– OBČASNÍK –

– FEBRUÁR 2019 –

ROČNÍK 5
ČÍSLO 1

Fašiangovníci pochovali basu

Prvú marcovú sobotu žila Veličná fašiangami. Dedinou prechádzal sprievod v maskách, ktorých sa tento rok nazbieralo až 35. Počasie fašiangovníkom prialo. Večer sa všetci stretli na zábave pri zabíjačkových špecialitách. Pred polnocou, tak, ako sa patrí, sa uskutočnilo pochovávanie basy pod vedením folklórnej skupiny Čečina. Zábava trvala do skorých ranných hodín.

 SPRAVODAJSTVO

ÚVODNÍK


Aj keď od nových volieb do orgánov
samosprávy pre roky 2018 - 2020
už ubehli viac ako tri mesiace, dovoľte mi, aby som vám, vážení
občania, v mojom mene ako aj v
mene novozvolených poslancov
poďakoval za zodpovedný prístup, s akým ste k týmto voľbám
pristúpili a preukázali nám
tak dôveru pri riadení
samosprávy. Na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva zložili sľub všetci
novozvolení predstavitelia samosprávy,
čím potvrdili svoje

odhodlanie pracovať v tomto zložení pre ďalší rozvoj obce.
Veľmi dôležitým dokumentom, ktorým sa budeme riadiť
v nasledujúcom období, je rozpočet na roky 2019 -2021.
Prijalo ho zastupiteľstvo hneď na svojom prvom decembrovom zasadnutí. Následne v januári sme rozhodli o finančných prostriedkoch, ktoré budú smerovať do investičnej
výstavby obce a do kultúrneho, spoločenského a sociálneho
života. Pri týchto rozhodnutiach sme vychádzali zo strategického rozvoja obce a potrieb, ktoré vyplynuli z bežného
života obyvateľov. Bližšie informácie vám prinášame v ďalších článkoch týchto novín.
V závere by som chcel, vážení občania, oceniť vašu doterajšiu podporu a prospešnú spoluprácu. Som presvedčený, že
aj v novom volebnom období sa nám spoločne podarí naše
predsavzatia naplniť.

V ďalších rozhodnutiach OZ schválilo prevod pozemkov do
vlastníctva obce vyčlenených pod prístupové cesty k rodinným domom v lokalite Mohylice vo Veličnej, IBV II a Nad
ohradmi v Revišnom.
Podrobnejšie informácie zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete na stránke obce www.velicna.sk/zapisnice-a-uznesenia.html.



Termín

Investícia
(v € )

stavebné povolenie, stavebné
úpravy, hrubá stavba

do 31.12.2019

45.000

Železničná zastávka

stavebné povolenie, stavebné
úpravy

do 31.12.2019

1.000

3

Zberný dvor

realizácia

do 31.12.2019

5.000

4

Chodník popri hlavnej ceste na Banisko

Projektová dokumentácia, stavebné povolenie, realizácia

do 30.11.2019

35.000

5

Oplotenie detského ihriska v Revišnom

Realizácia stavby

do 30.06.2019

1.000

6

Verejné osvetlenie Banisko

Realizácia stavby

31.10.2019

3.000

Rozsah

1

Dom smútku a cesta do cintorína

2

7

Protipovodňové opatrenia v Revišnom

Realizácia stavby

31.10.2019

1.000

6

Prechody pre chodcov krížne cesty a cesta na
záhumnie

Realizácia stavby

do 31.10.2019

5.000

7

Prístavba ku kultúrnemu domu+ Polyfunkčný objekt Štúdia Projektová dokumentácia, stavebné
pri KD
povolenie

