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NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

NAJNOVŠIE PREMENY VELIČNEJ

Altánok na detskom ihrisku v Revišnom

Okolie bývalej evanjelickej školy

Vodná plocha s mólom pred materskou školou

 SPRAVODAJSTVO

PRÍĎTE VOLIŤ

ÚVODNÍK STAROSTU 
Vážení spoluobčania,

po letnom období opäť prichádzame s obecnými novinami a
prinášame vám informácie o
tom, čo sa za uplynulé obdobie
v samospráve udialo. Dovolím
si povedať, že naše zámery v
tomto volebnom období, aj
vďaka vám, vážení občania, postupne plníme a
popritom sa snažíme
realizovať aj časovo
kratšie, finančne nenáročné investície,
ktoré pomáhajú k
zveľadeniu našej obce. S vašou pomocou
a finančnou podporou
podnikateľských subjektov sme vytvorili v okolí bývalej
evanjelickej školy park, ktorému sme dali názov po slávnom rodákovi, maliarovi Petrovi Bohúňovi. Vo Veličnej ďalej pribudol nový chodník popri hlavnej ceste pred katolíckym kostolom a nová autobusová zastávka, na ktorú nám
prispel Žilinský samosprávny kraj.
Z dotácie od VÚB banky a oblastnej organizácie Klaster
Orava sme upravili vodnú plochu pred materskou školou,
ktorej súčasťou je aj drevené mólo s náučnými tabuľami.
Obec v tejto lokalite investovala do pokračovania chodníka, ktorý povedie k novej železničnej stanici, a do opravy
parkoviska pred škôlkou. Dvakrát sme podali projekt na
ministerstvo financií na revitalizáciu detského ihriska v
Revišnom. Dotácia nám nebola poskytnutá a tak sme sa
rozhodli pre investíciu z vlastných zdrojov. Revitalizáciu
sme začali rekonštrukciou dreveného altánku a výsadbou zelene. Pokračovať budeme pieskoviskom a detským
hradom s hracími prvkami, ktorý sa podujal zabezpečiť
miestny sponzor. V záujme odstránenia problémov s dažďovou kanalizáciou pred pohostinstvom v Revišnom sme
vymenili asi 40 metrov nefunkčného dažďového potrubia.
Osadením revíznej šachty pri ceste by mal byť problém s
vytekajúcou vodou odstránený. Výsledky verejnej obchodnej súťaže na výstavbu chodníka od hlavnej cesty smerom
do Revišného znížili rozpočtovanú cenu z 55-tisíc eur o
viac ako 15-tisíc eur. Po podpísaní zmluvy s dodávateľom
môžeme pristúpiť k realizácii. Aby sme mohli túto investíciu úspešne dokončiť, podarilo sa nám v spolupráci s telekomunikáciami odstrániť drevené stĺpy, ktoré bránili výstavbe chodníka. Telekomunikačné vedenie sme preložili
do zeme.
Získali sme už aj stavebné povolenie na prvú časť cesty do
cintorína, tzv. Gazdovskú ulicu, druhú časť spolu s povolením na dom smútku plánujeme získať do jari budúceho
roku.
Čo sa týka výstavby novej železničnej zastávky, v súčasnosti prebieha proces posudzovania projektovej dokumentácie u ŽSR. Na jej výstavbu a úpravu okolia sme požiadali o
dotáciu Úrad vlády SR prostredníctvom združenia Región
Beskydy, ktorého sme členom. Finančné prostriedky by
sme chceli získať aj na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
prostredníctvom výzvy ministerstva vnútra. Plánovanú
výstavbu amfiteátra sme preložili do ďalšieho roku, keďže
náš projekt na ministerstve pôdohospodárstva nebol podporený.
Toľko v krátkosti, vážení občania. O ďalších aktivitách a
kultúrnych podujatiach za posledné obdobie sa dočítate na
nasledujúcich stránkach.
Daniel Laura

KRÁTKO Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA



Obecné zastupiteľstvo aj počas dovolenkového obdobia
zasadalo dvakrát.
Na svojich zasadnutiach schválilo:
- predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov popri
ceste za predajňou potravín
- predaj podielov v nehnuteľnosti Jurčíkov dom v Revišnom
- rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu, hlavne v
oblasti investičnej výstavby
- podanie projektov a žiadosti o finančné dotácie na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a výstavby novej
železničnej zastávky
- výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom
budovy pri obecnom kaštieli
- záverečný účet obce a jej hospodárenie za rok 2016



PREMENY VELIČNEJ



Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnia v sobotu 4. novembra od 7. h do 22. h. Budeme
si voliť predsedu Vyššieho územného celku a poslancov za
každý okres. Po novom sa už predsedovia krajov nebudú
voliť v dvoch kolách, ale iba v jednom. Za župana bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Do
23. novembra by teda mali byť známi novozvolení poslanci
a predsedovia VÚC.
Kandidáti na predsedu VÚC:

