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Poslanci obecného zastupiteľstva

Príhovor

Vážení spoluobčania,
dostáva sa k vám prvé číslo
obecných novín, ktoré sme nazvali Naša Veličná. Prostredníctvom nich chceme zvýšiť
informovanosť a priblížiť viac
samosprávu obyvateľom. Väčšina nedorozumení totiž vzniká
nedostatočným poznaním skutočností a zlyhaním komunikačných kanálov. Prinášať včas
dostatok potrebných informácií
bude mať za úlohu práve Naša
Veličná.
V novinách sa dočítate o spravovaní obecného majetku, zámeroch investičnej výstavby,
plánovanom rozvoji obce, ale
aj o kultúrnospoločenských a
športových aktivitách. Do obsahu zaradíme historické témy,
pravidelnou súčasťou bude
spoločenská kronika a všetky
užitočné informácie, ktoré by sa
k vám mali dostať. Priestor na
stranách mienime poskytnúť
aj spoločenským organizáciám,
podnikateľom a obecným inštitúciám, ktoré budú môcť predstaviť svoju činnosť.
Naším zámerom je vydávať noviny s čo najmenším dopadom
na obecný rozpočet. Nech vás
preto neodradia reklamy a inzeráty, pomáhajú nám finančne
pokryť náklady s vydávaním.
Radi uvítame aj vaše podnety,
nápady a pripomienky, ktoré
pomôžu skvalitniť obsah periodika. Noviny plánujeme vydávať štvrťročne. Budú bezplatne
distribuované do každej domácnosti. Ich plnofarebnú verziu nájdete vždy po vydaní na
internetovej stránke obce.
Verím, milí čitatelia, že vás forma a obsah obecných novín zaujme. Nech je Naša Veličná naším spoločným prínosom.

Ing. Pavol Dibdiak

Miloslava Škutová

Štefan Vankúš

Ing. Marcela Čižmárová

RNDr. Peter Ištván

Ing. Zuzana Stašová

Ing. Ján Šuvada

Bc. Ľudmila Smoleňová

Anna Hrabalová

Rozpočet obce Veličná na rok 2015

Daniel Laura, starosta
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Plán investičnej výstavby a rozvoja obce na rok 2015
Návrh plánu investičnej výstavby a rozvoja vychádza zo spracovaného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a z potrieb
občanov. Pre tento rok samospráva navrhuje zaradiť do plánu výstavby nasledovné akcie:

Rekonštrukcia škôlky
Rekonštrukcia materskej školy je
navrhovaná na základe sociálneho vývoja obce a požiadaviek na
predškolskú dochádzku. Rekonštrukcia predpokladá prístavbu
šatní, spálne a sociálnych zariadení a zriadenie ďalšej triedy.
V súčasnosti navštevuje škôlku
26 žiakov a kapacita nedovoľuje
ďalšie umiestnenie detí. Rekonštrukcia je potrebná aj z dôvodu
záverov kontroly z regionálneho
úradu verejného zdravotníctva,
ktorá konštatovala nespĺňanie
základných hygienických podmienok pre prevádzku. Preto je
nevyhnutné zariadenie dobudovať v zmysle platných noriem a
predpisov. Na rekonštrukciu bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a vybavenie
stavebného povolenia. Časový
harmonogram rekonštrukcie
škôlky je potrebné zosúladiť s
Výzvou ministerstva školstva na
rekonštrukciu takýchto zariadení. Predkladanie ponúk na získanie finančných prostriedkov trvá
do 25. februára 2015.

Výstavba domu smútku
a cesty na cintorín

Návrh výstavby domu smútku
vychádza z potrieb obce na vykonávanie pohrebných obradov
priamo na cintoríne vo Veličnej.
Obrady sa zatiaľ uskutočňujú v
kostoloch, občiansky pohreb je
odbavovaný na obecnom úrade.
Veľmi problematický je presun
pohrebného sprievodu do cin-

torína po frekventovanej ceste I.
triedy. Pre tento účel je potrebné
majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov na novú prístupovú komunikáciu k domu smútku
a cintorínu. Prístupová cesta by
mala byť riešená v nadväznosti
na cestu od Gazdinskej školy ku
cintorínu, aby smútočný sprievod nemusel ísť po hlavej ceste.

