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STAROSTOVIA MORAVSKEJ OBCE VRBICE TOMÁŠ BÍLEK A VELIČNEJ DANIEL LAURA PRI PODPISE MEMORANDA O VZÁJOMNEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI

ZRENOVOVANÁ VSTUPNÁ ČASŤ KULTÚRNEHO DOMU BESEDA

 SPRAVODAJSTVO

PRÍHOVOR STAROSTU

MODERNÚ HASIČSKÚ TECHNIKU MÁ UŽ AJ VELIČNÁ



Vážení spoluobčania,
čas nám odkrojil už
takmer štvrtinu z nového roku a my sme
tu opäť s obecnými
novinami a novými
informáciami pre vás.
Keďže zimné mesiace pripomínali skôr
jeseň ako zimu, ani
samospráva sa neodobrala na zimný
spánok. Pokračovali
sme v zveľaďovaní
a rozvoji dediny. Iste
ste postrehli, že došlo nielen k výmene
svietidiel verejného
osvetlenia, ale narástol aj ich počet zo
190 na 247. Aj keď systém ešte nie je úplne oživený, už
teraz, tesne pred jeho dokončením, môžeme povedať,
že modernizácia osvetlenia bude pre Veličnú prínosom.
Po jeho spustení predpokladáme celonočné osvetlenie
predovšetkým na hlavných uliciach. Časť areálu bývalej Gazdinskej školy sme vyčistili a pripravili tak plochu
potrebnú na výstavbu nového supermarketu pre COOP
Jednota Trstená. Novú podobu dostali aj priestory v
kultúrnom dome, konkrétne vstupná časť a kuchyňa.
Pre potreby kultúrnych a spoločenských akcií sme kúpili
nové skladacie stoly.
Jednou z ďalších hlavných investícií bude rozšírenie
kapacít materskej školy formou prístavby, s ktorou plánujeme začať koncom júna. Skončená by mala byť v auguste tak, aby naše najmenšie ratolesti mohli nastúpiť
v septembri do dvoch tried. V rámci výzvy s názvom
Zelené oázy a výzvy na výstavbu detských dopravných
ihrísk máme záujem získať ďalšie finančné prostriedky
na rozvoj aktivít detí v materskej škole. Významnou akciou, ktorá nás v tomto roku čaká, je čiastočná revitalizácia námestia, na ktorú nám Environmentálny fond
schválil dotáciu vo výške 5-tisíc eur. Ďalších 5-tisíc investuje samospráva zo svojho rozpočtu. Úspešní sme
boli aj v žiadosti o dotáciu na výskum našej kultúrnej
pamiatky, obecného kaštieľa, ktorý je základným predpokladom k jeho ďalšej rekonštrukcii.
Žiadosť o dotáciu na výstavbu kanalizácie nebola pre
nedostatok finančných prostriedkov envirofondu akceptovaná, preto sa pokúsime získať peniaze cez pripravovanú výzvu IROP. Okrem spomínaných investícií
obecné zastupiteľstvo vyčlenilo finančné prostriedky
aj na ďalšie priority, o ktorých sa dočítate na nasledujúcich stránkach. Nezaháľali sme ani v oblasti zachovávania tradícií a rozvoja kultúry. Nadviazali sme spoluprácu
s obcou Vrbice na Južnej Morave, s ktorou sme podpísali Memorandum o vzájomnej cezhraničnej spolupráci.
Táto spolupráca vytvára okrem iného i možnosti na
čerpanie financií z eurofondov. V tejto oblasti nás
podporil aj Žilinský samosprávny kraj dotáciou 1250
eur. Ďalšiu podporu, konkrétne na folklórne slávnosti,
mienime získať z Fondu na podporu umenia.
Aj keď máme pred sebou náročné povolebné obdobie,
v dedine je stále čo skrášľovať, upravovať a zveľaďovať.
Onedlho sa pustíme do jarného upratovania a ja dúfam,
že sa do neho všetci spoločne zapojíme, či už v rámci
brigád, ktoré bude organizovať obecný úrad, alebo každý individuálne vo svojom okolí.
Dovoľte mi, vážení spoluobčania, poďakovať vám za doterajšiu podporu pri vedení samosprávy. Spolu s poslaneckým kolektívom vám prajeme veselé prežitie veľkonočných sviatkov.
Daniel Laura