1. Juraj Blanár, Ing., 51 r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Smer - sociálna demokracia
2. Peter Cibulka, Mgr., 35 r., dramaturg a manažér, Žilina,
nezávislý kandidát
3. Kristián Hoffmann, Mgr., 40 r., prírodovedec, geograf, Žilina, Strana zelených Slovenska
4. Erika Jurinová, Ing., 46 r., poslankyňa NR SR, Nižná,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
5. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 37 r., právnik a vysokoškolský
pedagóg, Dolný Kubín, nezávislý kandidát
6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc., 64 r., univerzitný profesor,
Žilina, Slovenská národná strana
7. Marián Murín, 50 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát
8. Stanislav Pirošík, 29 r., projektový manažér technických
izolácií, Valaská Dubová, Vzdor - strana práce, Komunistická strana Slovenska
9. Peter Sagan, 33 r., asistent poslanca NR SR, Žilina, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
Kandidáti na poslancov za Dolnokubínsky okres:

1. Milada Antalová, Ing., 43 r., starostka obce, Párnica,
nezávislá kandidátka
2. Karol Bednár, Mgr., 43 r., výpravca ŽSR, Dlhá nad Oravou,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
3. Ján Beňuš, PhDr., 47 r., starosta obce, Bziny, nezávislý
kandidát
4. Ľubomír Bláha, PaedDr., 65 r., prednosta okresného úradu, Dolný Kubín, Smer - sociálna demokracia
5. Ján Briestenský, 45 r., živnostník, Dolný Kubín, nezávislý
kandidát
6. Martin Ferančík, Mgr., 28 r., kontrolór kvality, Dolný
Kubín, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
7. Pavol Heško, Ing., 46 r., konateľ, Dolný Kubín, nezávislý
kandidát
8. Peter Jonák, 35 r., komunálny poslanec, Dolný Kubín,
nezávislý kandidát
9. Ján Jurčo, Ing., 58 r., výsluhový dôchodca, Dolný Kubín,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
10. Milan Klempai, Ing., 57 r., manažér, Dolný Kubín, Slovenská národná strana
11. Jana Kožuchová, Mgr., 53 r., samostatná referentka distribúcie, Dolný Kubín, Most - Híd
12. Zdenko Kubáň, 37 r., starosta obce, Malatiná, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna
strana, Nova
13. Vladimír Kuteš, 43 r., podnikateľ, Dolný Kubín, nezávislý
kandidát
14. Michal Lavrík, PhDr., 43 r., prednosta okresného úradu,
Dolný Kubín, Slovenská národná strana
15. Jozef Maťašák, 34 r., administratívny pracovník, Žaškov,
Nový parlament
16. Matúš Mních, JUDr., 55 r., starosta obce, Zázrivá, Smer sociálna demokracia
17. Miriam Mokošová, PhDr., 49 r., sociálna pracovníčka,
špecialistka, Bziny, Komunistická strana Slovenska
18. Ján Prílepok, Ing., 38 r., ekonóm, Dolný Kubín, nezávislý
kandidát
19. Ján Sedliak, MUDr., 48 r., lekár - ortopéd, Vyšný Kubín,
Smer - sociálna demokracia
20. Michal Smolka, 30 r., poslanec mestského zastupiteľstva, Dolný Kubín, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana, Nova
21. Jozef Šimek, PhDr., 43 r., zástupca primátora, Dolný
Kubín, nezávislý kandidát
22. Ján Šimún, Ing., 60 r., konateľ firmy, Dolný Kubín, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna
strana, Nova
23. Kvetoslava Zelinová, 51 r., pracovníčka bezpečnostnej
služby, Dolný Kubín, Komunistická strana Slovenska

Nový chodník pri katolíckom kostole

Oprava dažďového kanalizačného potrubia v Revišnom

POĎAKOVANIE



Chcem sa poďakovať Štefanovi Zlukovskému, pracujúcemu v pizzerii v Revišnom, ktorý mi našiel peňaženku. Stratil som ju 13. júla cestou z Jednoty vo Veličnej.
Doniesol ju na obecný úrad a odovzdal pracovníčkam
obecného úradu, ktoré mi zavolali, že sa našiel dobrý človek. Vrátil mi ju celú s dokladmi a hotovosťou. V
dnešnej dobe plnej zla a nenávisti, keď kvôli peniazom
dokáže človek zabiť človeka, je obdivuhodné, že stále existujú ľudia, ktorí majú charakter a robia dobré
skutky. Pánovi Zlukovskému prajem preto veľa zdravia,
osobných i pracovných úspechov, rovnako i celej jeho
rodine. Je veľkým vzorom a príkladom pre všetkých.
Ešte raz veľké ďakujem.
Miloš Havko

