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NOVÉ DOPRAVNÉ IHRISKO
Samospráva sa môže pochváliť ďalšou plusovou aktivitou. V športovom areáli Rajčula park v susedstve materskej školy pribudlo nové detské dopravné ihrisko. S podporou nadácie
KIA motors, ktorá na výstavbu prispela sumou 1750 eur, sa podarilo vybudovať ihrisko s asfaltovými cestičkami, vodorovným dopravným značením a osemnástimi dopravnými
značkami. Dopravné ihrisko je prístupné verejnosti a poslúži deťom nielen k pohybovým aktivitám, ale aj na výučbu dopravnej výchovy. Ako prví ho otestovali škôlkari.

STRETNUTIE PO 50 ROKOCH 
Spomienky na mladé školské časy si obnovili bývalí
veličnianski školáci, ktorí si dali stretávku na Rajčuli. Aj
keď tváre už posiali vrásky, účesy ozdobili šediny, do svojich mladých školských čias sa radi v spomienkach vracajú.
Všetkým prajeme veľa zdravia a tešíme sa spolu s nimi na
ďalšie stretnutia. Prinášame fotogra�ie z minulosti i súčasnosti, vy, milí čitatelia, skúste rozpoznať, kto je kto.

 SPRAVODAJSTVO

ÚVODNÍK STAROSTU 
Vážení spoluobčania,
dostáva sa vám do rúk jesenné, rozšírené číslo obecných
novín, keďže letné číslo sa
nám nepodarilo v plánovanom termíne vydať. Všetko
podstatné, čo sa počas spomínaného obdobia v dedine
udialo, vám prinášame na
nasledujúcich stránkach. V oblasti
investícií sme
sa po dokončení
modernizácie
vereného osvetlenia pustili do
re ko n š t r u kc i e
a rozšírenia kapacít materskej
školy. No pre
prieťahy vo verejnom obstarávaní a po odstúpení víťazného dodávateľa od zmluvy o dielo, sme museli požiadať ministerstvo školstva o zmenu výstavy objektu z
kontajnerového systému na murovaný. Zámer urýchliť
plánovanú výstavbu sa podaril a termín nový dodávateľ
skrátil takmer o dva mesiace. Aj keď ukončenie vonkajších prác je naplánované na polovicu októbra, vnútorné priestory sa podarilo sprevádzkovať už od začiatku
školského roku. Pred dokončením je aj nový supermarket potravín, všetci čakáme na jeho novembrové otvorenie.
V Rajčulaparku sme s podporou nadácie KIA motors
vybudovali nové detské dopravné ihrisko, ktoré sa už
naplno využíva.
Na cintoríne sme osadili novú studňu a problémy s častými výpadkami vody z poľnohospodárskeho družstva
sú tak definitívne vyriešené. V spolupráci s našimi mladými hasičmi sme začali postupne vypratávať a čistiť
priestory kaštieľa, v ktorom v súčasnosti prebiehajú
výskumy predpísané Krajským pamiatkovým úradom.
V ďalšom období pripravujeme jeho rekonštrukciu v
spoločnom projekte s moravským mestom Bílovec. V
rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko sme
podali projekt na rekonštrukciu cesty do Revišného od
Brienikovcov po Pokusovcov a koncom októbra v rámci
slovensko – českej spolupráce s družobnou obcou Vrbice podáme projekt na výstavbu anfiteátra za kultúrnym
domom.
Na ministerstvo vnútra sme podali ďalší projekt, na rekonštrukciu prechodu pre chodcov pri obecnom úrade
a na výstavbu prechodu na Záhumní pri odbočke smerom na Oravskú Porubu.
Do konca roka nás ešte čaká revitalizácia námestia v
okolí Urbárneho domu a skrášlenie okolia pri novom
supermarkete. Okrem spomínaných aktivít samosprávy
vám prinášame aj informácie o športových a kultúrnych
podujatiach v uplynulom období.
Na záver mi dovoľte, vážení spoluobčania, poďakovať
vám za vašu doterajšiu podporu a spoluprácu. Všetkých
vás pozdravujem a zároveň pozývam na Veličnianske
vianočné trhy, ktoré organizujeme v piatok 9. decembra
na Rínku.
Daniel Laura