KRÁTKO Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA



Obecné zastupiteľstvo (OZ) zasadalo v novom roku
už trikrát. Na svojich zasadnutiach schválilo plány
investičnej výstavby a
kultúrno-športových akcií
na tento rok. Prijalo uznesenia potrebné na zámenu
obecného majetku s COOP Jednota Trstená spojeného
s výstavbou supermarketu a kultúrno-športového
centra. Predmetom rokovania bola aj možnosť kapacitného rozšírenia kultúrneho domu a nová parcelácia
pozemkov IBV II. v Revišnom.



Dobrovoľný hasičský zbor a Obecný úrad vo Veličnej prevzali 29. februára modernú hasičskú techniku od podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Kľúče dostal veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Ján Smoleň. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili slávnostného odovzdávania techniky, čím podporili význam a zodpovednosť hasičov
za bezpečnosť obyvateľov a majetku. Vyjadrili tým presvedčenie, že sa protipožiarna ochrana výrazne posilnila a „červený kohút“ sa vo Veličnej rozťahovať nebude.

PLESAJÚCI HOSTIA SA BAVILI DO SKORÉHO RÁNA



V sobotu 30. januára sa v sále kultúrneho domu konal 5. obecný ples. Pod záštitou obecného úradu ho pripravil lyžiarsky
oddiel. Podujatiu dodala dôstojnú atmosféru nádherná výzdoba baldachýnu, ktorá zdobila sálu. Hneď po príchode dostala
každá dáma živý kvet, muži si dali na zahriatie štamperlík domáceho hriateho. Ples otvoril starosta Daniel Laura. Konferencieri Štefan Vankúš a Dáša Pavlovčíková sprevádzali hostí bohatým programom až do skorého rána. V programe ako prvý
vystúpil s hrou na piano Matúš Janiga. Tanečná zábava sa začala otváracím valčíkom. Do tanca hral DJ Vlado. Ako to už
na plese chodí, hostia netrpezlivo vyčkávali na vyvrcholenie večera – žrebovanie tomboly. A tá bola tohto roku vďaka sponzorom opäť bohatá. Na hostí čakalo mnoho zaujímavých cien, od vŕtačky po živé kozľatá. Zaujímavá bola výhra maštaľného
hnoja či palivového dreva. Zábava pokračovala, tanečný parket bol každé kolo plný a návštevníci sa začali vytrácať až okolo
piatej hodiny ráno. Už teraz sa všetci tešia na ďalší ročník.

AKO VOLILI VELIČŇANIA



Po štyroch rokoch sa 5. marca uskutočnili parlamentné voľby. O miesto do Národnej rady SR sa uchádzalo 23 politických
strán. Volebná miestnosť v sále kultúrneho domu sa otvorila o 7. h ráno a zatvorila o 22. h. Na nerušený priebeh vo volebnej miestnosti dohliadalo 16 členov komisie. Radi by sme
touto cestou pochválili voličov, ktorí si splnili svoju občiansku
povinnosť. Volebná účasť vo Veličnej dosiahla 72,41 percent.
Najviac hlasov dostala strana Smer s počtom 185 hlasov.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov.............928
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní......... 692
Počet platných odovzdaných hlasov ............................675
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú stranu:
Strana moderného Slovenska = 1
OĽANO – NOVA = 84
ŠANCA = 1
SME RODINA - Boris Kollár = 41
Strana zelených Slovenska – 3
Koalícia Spoločne za Slovensko – 2
VZDOR – strana práce = 1
MOST – HÍD = 5
SNS = 69
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia = 1
KSS = 8
SDKÚ – DS = 2
SMER – sociálna demokracia = 185
KDH = 38
Slovenská občianska koalícia = 2
Kotleba – ĽS NS = 115
SIEŤ = 26
SaS = 91

