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Renovácia podlahy v kultúrnom dome

Výstavba chodníka do Revišného

Nová detská atrakcia na ihrisku v Revišnom

Premiestnenie altánku na Kubínsku hoľu

Začiatok výstavby Gazdovskej ulice

Osvetlenie autobusovej zastávky

 SPRAVODAJSTVO

VOĽBY

ÚVODNÍK STAROSTU 
Vážení spoluobčania,

dostáva sa vám do rúk posledné tohtoročné vydanie obecných novín. Počas troch rokov
sme vám priniesli jedenásť vydaní Našej Veličnej, v ktorých
sme vás informovali o dianí
v našej samospráve. Je
tomu tak aj teraz, na
sklonku roku, keď
nastáva čas krátkeho
oddychu, čas pokoja,
čas vianočný. Avšak
predstavitelia samosprávy zakončia
svoju prácu až na jedenástom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré je naplánované v období medzi sviatkami. Najdôležitejší dokument - rozpočet na rok 2018 zastupiteľstvo už schválilo a
tak sa postupne môžeme pripravovať na prácu v novom
roku, poslednom vo volebnom období. Myslím si, že naše
spoločné úsilie prinieslo očakávané ovocie a všetky ďalšie
plánované predsavzatia budeme môcť aj vďaka vám, vážení občania, zdarne dokončiť. Spolu s poslancami a pracovníkmi obecného úradu vám želám pokojné prežitie
vianočných sviatkov, veľa šťastných chvíľ v kruhu svojich
najbližších a úspešný rok 2018.

KRÁTKO Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA



Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja zo dňa
4. 11. 2017 vo Veličnej
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

- počet voličov zapísaných v zozname voličov = 976
- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní = 460
- počet voličov, ktorí odovzdali obálku = 460
- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva = 446
- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby predsedu samosprávneho kraja = 448
Celková účasť voličov bola 47,13 %.

NEHODA NA ŽELEZNIČNOM PRIECESTÍ



Nie je to prvý prípad, keď sa na železničnom priecestí smerom do Oravskej Poruby stala dopravná nehoda.
Priecestie nie je opatrené signalizačným zariadením ani
závorami. Vodičom však prikazuje zastaviť pred ním
značka stop. Začiatkom novembra šofér bielej dodávky
z Ilavy nezastavil na stopke a zrazil sa s prichádzajúcim
osobným vlakom. Našťastie sa pri zrážke ľahko zranil len
šofér dodávky. Železničná doprava musela byť na určitý
čas prerušená.

Daniel Laura

SEPARÁCIA ODPADU



V priebehu októbra začala samospráva rozdávať domácnostiam kompostéry. Ako správne kompostovať
sa mohli dozvedieť 26. októbra na prednáške s témou
Objasnenie významu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom kompostovaním a správnym separovaním komunálneho odpadu. Prednášku uskutočnili lektorky Dominika Ďurišová a Alena Vajdová, ktoré priblížili prítomným aj výsledky nakladania s odpadom v obci.
Škoda, že účasť na prednáške zaostala za očakávaním.
Samospráva opätovne zorganizuje prednášku v apríli
budúceho roku. O správnom kompostovaní sa obyvatelia dočítajú aj v brožúre o kompostovaní, ktorú si môžu
prevziať v pracovných dňoch na obecnom úrade.

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA

OKTÓBROVÉ VYČÍŇANIE ŽIVLOV



Posledná októbrová nedeľa priniesla počasie, do ktorého
by človek ani psa nevyhnal. Vytrvalý dážď rozvodnil Orvišník a chýbalo málo, aby sa voda z neho nevyliala. Zabránili tomu aj vodné poldre, ktoré samospráva vybudovala. Silný vietor lámal konáre stromov, v Revišnom nad
cintorínom zahatal cestu, ktorú musel sprejazdniť Štefan Vankúš. V nepriaznivom počasí neváhal zobrať pílu
a problém zakrátko odstránil. Števovi za jeho obetavosť
ďakujeme.