INFORMÁCIE Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Obecné zastupiteľstvo na uplynulých zasadaniach prijalo nové dokumenty, Všeobecné záväzné nariadenie o
nakladaní s komunálnym odpadom a nový prevádzkový
poriadok pohrebiska.
Pre výstavbu zberného dvora schválilo kúpu pozemkov
v areáli poľnohospodárskeho družstva Veličná a kúpu
pozemkov na výstavu cesty od Záhumnia smerom do
cintorína.
Ďalej odsúhlasilo výstavbu amfiteátra za kultúrnym
domom a rekonštrukciu cesty od Brienikov do Revišného. O finančné prostriedky na tieto akcie sa bude obec
uchádzať prostredníctvom projektov cezhraničnej spolupráce INTERREG s Českou republikou a Poľskom.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj otázkou bezpečnosti,
hlavne na ceste I. triedy.
Výsledkom bolo podanie projektu na ministerstvo vnútra na rekonštrukciu prechodu pre chodcov pri obecnom
úrade a určenie ďalšieho prechodu na Záhumní pri odbočke na Oravskú Porubu.

HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA 
2015 
Plány na výstavbu obecného zberného dvora sa začali
konečne napĺňať. Po dlhých úvahách a úspešných rokoPRÍJMY
Dotácia na matriku
Daňové príjmy
Príjmy z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky
Iné príjmy
Dotácia na MŠ od štátu
Úver na verejné osvetlenie
Príjem z predaj majetku

702949,49
4000,78
293706,72
53483,78
8744,00
23830,18
60000,00
257625,03
1559,00

VÝDAJE
Matrika
Výdavky financované z dotácií
Samospráva obce
Kontrola obce
Požiarna ochrana
Cesty
Komunálny odpad
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Obecná prevádzka a údržba
Podpora športu
Kultúrna činnosť
Rozhlas
Ostatné činnosti
Materská škola
Sociálna činnosť
Investície za rok 2015

603210,78
4000,78
14085,92
100454,01
3844,70
1113,86
10329,73
15150,54
13996,15
8645,98
28328,48
8678,36
16534,56
49,38
7002,37
48993,45
0,00
322002,51

Rozdiel:
Presun do roku 2016
Hospodárenie s prebytkom

99738,71
60200,00
39538,71

vaniach so zástupcami Životného prostredia Obvodného
úradu v Dolnom Kubíne obecné zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie o výstavbe zberného dvora, ktorý bude
umožňovať obyvateľom a obci sústreďovať triedený
odpad. Samospráva odkúpila v areáli družstva pozemky
od súkromných vlastníkov vhodné na výstavbu.
Lokalita bola vytypovaná v súlade s územným plánom
obce tak, aby neobmedzovala prevádzku poľnohospodárskeho družstva. Obec ďakuje vlastníkom týchto
pozemkov za ústretovosť, ktorou pomohli problém zriadenia zberného dvora vyriešiť. Keďže pozemky sú prenajaté družstvu, výstavba dvora bude možná až v druhom
polroku 2017 po skončení nájomného vzťahu.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
NA ZÁHUMNÍ FINIŠUJÚ 

Už len posledný podpis dvoch dedičov po ukončení dedičského konania čaká na zavkladovanie zmluvy o pozemkových úpravách na Záhumní. Obec podala žiadosť o
územné konanie na prístupovú komunikáciu a vodovod,
následne bude vybavovať stavebné povolenia na siete.
Očakávame, že výstavba rodinných domov sa bude môcť
rozbehnúť po zime.
Okrem rodinných domov je popri ceste plánovaná
občianska vybavenosť a už na jar by chcel investor v tejto časti postaviť predajňu syrových výrobkov. V pláne sú
aj ďalšie objekty, o výstavbe ktorých vás budeme čoskoro
informovať.

SKLÁDKA PRI ŠKÔLKE ŠPATÍ OKOLIE 
Je až neuveriteľné, koľko domového odpadu ľudia vyprodukujú, zvlášť, keď ide o veľkoobjemový odpad. Stačí,
keď zacítia príležitosť a hneď sa ho snažia zbaviť. Takýmto spôsobom sa začala rozrastať aj nezákonná skládka
oproti materskej škole, ktorá špatí okolie. Samospráva síce urobila potrebné opatrenia na zamedzenie uskladňovania odpadu, ale všetky stroskotali. A tak neostávalo nič
iné, len nahlásiť skládku na odbor životného prostredia.
V prípade, že sa vinník neodhalí, bude sa snažiť zlikvidovať ju. Samospráva vypracovala dokumentáciu potrebnú
k likvidácii a podala žiadosť o finančnú podporu z Environmentálneho fondu, ktorý rozhodne začiatkom októbra. V prípade úspešnosti skládku odstránime a plochy
upraví odborne spôsobilá firma najneskôr do konca novembra. Ak nie, budeme hľadať ďalšie cesty, ako sa smetiska zbaviť.