NOVÝ CENNÍK VÝVOZU ŽÚMP V ROKU 2016
DODÁVATEĽOM ELITCARGO 
Veličná/Revišné
Jednorazový vývoz /1x ročne/
Cena: 46 eur s DPH /fyzické osoby – domácnosti/
Cena: 60 eur s DPH /právnické osoby + ostatní/
Akciový vývoz /4x a viac ročne/:
Cena: 40 eur s DPH /fyzické osoby – domácnosti/
Cena: 48 eur s DPH /právnické osoby + ostatní/

Vývozy budú bývať v utorky – štvrtky v čase od 8. do 16 h
podľa nahlásených záujemcov. Cena platí pri nahlásení
aspoň troch záujemcov o vývoz v katastri obce Veličná/
Revišné v jeden vývozný deň. Cena zahŕňa: výkon cisterny
u zákazníka do 1h/9m3, ťahanie hadíc do 50 m, nakládku,
vykládku v sume 36 eur s DPH pri jednorazovom vývoze a 30
eur s DPH pri akciovom vývoze, všetky kilometre v sume 10
eur s DPH (Or. Podzámok – Veličná/Revišné – ČOV Istebné –
Or. Podzámok). Cena nezahŕňa poplatok za likvidáciu v
ČOV. Ten je účtovaný podľa skutočne vyvezeného množstva
odpadových vôd od producenta v sume 1,50 eur s DPH za
m3. Cena Akciový vývoz je podmienená uzatvorením
zmluvy o Vývoze a likvidácii odpadových vôd. Pre
všetky vývozy platia Všeobecné podmienky vývozu
dostupné na www.vyvoz-zumpy.sk. Cenník ostatných
služieb dohodou. Uvedené ceny platia od 15. 2. 2016 do 31.
12. 2016. Dodávateľ má právo na zmenu ceny. Sme platca
DPH. Nahlasovanie záujemcov je možné na obecnom úrade
na tel. č. 043/588 22 01, 0911 756 977. Vybavovanie je
veľmi rýchle, šoféri sú ochotní. Ešte raz ďakujeme všetkým,
ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá naša obec.

 UDIALO SA

ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE NIE JE NUDNÝ

Ako nová riaditeľka sa vám, milí rodičia a občania, prihováram prvýkrát. Čas rýchlo beží a v materskej škole
vo Veličnej pôsobím už štvrtý mesiac. Za tento krátky
čas som urobila niekoľko zmien a pevne verím, že sme
na správnej ceste k tomu, aby sme si vytvorili výborné
meno vo Veličnej, ale aj v okolí. Január bol skúpy na sneh,
no napriek tomu sa nám podarilo postaviť snehuliakov,
ktorí nám aspoň chvíľu zdobili našu záhradu. Príjemne
a veselo nám bolo na karnevale, ktorý sa konal tento
rok ešte bez rodičov, keďže nemáme dostatočné priestory. Február sme začali zamaskovaní - fašiangovým
sprievodom po blízkom okolí. Schuti sme si zaspievali a
ešte raz ďakujeme za milé pozornosti obecnému úradu
a starostovi, potravinám Jednota, cukrárňam, Urbáru a
„náhodným okoloidúcim“ rodičom. Vo fašiangovej nálade
sme poslali hudobný pozdrav všetkým obyvateľom z
obecného rozhlasu. Nasledovala zážitková cesta autobu-