Náčrt domu smútku

Uvažuje sa so šírkou cesty 6 m,
na ktorú bude treba kúpu, resp.
výmenu pozemkov s rozlohou
približne 2-tisíc m2. Jedná sa o
súkromné pozemky, s majiteľmi
prebehli prvé rokovania.
Výstavba domu smútku je navrhovaná na začiatku od severozápadnej strany cintorína za
kamenným plotom na základe
štúdie spracovanej Ing. Danielom Laurom. Kapacita je plánovaná na asi 60 miest na sedenie
a 40 miest na státie. Dom predpokladá okrem iného vybavenie
chladiaceho zariadenia pre dve
telá a sociálne zariadenie. V prípade odsúhlasenia bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie.
Zahájenie výstavby je naplánované po vybavení potrebných

Výsledky referenda

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na
hlasovanie...............................................................................................................878
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky.....305
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov.....................................................304

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov...................................304
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov...................................0
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náležitostí v druhej polovici roku 2015 tak, aby bola ukončená
najneskôr do troch rokov v nadväznosti na možnosti financovania stavby.

Úprava areálu
Gazdinskej školy

Úprava zahŕňa asanáciu starých
nevyužiteľných stavieb pre účely vytvorenia obecného parku
a podmienok pre výstavbu obchodného centra, prípadne domu služieb. Stavebnú suť obec
predpokladá využiť pri výstavbe
ciest a chodníkov. S prácami by
sa malo začať po vyriešení premiestnenia zberného dvora a vozového parku.

Výstavba chodníkov

Návrh predpokladá vybudovať
chodníky pre chodcov v zákrute pri materskej škole smerom
do Or. Poruby a chodník na zákrute pri Tománkovcoch.
Na chodník pri škôlke má obec
vypracovaný projekt, je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie s majiteľom, ktorým sú
Železnice SR a následné stavebné povolenie. Tento pozemok je
potrebné riešiť komplexne aj
s možnosťou perspektívneho
vybudovania novej železničnej
zastávky a parkovacích plôch.
Na chodník pri Tománkovcoch
je potrebné spracovať projekt a
vysporiadať pozemok s urbárnym spoločenstvom. Následne
bude treba vybaviť stavebné
povolenie.

Chodníky sa predpokladajú vybudovať zo zámkovej dlažby,
ich dĺžka bude posúdená odbornou komisiou.

Výstavba dvora na zber
odpadu a obecného dvora

Výstavba dvora je navrhovaná
v areáli poľnohospodárskeho
družstva. Tento zámer bol prerokovaný s predsedníčkou PD
Ing. Jurigovou. Súčasný zberný
dvor v areáli Gazdinskej školy
vzhľadom na plánované zámery v tejto časti obce je nevyhovujúci. Je potrebné vypracovať
komplexné riešenie separácie
odpadu v obci, jeho ukladania
a sprístupnenia občanom. Zároveň je potrebné prehodnotiť
premiestnenie vozového parku
a v tejto súvislosti vstúpiť do
rokovania s PD Veličná.

Odkanalizovanie obce

Na odkanalizovanie obce je
vypracovaná projektová dokumentácia Oravskej vodárenskej
spoločnosti (OVS), avšak OVS
plánuje akciu len v prípade,
že získa dotáciu z eurofondov.
Akciu nie je možné financovať
z obecného rozpočtu, preto je
potrebné rokovať o vybudovaní kanalizácie s prevádzkovateľom OVS. Vzhľadom na možné
prieťahy vo výstavbe samospráva odporúča, aby sa obecné
zastupiteľstvo zaoberalo možnosťou náhradného riešenia
na vývoz fekálií a to zakúpením
fekálneho vozu.

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
ÁNO = 286 hlasov NIE = 7 hlasov
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie detí a ich následná výchova?
ÁNO = 286 hlasov NIE = 12 hlasov
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia
alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
ÁNO = 286 hlasov NIE = 13 hlasov
Celková účasť na referende v obci: 34, 62 %
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Územný plán by mal platiť
do troch mesiacov

V obci pribudne merač rýchlosti

Telovýchova zmenila
stanovy i členov výboru

V utorok 27. januára sa na
obecnom úrade uskutočnilo záverečné prerokovanie
územného plánu obce. Na
stretnutie prišli všetky dotknuté štátne organizácie a
občania, ktorí zaslali svoje
pripomienky k návrhu územného plánu.
Samospráva teraz čaká na definitívne stanovisko Slovenského pozemkového úradu a
Slovenskej správy ciest, aby
mohla požiadať o schválenie
Krajský stavebný úrad. Konečné slovo budú mať poslanci obecného zastupiteľstva,
ktorí rozhodnú o právoplatnosti územného plánu. Celý
proces by nemal trvať viac
ako tri mesiace. Výstavba vo
Veličnej sa potom bude môcť
uskutočňovať na základe
schváleného dokumentu.