Obecné zastupiteľstvo v IV. štvrťroku zasadalo trikrát.
Na svojich zasadnutiach okrem iného schválilo:
- Rozpočet obce na roky 2017 - 2020
- Kúpu pozemkov vo Veličnej s výmerou 462 m² za účelom
vysporiadania pozemku pod autobusovou zastávkou a
scelenia obecných pozemkov vedľa kaštieľa
- Výsledky verejnej obchodnej súťaže na výstavbu pešieho
chodníka od hlavnej cesty smerom do Revišného v dĺžke
480 m
- Zámenu pozemkov za účelom rozšírenia prístupovej cesty
do cintorína a výstavbu parkovísk pri cintoríne vo Veličnej

ROPOČET



Schválený rozpočet na rok 2018

Stĺpec1

PRÍJMY
Dotácia na matriku
Daňové príjmy
Príjmy z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky
Iné príjmy

401574,25
4100,00
345571,00
35301,25
15591,00
1011,00

VÝDAJE
Matrika
Samospráva obce
Kontrola obce
Požiarna ochrana
Cesty
Komunálny odpad
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Obecná prevádzka a údržba
Podpora športu
Kultúrna činnosť
Rozhlas
Ostatné činnosti
Materská škola
Sociálna činnosť

379219,80
4100,00
132618,28
4585,00
1000,00
9800,00
16840,00
50719,00
7636,00
28464,00
2180,00
29300,00
600,00
1500,00
88160,52
1717,00

VIANOČNÝ STROM NA NÁMESTÍ



Veličnianske námestie býva každoročne ozdobené vianočným stromom. Nebolo tomu inak ani tento rok. Prvýkrát sa
podarilo získať strom zo záhrady, ktorý darovala rodina Čajková z Revišného. Vysoký, hustý strieborný smrek postavilo
viacero dobrovoľníkov za pomoci plošiny Jozefa Kajana a
autožeriavu Vinca Lopeňa. Takto krásne zažiaril už pred vianočnými trhmi. Avšak prudkému decembrovému vetru neodolal a jeho oslabený kmeň vietor zlomil. Pracovníci obce
kmeň skrátili a strom znova osadili na pôvodné miesto. Dúfajme, že tam vydrží, až kým nepríde jeho čas. Obecný úrad
ďakuje rodine Čajkovej za vianočný dar, Jozefovi Kajanovi,
Vincovi Lopeňovi, Štefanovi Vankúšovi za pomoc pri manipulácii a všetkým ostatným dobrovoľníkom, ktorí sa na jeho
inštalácii podieľali.



21. 1. (ned.) – 14. h Detský karneval na ľade v Revišnom
27. 1.(sob.) – 19.0 h VIII. Veličniansky ples
3. 2. (sob.) – 10. h XVI. Lyžiarsko – turistický prechod veličnianskym chotárom
10. 2.(sob.) – 9. h Fašiangy - zraz masiek pre OÚ
19. h Fašiangová zábava v kult. dome
18. 2. (ned.) - 13. h Detské lyžiarske preteky – lyžiarsky
vlek v Revišnom
11. 3. (ned.) - 15. h MDŽ - kultúrny dom
7. 4. (sob.) – 14. h Košt vína z Vrbice – kultúrny dom
30. 4. (pon.) – 16. h Stavanie mája - Rínok
17. 30 Revišné,detské ihrisko
13. 5. (ned-) – 14. h Položenie kvetov pri pamätníku
padlým - Rínok
13. 5. (ned.) – 15. h Deň matiek – kultúrny dom
10. 6. (ned.) – 10.h Minifutbalový turnaj o pohár starostu – multifunkčné ihrisko na Rajčuli
23. 6. (sob.) - 20. h Pálenie Jánskych vatier – Revišné
7. 7. (sob.) – 10. h XXVII. Veličniansky jarmok - Rínok

„KOŠT VÍNA“ VO VELIČNEJ



Aj keď nie sme obcou s vinárskou tradíciou, naša partnerská dedina Vrbice z Moravy nám vďaka svojmu vinárskemu spolku umožní zažiť na vlastnej koži atmosféru
vínnych „sklípkov“ . V sále kultúrneho domu dňa 7. apríla 2018 môžete ochutnať biele, ružové a červené vína z
regiónu Modré Hory. Pre Veličňanov bude zvýhodnené
jednorazové vstupné, ktoré umožní ochutnať až takmer
tristo vzoriek vín od vinárov z južnej Moravy.

