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LETO VO VELIČNEJ 
PROGRAM KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

• Jún •

21. 6. (nedeľa) Minifutbalový turnaj o pohár starostu
Miesto a začiatok: Rajčula park, 9. h
Minifutbalový turnaj je učený pre všetkých neregistrovaných hráčov futbalu. Hrá sa na multifunkčnom ihrisku
pričom družstvo tvoria 4 hráči +1 brankár. Systém rozlosovania bude určený podľa počtu prihlásených družstiev.
Prihlášky smerujte na info@4time.sk, resp. na starosta@
velicna.sk.
27. 6. (sobota) Pálenie Jánskych vatier
Miesto a začiatok: Revišné – 19. h
Pripomenieme si starú tradíciu pálenia vatier spojenú
s oslavou letného slnovratu. Začiatok je zvolený tak, aby sa
mohli zúčastniť aj tí najmenší.

• Júl •

HĽADAJÚ SA NAJKRAJŠIE ZÁHRADY 

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV 

Obecný úrad vo Veličnej vyhlasuje súťaž O najkrajšiu
okrasnú záhradu. Súťažiaci môžu posielať najviac tri elektronické fotografie príslušnej záhrady do 15. augusta na
mailovú adresu matrika@velicna.sk s uvedením adresy,
kde sa záhrada nachádza.
Do 31. augusta Komisia výstavby, infraštruktúry, územného plánovania a životného prostredia vyberie desať najkrajších záhrad. O konečnom poradí rozhodnú občania vo
verejnom hlasovaní. Majitelia prvých troch najkrajších záhrad získajú vecné ceny súvisiace so záhradníctvom. Spôsob verejného hlasovania bude oznámený spolu s výberom
fotografií.

Na základe podnetov občanov si dovoľujeme upozorniť
majiteľov psov, ktorým sa ich „miláčikovia“ túlajú po obci,
že porušujú Zákon 282/2002 o podmienkach držania psov,
a to hlavne nasledovné ustanovenia zákona:
§3 – držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie.
Evidenciu psov vedie obec, ktorá vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, podľa ktorej sa preukazuje totožnosť psa.
§4 – za psa aj mimo chovného priestoru vždy zodpovedá
držiteľ psa.
§7 – za porušovanie zákona môže obec uložiť pokutu.
Presnejšie pravidlá a výšky pokút za tento priestupok
budú zverejnené po prijatí nového VZN, ktoré samospráva
v nadväznosti na opakujúce sa podnety pripravuje. Snahou
samosprávy je eliminovať pohyb túlavých psov v dedine.
Veríme, že takýchto sankcií bude vďaka vyššej zodpovednosti držiteľov psov v budúcnosti čo najmenej.

URBÁR MÁ NOVÉ VEDENIE 

Dňa 25.apríla sa uskutočnilo valné zhromaždenie urbárneho spoločenstva Veličná. Valná hromada prerokovala výsledky hospodárenia a schválila účtovnú závierku za uplynulý rok. Zvolila členov výboru a dozornej rady. Do výboru
boli zvolení a nadpolovičnú väčšinu získali piati kandidáti
Miroslav Hvizdák, Ján Kubačka, Ing. Marta Benárová, Ján
Juráška a Ján Lehocký. Dozornú radu na päť rokov budú
zastupovať Ing. Zuzana Juhásová, Emília Kubačková, Ing.
Ján Pavolka. Zvoleným členom v mene redakcie úprimne
blahoželáme, končiacim členom výboru ďakujeme za ich
doterajšiu činnosť a spoluprácu.

4. 7. (sobota) Folklórne slávnosti dolnej Oravy a XXIV.
Veličiansky jarmok
Miesto a začiatok: Rínok, 9. h
Podujatie obohatí vystúpenie folklórnych súborov hlavne
z dolnej Oravy. Vyvrcholením slávností bude vyše hodinový program vynikajúceho folklórneho súboru BYSTRINA z
Banskej Bystrice, ktorý vo svojej 30-ročnej tradícii tancoval a spieval na viacerých kontinentoch sveta.
16. 7. - 19. 7. (štvrtok - nedeľa) Letný detský tábor
Miesto a začiatok: Kubínska Hoľa
Zabehnutý letný tábor je určený pre deti od 5 do 12 rokov,
prihlášky u p. Vankúša č. t. 0905 712 418 a p. Badina 0948
234 436.
25. 7. (sobota) Ančin bál
Miesto a začiatok: Detské ihrisko v Revišnom, 14. h (pre
deti) 19. h (pre dospelých)
Podujatie organizuje lyžiarsky oddiel. Pri zdobení areálu
pomôžu aj deti z Revišného. Do tanca bude hrať hudobná
skupina.