Obec chce zvýšiť bezpečnosť občanov a namontovať ku hlavnej
ceste merač rýchlosti. Cesta prvej
triedy z Dolného Kubína do Veličnej je frekventovaný úsek, denne
po nej prejdú tisícky áut. Pri vstupe do Veličnej však máloktorý
vodič pribrzdí a dodržiava predpísanú 50-kilometrovú rýchlosť.
Napriek tomu, že na uvedenom
úseku meriavajú rýchlosť policajti, nepomáha to a rýchle autá
neustále ohrozujú bezpečnosť
chodcov. Pri ceste sa nachádzajú
autobusové zastávky i cintorín.
Obec sa rozhodla prijať ponuku

Súčasný obchod s potravinami už nepostačuje potrebám
obyvateľov. Prevádzkovateľ
COOP Jednota plánuje zrekonštruovať priestory predajne už takmer dva roky.
Tento rok sa konečne pohli
ľady, po spoločnom rokovaní so zástupcami Jednoty by
sa občania mohli dočkať výstavby nového obchodného
centra do konca roka. Jednota
pristúpila na návrh obce, aby
obchodné stredisko postavila v inej časti dediny, blízko
hlavnej komunikácie na obecnom pozemku. Za to na výmenu nechá obci budovy, ktoré v
súčasnosti prevádzkuje v centre Veličnej.
Svoj zámer predstavenstvo
Jednoty prerokovalo na uplynulom zasadnutí a prijalo
aj potrebné uznesenie. „S
priestormi Jednoty máme
plány, chceme ich využiť pre
potreby obce,“ povedal starosta Daniel Laura.
Štúdia výstavby nových potravín bude predmetom rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva. O všetkom
podstatnom budú občania
včas informovaní.

OZ schválilo:

V predposledný januárový
deň zasadali za rokovací stôl
členovia vedenia Telovýchovnej jednoty Družstevník.
Stretnutia sa zúčastnilo štrnásť delegovaných členov futbalového a stolnotenisového
oddielu, predsedovia komisií
obecného zastupiteľstva Ján
Šuvada a Peter Ištván a starosta Daniel Laura.
Zasadnutie viedol predseda
TJ Dušan Zvara, ktorý predložil správu o činnosti a hospodárení organizácie v uplynulom roku. Prítomní prijali
zmenu stanov telovýchovy a
zvolili nový 5-členný výbor v
nasledovnom zložení: Ján Rosinský, Ján Šuvada, Leonard
Bobček , Jozef Badin a Martin
Murín. Predsedom TJ sa stal
Leonard Bobček, hospodárom Ján Šuvada, tajomníkom
Martin Murín.
Zvolená bola aj revízna komisia v zložení Alojz Serdel ,
Peter Dúha a Tomáš Kubačka,
ktorý je predsedom komisie.
Nový výbor si dal okrem iného za cieľ pozdvihnúť úroveň
futbalového družstva dospelých a vytvoriť kvalitnú mládežnícku základňu.

V dedine vyrastie
obchodné centrum
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od firmy Bellimpex zo Štúrova,
ktorá merač namontuje skúšobne na 45 dní. „Po vyhodnotení
účinnosti sa rozhodneme, či si
ho necháme a budeme ďalej používať," povedal starosta Daniel
Laura. Svetelný merač bude upozorňovať vodičov na prekročenie
rýchlosti. Namerané údaje môžu
pomôcť aj polícii pri práci na cestách.
Merač bude umiestnený pri poľnohospodárskom družstve v
smere z Dolného Kubína. „Dáme
ho nainštalovať hneď, ako to dovolia poveternostné podmienky.“

Z rokovania februárového zasadnutia zastupiteľstva

• plán kultúrnych a športových akcií na rok 2015
• plán investičnej výstavy a rozvoja obce na rok 2015 s výhľadom
do roku 2018
• rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva
• zásady odmeňovania poslan cov OZ a členov komisií – hlavná zme na zníženie odmeny poslancov za jedno zasadnutie zo 16,60 € na
12 € na poslanca
• inventarizáciu obecného majetku v období od 16. do 25. 2. 2015
a jednotlivé inventarizačné komisie
• štúdiu výstavby domu smútku, kúpu a výmenu pozemkov na
výstavbu cesty do cintorína a pod dom smútku
OZ prerokovalo:

• správu hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol na obecnom
úrade v roku 2014
• návrh realitnej kancelárie na výstavbu rodinných domov na
pozemku vedľa Gazdinskej školy
• zámer OFZ, a.s. Istebné na asanáciu haldy trosky v Istebnom
OZ sa zaoberalo:

• problémami vzniknutými pri výstavbe rodinných domov pri
sušičke a pod vodojemom – OZ plánuje uskutočniť spoločné
rokovanie dotknutých subjektov
• požiadavkou p. Žúbora na odkúpenie časti obecného pozemku na
výstavbu autoservisu a požiadavkou podnikateľky
Kocourekovej na prehodnotenie platby za komunálny odpad
• možnosťou osadenia svetelných meračov rýchlosti pri vjazde
do obce

Veličná bude mať novú
stránku

Obec pripravuje novú internetovú stránku Veličnej. Dala
ju vypracovať nitrianskej firme Eworks.
Zriadenie stránky nebude
stáť samosprávu nič, firme
bude platiť mesačný poplatok
za spravovanie a aktualizáciu
obecného webu.
Stránka bude prehľadnejšia,
preložená do viacerých jazykov, plná informácií pre občanov i návštevníkov. „Bude
spĺňať všetky náležitosti pre
modernú internetovú stránku,“ povedal starosta Daniel
Laura. Spustiť ju plánuje od
marca.