som do blízkeho mesta. V Pekárňach a cukrárňach Rusina
sme zistili, že upiecť chlebík nie je také ľahké, že existuje čokoládový potôčik a vrecia s múkou majú svoj vlastný
tobogan. Pozdravili sme aj dolnokubínskych hasičov. Do
nášho škôlkarskeho života sme zapojili aj rodičov počas
„farebného týždňa“ – červený pondelok, modrý utorok,
žltá streda, zelený štvrtok a biely piatok. Utvrdili sme si
nielen farby, ale za týždeň sme stihli i kopec „farebných“
aktivít – každý deň mal svoju rozprávku (červená čiapočka,
shrek, šmolkovia, pampúšik a škaredé káčatko), deti tvorili
zvieratká, spievali piesne, cvičili s riekankami. Privítali
sme aj návštevu – divadielko Malí huncúti.
Deti ukázali, aké sú šikovné, keď dvom bábkam vysvetlili, že na raňajky sa predsa nepapajú hranolky, že máme
„čarovné“ slovíčka prosím, ďakujem, nech sa páči a prepáč,
že zubná kefka nie je na ozdobu a precvičili sme si, ako sa
máme o seba starať, aby sme boli zdraví. Spoločne sme
spievali pekné piesne s chytľavou melódiou. Keďže je v
materskej škole prijatých viac detí, od februára máme asistentku Máriu Jančekovú, ktorá je naozaj veľkou pomocou.
Deti ju majú radi a tak sa môžeme nielen plnohodnotnejšie
venovať predškolákom, ale zjednodušili sa nám vychádzky a exkurzie. Marec, mesiac knihy, je celý popretkávaný
rozprávkami a rozprávkovými bytosťami. Navštívili sme
knižnicu v Dolnom Kubíne, očarení množstvom kníh sme
sa ponorili do sveta, kde sa voda sype a piesok sa leje.
Opäť sme zapojili rodičov, starých rodičov – ochotne nám
chodia čítať obľúbenú rozprávku, ktorá znie z úst maminy či starkej predsa trochu inak. Nezaháľame ani v šírení
dobrého mena obce a prezentovaní materskej školy. Spolu
s 57 materskými školami z celého Slovenska sme zapojení do projektu Eurorozprávky. Naše plošné a priestorové

DESIATY PLES POĽOVNÍKOV BOL VO VELIČNEJ



Poľovníci usporiadali v januári už 10. ročník tradičného poľovníckeho plesu. Tentokrát v sále kultúrneho domu vo Veličnej,
keďže ples sa striedavo pripravuje v Istebnom a vo Veličnej. Ples otvoril a programom sprevádzal predseda poľovníckeho
združenia Michal Hečko mladší. Účastníci, ktorí sálu zaplnili do posledného miesta, si mohli pochutnať na špecialitách z
diviny. Popri tancovaní sa zapojilo aj do súťažného programu. Tradičnou vložkou bolo pasovanie za kráľa strelcov, ktorým
sa stal Lukáš Hečko. Poľovníci pasovali aj lovcov jelenej zveri, stali sa nimi Dušan Dubovec mladší a Lukáš Hečko. Za lovca
srnčej zveri bol vymenovaný Lukáš Hečko. Ocenené boli aj najlepšie tanečné páry. Nechýbala bohatá tombola.

výtvory k bulharskej rozprávke Drevený trón, ktorú sme si
vyžrebovali, si dokonca pozrú deti na výstave až v Bruseli.
Potom bude výstava v Bratislave. Každá rozprávka z tohto
projektu hravým spôsobom zavedie deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskych krajín. Takto únia spozná slovenské mestá a slovenské deti zase Európu. Prostredníctvom
spontánnej detskej tvorby bude Slovensko prezentované
ako mladá, moderná a dynamická krajina. Zároveň deti
predškolského oddelenia Európskej školy v Bruseli budú
originálne stvárňovať typické európske rozprávky. K práci pristupujeme veľmi zodpovedne, zapísaných je dvanásť
našich detí. Projekt už máme skoro hotový, veľmi sa tešíme,
že sme dostali túto šancu a zároveň sme zvedaví na hodnotenie. Tento mesiac súťažíme o najkrajšiu kraslicu vyrobenú doma s malou pomocou rodičov. Porotou sú samotní
rodičia, pracovníci škôlky a starosta. Malý darček dostanú
dve deti, ktoré budú mať najviac hlasov. Takže rodičia,
veľa chuti do tvorivosti.Koncom mesiaca máme naplánovanú návštevu 1. ročníka ZŠ Janka Matúšku s predškolákmi, keďže sa blížia zápisy do prvých tried a predškoláci sú
zvedaví na veľkú školu. Marec ukončíme divadelným predstavením v Dolnom Kubíne jednou z najkrajších rozprávok
- O Červenej Čiapočke. Zápis do materskej školy sa začína 30. apríla a končí 31. mája. Prihlášky si môžu rodičia
prevziať v materskej škole, prípadne stiahnuť na webovej
stránke Veličnej. Budeme mať aj zápisný týždeň (23. 5.
-27. 5.), rodičov prosím, aby sa nám prišli spolu s deťmi
ukázať, deti si popozerajú škôlku a my sa porozprávame.
Tešíme sa na všetky nové deti, ktoré majú chuť tvoriť, učiť
sa, zabávať, objavovať.
Mgr. Ivana Drobulová

