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NAJNOVŠIE PREMENY VELIČNEJ
Nový bezbariérový vstup do kultúrneho domu

Výsadba okrasných stromov pri kaštieli

Okrasná skalka pri urbárnom dome

Nové priestory obecnej knižnice v kaštieli

Skrášlenie okolia predajne potravín

ROČNÍK 3
ČÍSLO 1

 SPRAVODAJSTVO

ŠKÔLKARSKA RODINA SA UŽ TEŠÍ NA NOVÉ DETI

ÚVODNÍK STAROSTU 
Vážení spoluobčania,

rokom 2017 vstúpila samospráva do druhej polovice volebného obdobia 2014-2018. Ja, ako
jej čelný predstaviteľ, si pokladám za povinnosť vo svojom
príhovore informovať Vás o
plnení plánovaných zámerov
a ďalšom rozvoji obce.
Za posledné roky urbanizmus vo Veličnej
značne napreduje.
Naším zámerom je
vytvoriť priaznivé
podmienky pre výstavbu rodinných domov v lokalitách Banisko, Mohylnice, Veličná stred II. a Revišné IBV II, v ktorých by mohlo vyrásť
približne 80 až 100 rodinných domov. V týchto lokalitách
sa snažíme vybaviť povolenia potrebné na rozšírenie
inžinierskych sietí. Osem rodinných domov na pozemku popri ceste za kaštieľom by mala postaviť firma SPN
plus ako víťaz verejnej obchodnej súťaže. Predajom tohto obecného pozemku získala obec finančné prostriedky
vo výške 165 484 eur, ktoré použijeme na výstavbu domu smútku a cesty do cintorína. Pozemky pod cestu už
prešli do vlastníctva obce, pozemky pod dom smútku sú
ešte predmetom výkupu. V tomto roku plánujeme získať
stavebné povolenie a začiatkom roku začať s realizáciou.
Nárastom občanov pribúda aj automobilová doprava,
čím sa chodci a cyklisti stávajú viac ohrození. Preto sme
sa rozhodli už v tomto roku vybudovať chodník pre peších od hlavnej cesty I/70 smerom do Revišného, nielen
v zákrute pri Tománkovcoch, ale v dĺžke asi 500 metrov,
čím chceme splniť ďalší bod našich predvolebných zámerov. Nedarí sa nám vo výstavbe zberného dvora, keďže
pozemky na jeho vybudovanie, ktoré obec kúpila, zablokovalo Poľnohospodárske družstvo Veličná žalobou
na súde. Dožaduje sa 5-ročnej nájomnej doby užívania
týchto pozemkov. Tento krok komplikuje plánované premiestnenie oceľových hál od kaštieľa na pozemky a brzdí nás v ďalšom rozvoji. Nový zákon o odpadoch ukladá
povinnosť recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu.
Preto sme sa rozhodli pre nákup domácich kompostérov,
na ktoré sme získali dotáciu z Environmentálneho fondu
vo výške 40-tisíc eur. Občania ich dostanú zadarmo už
koncom júna. Ďalšiu dotáciu vo výške 1500 eur na zveľadenie zelených plôch oproti škôlke sme získali z nadácie
VÚB. Štyristo eur nám poskytol Žilinský samosprávny
kraj na folklórne slávnosti dolnej Oravy. O získanie finančných prostriedkov sa usilujeme aj na modernizáciu
kuchyne v materskej škole, revitalizáciu detského ihriska v Revišnom a na vybudovanie kamerového systému.
Investičným zámerom samosprávy je aj plynofikácia
kaštieľa, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a vybudovanie odvodňovacieho kanála pri pohostinstve v Revišnom.
V tomto období dokončujeme vybudovanie bezbariérového vstup do kultúrneho domu a nové priestory knižnice v kaštieli. O plnení ďalších investičných zámerov,
ako je železničná zastávka, rozšírenie kultúrneho domu,
rekonštrukcia starého obecného úradu na námestí a výstavba amfiteátra vás budem, vážení občania, informovať v nasledujúcom vydaní obecných novín.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým vám, ktorí sa
aktívne podieľate na rozvoji obce. O tom, že vás stále pribúda, svedčí aj účasť na predveľkonočnom upratovaní
verejných priestorov a na príprave kultúrnych a športových podujatí.
Daniel Laura