• August •

9. 8. (nedeľa) Nohejbalový turnaj
Miesto a začiatok: Rajčula park, 9. h
Nové podujatie v kalendári športových akcií obce určite
priláka viacero hráčov venujúcich sa futbalovej lopte. Turnaj je určený pre neregistrovaných hráčov. Družstvo tvoria
traja hráči. Prihlášky a otázky posielajte na adresu
info@4time.sk alebo starosta@velicna.sk.
23. 8. (nedeľa) 1. veličiansky cyklistický okruh
Miesto a začiatok: Rajčula park, zraz účastníkov o 10. h
Cyklisticko-turistický zraz je určený pre milovníkov
horských bicyklov. V pláne sú dva okruhy pre slabších
a zdatnejších cyklistov. Presné trasy budú zverejnené.
Pre účastníkov sú pripravené spomienkové predmety
a občerstvenie.

 SPRAVODAJSTVO

PRÍHOVOR STAROSTU 

KRÁTKO Z OBCE 

VÁŽENÍ OBČANIA, 

Vážení spoluobčania,
štvrťrok ubehol ako voda v
rieke a my sme pre vás pripravili v poradí druhé vydanie obecných novín. Opäť
vás chceme informovať o
fungovaní samosprávy, živote v obci a o tom, čo pre
vás, občanov, v najbližšom
období pripravujeme.
Skončilo sa zimné obdobie,
ktoré až na občasné výpadky osvetlenia v Revišnom,
(problém skratovania bol
odstránený) môžeme hodnotiť ako úspešne zvládnuté.
Každý z nás sa s chuťou pustil do jarných prác a opäť počuť
motory traktorov, kosačiek a píly. Ani samospráva nechce v
tomto smere zaostávať a snaží sa vyvíjali aktivity, ktorých
realizácia si nevyžaduje náročnú predprípravu. Nemalú
zásluhu na jarnom upratovaní majú aj občania, ktorí počas organizovania obecných brigád v marci až máji svojou
účasťou prispeli ku skrášľovaniu verejných priestranstiev.
Iní zase aktívne pristúpili k skrášľovaniu svojho okolia (tzv.
predzáhrad) a neustále sa o tieto plochy, aj keď im nepatria, zodpovedne starajú. Samospráva si takéto aktivity všíma a snahu týchto občanov náležite odmení.
Máme za sebou päť mesiacov fungovania nového vedenia
a nebojím sa povedať, že konštruktívnou prácou obecného
zastupiteľstva, ktoré od nového roku zasadalo už päťkrát,
sa postupne darí rozbiehať stanovené priority. Naplno už
pracujú aj jednotlivé komisie obecného zastupiteľstva, výsledky ich rokovaní sú značným prínosom pre prijímanie
uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlavnou prioritou je uspokojovanie každodenných potrieb
vás, občanov, zlepšenie občianskej vybavenosti a progresívny územný rozvoj obce. V tejto súvislosti sme pripravili zámer v podobe štúdie na zástavbu v okolí Gazdinskej
školy, rozšírenie kapacít materskej školy a výstavby domu
smútku. Pre územný rozvoj pripravujeme lokality na výstavbu asi 30 nových rodinných domov v Revišnom a vo
Veličnej. Na základe ankety, ktorú môžete nájsť na webovej
stránke Veličnej, máme v pláne postaviť štyri bytové jednotky nájomných bytov. O konkrétnej práci, pripravovaných aktivitách samosprávy, o plánovaných zámeroch sa
dočítate práve v tomto čísle.
V snahe spestriť kultúrny, spoločenský a športový život
prinášame podrobnejšie informácie o podujatiach, ktoré
plánujeme v letnom období organizovať .
Mrzí ma, že v novinách musíme uverejňovať aj nepopulárne články, hlavne o znečisťovaní životného prostredia, susedských sporoch, nezákonných výstavbách či vandalizme.
Ostáva dúfať, že vaším pričinením, vážení občania, sa tejto
problematike nebudeme musieť v budúcnosti venovať.
Na záver mi dovoľte poďakovať vám za účasť na verejných
obecných aktivitách, kultúrnych a športových podujatiach.
Zároveň všetkých pozývam na tie nadchádzajúce, na ktorých sa s poslaneckým kolektívom s vami radi stretneme.