 SPEKTRUM

HASIČI MAJÚ ZA SEBOU RUŠNÉ OBDOBIE



Školský rok 2016/2017 hasiči zavŕšili dvoma vydarenými
akciami. Prvou bola návšteva materskej školy a spoločne
strávené dopoludnie s najmenšími.
Deťom sme pripravili jednoduché úlohy pre mladých
hasičov, prekážkovú dráhu, jazdu na hasičskom aute a
predviedli sme im ukážku činnosti. Prekvapením bol
požiarny útok s vodou, ktorý si úspešne vyskúšali aj
učiteľky.
Spoločne s obecným úradom sme zorganizovali Územné
kolo hry Plameň – súťaž mladých hasičov. Zúčastnilo sa
ho 45 družstiev (32 chlapčenských a 13 dievčenských) z
okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. DHZ Veličná
reprezentovalo jedno chlapčenské družstvo. Súťažilo sa v
troch disciplínach. Samostatne boli hodnotené štafeta na
400 m s prekážkami a požiarny útok CTIF. V celkovom poradí skončili naši mladí hasiči na 2. mieste za Vasiľovčanmi, zaostali o necelých osem bodov. V hodnotení podľa
okresov patrilo našim prvé miesto pred Vyšným Kubínom
a Zázrivou.
V dievčenskej kategórii zvíťazila Zubrohlava, okres Dolný
Kubín mal zastúpenie iba družstvom z Oravskej Poruby.
Treťou a samostatne hodnotenou disciplínou bol požiarny
útok s vodou. V tejto kráľovskej disciplíne sme v celkovom
poradí skončili na 18. mieste, víťazmi sa stali chlapci z
Vasiľova. Poradie v okrese Dolný Kubín: 1. Párnica, 2. Zázrivá, 3. Veličná.
Medzi dievčatami bolo naj- rýchlejšie družstvo Bobrov B.
Všetkým, ktorí prispeli k organizácii a bezproblémovému
priebehu súťaže, patrí veľké poďakovanie.
Hasiči moravsko-sliezskeho kraja zorganizovali počas
letných prázdnin medzinárodné sústredenie mladých
hasičov. Zúčastnili sa ho deti z Čiech, Slovenska, Poľska
a Ukrajiny.
Z Veličnej odišli štyria mladí hasiči. Počas dvoch týždňov
navštívili Veľký svet techniky, bunker Darkovič- ky,
hasičský záchranný zbor a mestskú políciu s koňmi

a záchranárskymi psami, všetko v Ostrave. V kempe ich
navštívili príslušníci Polície ČR s psovodmi, počas zdravotníckeho dňa si vyskúšali zásady prvej pomoci, nocovanie
v teréne a iné aktivity. Bolo to pre nich úžasné spestrenie
letných prázdnin. Začiatkom júna mladí hasiči predviedli
ku Dňu detí na Gäceli ukážku požiarneho útoku s vodou.
Členovia DHZ sa zúčastnili pátrania po nezvestnej žene z
Medzibrodia nad Oravou. Prehľadávali okolie rieky Orava.
Na Gäceli zabezpečovali protipožiarnu asistenčnú hliadku
na akciách Rockový záber a Orava 1944 - 6. rekonštrukcia
bojov z obdobia SNP na Orave.
V septembri nás ešte čaká taktické cvičenie v Zázrivej,
zamerané na zdolávanie lesného požiaru pomocou diaľkovej dopravy vody s tylovým zabezpečením. Spolu s ostatnými dobrovoľnými hasičskými zbormi z nášho okrsku si
vyskúšame prečerpávanie vody v horskom teréne a koordináciu medzi hasičskými zbormi.

Tridsať detí vo veku 5 až 12 rokov prežili štyri dni a
tri noci v prírode v detskom tábore, ktorého mottom
je: Príroda je bezhraničná herňa aj bez internetu. Program dokonca vychádzal z myšlienky J.A. Komenského:
Učme sa hrou. Deti sa učili komunikovať bez mobilov,
spoznávali prírodu bez tabletov, trávili čas bez televízorov, jazdili na koni a detských štvorkolkách, prekonávali
rôzne prírodné prekážky a lezecké dráhy – hrali sa bez
playstation, navštívili prameň potoka Orvišník a Ski Park
Kubínska hoľa reálne, nie na Google maps, bývali a aj sa
niekedy báli spolu v jednom vykurovanom stane, umývali sa v prírodnej kúpeľni, WC bola osvetlená kadibúdka.

Všetka činnosť bola organizovaná v troch družstvách:
Medvede, Vlci, Rysy. Zaujímavou kultúrno–spoločenskou úlohou každého družstva bolo vytvoriť a prezentovať večerný program pre ostatných účastníkov tábora
na provizórnom javisku. A veru, našli sa aj konkurenti
Veličianskeho divadla. Nestranný pedagogický pozorovateľ postrehol obrovské úsilie, systematické výchovné
a vzdelávacie pôsobenie, chlapsko – ľudsko - hravo zodpovedný prístup všetkých dospelákov: J. Badína, M. Holuba, Š. Vankúša, Ľ. Škyvru, J. Bocku, P. Ferančíka, Ľ. Furindu, M. Hubu, ktorí pre deti tak ako po iné roky pripravili
nezabudnuteľné zážitky.

DETSKÝ TÁBOR V LONE PRÍRODY

Barbora Dibdiaková

RASTÚ!





Tohtoročná štedrá hubárska sezóna priniesla aj takýto
hríbový štvorlístok z veličnianského chotára.

