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Priecestie do Gazdinskej školy

Úprava okolia pri bývalej evanjelickej škole

ROČNÍK 1
ČÍSLO 3

Oprava chodníka od Obecného úradu

JESEŇ A ZIMA VO VELIČNEJ



• Október •
23. 10. (piatok) Mesiac úcty k starším
Miesto a začiatok: Kultúrny dom (Beseda) – 17. h

V rámci mesiaca úcty k starším v tento deň oceníme našich
skôr narodených občanov, pre ktorých bude pripravený
kultúrny program a malé občerstvenie.

• November •

7. 11. (sobota) Stolnotenisový turnaj
Miesto a začiatok: Kultúrny dom (Beseda) – 9. h

Tento turnaj je určený pre amatérskych a bývalých profesionálnych hráčov. Srdečne pozývame aj detských stolnotenistov. O účasti a pravidlách vás budeme včas informovať.

• December •

5. 12. (sobota ) Mikuláš
Miesto a začiatok: Revišné - 14. h

Na toto podujatie sa určite budú tešiť naši najmenší. Mikuláš v prípade nepriaznivého počasia privíta deti v kultúrnom dome o tej istej hodine.
11. 12. (piatok) 1. vianočné trhy vo Veličnej
Miesto a začiatok: Námestie obce - od 9. h

RAJČULIÁDA 2015 
Pod týmto názvom obecný úrad v spolupráci so Športovým
združením Orava Slovakia usporiadali v nedeľu 13. septembra v športovom areáli na Rajčuli 2. ročník zábavy hier
a súťaží pre ľudí všetkých vekových kategórií. Do súťaží
zapojilo 115 detí vo veku od 4 do 12 rokov, súťažili v dvadsiatich disciplínach. Okrem tejto kategórie sa súťažilo aj o
najlepší kotlíkový guláš. Do súťaže sa prihlásili družstvá
z Veličnej - poľovníci, urbarialisti, dôchodcovia, Koniari a
Lašákovci z Revišného, susedia zo Záhumnia, Márna snaha z Mrziačky. Po jednom družstve mali zastúpenie okolité
obce Párnica, Žaškov a Istebné. Päťčlennej porote zloženej
zo starostov okolitých dedín a predsedovi poroty Jánovi
Rosinskému chutil najlepšie guláš od veličnianskych dôchodcov. Na druhom mieste skončilo družstvo zo Žaškova,
tretí boli Párničania. Cenu starostu obce Veličná si odnieslo družstvo urbarialistov. V rámci organizovaného podujatia predviedla ukážky prvej pomoci riaditeľka Slovenského Červeného kríža v Dolnom Kubíne Ľuba Dubnicayová.
Jazda na koňoch, vozenie na motorke s vlečkou
a maľovanie na tvár bolo pre deti najväčším lákadlom.
Obecný úrad vyhodnotil súťaž o najkrajšie záhrady. Starosta Daniel Laura ocenil aj starostlivosť občanov o obecné
pozemky, tzv. predzáhradky. V programe vystúpili veličnianske folklórne súbory Studnička a Čečina, s ktorými si

všetci svorne zaspievali.
Obecný úrad ďakuje organizátorom za ich prístup, organizáciu a úsilie vynaložené počas podujatia. Vďaka patrí i
Poľnohospodárskemu družstvu Veličná, Záhradníctvu Vaňo, Keramike Modelská, Jánovi Rosinskému, firmám Wellas, Oraving, Itoss, Domu farieb v Dolnom Kubíne a ostatným nemenovaným sponzorom, ktorí podujatie podporili.