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 2. marca o 18. h
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Komisie, prostredníctvom ktorých môžu občania riešiť svoje problémy a podnety

správy
obecného
majetku,
financií
a ekonomiky

rozvoja
kultúry,
tradícií
a športu

výstavby,
infraštruktúry,
územného
plánovania
a životného
prostredia
ochrany
verejného
poriadku,
občianskych
vzťahov,
vzdelávania,
sociálnych vecí
a rodiny
na ochranu
verejného
záujmu pri
výkone funkcií
funkcionárov
obce

predseda:
Ing. Zuzana Stašová
stasova.z@gmail.com
0908 239 909

členovia:
Ing. Monika Habiňáková,
Miroslav Orolím

- zaujíma stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho čerpaniu,
zmenám a doplnkom
- zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce
- zaujíma stanoviská k návrhom na predaj, prenájom, či kúpu
majetku obce
- prerokováva výsledky inventarizácie majetku obce
- navrhuje úpravy zásady odmeňovania poslancov a ďalších
volených orgánov obce a zástupcu starostu obce a kontroluje
ich dodržiavanie

predseda:
- Plánuje, navrhuje, koordinuje a organizačne vytvára
Ing. Ján Šuvada
podmienky pre rozvoj kultúry, tradícií a športu a navrhuje
formy ich spolufinancovania obcou
kamexpert@kamexpert.sk
Podporuje,
koordinuje a rozvíja záujmové aktivity obyvateľov
0907 844 223
členovia:
Ing. Marcela Čižmárová,
Miloslava Škutová,
Štefan Vankúš
predseda:
Ing. Pavol Dibdiak
dibdiak@gmail.com
0905 742 899
členovia:
Ing. Ján Staš,
Ing. Milan Mikuláš

predseda:
RNDr. Peter Ištván
istvan@zssdk.edu.sk
0918 370 796

členovia:
Bc. Ľudmila Smoleňová,
Anna Hrabalová,
Patrícia Brisudová
predseda:
Ing. Zuzana Stašová
stasova.z@gmail.com
0908 239 909
členovia:
Ing. Pavol Dibdiak,
RNDr. Peter Ištván

- Navrhuje zriadenie, resp. zrušenie kultúrnych a športových
inštitúcií podporovaných obcou a zabezpečuje ich kontrolný,
prípadne ozdravný proces
- Predkladá návrhy opatrení na:
- ochranu kultúrnych a historických pamiatok obce
- zachovávanie a rozvoj tradícií v obci
- zachovanie kultúrneho dedičstva
- územné plánovanie a uplatňovanie stavebného poriadku
- uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích
prác zo strany obce
- navrhuje riešenia v oblasti:
- dopravy v obci a verejného osvetlenia
- ochrany a údržby verejných priestranstiev
- odvozu a likvidácie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
- tvorby a ochrany životného prostredia
- ochrany pred požiarmi a vodnými živlami

- Zabezpečenie a ochrana verejného poriadku
- Dodržiavanie občianskeho spolunažívania
- Podpora celoživotného vzdelávania detí, mládeže a dospelých
- Podpora sociálnych vecí a rodiny

- prijíma oznámenia o funkciách, zamestnaniach, činnostiach
a majetkových pomeroch od starostu obce,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku
preskúmania oznámenia o funkciách, zamestnaniach,
činnostiach a majetkových pomeroch starostu,
- skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany
verejného záujmu

- zaujíma stanoviská:
- k návrhom VZN o miestnych daniach a poplatkoch
- k návrhom VZN, ktoré súvisia s finančnou, príp. majetkovou agendou
- k vyraďovaniu majetku
- pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky
- k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
- podieľa sa na kontrole čerpania rozpočtu obce
- podieľa sa na kontrole hospodárenia s majetkom obce
- vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov
- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu
- vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov obecného úradu
a kontroluje jeho dodržiavanie