TRADÍCIE FAŠIANGOV ROZVÍJAJÚ I MLADÍ 
Začiatkom februára sa už tradične konali v obci fašiangy.
Sprevádzali ich celodenný sprievod masiek slnečnou
dedinou, veselica a pochovávanie basy v kultúrnom
dome. Je skvelé, že tradície našich predkov zachováva
a rozvíja spolu so staršou aj mladšia generácia.

ŽENY OSLÁVILI SVOJ SVIATOK

ŠKÔLKARI SA BAVILI KARNEVALOM



Všetko sa to začalo, keď pani učiteľky vyzdobili triedu, rozvešali balóny a na dverách sa objavil šašo. Spoločne sme si
nacvičili aj tanec na pesničku Karneval. Koncom januára sa materská škola zmenila na Rozprávkovo, prišli princezné,
modré Ellzy, škriatok, Batman, Spiderman, čarodejnice, pirát, Snehulienka, šašo, Mickey Mouse a predstavte si, že aj
väzeň. Škôlkou znel spev, hudba a smiech. Ochotné maminky napiekli koláče. Učiteľky pripravili súťaže, maľovanie na
tvár a darček pre každú masku. V detských očkách sa zrkadlila spokojnosť a radosť. A tak to má byť. Šťastné dieťa pohladí
dušu nielen svojmu rodičovi, ale určite aj nám, učiteľom. Tešíme sa opäť o rok.



S príchodom jari sa už tradične oslavuje aj MDŽ, ktorý v
kalendári pripadá na 8. marec. Veličňania si tento sviatok
pripomenuli v nedeľu 6. marca. Obecný úrad v spolupráci s komisiou kultúry pripravili pre ženy dôstojné podujatie. Aj keď kultúrny dom nebol taký zaplnený ako vlani,
pravdepodobne pre spevácku súťaž Oravské akordy,
ktoré sa konali v tom istom čase v Dolnom Kubíne, oslávenkyne odchádzali spokojné s kvetmi v ruke. Po uvítacom príhovore organizátorov podujatia ženy privítali
peknými básničkami škôlkari. V programe ďalej vystúpili
deti zo Základnej umeleckej školy Ivana Ballu, nechýbal
ani Samuel Lorinčík so svojimi piesňami. Keďže o ženách
môžeme hovoriť ako o nositeľkách života či pilieroch
domácností, zaslúžia si, aby sme ich uctievali nielen v
Deň žien, ale po celý rok.

 SPEKTRUM

AKO ĎALEJ VO FUTBALE 

KONE MAJÚ VŠETKU POZORNOSŤ DETÍ 

Zima ustupuje a futbalisti už 27. marca nastúpia na prvý
jarný zápas doma s Hruštínom. Jesennú súťaž prečkali
na 10. mieste. Čaká ich náročná jar, zvlášť, keď mužstvo neposilnili žiadni hráči, naopak, do Leštín odišiel
Bukna a do Istebného Šuth. Zákerný prestupový poriadok takýmto spôsobom umožňuje hráčom doslova pendlovať medzi klubmi, záleží, kto viac ponúkne.
Materské mužstvo tak ostáva bez možnosti vyjadrenia, čo môže smerovať k likvidácii viacerých klubov.
Na členskej schôdzi, ktorá sa konala 11. marca, sa funkcie
predsedu TJ vzdal Leonard Bobček, novým predsedom sa
stal Ján Rosinský. Čo sa týka hráčskeho kádra, situácia v
klube nie je ružová. No podľa vyjadrenie starostu Daniela Lauru podmienky pre pokračovanie sú zo strany obce
vytvorené. Treba upevniť kolektív a je len na hráčoch
a trénerovi, ako sa s tým popasujú. Ak má byť zachovaná
tradícia futbalu vo Veličnej, prácu musí zintenzívniť
aj futbalový výbor.