VÝSLEDKY



O NAJLEPŠÍ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ:
1. Dôchodcovia Veličná – ved. Marian Hrabala
2. Obec Žaškov – ved. Ivan Dzúrik
3. Obec Párnica – ved. Ivan Melicherčík
4. Obec Istebné – ved. Ján Otruba
O NAJKRAJŠIU ZÁHRADU
1. Milada Kurtíková – Veličná č.d. 194

OCENENIE ZA STAROSTLIVOSŤ O OBECNÉ POZEMKY
Viliam Brienik, Michal Hečko st., Miroslav Pavlovčík, Vladimír Stankievič, Karol Reichard, Peter Kubačka, Michal Záhumenický, Miroslav Holub, Jozef Smerčiak, Ondrej Faraga,
Milena Murániová, Peter Kacko, Albín Košarišťan

V predvianočný čas by sme chceli navodiť sviatočnú atmosféru práve usporiadaním vianočných trhov, ktoré ponúknu všetkým návštevníkom možnosť ochutnať vianočné
jedlá a nápoje, pričom si budú môcť určite nájsť aj mnoho
typov na vianočný darček. Podujatie spríjemnia vianočné
koledy.
26. 12. (sobota) Veličianske divadlo
Miesto a začiatok: Kultúrny dom (Beseda)

Naši ochotníci už tradične prichádzajú na Štefana so svojím
divadelným vystúpením, ktoré určite zabaví nás všetkých.

31. 12. (štvrtok) – Silvester – vatra v Revišnom
Miesto a začiatok: Ihrisko v Revišnom – 19. h
Príchod Nového roku spestrí ohňostroj. Všetkých srdečne
pozývame!

INZERÁT
Obec Veličná predá osobné motorové vozidlo Škoda
Felicia 1,6 LX – benzín, výkon 55 kW, DK260BC, r. v.
1999, bielej farby, sedan 5-dverová verzia
Bližšie informácie vám radi poskytneme v kancelárii
obecného úradu, na tel. čísle 043/5882201, e-mail:
obec@velicna.sk, na vývesnej verejnej tabuli a webovej stránke obce www.velicna.sk.

 SPRAVODAJSTVO

PRÍHOVOR STAROSTU

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY (ČERPANIE ROZPOČTU K 30. 6. 2015)



Vážení spoluobčania ,
leto je pomaly za nami
a my sme tu opäť s ďalším vydaním švrťročníka Naša Veličná.
Vaše pozitívne ohlasy
nás podporujú v jeho
vydávaní a záujem o
obecné noviny neustále
rastie.
Aj keď horúce letné dni
vyvolávali podnety skôr
na oddych a čerpanie síl
na dovolenkách, samospráva nezaháľala ani
počas tohto obdobia.
Pokračovali sme v zveľaďovaní a skrášľovaní dediny, v
sľubovaných aktivitách zameraných na zvýšenie bezpečnosti, ktoré sa nám do určitej miery podarilo naplniť. V
obci pribudol svetelný merač rýchlosti a do konca septembra máme v pláne zriadiť nový prechod pre chodcov
cez cestu I. triedy na Mohylniciach.
Okrem spomínaných aktivít sme na základe výzvy na
podporu samospráv pripravili a zároveň podali žiadosti o spolufinancovanie projektov s podporou Európskej
únie na rekonštrukciu verejného osvetlenia, vybudovanie kamerového systému a na rekonštrukciu a rozšírenie
kapacít materskej školy. O úspešnosti týchto projektov
vás budeme informovať hneď po zverejnení výsledkov.
Vďaka ustálenému počasiu sa nám podarilo zorganizovať
všetky plánované kultúrne, spoločenské a športové akcie. Aj na základe vašej účasti ich môžeme považovať za
úspešné. Viac sa o nich dočítate na stránkach novín.
Avšak ani uplynulé mesiace sa nezaobišli bez problémov.
Znečisťovanie obce splaškami z domov niektorých obyvateľov, ktorí neprevádzkujú čistiarne alebo žumpy v súlade so zákonnými povinnosťami, vyvolalo opodstatnené
rozhorčenia a podnietili obecné zastupiteľstvo zaoberať
sa týmto problémom.
V záujme zabrániť znečisťovaniu životného prostredia
pripravujeme v spolupráci s potenciálnym poskytovateľom služieb vývozu a likvidácie fekálií systém, ktorý
umožní občanom pravidelné využívanie týchto služieb
za dostupných podmienok.
O pripravovaných zámeroch v tejto oblasti a cenových reláciách za služby vás budeme čoskoro informovať.
S poslaneckým kolektívom vám do nastávajúceho jesenného obdobia prajem veľa zdravia a síl.
Podobne ako na jar budeme organizovať spoločné skrášľovanie Veličnej a Revišného s heslom Spoločne za rozvoj
Veličnej. Verím, že sa do týchto aktivít zapojíte, za čo vám
vopred ďakujem.
Daniel Laura, starosta