KRÁTKO Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Kam sa ten čas tak ponáhľa? Nedávno sme začínali školský
rok a už sú naši predškoláci skoro prváci. Majú za sebou
zápisy do prvých ročníkov. Deti v materskej škole nám za
rok podrástli a nazbierali veľa múdrostí. Celý školský rok
sa im učiteľky venovali s plným nasadením, s energiou a
láskou. Odovzdávali im svoje vedomosti, skúsenosti, nové
informácie a učili ich, že v triede sme všetci kamaráti, ktorí
si navzájom pomáhajú. Počas školského roka sme sa zapájali do diania v dedine, učili sa básne, piesne a tance. Nezabúdame na tradície a tak sme sa poobliekaní v maskách
vydali fašiangovým sprievodom po dedine, nedávno sme
v materskej škole stavali máj. Do výchovno-vzdelávacieho procesu zapájame zážitkové učenie – zúčastnili sme
sa nielen divadelných predstavení, koncertu ľudových
nástrojov, boli sme navštíviť prvákov v škole, knižnicu v
Dolnom Kubíne, ale našu krásnu obec spoznávame aj prechádzkou v daždi v gumákoch, pršiplášťoch a behaním po
mlákach. V materskej škole určite nie je nuda, deti majú
bohatý program – čaká nás ešte výlet vlakom, Deň detí oslávime v spoločnosti malých psíkov, tešíme sa na plavecký
výcvik, koncoročný výlet s rodičmi, opekačku v záhrade,
nocovanie v materskej škole a 30. júna sa slávnostne rozlúčime s predškolákmi.
Bude nám za nimi smutno, no od septembra sa tešíme
na nových kamarátov, ktorí si u nás nájdu nielen skrinku
so svojím menom a fotkou, svoju postieľku či stoličku v

OBEC SI PRIPOMENULA HRÔZY VOJNY



Škôlkari sa tešia novým kolobežkám.

jedálni, ale predovšetkým sa stanú členom našej Velinky,
škôlkarskej rodiny, do ktorej deti prijímame s otvorenou
náručou a potešením. Materská škola zatvorí svoje brány
len v auguste.
Ivana Drobulová, riaditeľka MŠ



Siedmeho mája sa na námestí pred pamätníkom zišli
dôchodcovia, pamätníci 2. svetovej vojny, predstavitelia
samosprávy a deti, aby si pripomenuli ukončenie vojny a
padlých rodákov.
Ku pamätníku položili vence, príhovor predniesla riaditeľka škôlky Ivana Drobulová.
„Tieto udalosti si treba neustále pripomínať, aby sme nezabudli na hrôzy a utrpenie, ktoré priniesla vojna,“ povedal
starosta Daniel Laura.

ŽENY OSLAVOVALI SVOJE SVIATKY



Dnes je sviatok všetkých žien, prajeme im šťastie len, prajeme im krásu k tomu, nech sú ozdobou každého domu.
V marci si obec pripomenula sviatok všetkých žien. Pre každú, ktorá prišla do kultúrneho domu, bolo pripravené občerstvenie a bohatý hudobný program. Na fotografii vpravo zase oslavovali začiatkom mája Deň matiek.

PREDVEĽKONOČNÉ UPRATOVANIE SPOJILO ĽUDÍ



Priaznivé jarné počasie vylákalo ľudí zo svojich príbytkov
do záhrad. Predveľkonočné upratovanie verejných priestorov zorganizoval v poslednú marcovú sobotu aj obecný
úrad. Do brigády sa zapojilo viac ako stovka obyvateľov v
Revišnom a vo Veličnej.