- predkladá Plán kultúrnych, spoločenských a športových akcií v obci, koordinuje
jeho realizáciu a vyhodnocuje ho
- podporuje zachovanie kultúrnej činnosti, speváckej činnosti, ľudových tancov a
divadelných súborov , prípadne navrhuje zriaďovanie ďalších kultúrnych, či
športových činností
- koordinuje a vytvára podmienky pre činnosti športových klubov a oddielov
- kontroluje stav športových obecných zariadení a navrhuje ich skvalitňovanie a rozvoj
- spolupracuje s existujúcimi kultúrnymi , spoločenskými a športovými záujmovými
združeniami v obci a podporuje ich rozvoj
- vyhodnocuje realizáciu jednotlivých kultúrnych, spoločenských, turistických
a športových podujatí, o výsledkoch informuje OZ
- prerokováva návrhy investičných akcií obce
- prerokováva návrhy na zmeny a doplnky územného plánu,
- vyhodnocuje činnosť v oblasti výstavby s ohľadom na rozvoj obce
- dáva záväzné stanovisko pre vydanie Územného rozhodnutia, zlúčeného
územného rozhodnutia so stavebným povolením pre stavbu v obci
- prerokováva koncepčné materiály týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného
prostredia a zaujíma k nim odborné stanovisko
- rieši sporné otázky v stavebnej, pozemkovej oblasti
- vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, vôd, zvierat,
pôdohospodárstva, stavebného poriadku a dopravy
Poskytuje, resp. sprostredkuje poradenstvo v problematike:
- školského vzdelávania (počas materskej, základnej a strednej školy)
- vzdelávania dospelých, resp. celoživotného vzdelávania
- zdravého životného štýlu
- narušenej komunikácie a vzťahov rodina – dieťa
- komunikácie s inštitúciami (najmä pre dôchodcov, zdravotne postihnutých,
či sociálne odkázaných občanov)
- občianskeho, susedského spolunažívania – mediácia
Poskytuje, resp. sprostredkuje poskytovanie sociálnej služby
- je oprávnená po preskúmaní oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti
alebo pravdivosti požiadať starostu obce o vysvetlenie;
- môže obecnému zastupiteľstvu navrhnúť udelenie výnimky zo zákazov
podľa čl. 8 ods. 4 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v platnom znení,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci
ochrany verejného záujmu.

Každý občan má právo podávať komisiám návrhy na skvalitnenie uvedených oblastí. Tie sú povinné riešiť a predkladať návrhy na skvalitnenie oblasti na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.

Zber separovaného odpadu v roku 2015
dátum vývozu

Plasty

sklo
Papier, kartón
Nadrozmerný
odpad

17. 3.
19. 5.
14. 7.
14. 9.
16. 11.

príp. celoročne
celoročne
4x ročne

príp. celoročne
celoročne
2x ročne

Obnosené
šatstvo

Elektroodpad
Pneumatiky

celoročne
2x ročne

príp. celoročne
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celoročne

zber zabezpečuje

 zber zabezpečuje OcÚ

 zber vozidlom OcÚ
 priniesť v stredu od 15:00 - 17:00 zberného dvora do Gazdinskej školy



po obci sú umiestnené zberné nádoby

TS DK - termín oznamujeme vopred

 priniesť v stredu od 15. h - 17. h zberného dvora do Gazdinskej školy
 priniesť v stredu od 15. h - 17. h zberného dvora do Gazdinskej školy

 zber vozidlom OcÚ - termín oznamujeme vopred


Pomocný anjel, Podbiel

 zber vozidlom OcÚ - termín oznamujeme vopred

 priniesť v stredu od 15. h - 17. h zberného dvora do Gazdinskej školy

 zber zabezpečujú občania
zbierame

zviazať do plastových vriec a
umiestniť k miestnej komunikácii
zviazať do plastových vriec
zelené zberné nádoby
zviazané špagátom
zviazané špagátom
kontajner

vlečka OcÚ
zberná nádoba umiestnená pri Coop-e
umiestniť k miestnej komunikácii

 priniesť v stredu od 15. h - 17. h zberného dvora do Gazdinskej školy

NAŠA VELICNÁ
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Materská škola dbá o spokojnosť svojich zverencov
Škôlka vo Veličnej má za sebou
65-ročnú existenciu. Počas nej sa v
materskej škole vystriedalo množstvo detí a pracovníkov. Systém
výchovy a vzdelávania prešiel rôznymi zmenami. Od roku 2002 prešli
predškolské zariadenia pod obce,
ktoré sú zriaďovateľom škôlok.
V súčasnosti pracujú v škôlke dve
pedagogické pracovníčky, jedna
kuchárka a jedna upratovačka. V
budove je umiestnená školská jedáleň aj kuchyňa. Samozrejme, že v
priebehu rokov sa priestory škôlky
neustále rekonštruovali a menili sa
podmienky pre výchovu a vzdelávanie.
Momentálne sú všetky priestory v
materskej škole vynovené a zariadené novým nábytkom,