do 30.4.2019

2.500

9

Cesta do Revišného /urbárna cesta - asfaltový
povrch

do 31.10.2019

35.000

realizácia
Investície celkom

UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV



Vlani v novembri vydala Európska komisia rozhodnutie týkajúce sa identifikácie a registrácie zvierat. Podľa neho všetky chovy ošípaných, teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus
ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované. Znamená to, že každý chovateľ ošípanej
je povinný zaregistrovať každé zviera v centrálnom registri
hospodárskych zvierat Žilina. Tlačivo pre registráciu je možné získať cez internet (www.pssr.sk) alebo u plemenárskej
organizácie. V prípade nových fariem treba vyplnené tlačivo
priložiť k žiadosti o registráciu chovu a doručiť na regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu. V prípade registrácie ošípaných na už existujúcu farmu stačí doručiť len samostatné
vyplnené tlačivo bez žiadosti. V oboch prípadoch je potrebné
osobné doručenie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu v Dolnom Kubíne, prípadne na vysunuté pracoviská v
Námestove alebo Trstenej. Ďalšou zmenou je povinnosť nahlasovať zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu
(domáce zabíjačky) hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec,
kôz a zveri z farmového chovu na regionálnu veterinárnu
a potravinovú správu aspoň jeden pracovný deň vopred.
Chovateľ je povinný nahlásiť adresu chovateľa, číslo farmy,
ušné číslo zvieraťa, dátum narodenia zvieraťa u hovädzieho
dobytka, dátum a čas zabíjania zvieraťa. Odpad z domácej zabíjačky hovädzieho dobytka, oviec a kôz (lebka, vrátane mozgu, očí a miechy zvierat) starších ako dvanásť mesiacov musí
byť odstránený len v príslušnom kafilerickom zariadení.
MVDr. Peter Čulen, riaditeľ RVPS Dolný Kubín

Poslanci
1. Peter Ištván
2. Ján Šuvada
3. Pavol Dibdiak
4. Štefan Vankúš
5. Daniela Gazdíková
6. Miroslava Škutová
7. Maroš Juhás
8. Anna Hrabalová
9. Ľubica Žúborová
Volebná účasť

446 hlasov
NEKA
NEKA
NEKA
NEKA
NK
KDH
NK
SNS
NK

401 hlasov
385 hlasov
380 hlasov
366 hlasov
355 hlasov
269 hlasov
243 hlasov
210 hlasov
198 hlasov
46,7 %

PREZIDENTSKÉ VOĽBY A VOĽBY
DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

PLÁN INVESTIČNÝCH AKCIÍ A PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA ROK 2019
Akcia

Starosta
Daniel Laura

Daniel Laura

KRÁTKO Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Novozvolené obecné zastupiteľstvo, ktorého predstavitelia
zložili sľub na ustanovujúcom zasadnutí, sa zišlo prvýkrát
17. decembra.
Na ňom poslanci schválili rozpočet obce na roky 2019 –
2022 a ustanovili komisie na podporu svojej činnosti. Následne na januárovom zasadnutí schválili plán investičných
a kultúrno-spoločenských akcií na rok 2019.

VELIČŇANIA SI ZVOLILI NOVÉ
VEDENIE OBCE 

133.500

VANDALI POŠKODILI MAPU



V polovici februára niekto poškodil historickú mapu Československa na autobusovej zastávke pri kaštieli. Vinník
vyrezal z mapy bankovky, ktorými sa platilo postupne od
roku 1918. Spôsobil tým poškodenie majetku, tzv. malú
škodu, prevyšujúcu sumu 266 eur.
Zákon hovorí, že kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku
malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok,
...kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje,
popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Obec vyzýva obyvateľov, ktorí majú
akékoľvek poznatky o prípade, aby o nich dali vedieť na
obecnom úrade.

Prezidentské voľby sa budú konať v sobotu 16. marca,
prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov bolo
možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.
O post prezidenta sa uchádza trinásť kandidátov.
1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky, Bratislava
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky, Bratislava
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň - vzdal sa kandidatúry
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislavavzdal sa kandidatúry

11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú
úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný
analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od
7. h do 22. h. Informácie k voľbám do Európskeho
parlamentu sú uverejnené na stránke obce alebo na
webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?volby-ep.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 
PRÍJMY
Príjmy
Rezervný fond

582 170,09 €
521 847,14 €
60 322,95 €

VÝDAJE
Samospráva obce
Prevádzka a údržba
Materská škola
Kultúrne a športové aktivity
Odpady
Rozvoj a investície
Sociálna činnosť

582 170,09 €
227 409,57 €
96 086,00 €
94 617,52 €
12 500,00 €
16 600,00 €
133 500,00 €
1 457,00 €

 SPEKTRUM

LYŽIARSKY PRECHOD VELIČNIANSKYM CHOTÁROM 
V sobotu 2. februára sa už po 17-krát stretlo viac ako 150
priaznivcov lyžiarskej a zimnej turistiky, aby v bohatej
nádielke snehu absolvovali zimný prechod veličnianskym
chotárom. Organizátori z lyžiarskeho oddielu a obce pripravili sedemnásťkilometrovú trať pre bežkárov a dve trate (6 a 8 km) pre peších. Napriek tomu, že niekde dosahova-

la snehová prikrývka viac ako meter snehu, prípravu trate
a občerstvovacie stanice Pod Kľúčom a na Mlynisku zvládli
usporiadatelia na výbornú.
V cieli ich čakala zaslúžená odmena v podobe zabíjačkovej
kapustnice, klobások a jaternice, za čo ďakujeme celému
realizačnému tímu.