VIANOČNÝ DAR PRE MARGITU



Nie je tomu tak dávno, keď obyvateľku Margitu Martôňovú
obrali zlodeji o všetky dlhoročné úspory. Aj vtedy platilo, že
dôvera cudzím ľudom sa nevypláca a opatrnosti v takýchto
prípadoch nikdy nie je dosť. Tento skutok nenechal ľahostajným Martu Košarišťanovú a Dašu Červíkovú, ktoré zorganizovali pre okradnutú starenku finančnú zbierku. Ľudia
pochopili, že človeka v núdzi treba podporiť a vyzbieranou
čiastkou 850 eur tak spríjemnili žene vianočné sviatky.

 SPEKTRUM

VIANOČNÉ TRHY VO VELIČNEJ

ZDOBENIE MEDOVNÍKOV



Aj tento rok sa mohli už po tretíkrát tešiť návštevníci a občania Veličnej z vianočnej atmosféry, ktorá zavládla v piatok
a v sobotu 8. a 9. decembra na Rínku aj v kultúrnom dome.
Pozvanie na vianočné trhy vo Veličnej prijalo viac ako 80 remeselníkov z viacerých regiónov Slovenska. Keďže po prvýkrát v histórii boli tieto trhy organizované samosprávou
obce dva dni, komisia kultúry pripravila bohatý program,
ktorý bol doplnený tvorivými dielňami pre deti. V piatok
začalo podujatie vystúpením detského súboru Porubček zo
susednej Oravskej Poruby, postupne potešili návštevníkov
vianočnými koledami folklórne skupiny Studnička a Čečina
z Veličnej, Pláteník zo Zubrohlavy, Janoštinovci zo Zuberca,
Fujaráši spod Choča a Kamenčan zo Zákamenného. Najväčšiu radosť však mali všetky deti v sobotu, keď na vianočné
trhy na koči ťahanom párom koní zavítal Mikuláš s anjelmi
a čertom. Balíčky so sladkosťami vyčarili nejeden úsmev na
tvárach našich najmenších. Kultúrny program v sobotu odštartovali už tradične veličnianski škôlkari. Vianočné koledy
sme si mohli vypočuť v podaní detí z evanjelickej farnosti vo
Veličnej, deti z farnosti sv. Michala vo Veličnej nám zahrali
živý Betlehem. Kultúrne vystúpenie na čarovnej vianočnej
tribúne ukončili koledy súborov Ostražica z Nižnej a Skal-

ka z Tvrdošína. Prvýkrát sa na vianočných trhoch objavili aj
kapry a pstruhy. Potešení boli aj tí, ktorí si prišli kúpiť vianočnú jedličku. Súčasťou vianočného podujatia bola súťaž
vo varení kapustnice s účasťou štyroch družstiev. Na prvom
mieste sa umiestnilo družstvo Kamaráti z Veličnej, druhé
miesto získal Urbár Veličná, tretie bolo družstvo OŠK Istebné a štvrtým Jednota dôchodcov z Istebného. S veľkým ohlasom návštevníkov sa stretla pravá domáca zabíjačka, ktorá
bola spestrená súťažou v hádaní váhy visiacej polovice prasiatka.
Pre prvých piatich, ktorí sa priblížili najtesnejšie k hádanej
váhe, bola polovica prasiatka rozporciovaná a rozdelená.
Prvú cenu - prasacie stehno vyhrala rodina Dubovcová z
Revišného, ktorá uhádla presnú váhu 42,5 kg. Vianočné trhy ukončila tombola, ktorú si rozdelilo 30 účastníkov. Veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnancom obecného
úradu, poslancom a dobrovoľníkom vrátane členov ochotníckeho divadla a skupiny Studnička, členom dobrovoľného
hasičského zboru, bez ktorých by sa toto podujatie nemohlo
uskutočniť. Uznanie a poďakovanie si zaslúži aj moderátor programu Ľubomír Škyvra, ktorý sprevádzal po dva dni
všetky vystúpenia na hlavnej tribúne.



Obecný úrad v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom zorganizoval v kultúrnom dome pre gazdinky
ukážku zdobenia perníkov. Bolo sa veru na čo pozerať.
Popri ukážkach dostali možnosť vyzdobiť si perníky
všetky záujemkyne, ktoré sa akcie zúčastnili. Účasť zaostala za očakávaním, možno preto, že sa podujatie konalo v doobedňajších hodinách.