KRÁTKO Z ROKOVANÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ( JÚN – AUGUST)

OBECNÉ BRIGÁDY A AKTIVITY SAMOSPRÁVY

Obecné zastupiteľstvo zasadalo počas letného obdobia
dvakrát. OZ prerokovalo výsledky hospodárenia za I. polrok 2015, záverečný účet obce za rok 2014 a prijalo
nové rozpočtové opatrenie č. 6/2015, ktorým boli
prerozdelené finančné prostriedky na verejné priestranstvá a investície.
OZ schválilo podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu materskej školy
a vybudovanie kamerového systému v obci.
OZ ďalej schválilo zámer na odpredaj prebytočného majetku (dvoch osobných áut a traktorovej vlečky) a prenájom priestorov v areáli Gazdinskej školy.

Realizácie inžinierskych, bytových,
priemyselných a občianskych stavieb



Úprava parkových plôch pri bývalej evanjelickej škole.

Výsadba zelene, úprava terénu a vybudovanie
detského ihriska na Rajčuli.

Úprava plochy vedľa Gazdinskej školy.

Osadenie spomaľovača pri vstupe do obce. Samospráva
získala 1 500 eur od nadácie Allianz.

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE BOLA SPUSTENÁ 1. JÚLA.

INFORMÁCIE OBČANOM






Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento zákon upravuje:
a) zriadenie registra adries (ďalej len register“), b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, c) podmienky a postup
pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov zapísaných v registri, d) pôsobnosť orgánov štátnej
správy a obcí vo veciach zapisovania údajov do registra, vedenia registra a poskytovania údajov z registra, e) sankcie za
porušenie povinnosti podľa tohto zákona.
V súvislosti s týmto zákonom bude obec Veličná čoskoro pripojená na informačný systém registra adries MV SR, ktorý je
podmienený doplňovaním údajov, a to : kraj, okres, obec,časť obce,ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo rozhodnutia,
dátum účinnosti, stav vchodu, obývateľný /neobývatelný, obsahuje byty, adresný bod. Zatiaľ tieto činnosti rieši Okresný
úrad Odbor všeobecnej vnútornej správy. Čo je to adresný bod? Je to priestorový údaj, ktorý označuje polohu: a) každého
vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.
Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia
zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava (ďalej len „geometrický plán“). Vyhotovenie zamerania adresného
bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.
Dňom 1. júla 2015 vstúpila do platnosti vyhláška o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
MV SR ustanovil predpis, kde ustanovuje vzor zamerania adresného bou a podrobnosti o vyjadrení adresného bodu,
vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti registra. Dňom 1. júla 2015 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorou sa menia a dopĺňajú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní
stavieb.
 Žiaci z Revišného si budú musieť cestovné lístky odkladať. Žiadosť o zmenu v preplácaní cestovného žiakov dochádzajúcich do základných škôl v Dolnom Kubíne z Revišného Okresný úrad Žilina odbor školstva (ďalej len OúOŠ) nevyhovel.
Podnet na zmiernenie opatrení vydaných v súvislosti s úhradou cestovných nákladov na dopravu žiakov s duálnou dopravou ( vlak a autobus) podala samospráva 17. augusta. V žiadosti obecný úrad poukazoval na diskriminačné podmienky v
preplácaní cestovného žiakom, ktorí síce majú vlakovú zastávku, ale značne vzdialenú. Ako príklad samospráva uviedla
obec Oravskú Porubu. OúOŠ však trvá na svojom usmernení a cestovné žiakom z obcí s duálnou hromadnou dopravou sa
bude preplácať len na základe predložených cestovných lístkov. Náklady na dopravu autom sa budú preplácať len tým
žiakom (nezávisle na duálnej alebo len autobusovej hromadnej doprave), ktorým zdravotný stav neumožňuje cestovať
hromadnými dopravnými prostriedkami, čo je potrebné doložiť lekárskym potvrdením.


