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Obecná brigáda

V sobotu 14. apríla sa konala obecná brigáda.
Do čistenia chotára od odpadkov a nečistôt sa
zapojilo asi 90 ľudí z celej dediny.
Nazbierali desiatky vriec smetí. Po dobre odvedenej práci sa všetci spoločne naobedovali v kultúrnom dome.

Stavanie mája
Už tradične deň pred prvým májovým dňom vyrástli v dedine máje. Najprv vo Veličnej, o hodinu neskôr, v Revišnom.
Máje postavili hasiči s dobrovoľníkmi, sprevádzal ich pri
tom spev a muzika folklórnej skupiny Čečina. Vo Veličnej
sa stavania mája zúčastnilo asi 50 ľudí, v Revišnom zhruba
stovka obyvateľov. Obecný úrad zabezpečil pre všetkých
občerstvenie a koláče.

Máj si postavili aj deti v záhrade materskej školy.

 SPRAVODAJSTVO

VÝROČNÁ SCHÔDZA DÔCHODCOV



V marci sa zišli členovia klubu dôchodcov na výročnej
členskej schôdzi. Schôdzu otvorila a podľa schváleného
programu viedla predsedníčka klubu Anna Hrabalová,
ktorá zhodnotila činnosť a poďakovala členom za ich aktívnosť v uplynulom roku. Hosťom zasadnutia bol aj starosta Daniel Laura. Ocenil aktivity dôchodcov v oblasti
zveľaďovania a rozvoja dediny, poďakoval im za ústretovosť pri spoluorganizovaní kultúrneho a spoločenského
života a poprial všetkým pevné zdravie v nastávajúcom
období.

OBEC ZÍSKALA ĎALŠIEHO
CEZHRANIČNÉHO PARTNERA



Vo Veličnej bol prvý košt kvalitného juhomoravského vína.
Návštevníci mohli ochutnať z 218 vzoriek.
Akcia vzišla zo spolupráce juhomoravskej dediny Vrbice a
Veličnej. Dediny podali spoločne viacero projektov.
Oba kraje majú čo ponúknuť aj v oblasti gastronómie. „Minulý rok sme dostali ponuku, či by sme nechceli predstaviť
naše pravé oravské bryndzové a kapustové halušky na ich
kultúrnej akcii Z kopca do kopca, počas ktorej otvárajú vínne pivnice,“ povedal starosta Daniel Laura. „Navarili sme im
sedemsto porcií.“
Tradičné jedlo Moravákom tak zachutilo, že sa rozhodli prísť
do Veličnej s vínom.
Návštevníci mohli za desaťeurové vstupné vypiť vína, koľko
vládali. Vo výbere ľuďom pomáhali odborníci z Vrbíc. Patril
medzi nich aj Vít Sedláček. Jeho rodinné vinárstvo ročne vy-

produkuje 30-tisíc fliaš chutného moku z hrozna. Na ich skladovanie využíva staré habánske pivnice postavené v polovici
16. storočia. Aj preto sa jeho vínam darí na výstavách.
„Veľmi si cením ocenenie nášho Rizlingu rýnskeho 2016, ktorý sa dostal do salónu sto najlepších vín vo Valticiach.“ Vynikajúci úspech dosiahol aj Modrý Portugal 2012. Na svetovej
výstave v Maďarsku získal titul šampióna.
Majster vinár z červených vín obľubuje André a Rulandské
modré, z bielych dáva prednosť Rizlingu rýnskemu a vlašskému. „Ale posledné tri roky vinárom praje počasie a tak
sa na stoly dostávajú veľmi kvalitné vína. Určite si je z čoho
vybrať.“
Na košt vo Veličnej prišlo zhruba sto návštevníkov. „Verím,
že akcia sa dostala do povedomia ľudí v dobrom a o rok ich
príde na košt viac,“ uzavrel Daniel Laura.