VELIČŇANIA NAVŠTÍVILI PARTNERSKÚ OBEC VRBICE 
V rámci utuženia vzťahov a posilnenia slovensko-českej
cezhraničnej spolupráce zavítali obyvatelia Veličnej do
partnerskej obce Vrbice na Južnej Morave, s ktorou samospráva nadviazala spoluprácu koncom minulého roku. Prvá
písomná zmienka o obci pochádza z roku 1222 a s počtom
obyvateľov 1100 sa približuje k našej obci. Dedina patrí k
vyspelým samosprávam Južnej Moravy a svojou polohou
zvyklosťami a kultúrnymi tradíciami láka návštevníkov
zo širokého okolia. O tom sa mohli presvedčiť aj Veličňania v poslednú augustovú nedeľu, kedy na Vrbici začínajú trojdňové hody. Vôňa vína, koláčov a rôznych dobrôt,
ľudová hudba, tanec a spev, sprievod v prekrásnych krojoch, za ktoré sa nehanbia ani deti či dospievajúca mládež
sprevádzali celé podujatie.
Na Vrbici, ako hovoria domáci, našich spolu s miestostarostom privítal starosta Tomáš Bílek. Po krátkom príhovore
si 45 účastníkov zájazdu mohlo vychutnať tú pravú hodovú

atmosféru. Starosta Daniel Laura ocenil dobrosrdečnosť a
pohostinnosť Vrbičanov a pozval na oplátku ich zástupcov na naše vianočné trhy. Tí pozvanie prijali a ak sa podarí
prísť aj ich mužskému súboru Mužáci, budeme svedkami
ich prvého vystúpenia vo Veličnej, čo bude veľký zážitok.

SUPERMARKET OTVORÍ ČOSKORO SVOJE BRÁNY 
Ako ste si určite všimli, vážení občania, výstavba nového supermarketu pomaly �inišuje. Všetci sa už tešíme na jeho otvorenie. Stavba je prakticky hotová, ostáva ešte vybudovať parkoviská, dažďovú kanalizáciu a prístupovú komunikáciu.
Investor, COOP Jednota, plánuje predajňu otvoriť hneď po kolaudácii začiatkom novembra, prevádzka starého obchodu
nebude do otvorenia supermarketu nijako prerušená. Vzhľadom na rozšírenie predajne COOP Jednota uvažuje aj so zmenou otváracej a zatváracej doby. V novovytvorených priestoroch investor plánuje okrem prevádzky potravín otvoriť aj
kaviareň s cukrárňou.

 UDIALO SA

POLOŽENIE KVETOV PRI PAMÄTNÍKU PADLÝCH HRDINOV 
Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si pripomíname
8. mája (1945). Deň víťazstva nad fašizmom je štátnym sviatkom aj dňom pracovného pokoja Slovenskej republiky.
Trošku z histórie: Celkové straty na životoch, spôsobené
druhou svetovou vojnou predstavujú vyše 72 miliónov ľudí.
Straty civilistov, ktorých hodnoty sú najslabšie preukázateľné, predstavujú asi 47 miliónov, vrátane asi 20 miliónov
ľudí, ktorí zomreli počas vojny v dôsledku hladu a chorôb.
Vojenské straty predstavujú asi 20-25 miliónov, vrátane 5
miliónov vojnových zajatcov. Je na nás, aby sme nezabúdali na hrozbu svetovej vojny, ktorá skončila nie tak dávno,
pred 71 rokmi. Pri tejto príležitosti si 8. mája dôchodcovia
spolu so škôlkarmi minútou ticha uctili ich pamiatku.

MLADÍ HASIČI DÁVAJÚ O SEBE VEDIEŤ 
Vo veličnianskom DHZ vyrastá mladá generácia. Pod vedením Barbory Dibdiakovej sa dvanásť mládežníkov už v
minulom roku zapojilo do tréningového procesu. Z týchto
nadšencov sa jej podarilo za krátku dobu zostaviť družstvo. Prvou previerkou bolo územné kolo hry PLAMEŇ v
Liesku, kde súťažili v troch disciplínach – štafetový beh
na 400 m s prekážkami, požiarny útok CTIF – podľa
medzinárodných pravidiel a požiarny útok s vodou.
Ďalšími boli pohárové súťaže v požiarnom útoku s vodou
v Rosine pri Žiline a v Istebnom. Zatiaľ najväčší úspech
dosiahli mladí hasiči na súťaži v Rosine, kde skončili na
6. mieste. Postupne si získavajú obdiv širokej verejnosti
a veľký potlesk zožali aj počas medzinárodného dňa detí
na Gäceli, kde predviedli ukážku požiarneho útoku.