rôznymi audiovizuálnymi pomôckami pre deti. Stálo to nemálo úsilia, aby bola škôlka
vkusne upravená.
Súčasťou budovy je aj priestranný
školský dvor, ktorý poskytuje deťom veľa možností na hry. V blízkosti je umiestnené minifutbalové
ihrisko, ktoré škôlkari často využívajú na športové akcie.
Materská škola je jednotriedna,
navštevujú ju deti od 2,5 roka do
7 rokov. Prevádzka je od 6.30 h do
16.30 h.
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja
schopností a zručností. Má vlastný
školský vzdelávací program Vše-

vedko, vypracovaný podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 –
predprimárne vzdelávanie.
V tomto školskom roku navštevuje
materskú školu 25 detí, z toho je 8
predškolákov.
Má tanečný krúžok, ktorý vedie pani Drengubiaková zo ZUŠ I. Ballu.
Deti vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach v obci a v Dolnom
Kubíne. Učiteľky spolupracujú s
detským divadlom Leginus zo Žiliny, ktoré chodí do Veličnej hrať deťom divadlo. Škôlkari navštevujú aj
Oravskú galériu Dolnom Kubíne.
V októbri sa uskutočnila pri príležitosti mesiaca úcty k starším pekná
akcia Posedenie so starými rodičmi.
Deti si uctili svojich starých rodičov
kultúrnym programom a odovzda-

ním pozdravov.
Kultúrnym programom prispeli na
posedení s jubilantmi.
Aká by to bola materská škola, keby
do nej nezavítal Mikuláš s balíčkami. Za odmenu mu deti pripravili
kultúrny program. Počas fašiangového obdobia škôlka pripravuje obľúbený detský karneval.
Materská škola pod vedením riaditeľky spolupracuje s Centrom pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne,
Základnou školou Martina Kukučína a okolitými škôlkami.
Naďalej sa bude snažiť uprednostňovať záujmy a spokojnosť detí,
zverené do jej starostlivosti.

(škola pri evanjelickom kostole),
ktorú navštevovalo 40 žiakov
prvého až piateho ročníka. V roku
1968 sa presťahovala do Dolného
Kubína, ale učila stále vo Veličnej.
Po odchode učiteľa Petra Pondušu
vyučovala v škole pri katolíckom

kostole. V roku 1975 došlo vo Veličnej k zrušeniu školy a tak musela vo svojom povolaní učiteľky
pokračovať v Párnici. Odtiaľ po
troch rokoch odišla na zaslúžený
dôchodok.
Celý svoj aktívny život nezasvätila
len učiteľstvu, ale aj recitácii poézie a prózy. Svoj talent a nadšenie
pre literatúru odovzdávala aj žiakom, s ktorými sa zúčastňovala súťažných vystúpení po celej Orave.
Pred 22 rokmi ju navždy opustil jej
milovaný manžel, no po boku svojej rodiny dokázala nájsť potešenie vo výchove vnúčat a pravnúčat.
Za príkladnú a záslužnú činnosť v
oblasti školstva a práce s mládežou v obci jej patrí veľké poďakovanie. Do ďalšieho života prajeme
Viere Hubovej veľa zdravia a spokojnosti.

Daniela Šenšelová

Veličnianske spomienky
V prvej časti pravidelnej rubriky
prinášame čitateľom spomienku
na učiteľku Vieru Hubovú, ktorá
sa vo Veličnej venovala vzdelávaniu žiakov celých dvadsať rokov.
Fotografia zachytáva jej školské
začiatky s deťmi v materskej
škole.
Viera Hubová, rodným menom
Mertelová, sa narodila 10. septembra 1922 v Sobotišti v okrese
Senica. Učiteľské vzdelanie získala
v Bratislave. Po uzavretí manželského zväzku s Jánom Hubom sa
v roku 1949 na základe pozvania
manželovho strýka Mikuláša Hubu, krstného otca známeho herca
Mikuláša Hubu, presťahovala do
Dolného Kubína. Prvého septembra 1955 nastúpila ako riaditeľka
do Materskej školy vo Veličnej, kde
sama v neoplotenom areáli vyučovala 42 detí. Keďže škôlka slúžila
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aj ako byt, vyučovanie prebiehalo
len do pol jednej.
V roku 1960 opustila s manželom
byt materskej školy a presťahovala sa do drevenice na Mrziačku ku
strýkovi. Od tej doby začala vyučovať na Národnej škole vo Veličnej