MATERSKEJ ŠKOLE SA NA VIANOČNÝCH
TRHOCH DARILO 

SPOMIENKOVÉ PODUJATIE



Obecný úrad v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom so sídlom v Dolnom Kubíne pripravili 8. decembra o
16.30 h v Urbárskom dome spomienkové podujatie venované výročiam veličnianskych rodákov. Zástupcovia Matice Slovenskej Pavol Parenička a Peter Cabadaj a zástupca
Oravského kultúrneho strediska Adam Záň predniesli referáty k výročiam osobností:
historika, spisovateľa a evanjelického kňaza Jána Seberíniho (nar. 1. 1. 1780 – 10. 2. 1857 vo Veličnej)
historika a šíriteľa ovocinárstva Michala Staníka (nar. 8.
9. 1767 vo Veličnej) spisovateľ a archivára Ondreja Kalinu
(nar. 24. 11. 1867 vo Veličnej ) učiteľa a publicistu Jána
Janeka (nar. 20. 4. 1912 vo Veličnej ) učiteľa, archeológa a
historika Pavla Čaploviča (nar. 7. 3. 1917 vo Veličnej )
Podujatie bolo doplnené hudobným programom, vystúpili
folklórna skupina Čečina z Veličnej a deti zo ZUŠ Ľudovíta
Balu pod vedením pani učiteľky Mikšíkovej. Po prednáške
členovia Matice Slovenskej a Osvetového kultúrneho strediska navštívili vianočné trhy vo Veličnej.

Dávame vám znať, že do tanca bude 27. januára 2018 hudba hrať.
Chystá sa VIII. Veličiansky ples, ktorý sa bude vo folklórnom duchu niesť.
O 19. vás chlebom a soľou privitame a nožky v krpčekoch rozvirgáme.

Kalendárny rok zas ubehol ako voda – nedávno len začal a už rekapitulujeme, čo sa nám podarilo a čo naopak nie, čo nám rok dal a čo vzal a čo chceme ešte
stihnúť, kým sa jeho dvere nadobro zatvoria. Aj my v
materskej škole hodnotíme, veľa sme za rok stihli, je za
nami kus práce a výsledky, na ktoré sme hrdé. Teší nás,
že je o materskú školu veľký záujem, o čom svedčí aj
jej naplnenosť. Máme za sebou veľa aktivít, akcie nielen s rodičmi, ale aj v obci či spoluprácu s materskou
školou v Žaškove. Tak ako minulý rok, aj teraz sme sa
zapojili do vianočných trhov vystúpením detí a predajným stánkom. Pani učiteľky pripravili pekné vianočné
ozdoby, napiekli medovníky, trubičky. Boli sme príjemne prekvapené záujmom kupujúcich. Za vyzbieranú finančnú čiastku si spríjemníme školskú záhradu. Veľký
záujem bol aj o tvorivé dielne, ktoré sme pripravili v
sobotu v kultúrnom dome. Deti mali možnosť vyrobiť
vianočné ozdoby, rodičia si ich mohli odfotiť v našom
snehuliakovom obraze, taktiež sme mali maľovanie na
tvár. Tvorivé dielne sme ukončili až vo večerných hodinách. Na koniec roka pripravujeme pre rodičov vianočnú besiedku, ktorá má každý rok krásnu atmosféru. Na
záver vám chcem všetkým popriať príjemné vianočné
sviatky strávené v kruhu svojej rodiny, naplnené láskou a pokojom. A ak pri svojom vnútornom zhodnotení
roka zistíte, že ste niečo nestihli alebo sa vám všetko
nepodarilo, nezúfajte, príde nový. Človek musí mať stále cieľ, nesplnené želanie, svetielko nádeje, to ho posúva vpred. Do nového roku vám preto prajem jasný cieľ
a splnenie želania, ktoré ste tento rok nestihli. Krásne
Vianoce!
Ivana Drobulová, riaditeľka MŠ

Naškrobte čepiec, sukňu, halenu a na hlavu klobúk s pierkom dajte.
Mladô – starô, v kroji, či s ľudovými prvkami na šatách sa na veselici zjavte.
30 grošov vás to bude stáť – jedlo, pálenô a k tomu bude hudba hrať.