DETI NASTÚPILI DO ŠKÔLKY

PÁLENIE JÁNSKYCH VATIER



V sobotu 24. júna - na Jána si Veličňania pripomenuli
staré zvyky osláv letného slnovratu.
V Revišnom pri detskom ihrisku sa rozhorela vatra, ktorá prilákala veľký počet domácich aj hostí. Pre návštevníkov tohto podujatia obecný úrad prichystal malé občerstvenie.
So speváckou folklórnou skupinou Čečina si mohli všetci
zaspievať ľudové pesničky.
Poďakovanie za prípravu vatry patrí už tradične Štefanovi Vankúšovi a našim mladým hasičom.



Rozrastáme sa a veľmi nás to teší. Našej materskej škole
dôveruje stále viac rodičov, čomu nasvedčuje aj naplnenosť kapacity. Nový školský rok máme v plnom prúde.
Prvý týždeň sa ako každý rok nezaobišiel bez slzičiek,
ale to už patrí k septembru. Čaká nás opäť plno akcií,
dobrodružstiev, bádania, získavanie nových poznatkov a
najmä – budovanie nových priateľstiev.
Možno aj priateľstiev na celý život, možno aj životné lásky. Vážim si, že máme pevné základy, na ktorých
môžeme ďalej stavať. Vďaka za to patrí predovšetkým
samospráve a rodičom.
Aj tento školský rok sa budeme zapájať do akcií v dedine,
budeme spievať v obecnom rozhlase, rozvíjať budeme
spoluprácu s hasičmi, s policajtami, s knižnicou, zapájať
deti do výtvarných súťaží, podporovať športové aktivity
a do výchovno-vzdelávacieho procesu vsúvať environmentálnu výchovu. Hlavy máme plné nápadov, a čo je
dôležité, chceme. Chceme preto, že našu prácu berieme
ako poslanie, niečo, čo nás napĺňa.
Na záver mi dovoľte myšlienku od Alberta Einsteina: Nie
je dôležité to, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v
živote. Pre nás je dôležité, čo dieťa dokáže, pretože ho to
posúva vpred. No nezabúdajme, že svoje deti pripravujeme pre život, preto podporujte to dobré a krásne, čo v
nich je. Nechajte ich objavovať, ušpiniť sa, spadnúť, robiť
chyby. Nechajte ich byť dieťaťom.
Ivana Drobulová, riaditeľka MŠ

 SPEKTRUM, SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

RAJČULIÁDA MÁ ZA SEBOU ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ ROČNÍK
Zlé počasie, ktoré bolo predpovedané na 3. spetembra sa
potvrdilo, a obecný úrad spolu so športovým združením
vo Veličnej – ako organizátori, museli preložiť Rajčuliádu na sobotu 9. septembra. Slnečná, aj keď veterná sobota privítala už pred desiatou hodinou doobedu družstvá,
ktoré si prišli zmerať sily vo varení kotlíkového gulášu.
Spomedzi 9 družstiev bol po hodnotení 4-člennou komisiou najúspešnejší Urbár Veličná. Na druhom mieste
skončili poľovníci, tretí boli "Susedia zo záhumnia".
Od 13. hodiny boli pripravené súťaže pre najmenších a



na dvanástich stanovištiach sa zúčastnilo pohybových
hier takmer 130 detí. V hudobnom programe vystúpila
veličnianska skupina Čečina a fujaráši z Oravskej Poruby.
Tanečná skupina REFRESH, ktorá bola súčasťou kultúrneho programu, pripravila pre deti tanečný workshop, kde
sa mohli naši najmenší čo – to priučiť z tanečných krokov
a choreografií. Podujatím sprevádzal Ľubomír Škyvra.
Starosta Daniel Laura vyhodnotil súťaž o najkrajší balkón
v dedine a starostlivosť o obecné pozemky. Víťazi boli odmenení hodnotnými cenami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



Prisťahovaní do obce od 9. 5. 2017 do 20. 9. 2017:
1. Ignác Kvasničák
2. Katarína Janigová
3. Štefan Buľák
4. Danuše Matuskey
5. Helena Kajanová
6. Ing. Juraj Gočal
7. Ing. Iveta Gočalová
8. Zdenka Gočalová
Odsťahovaní z obce od 9. 5. 2017 do 20. 9. 2017:
1. Miroslava Morincová
2. Adam Morinec
3. Martina Kratková
4. Tatiana Polečová
5. Kristína Polečová
6. Barbora Notová
7. Igor Bocko
8. Róbert Žúbor
9. Natália Šudová
10. Nikola Gaššová
Narodení od 9. 5. 2017 do 20. 9. 2017:
1. Karolína Kevešová, 10. 5. 2017
2. Patrik Skubeň, 22. 5. 2017
3. Pavol Dauda, 23. 5. 2017
4. Maroš Ferančík, 3. 6. 2017
5. Lea Dyrcová, 12. 7. 2017
6. Aneta Poštová, 24. 7. 2017

Opustili nás od 9. 5. 2017 do 20. 9. 2017:
1. Ondrej Lavrík, 22. 8. 2017 (†82)
2. Rozália Brieniková, 12. 9. 2017 (†83)
Počet obyvateľov k 20. 9. 2017