OSLAVA DŇA MATIEK 
Deň matiek pripadá na druhú májovú nedeľu. Vo Veličnej
sme si ho pripomenuli 8. mája. Je to deň venovaný všetkým
mamám. Je to príležitosť poďakovať im za všetko, čo pre
nás spravili a čo pre nás robia. Nedá sa slovami vyjadriť,
čo pre nás mama znamená. Vďačíme jej za to, že sme tu
a za to, akí sme. Mama a otecko nám darovali život a do
tohto života uviedli najlepšie, ako sa dalo. Aj keď už nie sme
malé detičky, sme dospelí a práve preto si to všetko veľmi
uvedomujeme. Mama je a aj zostane našou oporou, našou
ochrannou náručou, naším potešením.

CIRKEVNÍCI STRÁVILI SPOLOČNE PRÍJEMNÝ DEŇ 
V Evanjelickom cirkevnom zbore vo Veličnej sa 11. septembra uskutočnil už 5-krát obľúbený zborový deň, na tému o Boh
sa pri Tebe nenudí. A ty s Ním? V tento deň sa tradične stretávajú všetky vekové kategórie od najmladších po najstarších
a strávia spolu nedeľu. Začali sme spoločnými Službami Božími v našom chráme, kázňou nám poslúžil farár Ján Matis z
Levoče. Počas bohoslužieb sa nezabudlo ani na najmenších, bol pre nich pripravený bohatý program v podaní detského
divadla Spadli z jahody zo Žiliny. Po Službách Božích sme sa presunuli do farskej záhrady, kde už od skorého rána pripravovali guláš (tento rok dokonca dva druhy ) presbyteri a poľovníci z Veličnej. Po spoločnom obede nám spríjemnila deň
aj hudobná skupina zo Žiliny. Zvyšok poobedia cirkevníci strávili v spoločných rozhovoroch pri stoloch, deti sa hrali na
ihrisku. Určite aj tohtoročný zborový deň zanechal v mysli príjemné spomienky a už teraz sa veľmi tešíme na ďalší rok.
Daniela Gazdíková ml.

ROZVODNENÉ POTOKY OHROZOVALI DEDINU 

AKO SA ŠKÔLKARI PLÁVAŤ UČILI 
Výučba v materskej škole neprebieha len v priestoroch
škôlky, ale aj mimo nej. Tentokrát sa učiteľky vybrali s
deťmi do akvaparku v Dolnom Kubíne na týždenný plavecký výcvik. Aby bol výcvik atraktívnejší, dochádzali
do Dolného Kubína novým hasičským autom. S vodou
„naše žabky“postupne oboznamovali plaveckí inštruktori, ktorí učili deti ponárať sa, skákať do vody, poniektorí
si na konci týždňa aj zaplávali. Deti boli veľmi šikovné,
dostali mokré vysvedčenia, sladkú odmenu a vstupenku
do akvaparku. Ďakujeme starostovi a pánovi Javorekovi
za ústretovosť pri prevoze detí.

Niektoré rodiny budú na 9. júna dlho spomínať. Po búrke, ktorá sa prehnala ponad Revišné, sa voda valila dolu z kopcov cez
domy, dvory a na cesty. Najhoršia situácia bola pri rodine Šaligovcov oproti píle, kde sa maličký potôčik premenil na menšiu
rieku. A keď strhnutý štyri metre dlhý kmeň stromu upchal priepust, voda sa vyliala na cestu a hrnula sa do dvorov rodinných domov. Pomáhať zachraňovať situáciu prišli dobrovoľní hasiči a niekoľko dobrovoľníkov. Kus práce vykonali svojimi
strojmi pánovia Fačko a Krajčovic, s pomocou ktorých sa podarilo priepust prečistiť. Aj potok Orvišník kulminoval a chýbalo
málo, aby voda nezobrala mostíky a lavice. Našťastie, protipovodňové nádrže, ktoré samospráva v predchádzajúcom období
vybudovala, zabránili väčším škodám na majetku. Všetkým, ktorí pomohli, patrí veľké poďakovanie.