V marci dostala samospráva žiadosť o prešetrenie postupu stavebných prác na stavbe rodinných domov nad IBV v
Revišnom, došlo tam k zosuvu gabionového múru a následným komplikáciám na susedných pozemkoch. Komisia výstavby infraštruktúry, ÚP a ŽP po vykonaní obhliadky zistila, že došlo k vážnym pochybeniam a odporučila stavebné
práce zastaviť. K opätovnej výstavbe je potrebné predložiť
dodatočné stavebné povolenie s vypracovaným statickým
posudkom a geologickým prieskumom.

v záujme priblížiť zámery obecného zastupiteľstva na rozvoj výstavby vám predstavujeme štúdie, ku ktorým sa môžete vyjadriť. Uvítame všetky konštruktívne pripomienky.
• Dom smútku – výstavba sa plánuje vedľa cintorína bližšie k obci, prístup od cesty smerujúcej do Revišného.
Kapacita asi 60 miest na sedenie, 40 na státie. Spolu s domom smútku je plánovaná aj výstavba urnového hája, ktorá bude jeho súčasťou.
Výstavba by mala začať po vysporiadaní vlastníckych
vzťahov a získaní stavebného povolenia (začiatok II. štvrťroku 2016)
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• Zástavba územia okolo Gazdinskej školy – zástavba
predpokladá postavenie nového obchodného centra potravín, ďalších obchodov a domu služieb, ako aj výstavbu
bytových jednotiek, vrátane výsadby parkovej zelene a
parkovísk. Termín výstavby - postupne od roku 2016.

MAJITELIA, ZLEGALIZUJTE SVOJE STAVBY
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3D Pohľady

DOM SMÚTKU var I.
• Rekonštrukcia
MŠ - zámerom je rekonštrukcia škôlky
Veličná
na zvýšenie
kapacity o jednu triedu a k tomu zodpovedajúce sociálne zariadenia. Rekonštrukcia je naplánovaná pri
získaní podpory finančných prostriedkov z fondov EÚ.
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Vážení občania, s príchodom pekného počasia má človek
tendenciu neustále niečo budovať, opravovať, zveľaďovať.
Radi by sme vás informovali, že v zmysle stavebného zákona je potrebné pred uskutočnením drobných stavieb
– prístrešky, altánky, oplotenie pozemku, prípojky a pod.
stavbu ohlásiť obci, ako príslušnému stavebnému úradu.
Postaviť drobnú stavbu je možné až po vydaní oznámenia
k drobnej stavbe, resp. stavebnej úprave. Nový stavebný
zákon, ktorý by mal platiť od 1. júla, dá majiteľom už existujúcich nehnuteľností stavaných bez povolenia rok na to,
aby oň požiadali stavebný úrad. Nový stavebný zákon má
riešiť čierne stavby tak, že nepovolenú stavbu bude možné
zlegalizovať iba v prípade, ak splní všetky zákonné podmienky. Ak ich nesplní, stavebný úrad nemôže povolenie
vydať a musí nariadiť odstránenie stavby. Búranie bude
musieť uskutočniť v prvom rade majiteľ nehnuteľnosti.
Nový zákon má posilniť aj právomoci a personálne obsadenie Štátnej stavebnej inšpekcie. Bude mať zastúpenie vo
všetkých krajoch a v prípade nevyhnutnosti jej bude asistovať polícia.
Vážení občania, touto cestou vás chceme požiadať, aby ste
si sami vo vlastnom záujme a z vlastnej iniciatívy zlegalizovali svoje stavby, ak sú postavené bez akýchkoľvek potrebných náležitostí. Všetky potrebné informácie k legalizácii
stavieb vám poskytneme na obecnom úrade, aby sme
predišli prípadnému sankčnému konaniu zo strany kontrolných orgánov.