Zahovor si miesto vopred, lebo všetci chcú starú v šenku vyvetrať.
Stačí iba zavolať 0905 712 418 alebo osobne si vstupenky odobrať
(vankúš, holub, badin)

 SPEKTRUM, SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

KATARÍNSKO-ONDREJSKÉ POSEDENIE

V piatok 24. novembra sa na Katarínsko-ondrejskom posedení zišli dôchodcovia.
Predsedníčka klubu Anna Hrabalová všetkých privítala, poďakovala im za súdržnosť a v mene výboru odovzdala darčeky jubilantom.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

SPOLOČENSKÁ KRONIKA


Minútou ticha si všetci prítomní uctili pamiatku nedávno
zosnulého Ondreja Lavríka. Pozvanie prijal aj starosta Daniel Laura, ktorý vo svojom prejave vyslovil úctu k práci a
k prístupu, akým sa veličnianski dôchodcovia podieľajú na
zveľaďovaní dediny.



V piatok 20. októbra sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo slávnostné podujatie, ktoré bolo venované našim
najstarším spoluobčanom pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. Dôchodcov pozdravili a zablahoželali im zástupcovia obce, starosta Daniel Laura a poslanci Peter

Ištván a Ján Šuvada. Starosta odovzdal jubilantom kvety
a spomienkové darčeky.
Spríjemnením večera bolo aj vystúpenie najmladších z
materskej škôlky a kultúrny program v podaní folklórnej
skupiny Janoštinovci zo Zuberca.



Prisťahovaní do obce od septembra 2017:
1. Ing. Michaela Maslíková
2. Ľubomír Maslík
3. Gabriela Ťasnochová
4. Silvia Šuvadová
5. Sára Šuvadová
6. Jonáš Šuvada
7. Juraj Krasničan
8. Anna Krasničanová
9. Juraj Krasničan
10. Andrej Krasničan
11. Ing. Rudolf Kijac
12. Mgr. Martina Kijacová
13. Martina Kijacová
14. Richard Kijac
15. Ján Lacko
16. Jana Zápotočná
17. Martina Zápotočná
18. Andrea Zápotočná
19. MUDr. Erika Šagátová
20. Samuel Šagát
21. Jakub Šagát
22. Šimon Šagát
Odsťahovaní z obce od septembra 2017:
1. Žofia Lehotská
2. Martina Molová
3. Ivana Kubáňová
Narodení od septembra 2017:
1. Laura Dubovcová, 26. 9. 2017
2. Jozef Chajdiak, 22. 10. 2017

Manželstvo uzavreli:
1. 23. 9. 2017 – Matej Kluka a Edita Kurtíková
z Veličnej
2. 16. 10. 2017 – Kristián Anyalai z Nedede a
Romana Vojtková z Istebného
3. 25. 11. 2017 – Martin Kubáň z Párnice a Ivana
Kluková z Veličnej
Občania, ktorí sa do konca roka dožili alebo
dožijú významného životného jubilea:
60 rokov
1. Miroslav Florek
2. Anna Kršková
3. Jaroslav Bolf

VELIČNÁ MÁ NOVÚ INTERNETOVÚ STRÁNKU



Stránka funguje na pôvodnej adrese. Mala by byť prehľadnejšia a každodenne aktualizovaná. Fungovať začne od nového
roka. Občania budú môcť využívať aj službu sms.

65 rokov
1. Milan Labda
2. Jozef Košarišťan
70 rokov
1. Oľga Kvietková
2. Pavol Prílepok
3. Hana Muťková
4. Jozef Barica
75 rokov
1. Jozef Badin

80 rokov
1. Elena Mendelová

Počet obyvateľov: 1275

VÝVOZ ODPADOV V ROKU 2018
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Komunálny odpad
- ročný poplatok ostáva nezmenený (12 €/1 osoba)
- úľavy budú poskytnuté držiteľom ZŤP preukazov, študentom a občanom zdržujúcim sa viac ako 90 dní mimo obce a osobám, ktoré dovŕšili v kalendárnom roku
62 rokov
- vývoz 110 l nádob sa bude konať každý štvrtok ako
v roku 2017. Prípadné zmeny počas sviatkov vopred
oznámime.
- na prvý vývoz, tj. 4. 1. 2017, je možné naposledy použiť
1 žetón z roku 2017
- nové žetóny na rok 2018 budú v predaji od 2. 1. 2018
počas úradných hodín
Plasty
- harmonogram vývozu bude zverejnený v roku 2018 na
webovej stránke obce Veličná