DETSKÝ LETNÝ POZNÁVACÍ TÁBOR 

ČO PRINESIE NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V ŠKÔLKE 
Skončilo sa leto a opäť je tu nový školský rok. Maminka s ockom kúpili svojim ratolestiam nové papučky, pyžamko a spoločne
vykročili do prvého školského dňa vo vynovenej materskej škole. Upršaný pondelok rozplakal aj niektoré detské tváričky,
no vstupom do nových priestorov postupne plač ustal. V novom školskom roku sa nám zvýšil počet zapísaných detí na 35 a
aj my, pani učiteľky, sme sa rozrástli. Zatiaľ na polovičný úväzok zriaďovateľ (obec) prijal dve nové učiteľky, Bc. Lenku Babničovú a Bc. Júliu Gálikovú. Deti si ich hneď obľúbili, z čoho mám veľkú radosť. Naša práca je krásna, zároveň však náročná.
Všetky cítime záväzok nielen voči deťom, ale aj rodičom. Našou prvoradou snahou bude, aby sme napredovali hlavne v
oblasti pohybovej výchovy, vzdelávania, tvorivej práce, ako aj v príprave detí do ďalšieho života. Milí rodičia, aj my si želáme,
aby uplakané tváričky opäť rozžaroval úsmev, aby sa strach zmenil na zvedavosť a aby stisk rúk posilňoval priateľstvo. Preto
opäť rátame s vašou spoluprácou, ktorá určite prinesie plodné ovocie. Na záver by som chcela poďakovať obecnému úradu,
starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva a všetkým tým, ktorí sa pričinili o zveľadenie škôlky.
Ivana Drobulová

V piatok 14. júla nastúpili veličnianske deti na letný
poznávací tábor, ktorý už po šiestykrát zorganizoval
lyžiarsky oddiel, tradične na Kubínskej holi. Táto dobrodružná akcia je veľkým lákadlom a záujem presahuje
kapacitu tridsať detí. Tak ako predchádzajúce ročníky
aj tento rok strávili táborníci v spoločnosti šiestich pánskych vedúcich pod stanom a hlavne bez mobilov tri dni.
Žiaľ, počasie im neprialo a tak organizátori museli hľadať
náhradný program. Aj napriek nepriaznivým podmienkam sa deti vrátili k rodičom spokojné.

 KULTÚRA

RAJČULIÁDA POTEŠILA MALÝCH I DOSPELÝCH 
Obecný úrad v spolupráci so športovým združením vo Veličnej v prvú septembrovú nedeľu usporiadal 3. ročník súťaží, zábavy a hier. Podujatie sa konalo v areáli Rajčula park, organizátori pripravili pre súťažiacich a návštevníkov bohatý program. Najskôr takmer 150 detí súťažilo v desiatich disciplínach, potom sa do súťaží zapojili aj samotní rodičia. Na všetkých
čakali medaily a sladké odmeny. Pohybové súťaže prebiehali i na novom dopravnom ihrisku, ktoré obec vybudovala pre deti s pomocou nadácie KIA motors. Tak ako minulý rok ani
teraz nechýbali atrakcie ako maľovanie na tvár, vozenie sa na koňoch a na motorovom vláčiku, ukážky hasičskej techniky. V kultúrnom programe vystúpili folklórny súbor Studnička a
Studienka z Čimhovej. Oživenie priniesol aj historický šerm a ohnivá šou v podaní súboru z Martina. Súťažilo sa vo varení kotlíkového gulášu. Do súťaže sa prihlásilo 12 družstiev, z toho
9 domácich. Výsledky boli prekvapujúce, na 1. mieste sa umiestnila materská škola pred Párnicou, tretie miesto sa ušlo veličnianskemu urbáru. Predseda poroty Ján Rosinský ocenil
kvalitu súťažiacich a poďakoval im za účasť. V závere podujatia predstavitelia samosprávy vyhodnotili súťaž o najkrajšiu záhradu. Zvíťazila záhrada pani Švábikovej z Vyšného konca,
druhá skončila rodina Juhásová, tretie miesto získali Brienikovci z Revišného. Starosta odovzdal ocenenia aj desiatim občanom, ktorí sa pravidelne starajú o obecné pozemky. Osobitnú
cenu získala Anna Hečková za výsadbu kvetov pri lavici na Mrziačke. Samospráva ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave a organizácii vydareného podujatia podieľali.