Vedeli ste o tom, že
vo Veličnej pôsobia
mládežnícke
jazdecké oddiely, ktoré
sa venujú jazdeckým
koňom? Pod vedením
Katky Vajdiarovej a
Kristíny Lomázovej sa
mládežníci schádzajú
už štvrtý rok. Celkom 22 koní je ustajnených v PD Veličná,
v Revišnom sú ďalšie štyri. Dvanásť detí na koňoch nielen
jazdí, ale sa o ne aj zodpovedne stará. Niektorí neváhajú
pravidelne trikrát v týždni dochádzať autobusom z Dolného Kubína. Puto, ktoré vzniká medzi týmto zvieraťom
a človekom, vás poznačí na celý život. Kto to nezažil to
snáď ani nepochopí. Aspoň tak hovoria tí, ktorí si vzťah
ku koňom vypestovali. Ak máte záujem zoznámiť sa so
svetom koní, treba sa prihlásiť u cvičiteliek.

STOLNÝM TENISTOM SA DARÍ AJ NAPRIEK ODCHODU TRÉNERA 

Stolní tenisti si v novom ročníku VI. Oravskej ligy, kde vlani postúpili, počínajú úspešne. Po 21. kole bodujú na treťom
mieste a je viac ako pravdepodobné, že na ňom aj do konca súťaže ostanú. Po prehre s tímom Krušetnice sa z nepochopiteľných dôvodov vzdal úlohy trénera Ján Jakubů. Mužstvo preto pokračuje v súťaži bez trénera. Napriek tejto skutočnosti chlapci dokázali, že to vedia a v ďalších zápasoch opäť bodovali.
TABUĽKA PO 21. KOLE

Por.

Družstvo

Z

V R P

Skóre

Body

231:147

77

1.

Krušetnica B

21

19

0

2

2.

Bziny B

21

17

2

2

225:153

74

3.

Veličná A

21

15

1

5

220:158

97

4.

S. Dubová B

21

11

1

9

201:177

55

12.

Suchá Hora A

21

11

1

9

130:248

25

Z - zápasy V - výhra R - remíza P – prehra

KARNEVAL NA ĽADE 
V nedeľu 24. januára sa na klzisku v Revišnom uskutočnil pod záštitou obecného úradu detský karneval
na ľade. Rôzne rozprávkové postavičky sa preháňali ľadovou plochou a spolu s maskou postavy Elzy
z rozprávky Ľadové kráľovstvo v podaní Štefana
Vankúša vytvárali veselú atmosféru aj pre divákov.
Po ukončení ľadovej šou čakala na deti sladká odmena.

ŠTEFANOVSKÝ MINIFUTBALOVÝ TURNAJ 
Na Štefana zorganizovali nadšenci futbalu pod vedením
Vladimíra Kubačku a Pavla Sučáka z Revišného I. ročník
minifutbalového turnaja Rajčula cup. Podujatie za účasti ôsmich mužstiev s názvami Moja, Pod Suchánkou, IBV,
Víťazi, Biele Goliere, Nechcem, ale vypijem, The Reds, Pool
sa konalo v areáli Rajčula park na umelom ihrisku. Z dvoch
základných skupín sa do bojov o pohár prebojovali mužstvá
Moja a Pool z Dolného Kubína a mužstvá Pod Suchánkou
a The Reds z Veličnej. Víťazom sa stalo mužstvo Pod
Suchánkou v zostave V. Kubačka, T. Kubačka, M. Sojka,
M. Križan, R. Osacký, F. Brienik, Jakub Sučák, Patrik Sučák a
Pavol Sučák. Najlepším strelcom turnaja sa stal Peter Serdel.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
OD 1.12.2015 DO 29.2.2016



Narodení
1. Martin Dubovec 1.12.2015
2. Mirabella Glutová 2.12.2015

Opustili nás
1. Ján Pavlovčík (*1931) 6.1.2016 – 84 rokov
2. Michal Šaliga (*1919) 30.1.2016 - 97 rokov
Počet obyvateľov k 29.2.2016 1212.