1252

Manželstvo uzavreli:

Víťaz vo varení kotlíkového guľášu

1. 6. 5. 2017 - Michal Šaliga a Zlatica Zápotočná z Dolného Kubína
2. 18. 5. 2017 - Dušan Minda a Viera Mačorová z Dolného Kubína
3. 27. 5. 2017 - Marek Plžík z Oravskej Poruby a Nina
Michalcová z Púchova
4. 10. 6. 2017 - Mgr. Michal Janiga z Veličnej a Katarína
Fialová z Oravskej Poruby
5. 16. 6. 2017 - Vlastimil Matelka a Helena Hudecová
z Veličnej
6. 15. 7. 2017 - Martin Pavelek a Mgr. Eva Bojnáková z
Dolného Kubína
7. 22. 7. 2017 - Michal Kudlík z Košíc a Katarína Brisudová z Veličnej
8. 22. 7. 2017 - Dušan Šúth z Veličnej a Zuzana Žúborová z Dolného Kubína
9. 22. 7. 2017 - Samuel Mendel z Oravskej Poruby a
Daniela Gazdíková z Veličnej
10. 12. 8. 2017 - Ivan Bílý a Luize Briede z Dolného
Kubína
11. 26. 8. 2017 - Juraj Dutka a Ing. Zdenka Užeková z
Dolného Kubína
12. 9. 9. 2017 - Vladislav Šustek a Zuzana Ferančíková
z Istebného
13. 9. 9. 2017 - Marek Kočalka z Veličnej a Andrea
Faglicová zo Žaškova
Spoluobčania, ktorí sa dožili k 20. 9. 2017
významného životného jubilea
60 rokov
1. Agneša Bolfová
2 Emília Kubačková
3. Mária Kučková
4. Alojz Serdel
5. Ing. Zlatica Skoknová
6. Ján Šaliga
7. Viera Šaligová
8. Ľudovít Valek
9. MVDr. Miroslava Vankúšová

Tohtoročným víťazom súťaže o najkrajšiu výzdobu
okien a balkónov sa stala rodina Čipková.
Druhá skončila rodina Páltiková z Revišného, na treťom
mieste sa umiestnila rodina Hečková z Veličnej.

65 rokov
1. Elena Baricová
2. Emília Krúpová
3. Mária Micheľová
4. Ľudmila Mišťúriková
5. Stanislav Mokoš
6. Pavol Páltik
7. Magdaléna Prílepková
8. Miloslav Skokna
Mimoriadnu cenu starostu získali seniori, ktorí pomáhali
pri budovaní nového parku Petra Bohúňa.
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70 rokov
1. Danuše Matuskey
2. Ing. Mária Páltiková
3. Ján Slabej
4. Vladimír Stankievič
5. Marta Šišítková
75 rokov
1. Ján Hečko
2. Anna Holubová
3. Helena Hrabalová
90 rokov
1. Miloslav Skokna

 KULTÚRA

VELIČNIANSKE HUSLISTKY ŽNÚ ÚSPECHY PO CELOM SLOVENSKU


Schneiderova Trnava – 17. ročník – súťaž v sólovej a komornej hre. Je to celoslovenská súťaž. Každoročne sa jej
zúčastňuje najväčší počet súťažiacich. Štyri poroty hodnotia výkony hráčov. V najmladšej kategórii (do 9 rokov) sme
mali laureátku Evičku Žmijákovú a v kategórii komornej
hry laureáta – husľové kvarteto (do 20 rokov).
Zúčastnili sme sa tiež „najmladšej“ regionálnej súťaže v Námestove (sólová husľová hra – 4.ročník).
Je chvályhodné, že je snaha pedagógov z hornej Oravy konfrontovať výsledky svojej práce s výsledkami ostatných kolegov z Oravy.
Potočárova Čadca – súťaž súborov a komorných zoskupení – sympatické podujatie, ktorého špecifikom je spoločné
muzicírovanie. Garantom je predseda poroty - skúsený dirigent Košického divadla Karol Kevický.
Naštudovanú skladbu predviedli súťažiaci na koncerte
víťazov. Vedenie mesta a pán primátor odovzdali hlavnú
cenu. Sme hrdí, že jej držiteľom je už niekoľko rokov buď
husľový súbor alebo kvarteto zo ZUŠ I. Ballu.