Zbierali odpadky z potoka, čistili cintoríny, námestie, detské ihriská, ulice. Po práci sa väčšina stretla na
spoločnom obede v kultúrnom dome.
Obecný úrad oceňuje prístup všetkých, ktorí sa do jarného
upratovania zapojili.

Jarná brigáda v Revišnom

Jarná brigáda vo Veličnej



Obecné zastupiteľstvo zasadalo od začiatku roku
štyrikrát. Na svojich zasadnutiach schválilo:
- plán investičnej výstavby na rok 2017
- zámenu pozemkov pod cestnú komunikáciu v Revišnom pri detskom ihrisku
- kúpu pozemkov pod cestu do cintorína a dom smútku,
takmer 80 % je už vo vlastníctve obce
- štúdiu na výstavbu rodinných domov za kaštieľom
a predaj pozemku výhercovi súťaže potrebného na túto
výstavbu
- zvolilo Ing. Tomáša Chovanca za nového kontrolóra
obce na 6-ročné volebné obdobie.

 RÔZNE

ČEČINÁRI POMÝŠĽAJÚ NA VLASTNÉ CD

KARNEVAL NA ĽADE


Spevácka skupina Čečina z Veličnej bola založená v roku
2015. Interpretuje hudobno–spevný materiál z regiónu
Orava so snahou zachovať ľudovú pieseň ako nositeľku
tradícií národa. V súčasnej dobe má sedem členov, hudobný sprievod a spev: Martin Kuric /akordeón/, Stanislav
Babíc /kontrabas/, Michaela Dobáková /husle/, Miroslav
Telúch, Miloslava Škutová, Daniela Furindová, Marcela
Čižmárová. Umelecký a organizačný vedúci sú Miloslava
Škutová a Marcela Čižmárová. Počas krátkej doby svojho
pôsobenia má za sebou mnoho vystúpení na rôznych festivaloch a kultúrno-spoločenských akciách, súkromných
oslavách. V repertoári má autentické piesne z dolnej Oravy, koledy, ľudové a duchovné piesne. V súčasnosti zbiera
slová a melódie starých ľudových piesní, v ktorých naši
predkovia vyspievali svoju radosť, žiaľ a smútok s cieľom
vydať vlastné CD.

STUDNIČKÁRI UCHOVÁVAJÚ ZVYKY PREDKOV VO FOLKLÓRE
Spevácka skupina Studnička v tomto roku pripravuje pásmo Prekáračky. Skladá sa z hovoreného slova a rezkých žartovných veličnianskych piesní, ktoré sme získali od starých
mám. S týmto pásmom sa zúčastníme na podujatiach vo
Vysokých Tatrách, na veličnianskom jarmoku, na dňoch
obce Žaškov, Švábkobraní v Párnici, Pltníckych dňoch v
Kraľovanoch. Taktiež chodíme po svadbách - čepčenie
a spievanie vo dvoroch, pomáhame pri stavaní májov a
vystupujeme na rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatiach. V speváckej skupine sú aj členovia divadla.
Veličnianske ochotnícke divadlo pokračuje v tejto divadelnej sezóne s hrou Bičianka z doliny. Napísala ju Zuzka
Zguriška a pre Veličianske ochotnícke divadlo upravil
režisér Ľubo Škyvra. S touto hrou sme absolvovali doposiaľ osemnásť predstavení, máme ešte dohodnuté ďalšie
predstavenia na Orave, na festivale v Ľubeli a v Českej re-

NOVOTY MAJÚ AJ HASIČI

UDIALO SA



Prekvapivo tento rok dopriala zima našim najmenším
nielen mráz, ale aj sneh. V nedeľu 22. januára vďaka
obetavosti členov lyžiarskeho oddielu, ktorí pripravili
ľad, sa uskutočnil detský karneval na ľade. Množstvo detí
prezlečených za rôzne postavy svojich hrdinov zabávali učiteľky z materskej školy. Na ľade sa objavili aj netradičné slalomové bránky, ktoré boli tvorené postavičkami z obľúbených detských filmov a rozprávok. Našich
najmenších zahrial pripravený čaj a určite potešili sladkosti ,ktoré pripravili pracovníci obecného úradu.