Prisťahovaní v novom kalendárnom roku (17):
Helena Kulinová – Revišné, rodina Kleijnová – Revišné,
rodina Kováčiková – Revišné, Mgr. Elena Turčanová –
Molylnice, Rodina Kubacková – Pod Suchánkou, Rodina
Jokelová – IBV Revišné.
Odsťahovaní (5):
rodina Blanárová - Dolná Mrzáčka, rodina Kubovčíková
– Horná Mrzáčka
Spoluobčania, ktorí sa dožili k 29. 2. 2016
významného životného jubilea:

96 rokov - Juliana Slobodová
92 rokov - Elena Dudášová
80 rokov - Ondrej Faraga, Jozef Pisoň, Michal Kluka st.
60 rokov - Ing. Martin Kubina, Stanislav Šuriňák, Karol
Schneider
50 rokov - RNDr. Eva Zajacová, JUDr. Soňa Šuvadová,
Dalimil Hečko, Ing. Ján Šuvada

NAŠA VELIČNÁ – KULTÚRNE PODUJATIA
V OBCI NA ROK 2016

• Apríl
30. 4. (sobota) - Stavanie mája
Miesto a začiatok : Námestie obce – 16. h v Revišnom
pri ihrisku – 18. h
• Máj
8. 5. (nedeľa ) - Položenie kvetov pri pamätníku
padlých
Miesto a začiatok : Námestie obce – 14. h
8. 5. (nedeľa) - Deň matiek
Miesto a začiatok : Kultúrny dom 16. h
• Jún
12. 6. (nedeľa) - Minifutbalový turnaj o pohár
starostu
Miesto a začiatok : Rajčula park 9. h
25. 6. (sobota) - Pálenie Jánskych vatier
Miesto a začiatok : Revišné – 19. h
• Júl
2. 7. (sobota) - XXV. Veličiansky jarmok a folklórne
slávnosti Dolnej Oravy
Miesto a začiatok : Námestie obce (Rínok) – 9. h
14. 7. -17. 7. (štvrtok - nedeľa) - Letný detský tábor
23. 7. (sobota) - Ančin bál
Miesto a začiatok : Detské ihrisko, Revišné – 14. h
(pre deti) 20. h (pre dospelých)
• August
13. 8. (sobota) - Nohejbalový turnaj
Miesto a začiatok : Rajčula park - 9. h
21. 8. (nedeľa) - 2.veličiansky cyklistický okruh
Miesto a začiatok : Rajčula park - zraz o 13. h
• September
4. 9. (nedeľa) - Rajčuliáda a Veličiansky kotlík 3.
ročník. Miesto a začiatok : Rajčula park – 9. h začiatok varenie, 13. h začiatok podujatia
• Október
21. 10. (piatok) - Mesiac úcty k starším
Miesto a začiatok : Kultúrny dom – 17. h
• November
12. 11. - Stolnotenisový turnaj
Miesto a začiatok : Kultúrny dom – 9. h
• December
4. 12. (nedeľa ) - Mikuláš vo Veličnej
Miesto a začiatok : Kultúrny dom - 14. h
9. 12. (piatok) - 2.vianočné trhy vo Veličnej
Miesto a začiatok : Námestie obce (Rínok) a kultúrny
dom - 11. h 26. 12. (pondelok) - Veličianske divadlo
Miesto a začiatok : kultúrny dom
31. 12. 2016 (sobota) – Silvester – vatra v Revišnom
Miesto a začiatok : Ihrisko v Revišnom – 19. h