Huslisti zo ZUŠ I. Ballu zavŕšili 17. júna sériu úspešných
súťažných vystúpení v tomto školskom roku. Posledným
bolo Divertimento musicale – 28. ročník celoštátnej súťaže
neprofesionálnej inštrumentálnej hudby. Konalo sa v Rimavskej Sobote. Husľový súbor (12 členov) patril medzi 17
telies a takmer 300 talentovaných inštrumentalistov, ktorí
súťažili v 6 kategóriách a previedli nás širokým repertoárom klasickej hudby od renesančných skladateľov až po
súčasných. Výkon huslistov bol skvelý, stali sa laureátmi súťaže spolu so známym vysokoškolským súborom Technik z
Bratislavy. Bola im tiež udelená cena Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského
skladateľa. Zaujímavé bolo tiež súťažné podujatie Rajecká

VYSTÚPENIE SPEVÁCKEHO ZBORU
Z BÍLOVCA BOLO ZÁŽITKOM 

hudobná jar. Zúčastňujú sa jej hráči rôznych nástrojov,
speváci, komorné zoskupenia. Jediná podmienka je - hrať
skladby slovenských skladateľov. ZUŠ I. Ballu reprezentovalo husľové kvarteto (do 10 rokov), ktoré získalo cenu
mesta Rajec, huslistka Anežka Kurajdová bola laureátkou
4. kategórie a husľový súbor sa stal laureátom 5.kategórie
a stal sa tiež absolútnym laureátom celej súťaže. Benefitom
súťaže je, že laureátom napíšu skladatelia skladbu, ktorú
premiérujú víťazi o rok neskôr v Bratislave a vo Viedni.
Kremnica – husľová súťaž Rudolfa Országa. Pre účinkujúcich a ich pedagógov je zaujímavá tým, že hneď po odohratí
členovia poroty, predsedom ktorej je prof. Michalica, hodnotia výkon žiaka.

Umiestnenia:
Eva Žmijáková (9 rokov) – 3 x zlaté pásmo – z toho 1 x
laureátka
Patrícia Baltazarovič (10 rokov) 3 x zlaté pásmo
Daniela Mikulášová (10 rokov) 3 x strieborné pásmo
Mário Kurajda (10 rokov) 2 x bronzové pásmo, 1 x strieborné
Anežka Kurajdová (13 rokov) 1 x laureátka. 1 x zlaté, 2 x
strieborné pásmo, Cena za najlepšiu interpretáciu barokovej skladby
Husľové kvarteto do 10 rokov – 3 x zlaté pásmo – Kurajda,
Baltazarovič, Mikulášová, Žmijáková
Husľové kvarteto do 20 rokov – 2 x laureát – Kurajdová,
L. Lakoštíková, D. Lakoštíková, A. Žmijáková
Husľové kvarteto do 20 rokov – 2 x zlaté pásmo – Kurajdová, L. Lakoštíková, D. Lakoštíková, M. Sviteková
Marta Mikšíková, učiteľka ZUŠ I. B.

Duchovný spevácky zbor z družobného mesta Bílovec na
Morave v rámci svojho turné po Slovensku zavítal aj do
Veličnej.
Svoje hodinové vystúpenie predviedol tridsať-členný zbor
v piatok 29. októbra o 18 h v kostole sv. Michala Archanjela. Vystúpenie bolo skutočným zážitkom a v podaní zboru
odzneli aj také skladby, ako sú Hallelujah od L. Cohena či
Adiemus od K. Jenkinsa.
Kto sa nezúčastnil, môže banovať. Niektoré skladby prezentované v našom kostole môžete zhliadnuť na https://
www.youtube.com/watch?v=NFZZMPniKpQ&feature=youtu.be.
Obec úrad ďakuje farárovi Marekovi Bjelovi a rímskokatolíckej cirkvi za sprístupnenie priestorov kostola a prijatie
zboru z nášho družobného mesta.

REFORMÁCIA SLÁVI PÄŤSTÉ VÝROČIE



Je pekným zvykom, že si pripomíname významné udalosti. Pripomíname si výročia narodenia, sobáša, ale aj smrti blízkeho človeka. Na Nový rok si všímame zmenu čísla,
ktorým pomenovávame roky. A pripomíname si tiež významné dejinné udalosti. Niektoré z týchto udalostí sa nás
priamo dotýkajú.
Tohto roku si cirkvi na celom svete, ktoré vznikli ako následok Lutherovej snahy o obnovu cirkvi, s radosťou a vďakou
voči Pánu Bohu pripomínajú 500. výročie začiatku jednej
veľkej túžby, ktorú dnes označujeme pojmom Reformácia.
Bola to túžba slúžiť Pánu Bohu. Bola to túžba stáť pevne na
Božom slove.
Hlavný aktér tejto túžby Martin Luther (10. 11. 1483 – 18.
2. 1546) nechcel vznik novej cirkvi. V Písme svätom spoznal Božiu lásku a milosrdenstvo, ktoré Boh ponúka človeku. Keďže stredoveká cirkev dávala silný dôraz na dobré
skutky a peňažné dary pre cirkev, čo malo zabezpečiť zmierenie človeka s Bohom, Luther – na základe Písma – vyzval
teologických učencov k diskusii o odpustkoch. Urobil tak
vo Wittenbergu 31. 10. 1517 zverejnením 95 myšlienok o
odpustkoch. Diskusia sa však napokon pre nezáujem neudiala. Nad myšlienkami však začali premýšľať študenti
teológie a ďalší. Týmto sa rozbehla Reformácia. Luther bol
sprvu absolútne presvedčený, že sa v cirkvi deje niečo, o