Edita Kurtíková, Revišné

Michal Hečko, Miroslav Pavlovčík, Mrzáčka

Ladislav Pétri, Ján Matlák, IBV Revišné

Anna Hečková-cena starostu, Mrzáčka

Anna Švábiková-najkrajšia záhrada, Veličná

Záhrada Anny Švábikovej

 KULTÚRA

VELIČNÁ OŽILA FOLKLÓRNYMI SLÁVNOSŤAMI A JARMOKOM 
Prvú júlovú sobotu sa už po 19-krát konali Folklórne
slávnosti dolnej Oravy spojené s tradičným 25. ročníkom
Veličnianskeho jarmoku. Pozvanie na podujatie prijalo
jedenásť folklórnych súborov a štyridsať remeselníkov
z Oravy, Liptova, Kysúc a Turca, ktorí prezentovali svoju umeleckú tvorivosť. Ťahákom podujatia bol folklórny
súbor Železničiar zo Žiliny. Pekné počasie prilákalo veľa

návštevníkov, ktorí si mohli prezrieť aj prvú výstavu
koní rôznych plemien. Pod záštitou Zväzu chovateľov
koní Slovenska ju usporiadal obecný úrad v spolupráci s
veličnianskou chovateľkou Katarínou Vajdiarovou.
Na úspešný priebeh dohliadali Ing. František Grácz výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov koní Slovenska a František Rindoš – konzultant Zväzu chovateľov koní Slovens-

Robo Žubor pri predvádzaní kováčskeho remesla.

ka, ktorí boli zároveň porotcami. Účasť chovateľov však
zaostala za očakávaním, pretože z 21 prihlásených koní
sa výstavy zúčastnilo len 12.
Napriek tejto skutočnosti boli organizátori s priebehom
súťaže spokojní, zvlášť keď sa veličnianska kobyla chovateľky Kataríny Vajdiarovej stala celkovou šampiónkou
výstavy.

Víťazná kobyla s chovateľkou Katarínou Vajdiarovou.

HORELA JÁNSKA VATRA 

VÍTANIE MÁJA SPREVÁDZAL RADOSTNÝ SPEV 

Dávni predkovia verili, že svätojánska noc z 23. júna na 24.
júna je najmagickejšou nocou v roku. Bylinky majú v noci z
23. na 24. júna zázračnú moc. Preskakovanie ponad vatru
má ľudí zbaviť chorôb, žien neplodnosti, páry dokonca verili, že keď preskočia vatru spoločne, do roka sa zosobášia.
To je len niekoľko povier, ktoré sa viažu k svätojánskej noci
či oslave letného slnovratu. Aj keď týmto poverám dnes už
málo veríme, tradícia sa v obci naďalej zachováva. Ľudia
pri ohni pookrejú, zaspievajú si a oživia spomienky. Aj na
tohtoročnej jánskej vatre sa v Revišnom na detskom ihrisku stretlo okolo šesťdesiat ľudí rôznych vekových kategórií a spolu s organizátormi oslavovali až do neskorej noci.
Za prípravu vatry patrí poďakovanie Štefanovi Vankúšovi
a mladým dobrovoľným hasičom.

Veličná stavia máje na Rínku a v Revišnom na detskom ihrisku. Máj by nemohol byť májom, keby sme sa zriekli tejto tradície. Nejedno mladé srdce určite zaplesalo, keď si ráno našlo pred oknami od svojho ctiteľa postavený máj. Nám, „starším“
dievkam, postačil aj ten obecný, ktorý postavili dobrovoľníci z hasičského zboru za speváckej asistencie folkloristov zo
skupiny Čečina.

 SPEKTRUM

VELIČNIANSKY CYKLOOKRUH 

AKO ĎALEJ VO FUTBALE 
Po vypadnutí mužstva dospelých do poslednej VII.
okresnej ligy sa veličniansky futbal ocitol v kríze. Väčšina hráčov odmietla v súťaži štartovať a využili možnosti
prestupového poriadku, ktorý pomerne ľahko umožňuje prestupovať z klubu do klubu. Na základe tejto skutočnosti sa výbor futbalového klubu rozhodol neprihlásiť mužstvo dospelých do súťaže, v kádri ostalo len
šesť hráčov. Futbal vo Veličnej však úplne nezanikol.
Štafetu prebralo žiacke mužstvo, ktoré pod vedením
nového trénera Jána Bencúra odštartovalo svoj debut v
V. lige. Po siedmom záverečnom kole jesennej časti sú
chlapci na piatom mieste so ziskom 9 bodov.
Tu sú ich výsledky: Veličná – Rabčice 3:0 kont., Veličná
– Lokca 1:8, Or. Veselé – Veličná 10: 1, Veličná – Babín
0:3, Podbiel – Veličná 1:2, Veličná – Istebné 0:2, Bobrov
- Veličná 0:4.