 UDIALO SA

LETNÝ DETSKÝ TÁBOR NA KUBÍNSKEJ HOLI



V dňoch 16. až 19. júla sa na lazoch Kubínskej hole medvede určite nevyspali. Tridsať detí z obce tam totiž vyrazilo už po 12-krát do letného poznávacieho tábora. Detský smiech a džavot sa rozliehal široko ďaleko a dával na
vedomie, že deti v horskom prostredí prežívajú niečo, čo
nezažívajú každý deň. Pobyt v tábore pripomína známu
komédiu S tebou mě baví svět, v ktorej sa ratolestiam venujú výhradne chlapi. Pánom Vankúšovi, Hubovi, Badinovi,
Bockovi, Škyvrovi a Ferančíkovi pribudne každoročne po
tábore nejedna vráska či šedina, avšak s odstupom času sa
znova tešia na ďalší ročník. O pobyt v tábore je veľký záujem. Deti vo veku 5-12 rokov sa raz za čas obmieňajú, organizátori však ostávajú. Možno aj preto nie je problém s naplnením maximálneho počtu detí, ktoré nachvíľu zabudnú
na počítačovú techniku a vo vojenskom stane pod holým
nebom sa obohatia o nezabudnuteľné zážitky. Obecný úrad
ďakuje organizátorom za ich úsilie a ochotu organizovať
toľko žiadanú akciu. Zároveň oceňuje prístup členov dobrovoľného hasičskému zboru, mladé džokejky v konskom
sedle a vojenského veterána, ktorí spestrili program deťom počas pobytu v horách.

ANČIN BÁL



K už tradičným podujatiam, ktoré spestrujú letný program,
patrí Ančin bál. Tanečná zábava pre mládež a dospelých sa
koná vždy v júli a dátumovo súvisí s oslavou ženského mena Anna. Bál sa konal na detskom ihrisku v Revišnom v sobotu 25. júla. Hlavným organizátorom bol lyžiarsky oddiel
pod vedením Vankúša, Badina a Holuba. Tentokrát zábavu
otvorili naše ratolesti v poobedňajších hodinách, organizátori pre ne pripravili súťaže i sladké odmeny. Vo večerných
hodinách si prišli na svoje dospelí, na ktorých okrem porcie muziky čakal chutný guláš a nápoje. Účasť na podujatí
ovplyvnilo zhoršenie počasia po 23. hodine.

DISKOTÉKA POD HOLÝM NEBOM

PÁLENIE JÁNSKEJ VATRY



SPOMIENKY NA VELIČNÚ



V sobotu 27. júna si Veličňania na detskom ihrisku
v Revišnom pripomenuli tradície pálenia jánskych ohňov.
Na podujatí sa zišla necelá stovka ľudí, ktorí v dobrej nálade, pri ľudovom speve zároveň oslavovali príchod letného
slnovratu. Takmer dvojmetrovú vatru pripravili mladí hasiči pod vedením Štefana Vankúša. Zapálil ju starosta Daniel Laura. Veselá atmosféra sa niesla až do druhej hodiny
rannej, kým nedohorel posledný plamienok.