Ing. Nasťa Jányová

Autor:

DOM SMÚTKU var I.

Investor:

13800

Suché aprílové počasie prinieslo požiar v blízkosti IBV v
Revišnom. Príčinou bola neopatrnosť pri vysýpaní popola v blízkosti suchej trávy. Zhorela väzba na streche domu.
Oheň hasili dolnokubínski hasiči, jeho likvidácia trvala
viac ako štyri hodiny.
Do boja proti živlu sa zapojili aj obyvatelia, za čo im patrí
veľké poďakovanie. Aj vďaka ich ochotnému zásahu sa požiar nerozšíril.

Nezabúdajme na tzv. čierne skládky, pri ktorých všetci doplácame na neporiadnych spoluobčanov. Dostali sme fotografie, na ktorých si neznámy človek dal tú námahu, že
vyniesol nepotrebnú kuchynskú linku na lúku nad Revišné.
Pripomíname teda - veľkoobjemový odpad môžete odovzdať vždy v stredu do areálu Gazdinskej školy spolu s
plastmi, sklom, kartónmi, pneumatikami. Čím viac vyseparujeme, tým obec získa viac prostriedkov, ktoré môže
použiť na niečo užitočné. Drobný stavebný odpad môžete
doniesť v objeme do 1m3 ročne na jednu domácnosť. Ak
je vyprodukovaný väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3
ročne od jednej domácnosti), napr. v rámci prestavby, považuje sa tento stavebný odpad za objemný odpad, ktorého
likvidáciu si pôvodca odpadu zabezpečí na vlastné náklady.
Pristavenie kontajnera si pôvodca odpadu objednáva sám
u organizácie poverenej zberom. Pokosenú trávu môžete
odvážať na hnojisko PD Veličná, ktoré sa nachádza nad
Revišným smerom na Istebné. Chráňme si krásnu prírodu,
pokiaľ máte vedomosť o úmyselnom znečisťovaní, netreba
sa báť anonymne to ohlásiť na obecný úrad.

2450

V DEDINE HORELO 

Štúdia:

4500

Daniel Laura, starosta

V máji požiadali vlastníci novej IBV Suchánka obec o prešetrenie a odstránenie drobnej stavby, t.j. predelenie prístupovej cesty, kde dochádza k obmedzenému prístupu
ostatných stavebníkov k novostavbám rodinných domov.
Obec naplánovala stretnutie súčasných a budúcich obyvateľov žijúcich na tejto ulici. Verí, že nájdu spoločnú reč,
nakoľko nezhody a problémy, ktoré sa vyskytnú ešte pred
samotným nasťahovaním sa do nového domu, dobrým susedských vzťahom iste nepridajú. Nezabúdajme na príslovie: „Dobrý sused nadovšetko.“
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 SPRAVODAJSTVO

KRÁTKO Z ROKOVANÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA (MAREC – MÁJ) 

DOBROVOĽNÍ HASIČI OPRÁŠILI SVOJE
UNIFORMY 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) schválilo harmonogram investičnej výstavby na roky 2015 -2018. Na jednotlivé akcie
(dom smútku a prístupová cesta do cintorína, rekonštrukcia materskej školy, chodníky, zberný dvor, úprava areálu
Gazdinskej školy) boli vyčlenené investičné prostriedky
vo výške viac ako 54-tisíc eur. V tejto súvislosti OZ prijalo
uznesenia týkajúce sa prevodu majetku do vlastníctva obce na plánovanú výstavbu.
Snahou samosprávy bude získať na tieto investície ďalšie
prostriedky z iných zdrojov.
OZ ďalej schválilo zámer na prijatie piatich pracovníkov,
ktorí sa od mája podieľajú na obecných prácach. Ich mzdy
sú hradené z podpory zamestnanosti úradu práce.