Daniel Laura
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ZO ŽIVOTA OBCE

Ochotníci vystúpili s Amerikou
Pod režisérskou taktovkou Ľuba
Škyvru si ochotníci z Veličianskeho divadla nacvičili novú hru. Premiérové vystúpenie sa konalo už
tradične na Štefana pred domácim
publikom.
Ľubo Škyvra napísal Ameriku
na motívy divadelnej hry Ignáca
Grebáča Orlova Až lipa zakvitne.
Rozpráva o trampotách našich
predkov, ktorí museli za lepším životom a prácou vycestovať za hranice krajiny. Nebolo to vždy jedno-

duché, na dlhý čas totiž opúšťali
svoje rodiny. Mnohí sa už nikdy
nevrátili. Dej Ameriky sa odohráva
na slovenskej dedine pred sto rokmi a ukazuje, ako odchod dvoch
mladých mužov zapôsobí na život
v dedine.
Orlov pôsobil ako rímskokatolícky kňaz vo Veličnej a zakladal
Veličianske ochotnícke divadlo. S
domácimi ochotníkmi už nevystúpil, lebo ho ako kňaza odvelili na
front 1. svetovej vojny. Pôvodná

Bábkové divadlo potešilo deti
hra Až lipa zakvitne bola smutná,
plná spevov a končila tragicky. Janko zomrel v Amerike v bani, jeho
frajerka od žiaľu pod rozkvitnutou lipou. „Toto sme hrať nemohli,
tak som scenár upravil, ale motív
vysťahovalectva ostáva,“ povedal
Ľubo Škyvra.
Ochotníci odohrajú túto sezónu
15 vystúpení, väčšinu už majú za
sebou. Predstavenia sú pripravené
ešte na 22. februára v Trstenej a
28. februára v Dolnom Kubíne.

Žilinské Divadlo zo šuflíka zavítalo v piatok 6. februára opäť
do Veličnej. Bábkové divadielko
má veľmi dobrú spoluprácu so
škôlkou, veličnianske deti navštevujú tri až štyrikrát do roka.
Tentoraz sa detskému publiku
predstavilo s rozprávkou
Pinokio.
Sála bola ako vždy vypredaná.
Vystúpenie si prišli pozrieť aj
škôlkari zo susedných dedín.

Plesajúci odchádzali
z parketu až ráno

Piaty ročník Obecného plesu hostil asi stovku ľudí. Sála
kultúrneho domu praskala
koncom januára vo švíkoch, o
plesovú zábavu bol tento rok
mimoriadny záujem.
Na plesajúcich čakala slávnostná večera s prípitkom,
pri vstupe dostala každá žena
ružu. Organizátori, ktorými
boli lyžiarsky oddiel a obecný
úrad, pripravili bohatú tombolu s viac ako štyridsiatimi
cenami. Hostia sa zabávali
pri hudbe Vlada Hajdúcha do
skorých ranných hodín.

Na karnevale boli masky od
výmyslu sveta

Kalendár podujatí
FEBRUÁR
Detský karneval
Fašiangový sprievod masiek
Fašiangová veselica
XIII. lyžiarsky prechod Veličianskym chotárom
Detské lyžiarske preteky
MAREC
MDŽ - vzdanie úcty ženám
APRÍL
Oslavy príchodu mája - stavanie mája

MÁJ
Položenie kvetov padlým hrdinom pri pamätníku
Deň matiek - vzdanie úcty matkám
JÚN
Minifutbalový turnaj o pohár starostu
Pálenie Jánskej vatry
JÚL
Folklórne slávnosti a XXIV.Veličiansky jarmok
Letný detský tábor v prírode
Ančin bál pre deti- tanečná zábava
Ančin bál pre dospelých- tanečná zábava
AUGUST
Nohejbalový turnaj družstiev
Veličiansky cyklookruh
SEPTEMBER
Rajčuliáda - deň zábavy a hier pre deti
Veličiansky kotlík - súťaž vo varení gulášu
Veličianske dožinky
OKTÓBER
Mesiac úcty k starším
NOVEMBER
Stolnotenisový turnaj amatérov
DECEMBER
Príchod sv. Mikuláša
Vianočné veličianske trhy - 1. ročník
Veličianske ochotnícke divadlo
Silvestrovská vatra
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8. 2.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
28. 2.

Nedeľa
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

15. h
9. h
19. h
9. h
10. h

Beseda
Z Revišného
Beseda
Revišné
Vlek Revišné

30. 4.

Štvrtok

8. 5.
10. 5.

Piatok
Nedeľa

16. h
18. h

14. h
15. h

Rínok
Revišné

4.7.
16.7.
25.7.

Sobota
Štvrtok - Nedeľa
Sobota

9. h
19. h
9. h

Rajčula
Revišné

9.8.
23.8.

Nedeľa
Nedeľa

8. 3

21.6.
27.6.

Nedeľa

Nedeľa
Sobota

16. h

14. h
20. h

9. h
10. h

Beseda

Rínok
Beseda

Rínok
K. Hoľa
Revišné
Rajčula
Rajčula

6. 9.
13. 9.
20. 9.

Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa

12. h
10. h
10. h

Rajčula
Rajčula
Rajčula

28. 11.