O tom, že Veličná mala už v minulosti šikovné gazdinky,
svedčí aj táto fotografia z bývalej Lednerovej krčmy z obdobia 50. rokov minulého storočia. Pravidelne v nej prebiehala
škola pečenia cukroviniek pod vedením pani Šuvadovej (na
fotografii čierna, pod obrazom prezidenta). Aj keď tradícia
pečenia sladkostí sa vo Veličnej zachovala dodnes, túto činnosť už nikto nevyučuje a nám ostáva spoliehať sa len na
rady kuchárskych kníh, prípadne internetových stránok.

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI DOLNEJ ORAVY
A VELIČIANSKY JARMOK 

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

V prvú júlovú sobotu privítalo veličnianske námestie spevácke a tanečné folklórne súbory. Podujatie s názvom Folklórne slávnosti dolnej Oravy usporiadala obec s podporou
Žilinského samosprávneho kraja a Oravského kultúrneho
strediska osemnásty raz. V tomto roku sa ho zúčastnilo trinásť súborov hlavne z Oravy. Veličnú reprezentovali detský a dva dospelé folklórne súbory. Na úvod vystúpili deti z
materskej školy, v ďalšom programe sa predstavili Studnička a Čečina. Ťahákom a vrcholom podujatia bol folklórny
súbor Bystrina z Banskej Bystrice, ktorý v 80-minútovom
programe tanca a spevu predviedol účastníkom skutočné
folklórne umenie.
Slávnosti boli spojené s tradičným už 24. veličianskym jarmokom. Vysoké teploty dávali zabrať nielen účinkujúcim,
ale aj návštevníkom a 64 jarmočným predajcom. Dvadsiati
prezentovali remeselnícku tvorivosť. Svojimi výrobkami
priblížili návštevníkom niekdajšie tradície jarmokov.
Pozvanie na slávnosti prijal aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Vo svojom príhovore vyjadril
uznanie všetkým vystupujúcim súborom. Poďakoval organizátorom za zachovávanie ľudových tradícií a deklaroval
podporu pri ich opätovnom organizovaní. Obdiv si zaslúži
aj samotný predseda, ktorý sa v ľudovej halene a klobúku
s motívmi z okolia Rajca pridal k ostatným jarmočníkom.
Keďže horúčava bola úmorná, na svoje si prišli aj cateringové služby. Najväčšiu radosť však mali najmenší, ktorí sa
mohli do sýtosti vyblázniť na kolotočoch, autíčkach, koňoch a zábavných atrakciách. Lákavá tombola udržala väčšinu návštevníkov na podujatí až do samotného záveru. Vo
večerných hodinách prilákala hudobná skupina Rebeka na
námestie neúnavných tanečníkov, zábava pokračovala až
do svitania.



Slovami ,,Ahoj škôlka, škola volá“, pesničkami a básňami sa
lúčili koncom júna s materskou školou predškoláci.
V týchto dňoch už sedia v školských laviciach.
Po celý čas navštevovania materskej školy sa rozvíjala ich
osobnosť. Nielen deti sa učili, aj učiteľky zbierali vedomosti a skúsenosti, ktoré budú uplatňovať v ďalšej pedagogickej práci. Kedže sme jednotriedna materská škola,
„odídenci“ budú chýbať aj druhým deťom, s ktorými si vytvorili priateľský vzťah. Predškoláci dostali spomienkové
balíčky, od kamarátov si vypočuli básničky a piesne. Pochutnali si na sladkej torte, ktorú im venovala miestna cukráreň. Vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na
príprave tohto krásneho popoludnia. Celý pracovný kolektív škôlky praje našim predškolákom, teraz už školákom,
veľa zdravia, úspechov a splnených snov.
Daniela Šenšelová