Por.

Družstvo

Z

V R P

1.

OŠK Istebné

7

6

0

1

Skóre

Body

28:5

18

2.

OŠK BABÍN

7

5

0

2

18:8

15

3.

TJ Tatran Oravské Veselé

7

4

1

2

28:11

13

4.

OŠK Lokca

7

3

2

2

20:15

11

5.

Družstevník Veličná

7

3

0

4

11:24

9

8.

TJ ŠK Podbiel

7

1

1

5

4:18

4

Napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa v nedeľu 21.
augusta postavili na štart 2. ročníka veličnianskeho cyklookruhu bezmála štyri desiatky cyklistov, medzi ktorými
nechýbali ani tí najmladší. Organizátori pripravili pre
nadšencov cyklistiky dve cyklotrasy, jednu s okruhom
9,5 km cez Istebné a Revišné a druhú s okruhom 28 km
cez Gäceľ, Beňovu Lehotu, Kubínsku Hoľu, kde bola aj
občerstvovacia stanica. Uprostred dlhšej trate zastihla cyklistov búrka so silným dažďom, no všetci dorazili
do cieľa v poriadku. Odmenou im bol horúci čaj v Rajčulabare, chutný guláš a pamätná medaila so symbolmi obce.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA od 1.3.2016 do 25.9.2016 
Narodení:
1. Adam Strapec 7. 3. 2016
2. Michal Mikuláš 3. 4. 2016
3. Vladimír Vihara 6. 6. 2016
4. Eliána Kapalová 23. 6. 2016
5. Timea Šuriňáková 1. 8. 2016
6. Alexander Vladimír Mriška 2. 8. 2016
7. Natália Líšková 12. 8. 2016

Opustili nás:
1. Karol Reichard 15. 3. 2016 – 74 rokov
2. Emília Tománková 24. 3. 2016 – 85 rokov
3. Júliana Slobodová 22. 6. 2016 – 96 rokov
4. Jozef Sarvaš 5. 7. 2016 – 56 rokov
5. Ondrej Dubovec 10. 8. 2016 – 94 rokov
6. Karol Sloboda 16. 8. 2016 – 59 rokov
Počet obyvateľov k 26. 9. 2016 = 1227.
Spoluobčania, ktorí sa dožili k 26. 9. 2016
významného životného jubilea:
96 rokov – Ján Terek
95 rokov – Mária Slabejová
85 rokov – Žofia Bajčiová
Mária Kacková
Emília Labdová
Žofia Pagáčiková
Miloslava Lábiková
Anastázia Janeková
75 rokov – Mária Laššáková
70 rokov – Ladislav Maretta
Aurel Smoleň
Mária Reichardová
65 rokov – Elena Stašeková
Ján Stašek
Libuša Kubiňanová
Ján Jurík
Mária Štyráková
Magda Polčicová
Ľubomír Morinec
Milica Labdová
60 rokov - Jaroslava Jurášková
Jozef Kuska
Marta Havková
Marián Levák
Ľuboslava Hrúziková

V roku 2016 uzavreli manželstvo vo Veličnej:
16. 04. 2016 - Dominik Kurnota zo Žaškova a Lenka
Diškancová z Oravskej Poruby
23. 04. 2016 - Dušan Valko z Oravskej Poruby a Anna
Janíková z Lipt. Mikuláša
23. 04. 2016 - Mgr. Peter Bajdich z Oravskej Poruby
a Jana Petrová z Rozhanoviec
30. 04. 2016 - Maroš Kapusta z Dolného Kubína a Ing.
Jana Krajčovicová z Veličnej
21. 05. 2016 - Peter Buliak a Lucia Mišúlová z Dolného
Kubína
04. 06. 2016 - Maroš Kasinec z Michaloviec a Barbora
Koloušková z Oravskej Poruby