Sobota

9. h

Beseda

23. 10.

5. 12.
11. 12.
26. 12.
31. 12.

Piatok

Sobota
Piatok
Sobota
Sobota

NAŠA VELICNÁ

17. h

14. h
10. h
16. h
22. h

Obec pripravila začiatkom februára pre deti a rodičov detský
karneval. Na maškarnom plese
sa predstavilo viac ako štyridsať utešených masiek rôznych
rozprávkových, zvieracích a
športových postavičiek.
Organizátori vymysleli pre
deti i rodičov hry a súťaže, na
konci ktorých čakala na malých súťažiacich sladká odmena. Deti sa pri reprodukovanej
hudbe dobre zabávali a svojim
rodičom pripravili radostné
chvíle.
Obecný úrad ďakuje všetkým,
ktorí pomohli zorganizovať toto vydarené podujatie.

Beseda

Beseda
Rínok
Beseda
Revišné
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Spoločenská rubrika
Narodení v roku 2014:
1. Laura Kapalová 30. 1.
2. Alžbeta Mikulášová 2. 3.
3. Kvetoslava Oboňová 27. 5.
4. Kristína Polečová 12. 7.
5. Samuel Dubovec 29. 7.
6. Adam Drobul 2. 8.
7. Veronika Kajanová 17. 8.
8. Juraj Krúpa 11. 9.
9. Michal Mriška 17. 9.
10. Maximilián Zahumenický 7. 10.
11. Valentína Vassová 17. 10.
12. Ján Dubovec 2. 11.
13. Janka Hečková 12. 11.
14. Alžbeta Vankúšová 26. 11.
15. Matej Žilinec 17. 12.
Zomrelí v roku 2014:

1. Marek Šimon (*nar. 1990)
2. Margita Dubovcová
(*nar. 1936)
3. Milan Katrenčík (*nar. 1955)
4. Mária Nováková (*nar. 1929)
5. Otília Buzíková (*nar. 1925)
6. Melánia Katrenčíková
(*nar. 1959)
7. Ján Polčic (*nar. 1944)
8. Ján Lavrík (*nar. 1944)
9. Martin Svoboda (nar. 1976)
10. Zuzana Skoknová
(*nar. 1932)
11. Juraj Kapusta (*nar. 1945)
Zosobášení v roku 2014:

* 25. 4. Michal Habiňák (Veličná)
a Oksana Telychkina (Ukrajina)
26. 4. Marián Dubovec (Žaškov)
a Jana Moresová (Dlhá n./O.)
* 7. 6. Ivan Zelina (Istebné) a Bc.
Ivana Mešková (Veličná)
* 5. 7. Ondrej Zemenčík (Dolný
Kubín) a Zdenka Horvátová
(Oravská Poruba)
* 9. 8. Ján Dubovec (Veličná) a
Kristína Gluchová (Valaská Dubová)
* 13. 9. Michal Reguly (Dolný Kubín) a Simona Jašicová (Zázrivá)
* 4. 10. Michal Zvara (Veličná) a
Lenka Lehotská (Or. Poruba)
Okrúhli jubilanti v roku 2015
95-roční
Michal Šaliga
Juliana Slobodová

Momentky z fašiangov

85-roční
Milan Kajan
Margita Martvoňová
Michal Pagáčik
80-roční
Ondrej Lavrík
Jozef Bajči
Margita Serdelová
75-roční
Erika Čajková
Jaroslav Vavřínek
Mária Medvecká

70-roční
Ľubica Vavřínková
Juraj Krúpa
Zuzana Čajková
Anna Dudášová
Valéria Kapustová
Jozef Dudáš

65-roční
Dušan Babnič
Anna Hečková
Ľuboslav Štyrák
Ján Mišťúrik
Magdaléna Sučáková
Jozef Sučák
Eva Hutárová
Ľubica Líšková
Najstarší občania

Michal Šaliga (*1919)
Mária Slabejová (*1921)
Ondrej Dubovec (*1922)
Elena Dudášová (*1924)
Prekročia prah dospelosti:
1. Tomáš Ballo 17. 2.
2. Anton Borový 13. 9.
3. Tereza Čutková 13. 8.
4. Nikola Gajdošová 25. 5.
5. Filip Glemba 9. 9.
6. Martin Huba 4. 4.
7. Peter Hutlas 1. 7.
8. Katarína Košarišťanová 25. 11.
9. Kristina Julia Lunger 12. 3.
10. Terézia Máliková 12. 11.
11. Silvia Medvecká 8. 10.
12. Alexandra Mušková 19. 3.
13. Adam Omasta 18. 4.
14. Dávid Paculík 4. 12.
15. Natália Pilátiková 4. 6.
16. Marek Žúbor 22. 8.
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