VELIČNIANSKY PLES
publike. Treba vyzdvihnúť prácu režiséra Ľuba Škyvru a
všetkých členov divadla, pod vedením Jána Šaligu, taktiež
prácu Zuzky Šaligovej, ktorá nám krásne vyšila mužské
košele a pre ženy čepce.
Ján Šaliga vedúci FS



Nový rok odštartovali dobrovoľní hasiči pravidelnou
výročnou členskou schôdzou, na ktorej zhodnotili uplynulý rok, stanovili si plány na tento rok a zvolili si nových
členov výboru na nasledujúce
5-ročné obdobie. Nový
výbor bude pracovať v zložení Ján Smoleň, Štefan Vankúš,
Peter Líška, Ondrej Nemček, Barbora Dibdiaková, Roman
Lavrík a Miroslav Huba. V rámci akcie „jarné upratovanie“
upratali garáže i okolie hasičskej zbrojnice. Zúčastnili sa aj
upratovania na ihrisku v Revišnom. Brigádnická činnosť
pokračovala kontrolou a skúškou techniky a čerpadla v
studni pri hasičskej zbrojnici. V apríli sa v Kraľovanoch
konalo pravidelné inštruktážno–metodické zamestnanie
DHZ okrsku. Hlavnými témami boli pripravované okrskové
cvičenie, školenia, súťaže. Do kultúrno-spoločenskej činnosti sa hasiči zapojili pri stavaní mája, keď dorastenci



v spolupráci s obecným úradom a folklórnou speváckou
skupinou Studnička postavili máj na Rínku aj na detskom
ihrisku v Revišnom.
Mladí hasiči zahájili novú sezónu prípravou na územne
kolo hry Plameň a iné pohárové súťaže, organizované dobrovoľnými hasičskými zbormi. S prípravou začali aj dorastenci, ktorých čaká postupové kolo okresnej súťaže v
Dolnom Kubíne.



V sobotu 28. januára sa v sále kultúrneho domu po roku
konal obecný ples. Pod záštitou obecného úradu ho pripravil lyžiarsky oddiel. Pri príchode dostala každá dáma
živý kvet, muži si dali na zahriatie štamperlík domáceho hriateho. Celým plesom sprevádzali prítomných Štefan Vankúš a Dáša Pavlovčíková. Do tanca hral DJ Vlado.
Vyvrcholením večera bolo žrebovanie tomboly. A tá bola
tohto roku vďaka sponzorom opäť bohatá. Na hostí čakalo mnoho zaujímavých cien. Pestrý program podujatia
doplnila ľudová hudba Michala Ďaďa z Hornej Lehoty, čo
ocenili mnohí tým, že spievali takmer do rána.

Oznam
Dobrovoľný hasičský zbor Veličná hľadá nových aktívnych
členov, mužov i ženy vo veku od 18 rokov.
Naše motto: „BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC.“
Ak máš záujem a chceš vedieť viac, napíš nám:
hasici.velicna@gmail.com

DETSKÉ LYŽIARSKE PRETEKY

Stavanie mája v Revišnom

Stavanie mája vo Veličnej

Prechod veličnianskym chotárom

Fašiangy



Ozaj netradične, ale o to s väčšou radosťou sme privítali množstvo snehu, ktoré pomohlo lyžiarskemu oddielu
pripraviť v nedeľu 12. februára lyžiarsky svah na netradičné preteky. Na svahu vyrástol snežný hrad zo Snehového kráľovstva, popod ktorý mohli všetci pretekári
prejsť ako cez tunel. Števo Vankúš, skúsený lyžiar, pred
každým závodným kolom zišiel s pretekármi celú trať,
aby malí Veličňania vedeli, ako majú obchádzať bránky.
V každej kategórii dostali víťazi diplom a medailu, všetci
pretekári si odniesli sladkú odmenu.