čom ani arcibiskup a pápež nevedia. Sám napísal niekoľko
listov (saskému kniežaťu, arcibiskupovi, pápežovi), aby ich
oboznámil o nebiblickom učení niektorých kňazov a predavačov odpustkov. Jeho túžba po čistote cirkvi mu priniesla
veľa trápenia, ale to ho nezlomilo. Pán Boh ho posilňoval.
Reformácia bola snaha o obnovu cirkvi. Došlo však ku vzniku nových luteránskych cirkví po celom svete, ktoré majú
v každej krajine iný názov. Tá slovenská nesie názov Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV
na Slovensku). Hrdo sa hlási k evanjeliu Ježiša Krista (eu =
radostné, angelion = zvesť, posolstvo). Jej základ tvorí viera, že jedine Božia milosť, ktorú zjavil v Ježišovi Kristovi a
Jeho diele, môže človeka zachrániť a zmieriť s Bohom, od
ktorého človek prirodzene uteká.
Verím, že reformácia sa má diať v našich srdciach každý
deň. Či som evanjelik, katolík alebo ktokoľvek iný. Reformácia ako túžba po obnove svojho vlastného života. Reformácia ako túžba po tom, aby som počúval najdôležitejšiu
autoritu – Božie slovo, Bibliu.
Zaraďme do svojich významných udalostí aj rozhodnutie
reformovať svoje srdce podľa Božieho slova. Tu nezáleží na
vierovyznaní. Záleží na našej ochote ku zmene, na našich
vnútorných túžbach.
Vladimír Kunovský, zborový farár

 RÔZNE

DOMÁCNOSTI DOSTANÚ V NAJBLIŽŠÍCH DŇOCH OD OBCE KOMPOSTÉRY
Samospráva začne od budúceho týždňa bezplatne
odovzdávať domácnostiam kompostéry na základe
preberacieho protokolu.
V tejto súvislosti prinášame informácie, ktoré vám
pomôžu vyznať sa v problematike zeleného odpadu
a návod na správne kompostovanie.
Starostlivosť o záhradu so sebou počas roka prináša
množstvo zeleného záhradného odpadu. Často sa stáva,
že ho obyvatelia vyhadzujú do kontajnera, iní ho spaľujú a
znepríjemňujú tak život susedom v okolí. Ak nám záleží na
prírode a životnom prostredí, je tu jednoduchý a overený
spôsob na správne využitie odpadu: premeniť ho na kvalitné hnojivo. A vtedy je reč o kompostovaní.
Vyrobiť kvalitný kompost v priebehu niekoľkých mesiacov nie je nemožné. Dôležité je, aby mali užitočné baktérie
a pôdne organizmy pre svoj život vhodné podmienky. Pre
urýchlenie rozkladu zeleného odpadu je dôležitý správny
výber kompostéra. Jeho výhodou je ochrana biomasy pred
nástrahami počasia. Počas dažďa bráni vyplavovaniu živín,
a naopak, v teplých a veterných dňoch zabraňuje vysychaniu kompostu.
ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO KOMPOSTÉRA

Do kvalitného kompostu môžete pridať skoro všetky organické odpady z dvora, záhrady aj domácnosti. Ideálna je
čo najrôznorodejšia zmes materiálov.

Čo patrí do kompostu:všetok záhradný odpad ako: tráva,
lístie (POZOR: s orechovým lístím radšej opatrne, viac o
tom ako kompostovať lístie nájdete v našom článku Kompostovanie na jeseň a príprava kompostu na zimu), seno,
slama, burina, piliny, drevná štiepka, hlina, odrezky z
viniča, VYCHLADNUTÝ popol a uhlie z dreva,
kuchynský odpad: káva, čajové vrecúška, podrvené

ANČIN BÁL



V júli manželia Máša a Pišta Vankúšovci zorganizovali 6.
ročník tradičnej ľudovej zábavy na otvorenom priestranstve detského ihriska v Revišnom. O 15. h sa začali
zabávať najmladší – boli to rôzne hry, súťaže, tance,
maľovanie. Za svoje výkony boli všetky deti spravodlivo
odmenené. Rodičia zatiaľ tlieskali a oddychovali, aby po
19. h, keď sa zabávať začali dospelí, boli v dobrej kondícii.
Bolo všetko, čo sa patrí: dobrá muzi- ka, protišmykový
betónový „parket“, kompletná gastronómia, skupinové
spevácke vsuvky, príjemné počasie aj radosť detí, že aj
neskoro večer môžu byť s dospelými. Bolo to veľmi príjemné stretnutie rôznych generácií. Veď hlavným cieľom
Ančinho bálu je spájanie rôznych generácií obyvateľov
Veličnej.