Viac ako dva roky bola činnosť dobrovoľného hasičského
zboru utlmená. Po marcovej výročnej členskej schôdzi sa
dobrovoľní hasiči začali opäť aktivizovať, k čomu prispelo
aj prijatie nových mladých členov.
Mládež zaujala kolektívna práca v prospech záchrany majetku ľudí, ale aj samotná príprava potrebná pri výkone
dobrovoľníkov. Ich odbornú prípravu koordinujú predseda Ján Smoleň, Štefan Vankúš, Ján Javorek a Ľubomír Medvecký, ktorí sa snažia chlapcov naučiť základné princípy
používania hasičskej techniky. Je obdivuhodné, že popri
nácviku sa chlapci podieľajú aj na kultúrnych a športových
podujatiach Veličnej a obecných brigádach. Veríme, že nová krv dodá elán aj ostatným dobrovoľným hasičom, ktorí
znova zaujmú v obecnom hasičskom zbore svoje postavenie.
Svoju krátku prípravu si mladí hasiči mohli otestovať v
sobotu 23. mája na okresných dorasteneckých pretekoch
dobrovoľných hasičov vo Vasiľove. Z 12-tich družstiev dorastencov skončili na peknom siedmom mieste. Veríme, že
svoje snaženie vylepšia na ďalších blížiacich sa pretekoch
mužov 7. júna v Kraľovanoch.

OZ prerokovalo:
• štúdiu na zástavbu územia v okolí Gazdinskej školy, kde
sa plánuje výstavba nového obchodného centra potravín,
domu služieb a bytových domov.
• návrh parcelácie pozemkov na výstavbu rodinných domov v lokalite IBV II v Revišnom a vo Veličnej popri plánovanej ceste do cintorína od Gazdinskej školy.
• výsledky hospodárenia za 1. štvrťrok 2015
OZ prerozdelilo finančné prostriedky z rozpočtu obce na
záujmové vzdelávanie detí a poskytlo dotácie a príspevky
jednotlivým organizáciám obce vo výške 3 300 eur.
OZ sa zaoberalo problémami vzniknutými pri zosuve pôdy
a páde oporného múru v Revišnom nad IBV, k čomu boli
prijaté náležité opatrenia.

Máje stavali dobrovoľní hasiči posledný aprílový deň. O
16. hodine vztýčili májový kmeň na námestí, o 18. hodine
na detskom ihrisku v Revišnom. O dobrú náladu a muziku
sa postarala folklórna skupina Studnička, ktorej členovia
vystúpili v tradičných krojoch. Stromy na máje poskytol
veličniansky urbár.
Tohtoročné stavanie májov malo nepríjemnú dohru v podobe záškodníctva. Dva týždne po stavaní chcel neznámy
vandal zvaliť máj v Revišnom. Takmer sa mu ho podarilo v
nočných hodinách zoťať sekerou, no bol pri tom vyrušený.
Hasiči museli poškodený máj zvaliť a postaviť nanovo.

DEŇ MATIEK 

OBECNÉ BRIGÁDY A AKTIVITY 

• Úprava terénu na preloženie lavice cez potok Orvišník
a príprava na výstavbu chodníka na zákrute pri
Tománkococh
• Úprava okolia okolo starého obecného úradu, čistenie
okolia ev. kostola
• Čistenie okolo cesty do cintorína v Revišnom
• Úprava terénu pre hrobové miesta a vytvorenie
spevnenej plochy pre autá na cintoríne v Revišnom
• Sadenie zelene a oprava preliezačiek na detskom ihrisku
v Revišnom
• Prerezávka drevín okolo urbárnej cesty do Revišného
• Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení na
futbalovom ihrisku

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJOV 

VELIČIANSKE SPOMIENKY 
Nájdite svojich predkov
V minulom čísle sme čitateľom priniesli fotografiu žiakov
navštevujúcich Materskú školu vo Veličnej, na ktorej sa
veľa z vás spoznalo. V dnešnom čísle zájdeme hlbšie do
histórie, konkrétne do začiatku 20. rokov minulého storočia. Na fotografii môžete nájsť svojich predkov (mamy,
babky a prababky) navštevujúcich Štátnu gazdinskú školu.
V strednom rade, úplne v strede je riaditeľka školy Petronela Ošvaldová.