18. 06. 2016 - Peter Žilinec z Veličnej a Mgr. Alexandra
Červenáková z Dolného Kubína
23. 07. 2016 - Jozef Dutka z Dolného Kubína a Ing. Andrea Šuštiaková z Oravskej Poruby
23. 07. 2016 - Igor Mriška a Michaela Záhorová z Veličnej
30. 07. 2016 - Róbert Janík z Chlebníc a Mgr. Martina
Kevešová z Veličnej
30. 07. 2016 - Ing. Ján Chmelík z Jasenovej a Miroslava
Ňáčiková z Oravskej Poruby
06. 08. 2016 - Ing. Michal Hupka zo Slovenského Grobu
a Zuzana Juhásová z Veličnej
19. 08. 2016 - Miroslav Holub a Mgr. Tatiana Gajdošíková
z Veličnej
10. 09. 2016 - Ondrej Dyrc z Dolného Kubína a Mgr. Lenka Kočalková z Veličnej
Prisťahovaní do našej obce od 1.3 do 25. 9. 2016:
1. Miroslav Mikulaj – IBV Revišné
2. Mgr. Ivana Mikulajová – IBV Revišné
3. Adam Mikulaj – IBV Revišné
4. Matúš Mikulaj – IBV Revišné
5. Miroslav Dauda – Niže Revišného
6. Mária Daudová – Niže Revišného
7. Patrik Dauda – Niže Revišného
8. Miroslav Dauda ml. – Niže Revišného
9. Samuel Dauda – Niže Revišného
10. Natália Daudová – Niže Revišného
11. Lukáš Dauda – Niže Revišného
12. Mgr. Lucia Jurigová – Niže Revišného
13. Eliáš Juriga – Niže Revišného
14. Evelína Jurigová – Niže Revišného
15. Michal Hojo – Pri Revišnom
16. Jana Hojová – Pri Revišnom
17. Michaela Hojová – Pri Revišnom
18. Mathias Hojo – Pri Revišnom
19. Martin Hanko – Revišné
20. Ivan Kubačka – Veličná centrum
21. Mgr. Alexandra Žilincová – pred IBV Revišné
22. Anton Borový st. – Mrzáčka
23. Eva Mrkvicová – Mrzáčka
24. Vladimír Mrkvica - Mrzáčka
25. Patrik Hanuliak – Mrzáčka

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
V sobotu 13. augusta sa konal pod záštitou obecného úradu nohejbalový turnaj. V areáli Rajčulapark sa za účasti
šiestich družstiev pod názvami Tornádo, LLT DK, Galactikos, Dallas, Penzión Motýľ a Veličná pri systéme každý s
každým umiestnilo na prvom mieste družstvo Tornádo v
zložení Ľuboš Črep, Viktor Žilinec a Pavol Pulman. Druhú
priečku obsadilo mužstvo LLT DK v zložení Ladislav Líška
st., Ladislav Líška ml., Ján Teren, na treťom mieste skončil
tím Dallas v zložení Ján Otruba, Juraj Jonák a Pavol Keveš.
Na ostatných priečkach sa podľa poradia umiestnili
Veličná, Galactikos a penzión Motýľ. Prvé tri družstvá boli
ocenené športovými pohármi a vecnými cenami.

Vitajte!

Odsťahovaní z našej obce od 1.3 do 25. 9. 2016:
1. Jana Baranovičová – IBV Revišné
2. Ing. Andrej Čajka – IBV Revišné
3. Mgr. Tomáš Hacaj – Niže Revišného
4. Anna Hacajová – Niže Revišného
5. Tamara Hacajová – Niže Revišného
6. Teodor Hacaj – Niže Revišného
7. Ján Hubka – IBV Revišné
8. Zuzana Hupková – Veličná centrum
9. Ing. Lýdia Kocoureková – Pri Revišnom
10. Juraj Kocourek – Pri Revišnom
11. Kristína Kocoureková – Pri Revišnom
12. Mário Mišťúrik – IBV Revišné
13. Mgr. Elena Turčanová - Mohylnice
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PROGRAM KULTÚRNYCH PODUJATÍ
DO KONCA ROKA 2016
21.10. (pia)
Mesiac úcty k starším - 17. h (kultúrny dom)
12.11. (sob)
Stolnotenisový turnaj – KD 10. h
9.12. (pia)
Mikuláš na vianočných trhoch - 15. h (Rínok )
9.12. (pia)
Veličnianske vianočné trhy - začiatok 12. h Rínok a KD
26.12. (pon)
Veličianske divadlo - divadelná hra 14. h (kultúrny
dom)
31.12. (sob)
Silvester - vatra v Revišnom