SPOMIENKY NA VIANOČNÉ TRHY 

LYŽIARSKE PRETEKY 
V nedeľu 10. februára v popoludňajších hodinách sa za
krásneho slnečného počasia uskutočnili na lyžiarskom
vleku v Revišnom detské lyžiarske preteky. Takmer päťdesiat detí súťažilo v piatich kategóriách medzi bránkami, ktoré lyžiarsky oddiel postavil z obľúbených detských
rozprávkových postavičiek. Každý pretekár dostal sladké
odmeny, víťazi si odniesli medaily a diplomy.

OBECNÝ PLES 
Po úspešnom vlaňajšom obecnom plese v ľudovom tóne, pre ktorý niektorí neváhali vybrať celé ľudové kroje
z truhlíc po svojich starých rodičoch, sa očakávala veľká účasť. Pripravovaný program v podobe účinkovania
ľudovej hudby Michala Ďaďu z Dolnej Lehoty, DJ Vladimíra, vystúpenia tanečného súboru Refresh a Mišky
Dibdiakovej s hudobnou skupinou tiež sľuboval hojnú
návštevnosť.
Či už z nedostatku voľného času alebo z dôvodu konkurencie viacerých plesov v podobnom termíne sa pre
nízky záujem a málo predaných lístkov rozhodla komisia kultúry toto podujatie zrušiť. Veríme, že budúci rok
záujem opäť vzrastie, v snahe organizátorov bude opäť
pripraviť pútavý program.

KARNEVAL NA ĽADE

Už po štvrtýkrát začiatkom decembra zavládla na veličianskom Rínku vianočná atmosféra. Pozvanie na vianočné trhy
prijalo viac ako sedemdesiat remeselníkov z viacerých regiónov Slovenska. Obohatením trhov bolo zriadenie stánku
Vianočnej pošty, v ktorom si návštevnící mohli kúpiť vianočné pohľadnice a priamo ich odoslať svojim blízkym.
V piatok sa začalo podujatie o 15. h vystúpením našich
škôlkarov. Prvýkrát na vianočné trhy zavítal s vianočnými
koledami folklórny súbor ORAVA z Dolného Kubína, za ktorým hneď nasledoval FS Rosička, rosa. Z družobnej juhomoravskej obce Vrbice nám predvianočnú náladu priniesli
detský spevácky zbor Zpěváček a vynikajúci súbor Mužáci z Vrbice spolu s cimbalovou muzikou aj vďaka podpore
programu cezhraničnej spolupráce INTEREG. Záver piatkového vystúpenia patril našej speváckej skupine Studnička a
skupine Kamenčan zo Zákamenného. Očakávania všetkých
detí sa však sústredili na sobotu, o 15. h zavítal medzi nich
Mikuláš aj s čertom a anjelmi. Balíčky so sladkosťami, ktoré deti od Mikuláša dostali, vyčaril úsmev na tvárach všet-

kých. Kultúrny program otvorili deti z farnosti sv. Michala
vo Veličnej, s už tradične živým betlehemom. Folklórne súbory Čečina z našej Veličnej a zázrivská Kýčera aj v sobotu
vniesli na Rínok kus predvianočnej nálady. Ako po minulé
roky celým kultúrnym programom sprevádzal účinkujúcich moderátor a zároveň režisér divadla vo Veličnej Ľubo
Škyvra, za čo mu srdečne ďakujeme. S veľkým ohlasom
návštevníkov vianočných trhov vo Veličnej sa minulý rok
stretla pravá domáca zabíjačka. Takže sme opäť pozvali
pracovníkov mäsovýroby Antona Skurčáka z Oravskej Polhory, ktorí nám pripravili chutné zabíjačkové špeciality.
Vyvrcholením vianočných trhov bola už obľúbená súťaž v
hádaní váhy polovice prasiatka. Záver patril losovaniu vianočnej tomboly s hodnotnými cenami. Ďakujeme všetkým
zamestnancom obecného úradu, poslancom a dobrovoľníkom vrátane členov ochotníckeho divadla a skupiny Studnička, taktiež členom DHZ, ako aj ostatným dobrovoľníkom,
ktorí významnou mierou prispeli k ďalšiemu úspešnému
ročníku vianočných trhov.