Neuveriteľných viac ako dvesto účastníkov rôznych vekových skupín privítal areál Rajčula park v piatok 14. augusta
na Diskotéke pod otvoreným nebom, ktorú zorganizovali
mládežníci z Veličnej pod vedením aktivistiek Natálie Pilátikovej a Patrície Brisudovej. Pomohla im aj komisia
vzdelávania, sociálnych vecí a rodiny pri obecnom zastupiteľstve. Podujatia sa zúčastnili okrem domácich aj mladí
z Dolného Kubína, okolitých obcí, zo Žaškova, Pokryváča,
Chlebníc. Zábava sa niesla v priateľskom duchu až do ranných hodín. Všetci si pochvaľovali výbornú atmosféru pod
nebom plným hviezd. Mladým patrí uznanie za udržanie
svojho správania pod kontrolou. Keďže nič nepoškodili, organizátori môžu uvažovať o usporiadaní ďalšieho podobného podujatia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA OD 1. JANUÁRA
DO 30. APRÍLA 2015 
Narodení
1. Marko Spišiak 6.6.
2. Teodor Hacaj 21.6. - Revišné
3. Miriama Orolímová 13.7. – Veličná
Počet obyvateľov k 31.8.2015 – 1185
Prihlásení na trvalý pobyt od 1.5. do 31.8.2015 – 23

 ŠPORT

FUTBAL DOSPELÍ



Veličnianski futbalisti po dobrých jarných výkonoch sa posledným súťažným kolom v Rabči, kde vyhrali 4:3, udržali v 7.
lige (predtým v II. triede ), hoci situácia po jesennej časti bola priam kritická. Príprava začala opäť pod vedením trénera
Bohuša Bugana, ktorý dokázal mužstvo skonsolidovať. Ale pre zranenia a dovolenky nekompletná zostava nepriniesla v
novom ročníku očakávané výsledky. Naši tak v jesennej časti s tromi bodmi opäť okupujú zadné priečky tabuľky.
Výsledky v jesennej časti ročníka 2015/16 - 7. liga dospelí
Hruštín – Veličná 3:0, Veličná – Leštiny 0:2, Novoť – Veličná 6:0, Veličná – Krivá 0:2, Podbiel – Veličná 1:3, Veličná – Zázrivá
2:4, Babín – Veličná 2:1.
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MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL



Vraciame sa k nedávno ukončenej sezóne mládežníkov. Chlapci pod vedením trénerov Rasťa Bajdicha a Jozefa Kvietka v
uplynulom súťažnom ročníku hrali turnajovým spôsobom. V kategórii prípravka skončili na 2. mieste za Dolným Kubínom B. V kategórii mladší žiaci obsadili prvé miesto pred TJ Družstevník Párnica a OFK Žaškov.
Po skončení súťaže sa v Zubrohlave zúčastnili turnaja o víťaza Oravského futbalového zväzu s účastníkmi TJ Zubrohlava, Oravské Veselé, Chlebnice, Dlhá nad Oravou. Chlapci z Veličnej obsadili 5. miesto.
Za vzornú reprezentáciu patrí vďaka hráčom, trénerom a rodičom, ktorí pomáhali počas celej futbalovej sezóny.

MINIFUTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTU 
Aj keď športový park na Rajčuli ešte nie je dokončený,
športové a spoločenské podujatia v tomto roku sa tam
rozbehli jedna radosť.
V sobotu 21. júna obecný úrad v spolupráci s komisiou
kultúry a športu zorganizoval v areáli minifutbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho päť súťažných družstiev.
Originálne názvy družstiev ako Pozberanci, Mufuza, Navyše, Pod Suchánkou a Revišné dodávali podujatiu pohodovú atmosféru. Zo systému každý s každým vyšlo
víťazne družstvo Pod Suchánkou v zostave P. Sučák, V.
Kubačka. T. Kubačka, B. Krúpa a Vihara. Odmenené boli
družstvá aj na druhom a treťom mieste. Naprázdno neodišiel ani najlepší strelec a najstarší účastník, ktorých
zástupca starostu Peter Ištván ocenil výstižnými tričkami. Potešujúce bolo, že turnaja sa zúčastnili aj tínedžeri
a dali prednosť komunikácii „face to face“ pred komunikáciou „face to monitor“. Na organizáciu a spravodlivý
priebeh turnaja dohliadal aktívny futbalista Veličnej Pavol Sučák, za čo mu patrí vďaka.