 SPEKTRUM, INZERCIA

LUCIA VLČÁKOVÁ OPÄŤ EXCELOVALA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



Bežkyňa z Veličnej Lucia Vlčáková reprezentovala vo februári obec na Majstrovstvách Slovenskej republiky. V behu na
800 metrov sa umiestnila na 2. mieste a stala sa vicemajsterkou Slovenskej republiky pre rok 2017.
V sobotu 18. marca sa zúčastnila Behu oslobodenia obce Jasenie. Na päťkilometrovej trati vyhrala kategóriu žien
a bola z nich najrýchlejšia (L. Vlčáková na fotke vpravo).



Prisťahovaní od 13. 12. 2016 do 9. 5. 2017:
1. Roman Ďaďo
2. Romana Haviarová
3. Marek Huba
4. Ľudovít Hutár
5. Tomáš Kubacka
6. Ján Macek
7. Viktória Maceková
8. Jovo Mandič
9. Mgr. Anna Mandičová
10. Ing. Rudolf Salcer
11. Adam Salcer
12. Jana Salcerová
13. Michaela Salcerová
14. Karolína Salcerová
15. Ľuboš Smoleň
16. Monika Smoleňová
17. Romana Záhradníková

Odsťahovaní od 13. 12. 2016 do 9. 5. 2017:

ŠPORTOVÉ SPRÁVY



Žiacky futbal
V polovici apríla odštartovala jarná súťaž V. ligy žiakov.
Mladí futbalisti pod vedením trénera Jána Bencúra nezačali zle a v Rabčiciach dokázali remizovať. Ďalšie zápasy priniesli striedavé výsledky. Veličňania už súťaž ukončili a pred
dohrávkou ostatných mužstiev sú so ziskom 22-bodov na
3. mieste. Najlepším strelcom Veličnej a tretím najlepším v
celkovom poradí je Matúš Janiga s trinástimi gólmi.
Jarné výsledky našich:
Rabčice – Veličná 5:5, Babín – Veličná 1:0, Veličná – Podbiel 3:1, Veličná – Or. Veselé 4:1( predohrané), Istebné :
Veličná 4:2, Veličná – Bobrov 6:1, Lokca – Veličná 0:2

Stolný tenis
Stolní tenisti ukončili 24. marca súťažný ročník VI. stolnotenisovej ligy 2016 – 2017. V tabuľke obsadili so ziskom
47 bodov konečné 8. miesto z 12–tich mužstiev.
O reprezentáciu Veličnej sa zaslúžili Peter Dúha, Pavol
Beca, Jozef Barica, Jozef Badin, Marian Hutlas a Anton Brisuda, najviac bodov za mužstvo zaznamenal počas sezóny
Dúha.
Výsledky jarnej časti: Veličná : Or. Lesná 6:12, Veličná : Tvrdošín E 7:11, Nižná D : Veličná 8:10, Veličná : Bziny C 7:11,
Veličná : Lokca C 11:7, Zuberec A : Veličná 13:5, Veličná :
Dlhá B 7:11, Or. B. Potok : Veličná 16:2, Veličná : Sedl. Dubová B 11:7, Veličná : Párnica 6:12.
Rajčula park žije športom
Slnečné májové lúče rozprúdili športové aktivity aj v športovom areáli Rajčulaparku.
Predposlednú májovú sobotu sa pod vedením trénerky
Gašparíkovej uskutočnil volejbalový deň žiačok vo veku
od 12 do 16 rokov, ktorého sa zúčastnilo okolo 30 mladých
volejbalistiek zo základných škôl v Dolnom Kubíne.
Usporiadatelia pripravili pre deti pekné športové podujatie. Nechýbali sladké odmeny ani kotlíkový guláš.