LUCIA SI ZABEHLA PO MEDAILU



Prvé dva júlové dni sa naša športovkyňa Lucia Vlčáková zúčastnila atletických majstrovstiev Slovenska v disciplínach 800 m a 1500 m. V sobotu na 800
m obsadila 3. miesto, v nedeľu, po značnej únave z
predchádzajúcej 800-vky, sa na 1500 m umiestnila
na nepopulárnom 4. mieste. „Až v posledných metroch som tesne prehrala súboj o medailu,“ hovorí
športovkyňa z Veličnej.
„Veľmi ma teší zisk prvej medaily na letných majstrovstvách, ale som aj sklamaná, pretože očakávania som mala iné. Myslím si, že moje výkony poznačila choroba pár dní pred súťažou, ale aj príprava na
štátnice, ktoré som robila v rovnaký týždeň, ako boli
majstrovstvá.“



škrupiny z vajec, bioodpad z kuchyňe (šupky zo zeleniny a ovocia - aj citrusové plody), papierové vreckovky,
podrvené orechové škrupiny. Zvyšky varených jedál sa
odporúča dávať len v malých množstvách. Zmiešajte ich s
väčším množstvom suchého materiálu.
Do kompostéra môžete dávať aj trus bylinožravých zvierat.

Čo nepatrí do kompostu: zvyšky mäsa, ryby, mliečne výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z drevotriesky, uhynuté
zvieratá, chemicky ošetrené zvyšky, trus mäsožravých
zvierat atď.
KAM UMIESTNIŤ KOMPOSTÉR

Jednonznačne na vašom pozemku alebo ak nie, musíte
mať súhlas majiteľa pozemku, nemal by byť v blízkosti
zdroja pitnej vody ani v záplavovom území.
Musí byť v kontakte s pôdou: pre zlepšenie prístupu
mikroorganizmov a pôdnych organizmov ku kompostovanému materiálu je potrebné zabezpečiť priamy kontakt so zemou. Takže ak hľadáte kompostér s dnom, vaše
hľadanie je zbytočné.
Nemal by byť vystavený celodennému priamemu slnku,
lepší je polotieň.

hnoj, pokosená tráva, kuchynský bioodpad sú ľahko rozložiteľné, preto je potrebné ich zmenšovať. Dobrý rozklad
zabezpečí vyvážené miešanie materiálov.
2. Prístup vzduchu a vody
Užitočné baktérie a pôdne organizmy, ktoré sa starajú o rozklad zeleného odpadu potrebujú okrem živín aj
neustály prísun vzduchu a dostatok vlhkosti. Platí však aj
pravidlo, že čím sú častice menšie, tým je medzi nimi menej dutiniek, kde sa môže udržať vzduch. Bez neho kompost iba hnije a zapácha.
3. Správna vlhkosť
Ďalšou podmienkou dobrého kompostovania je správna vlhkosť. Nedostatok vlhkosti spomaľuje až zastavuje
proces rozkladu, naopak nadmerná vlhkosť spôsobuje
nežiadúci hnilobný proces.
KEDY JE KOMPOST ZRELÝ?

Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, drobnohrudkovitú štruktúru, nezapácha, ale vonia ako lesná
pôda.
Zdroj: komposter.sk

ZÁKLADNĚ PODMIENKY KOMPOSTOVANIA
Pravidlom úspešného priebehu kompostovania je rôznorodá skladba materiálov, optimálna vlhkosť a dostatok
vzduchu.

1. Veľkosť a skladba materiálov
Pri ťažšie rozložiteľných materiáloch (uhlíkatých), ako sú
drevo, tvrdšie časti zeleniny či stonky starších rastlín platí
základné pravidlo, že čím sú častice menšie, tým rýchlejšie
sa skompostujú. Mäkké šťavnaté materiály (dusíkaté) ako

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI DOLNEJ ORAVY A VELIČNIANSKY JARMOK

Druhú júlovú sobotu sa na Rínku uskutočnil už tradičný
jarmok s folklórnymi slávnosťami. Privítal takmer tritisíc
návštevníkov v novom areáli, kde tribúna nahradila starý
obchod COOP Jednota.
V rekordne krátkom čase bola vybudovaná lipová alej
spolu s parkom Petra Michala Bohúňa a tak vyše päťdesiat remeselníkov mohlo rozložiť svoj tovar v stánkoch
aj v týchto priestoroch. Bohatý program slávností prišli podporiť folklórne súbory z okolitých obcí a hostia z



Habovky a Zubrohlavy. Zlatým klincom celého podujatia
bolo vystúpenie folklórneho súboru Vagonár z Popradu,
ktorý vo vyše hodinovom programe predstavil kroje a
tance celého Slovenska, dominovali tance národnostných
menšín.
Aj napriek búrkam, ktoré akciu šťastne obchádzali,
počasie vyšlo na jednotku. Jarmok ukončila tanečná
zábava v réžii námestovskej skupiny Formát, ktorá hrala
veľkému počtu tanečníkov do skorých ranných hodín.

PLÁNOVANÉ PODUJATIA



20. 10. (pia)
Mesiac úcty k starším - 17. h (kultúrny dom)
11. 11. (sob)
Stolnotenisový turnaj - (kultúrny dom)
8. - 9. 12 (pia - sob)
III. Veličianske vianočné trhy - Začiatok v piatok 11. h
(Rínok Veličná), začiatok sobota 9. h.
9. 12 o 15.30 h príchod Mikuláša
26. 12. (uto)
Veličianske divadlo - divadelná hra 14. h (kultúrny
dom)
31. 12. (ned)
Silvester - vatra na detskom ihrisku v Revišnom