Mužstvo žiakov
Horný rad z ľava: Kvietok Jozef. (tréner), Serdelová, Smolka,Serdel M., Kacko, Kubačka, Serdel Š., Sloboda, Janiga Matúš, Janšek, Gašo Milan (ved. mužstva)
Spodný rad z ľava: Fajs, Páltik, Gašo, Smolková, Janiga Marek Chýbajú: Badich Rastislav (tréner), Otruba, Gálik

VELIČIANSKY CYKLOOKRUH



V nedeľu 23. augusta privítal Rajčula park vo Veličnej nadšencov cykloturistiky, ktorí mali možnosť absolvovať v histórii
prvý prechod veličnianskym chotárom. Na štart podujatia organizovaného pod záštitou obce a s podporou Športového
združenia Orava Slovakia sa postavilo 93 cyklistov, z toho asi 30 detí. Najmladší účastník mal šesť rokov, najstarší 65.
Účastníci si mohli vybrať z dvoch vyznačených cyklookruhov. Náročnejší v dĺžke 28,5 km, na ktorom organizátori pripravili aj občerstvovaciu stanicu, viedol do Oravskej Poruby cez Gaceľ, Beňovú Lehotu, Kubínsku hoľu , Revišné, Istebné späť
do Veličnej. Menej náročnejšiu trasu s dĺžkou 8,8 km absolvovali najmä deti s rodičmi, išlo sa cez Zabrež, Istebné, Revišné
späť na Rajčulu. Účastníkov neodradili ani vysoké teploty. V cieli na nich čakala zaslúžená odmena v podobe občerstvenia
a pamätných medailí. Okrem dvoch defektov a niekoľkých spadnutých reťazí, nepovoleného brzdenia kolenami alebo
lakťami po ceste či bolesti sedacích svalov organizátori nezaznamenali vážnejšie problémy. Všetci účastníci dorazili
úspešne do cieľa. A čo povedali na akciu niektorí účastníci? „Dobré, možno keby to bolo poobede, prišlo by asi viacej ľudí.“
„Sme prekvapení, aká je tu priateľská atmosféra a koľko ľudí sa zúčastnilo.“
„Skvelé prostredie, melón, banány a čokoláda na občerstvovačke, guľáš s pivom v cieli.“
„Prehľadné označenie trate.“ „Nám by vyhovovala aj dlhšia trať, ale aj toto bolo fajn.“
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ



Pod záštitou obecného úradu a kultúrno-športovej komisie sa 8. augusta uskutočnil v Rajčulaparku nohejbalový
turnaj. Organizátori nadviazali na dlhoročnú tradíciu
tohto športu a turnajov organizovaných v minulosti vo
Veličnej. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev, z toho štyri
boli domáce, jedno z Liptovskej Teplej, zmiešané družstvá prišli zo Sedliackej Dubovej a Zázrivej.
Hralo sa systémom každý s každým.
V popoludňajších hodinách bol známy víťaz, ktorým sa
stali práve pomiešanci vedení kapitánom Robom Zrnčíkom. Turnaja sa zúčastnili aj dve mládežnícke družstvá,
čo nasvedčuje, že tento šport môže mať vo Veličnej budúcnosť.
Poďakovanie patrí nielen samotným organizátorom, ale
aj Jánovi Rosinskému a Pavlovi Sučákovi, ktorí dohliadali
na bezproblémový priebeh podujatia.