Pôvodný termín karnevalu z obavy zlého počasia posunuli organizátori o týždeň skôr. Avšak plusové teploty aj tak
roztopili ľad na klzisku. Komisia kultúry a športu sa preto
rozhodla karneval zorganizovať v nedeľu 17. februára v
kultúrnom dome. Pani učiteľky z materskej školy pripravili
pre deti rôzne súťaže. Každá maska bola ocenená.
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 SPEKTRUM, RUBRIKA

KALENDÁR PODUJATÍ NA TENTO ROK

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



Dátum

Názov podujatia

2. 3. (sob)

Fašiangy - zraz o 9. h pred KD (Zábava v KD o 19. h)

10. 3. (ned)

MDŽ - 15. h (kultúrny dom)

30. 3. (sob)

"Čistejšia Veličná" - Stretnutie občanov v rámci brigády na verejných priestoroch obce

27. 4. (sob)

Košt vína z VRBICE

30. 4. (utor)

Stavanie mája - 16. h (Veličná Rínok) a 18. h.Revišné (dets. ihrisko)

12. 5. (ned)

Položenie kvetov pri pamätníku padlých - 14. h (Rínok)

12. 5. (ned)

Deň matiek - 15. h (kultúrny dom)

22. 6. (sob)

Pálenie "Jánskych vatier" - 19.30 h (Revišné )

22. 6. (sob)

Súťažno-športové zápolenie Veličná proti Revišnému II. ročník (dôchodcovia ) 18. h

6. 7. (sob)

XXVII. Veličiansky jarmok - začiatok 9. h (Rínok)

18. - 21. 7.

Letný tábor pre deti od 5 do 12 rokov

27. 7. (sob)

Ančin bál - 14. h deti 20. h dospelí (Revišné)

27. 7. (sob)

Súťažno-športové zápolenie Veličná proti Revišnému (ženy a muži) 17. h

11. 8. (ned)

III. Nohejbalový turnaj - 9. h (Rajčula park)

25. 8. (ned)

III. Veličiansky cyklistický prechod -12.h (Rajčula park)

1. 9. (ned)

V. Rajčuliáda - 13. h (Rajčula park) a III. Veličiansky kotlík 9. h

1. 9. (ned)

Súťažno-športové zápolenie Veličná proti Revišnému (deti) 13. h vyhodnotenie súťaže

20. 10. (ned)

Mesiac úcty k starším - 17. h (kultúrny dom)

23. 11. (sob)

Šachový turnaj amatérov I. ročník - (kultúrny dom)

6.-7. 12. (piat – sob)

IV. Veličianske vianočné trhy - začiatok 11. h (Rínok)

26. 12. (štv)

Veličianske divadlo - divadelná hra 14. h (kultúrny dom)

31. 12. (ut)

Silvester – vatra, privítanie nového roka ( Detské ihrisko v Revišnom)

Prisťahovaní do našej obce od októbra 2018:

1. Ing. Miroslav Pečit
2. Ing. Oľga Pečitová
3. Martin Pečit
4. Juraj Frohlich
5. Monika Gombalová
6. Lukáš Gombala
7. Kristína Gombalová
8. Silvia Beňadiková
9. Petra Baltazarovičová
10. Michal Kotlár
11. Monika Hajdúchová
12. Michal Hajdúch
13. Natália Jurčíková
14. Marika Môstková

Odsťahovaní z našej obce od októbra 2018:

1. Mgr. Emília Hubová
2. Zoja Hubová
3. Ján Habiňák
4. Denis Brilla
5. Richard Svoboda

Narodení od októbra 2018:

1. Michaela Omastová
2. Tomáš Záň
3. Elias Fischer
4. Mateo Dyrc
5. Roman Janotík
6. Michal Šuriňák
7. Adam Čerňan
8. Mária Franková

HASIČI SA ROZLÚČILI S DLHOROČNÝM ČLENOM 

Zomrelí od októbra 2018:

Činnosť DHZ neutíchla ani v zimných mesiacoch. Vykonali
sme pravidelnú kontrolu a údržbu, ako aj zazimovanie hasičskej techniky. Na jeseň sme zorganizovali inštruktážne
metodické zamestnanie obcí DHZ vrámci dolnooravského
okrsku. Spoločne s hasičmi z obcí Istebné, Kraľovany, Oravská Poruba, Párnica, Zázrivá a Žaškov sme zhodnotili uplynulý rok a stanovili si ciele na rok 2019.
Zúčastnili sme sa školenia veliteľov a vodičov s prednosťou
jazdy, obe s následným preskúšaním a získaním odbornej
spôsobilosti. V spolupráci s obcou sme sa zúčastnili príprav
vianočných trhov a silvestrovskej vatry. Začiatkom nového
roku sme sa s úctou naposledy rozlúčili s naším dlhoročným
členom Jánom Javorekom, ktorý bol súčasťou DHZ od roku
1974. Začiatkom februára sme sa zúčastnili pátracej akcie po
nezvestnom mužovi z Dolného Kubína.
Na februárovej výročnej členskej schôdzi sme našu činnosť
kladne vyhodnotili a prijali dalších nových členov.

1. Ján Javorek – 67 ročný
2. Antonín Kocourek – 69 ročný
Jubilanti
V novembri 2018 oslávili významné životné
jubileum občania:

65 rokov – Margita Juríková
70 rokov - Viktor Rakovan, Milada Smoleňová
75 rokov – Pavol Záhumenický
V decembri 2018 oslávili významné životné
jubileum občania:

65 rokov – Mikuláš Matelka
70 rokov - Elena Kyselová

V januári 2019 oslávili významné životné
jubileum občania:

Barbora Dibdiaková

DIVADELNÍCI HRAJÚ VERONU

60 rokov – MVDr. Vladimír Baranovič
85 rokov - Agneša Bielová, Viliam Brienik, Ondrej
Pavlovčík



Veličianske ochotnícke divadlo sa po dvoch rokoch predstavilo s novou úpravou starej divadelnej klasiky. Divadelný súbor naštudoval na námet hry Rudolfa Kazíka - Verona
značne zmenenú verziu inscenácie, ktorú uvádza pod rovnomenným názvom. Téma lásky a peňazí v nej však domi-



Počet obyvateľov: 1335
nuje. Divadelná veselohra pod režisérskou taktovkou Ľuba
Škyvru má tri dejstvá.
V premiére ju súbor uviedol tradične na Štefana vo Veličnej.
Postupne sa predstaví divákom v ďalších pätnástich mestách a obciach.

VÝVOZ ODPADU V PRVOM POLROKU 
Najbližšie termíny zberu plastov:

23. 1. 2019
20. 2. 2019
20. 3. 2019
17. 4. 2019
15. 5. 2019
26. 6. 2019
Vývoz komunálneho odpadu:

každú stredu (z pôvodného štvrtku)
Zber papiera vždy vopred oznámime.

ŠKÔLKARI BOLI PRVÝKRÁT NA LYŽIARSKOM VÝCVIKU 
Keďže nám tento rok Perinbaba dopriala parádnu snehovú
nádielku, zbalili sme lyžiarsku výstroj a šup na Kubínsku
hoľu. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 15 detí – niektorí
už ostrieľaní lyžiari, niektorí mali na lyžiach premiéru, no
ako správni bojovníci sa nevzdali a na konci výcviku zvládali parádne pluhy. Aj keď sme mali líčka červené od mrazu,
úsmev na perách nám nezmrzol - pri rannej rozcvičke sme sa
zohriali a potom sme skúšali rýchlosť našich lyží. Lyžiarsky
výcvik trval päť dní, počas ktorých sme si užili nielen čerstvý

vzduch, ale aj kopec zábavy. Na konci bolo každé dieťa odmenené zlatou medailou, diplomom a sladkú odmenu si deti
prevzali z labiek medvedíka Brumíka. Ďakujeme lyžiarskej
škole pána Zboju za príjemnú spoluprácu a inštruktorom za
trpezlivosť. Veríme, že sneh nám bude priať aj budúci rok,
aby sme deťom už v malom veku ukázali, že šport k životu
patrí a netreba sa ho báť. Video z výcviku si môžete pozrieť
na webovej stránke obce.
Ivana Drobulová, riaditeľka MŠ