V nedeľu 10. mája sa v sále kultúrneho domu zišli mamičky,
babičky, prababičky, aby oslávili svoj deň. Sála bola zaplnená do posledného miesta. Hostia sa zapísali do pamätnej
knihy, každá žena dostala muškát v kvetináči. Oslávenkyne
privítal zástupca starostu Peter Ištván, slávnostný príhovor predniesol starosta Daniel Laura. Kultúrnym programom sprevádzal Ján Šuvada, predseda kultúrnej komisie.
Vystúpili deti z materskej školy, folklórny súbor Čečina a
Oravský slávik Samuel Lӧrinčík, ktorý zožal od žien potlesk
v stoji.

DEŇ ŽIEN 
Obec si 8. marca pripomenula Deň žien. V sále kultúrneho domu sa zišla asi stovka žien. Oslávenkyne dostali kvet
a blahoželania, bolo pre ne prichystané občerstvenie.
Program pre ženy si pripravili škôlkari, deti z umeleckej
školy, tanečná skupina I´m dancer z Dolného Kubína a folklórna skupina Čečina z Veličnej.

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ 
SPOLOČENSKÁ KRONIKA OD 1. januára
DO 30. apríla 2015 
Narodení
1. Alica Kyselová 12. 1.
2. Dominik Mriška 26. 2.
3. Vanesa Matláková 13. 4.

Opustili nás
1. Zuzana Javoreková (*1956) vo veku 59 rokov
2. Katarína Rosinská (*1931) vo veku 84 rokov

Zosobášení
10. 4. 2015 Vojtech Molo (Veličná) a Marianna Pagáčiková
(Veličná)

Ospravedlňujeme sa, v poslednom čísle sme zabudli na
nášho jubilanta Jána Tereka, ktorý sa v júli dožíva krásnych
95 rokov, a na malého Tomáška Labdu, ktorý sa narodil v
marci 2014.

Pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny sa v piatok
8. mája na námestí pri pamätníku uskutočnila spomienková slávnosť na počesť padlých hrdinov v boji proti fašizmu.
Na úvod zaznela slovenská hymna, po nej predniesla tematickú báseň riaditeľka škôlky Daniela Šenšelová.
Slávnostným príhovorom sa prítomným prihovoril starosta Daniel Laura.
Dobrovoľní hasiči položili k pamätníku veniec, kvety priniesli škôlkari a seniori z klubu dôchodcov.

 ŠPORT

FUTBALOVÝ ODDIEL 

K STOLNÉMU TENISU VO VELIČNEJ 

Príprava futbalistov začala pod novým skúseným trénerom Bohušom Buganom. Aj napriek tomu, že z kádra odišiel
najlepší strelec Machaj, ktorý prestúpil do Pribiša, mužstvo sa stabilizovalo. Futbalisti prezimovali na poslednom mieste
so 4-bodovou stratou na predposledné Sihelné. Najnovšie výsledky naznačujú zlepšenie a boj o záchranu bude zrejme
napínavý do posledného kola. Do konca súťaže ešte ostávajú dve kolá.
Naši pocestujú najbližšie, doma privítajú Sihelné a súťaž uzatvoria 14. júna v Rabči.
Jarné výsledky: Veličná – Podbiel 0:1, Medzibrodie – Veličná 3:0, Veličná – Or. Lesná 3:1, Veličná – Lokca 1:1, Hruštín Veličná 0:1, Veličná - Zázrivá 3:1, Oravská Poruba – Veličná 5:0, Veličná – Leštiny 5:2, OŠK Istebné – Veličná 9:0. Najlepším
strelcom mužstva je Michal Zvara so siedmimi gólmi.
Tabuľka po 19 kole:

Pri začiatku moderného obdobia stolného tenisu vo
Veličnej stála partia nadšencov, ktorí ako deti hrávali
pingpong v garážach a stodolách. Zachytilo ich obdobie
stúpajúcej popularity súťažného zápolenia a tak sa v
roku 2002 rozhodli prihlásiť do súťaže pod hlavičkou
TJ Družstevník Veličná. S podporou obecného úradu
vybojovali hráči Badin, Kandalec st., Juhas, Vicáň, Sitár
a Kačník postup do najvyššej oravskej súťaže (terajšej
V. ligy), o rok neskôr aj postup do IV. Oravsko-liptovskej
ligy. Oddiel sa postupne rozrastal a záujem o účinkovanie prejavili aj hráči z vyšších súťaží, napríklad z TJ OFZ
Istebné.
Náročnosť vyššej súťaže a odchod niektorých hráčov
viedlo vedenie klubu k rozhodnutiu zamerať sa len
na okresnú súťaž, v ktorej účinkuje doposiaľ. V roku
2013-2014 sa veličnianskym stolným tenistom podarilo postúpiť z ôsmej ligy do siedmej. V súťažnom období
2014-2015 postúpili opäť o jeden level vyššie, do VI.
ligy s ambíciami zabojovať o najvyššiu oravskú súťaž V. ligu, v ktorej už pred niekoľkými rokmi účinkovali.
Výsledky v 7.lige boli nasledovné. Z celkom 22 odohratých zápasov zvíťazil
oddiel v 20 zápasoch a zaznamenal len jednu remízu a
jednu prehru. Najviac bodov zaznamenali hráči Jakubů
Jan, Barica Jozef a Dúha Peter .
Tréningový proces a súťažné zápasy prebiehajú v
priestoroch Kultúrneho domu vo Veličnej. Klub rád privíta aj mládežníkov, ktorých by tento pomerne rozšírený šport na Orave prilákal. Táto výzva patrí aj rodičom,
ktorí majú záujem zapojiť svoje ratolesti do aktívneho
športu. Možno z nich raz vyrastú rovnaké opory, akými
sú terajší hráči stolnotenisového oddielu.

Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

TJ Družstevník Oravská Poruba

20

17

2

1

78 : 14

53

23

4

OŠK Istebné

20

10

2

8

53 : 32

32

2

2

TJ Družstevník Medzibrodie

3

TJ Fatran Zázrivá

5

OFK Leštiny

6

OŠK Hruštín

7

OŠK Lokca

8

9

10

11

12

TJ ŠK Podbiel

TJ Oravan Rabča

TJ Oravská Lesná
OŠK Sihelné

TJ Družstevník Veličná

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

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

11

10
8

8

7

7

7

5

5

5

4

4

4

3

6

5

6

8

9

7

3

10

4

11

1

5

2

12

10

13

43 : 27

32 : 29

39 : 38

38 : 31

34 : 32

29 : 57

36 : 54

25 : 52

26 : 39

26 : 54

37
34

7
1

28

-2

24

-6

27

27

22

20

19

17

-3

-3

-8

-7

-11

-13

Zľava: Jan Jakubů, Marián Hutlas, Peter Dúha, Jozef Barica, Dalibor Mikuláš, sediaci Jozef Badin
Chýbajú: Miroslav Fačko, Anton Brisuda a Maroš Juhás

LYŽIARSKY PRECHOD 
Horný rad zľava: Zvara D. -hospodár, Kampoš, Kolárik, Murín J., Marek, Bukna, Kubacka, Serdel, Stehura, Huba, Kapusta Ľ.
Dolný rad: Kapusta M., Murín, Šuth, Dubovec, Gaššo - ved. Bugan Bohuš - tréner. Chýbajú, Zvara D., Zvara M., Sučák P.

- Ohýbanie a strihanie do 4 metrov
tabuľových a zvitkových plechov
pozdĺžne, priečne
PZ, AL, CU, TITAN ZINOK
KLAMPIARSTVO
- Klampiarské a pokrývačské práce,
VÝROBA A MONTÁŽ
izolácie plochých striech
KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- Výroba parapetných dosiek AL, PZ
D.Kubín
- Práce s vysokozdvyžnou plošinou
do 15m
Revišné
DODÁVAME KOMPLETNÉ STREŠNÉ SYSTÉMY A DOPLNKY
1,8 km
Podporujeme partnerov:

Veličná

+421 907 61 73 14, email: kajan@bratco.sk Revišné 264, 027 54 Veličná
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Zhoršujúce sa snehové podmienky donútili organizátorov 13. ročníka lyžiarskeho prechodu Veličianskym
chotárom posunúť termín podujatia a tak sa asi stovka
nadšencov bežeckého lyžovania zišla na štarte 21. februára pri pohostinstve v Revišnom. Počasie bolo ukážkové, krajina zaliata slnkom, čo pridávalo na dobrej nálade bežkárov a peších turistov. Každý dostal pamätné
drevené medaily. Organizátori pripravili pre účastníkov
tradičné zabíjačkové špeciality, na ktorých si všetci v
cieli pochutili.