1. Ľubomír Gazdík
2. Andrea Smerčiaková
3. Miroslav Vajdiar
4. Lenka Valeková
5. Lucia Valeková
6. Zuzana Valeková
7. Tomáš Žatkuliak

Narodení od 13. 12. 2016 do 9. 5. 2017:
1. Anessa Ustaníkov
2. Dominik Bajčičák
3. Katarína Páltiková
4. Eva Hubová
5. Barbora Kajanová
6. Mia Janíková
7. Patrik Smoleň
Opustili nás:

28. 12. 2016
2. 2. 2017
8. 2. 2017
27. 2. 2017
14. 3. 2017
21. 4. 2017
26. 4. 2017

1. Miloslava Lábiková (†85) 26. 12. 2016
2. Marianna Molová (†42)
8. 1. 2017
3. Ondrej Mendel (†83)
10. 1. 2017
4. Ján Huba (†64)
14. 1. 2017
5. Ing. Ivan Žúbor (†73)
14. 1. 2017
6. Miroslava Florková (†22)
17. 1. 2017
7. Milan Sojka (†83)
26. 1. 2017
8. Mária Slabejová (†95)
10. 2. 2017
9. Jozef Muťka (†84)
8. 4. 2017
Počet obyvateľov k 31. 5. 2017

1253

Manželstvo uzavreli od 13. 12. 2016 do 9. 5. 2017:
1. 21. 01. 2017 - Ivona Sobolová z Veličnej
a Martin Ferančík z Dolného Kubína
2. 29. 04. 2017 – Mgr. Monika Vicianová z Oravskej Poruby a Martin Šimlastík z Bratislavy
Spoluobčania, ktorí sa dožili k 9. 5. 2017
významného životného jubilea

PLÁNOVANÉ PODUJATIA



11. 6. (ned) III. Minifutbalový turnaj O pohár starostu - 9. h (Rajčula park)
24. 6. (sob) - 9. h súťaž mladých hasičov Oravy Plameň
24. 6. (sob) Pálenie jánskych vatier - 19. h (Revišné )
8. 7. (sob) XXVI. Veličniansky jarmok - začiatok 9. h (Rínok Veličná)
13. - 16. 7. Letný tábor pre deti od 5 do 12 rokov
29. 7. (sob) Ančin bál - 14. h deti 20. h dospelí (Revišné)
12. 8. (sob) III. Nohejbalový turnaj - 9. h (Rajčula park)
20. 8. (ned) III. Veličniansky cyklistický prechod -12. h (Rajčula park)
3. 9. (ned) IV. Rajčuliáda - 13. h (Rajčula park) a III. Veličniansky kotlík 9. h
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1. Kováčová Katarína (60 rokov)
2. Mäsiar Ján (60 rokov)
3. Bôriková Anna (60 rokov)
4. Paculík Ján (60 rokov)
5. Gombala Milan (60 rokov)
6. Leváková Ľubica (60 rokov)
7. Gaššová Emília (60 rokov)
8. Žúborová Ľubica (65 rokov)
9. Kumová Anastázia (70 rokov)
10. Hrabalová Anna (70 rokov)
11. Hečková Alena (70 rokov)
12. Čajka Ján (70 rokov)
13. Bajčiová Mária (75 rokov)
14. Lopeňová Margita (78 rokov)
15. Mendelová Elena (79 rokov)
16. Serdelová Margita (81 rokov)
17. Mendel Ondrej (83 rokov)
18. Šuda Pavol (85 rokov)
19. Pracný Jaroslav (85 rokov)
20. Pagáčik Michal (86 rokov)

