
10. Adriana Janeková
11. Peter Janek
Odsťahovaní od mája 2018:
1. Mgr. Barbora Indrová
2. Dominika Drgáňová
3. Marek Huba
4. Ing. Katarína Kubačková
5. Jakub Kaliský
6. Katarína Michalicová
Narodení od mája 2018:
1. Alexej Huba
2. Daniel Kajan
3. Amália Janigová
Zomrelí od mája 2018:
1. Ján Terek (*1920)
2. Pavol Šuda (*1931)
3. Anna Kleinová (*1947)

VÝVOZ ODPADOV V ROKU 2018



- Najbližšie termíny zberu plastov:
24. 8., 21. 9., 19. 10., 28. 11., 28. 12.
Zber papiera vždy vopred oznámime.
- Vývoz komunálneho odpadu: každú stredu
(z pôvodného štvrtku)
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Jubilanti
- V máji oslávili významné životné jubileum:
60 rokov - PhDr. Mária Florková, Gabriela
Ištvánová, Ing. Marianna Kubinová
65 rokov - Ing. Štefan Janiga, Etela Lábiková
70 rokov - Michal Huba,
MuDr. Mária Rakovanová
75 rokov - Božena Lavríková, Ing. Milan Páltik
80 rokov - Stanislav Hrabala
- V júni oslávili významné životné jubileum:
60 rokov - Ľubomíra Pilátiková,
Ing. Daniel Škerda
70 rokov - Anna Dudášová, Ing. Milan Jezný
- V júli oslávili významné životné jubileum:
60 rokov - Mgr. Leonard Bobček
65 rokov - Michal Šaliga
70 rokov - Ing. Zuzana Juhásová,
Anna Švábiková
75 rokov - Marián Hrabala
80 rokov - Elena Kučková
85 rokov - Ján Páltik
Počet obyvateľov: 1307