Predstavitelia Veličnej a moravského mesta Bílovec podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Bílovec
je už druhým cezhraničným partnerom, s ktorým obec
nadviazala spoluprácu v oblasti kultúrno-spoločenského rozvoja, zachovávania tradícií a sprístupnenia obidvoch samospráv. Memorandu predchádzali spoločné
stretnutia, na ktorých sa prerokovali otázky možnej spolupráce. V Bílovci sa predstavili aj veličnianski ochotníci s divadelnou hrou Bitčianka z doliny. Spolupráca by
mohla priniesť investície do rozvoja infraštruktúry formou dotácií z projektu Interreg SR-ČR, ktorý obe strany
podali začiatkom apríla. V prípade úspešnosti projektu
obec získa finančné prostriedky na vybudovanie cyklotrasy s asfaltovým povrchom v dĺžke 1,6 km, od mosta
pri poľnohospodárskom družstve popri potoku až po
koniec výstavby v Revišnom. Z peňazí by sa zrekonštruovala i časť námestia a vybudoval by sa prírodný amfiteáter za urbárnym domom.

VELIČNÁ VERZUS REVIŠNÉ

VELIČNÁ MÁ ZA SEBOU PRVÝ KOŠT VÍNA



Pod týmto názvom pripravila komisia kultúry a športu
pri obecnom zastupiteľstve štyri súťažno-zábavné podujatia, v ktorých budú súťažiť proti sebe družstvá rôznych vekových kategórií z Veličnej a z Revišného. Cieľom
podujatí je rozvoj telesnej kultúry a športu, ako aj spoločné stretávanie sa obyvateľov.
Prvé takéto podujatie je naplánované v nedeľu 20. júna.
Proti sebe sa postavia muži, ktorí odohrajú zápas v malom futbale na multifunkčnom ihrisku v Rajčuli.
Druhí v poradí budú súťažiť dôchodcovia, 23. júna.
Podujatie sa uskutoční v deň pálenia jánskej vatry na
detskom ihrisku v Revišnom. Ženské disciplíny prídu na
rad v čase organizovania Ančinho bálu v sobotu 28. júla,
taktiež na ihrisku v Revišnom. Vzájomné zápolenie vyvrcholí súťažami detí na športovom podujatí Rajčuliáda
2018, ktoré je naplánované na 2. septembra. Za každé
kolo získa víťazné družstvo jeden bod a odmenu. Celkový víťaz získa putovný pohár a vecné odmeny. Všetkých
srdečne pozývame, príďte podporiť svoje družstvá.

KRÁTKO Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA



Obecné zastupiteľstvo od začiatku roka zasadalo štyrikrát.
Na svojich zasadnutiach prerokovalo potrebu aktualizácie
územného plánu formou zmien a doplnkov. Zaoberalo sa
protipovodňovými opatreniami v lokalite Revišné, rozšírením vodovodu a inžinierskych sietí do lokality za Pivovarom (Banisko). OZ schválilo:

• Plán investičnej výstavby a rozvoja a plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2018
• Spoločný program rozvoja obcí dolnej Oravy na roky
2015-2023.
• Zámenu pozemkov pod výstavbu cesty do cintorína
• Zámer na obnovu kaštieľa

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) združoval vlani 21 členov,
z toho dve ženy. Aj napriek týmto skromným číslam sme sa zúčastnili na viacerých vydarených akciách.

nom útoku s vodou sme v celkovom poradí skončili na 18.
mieste.
August:
Štyria mladí hasiči spolu s ďalšími deťmi z Čiech, Slovenska,
Poľska a Ukrajiny boli na 2-týždňovom medzinárodnom sústredení mladých hasičov v Českej republike.
DHZ Veličná zabezpečoval protipožiarnu asistenčnú hliadku
na dvoch akciách – Rockový Záber a Orava 1944 - 6. rekonštrukcia bojov z obdobia SNP na Orave, obe v kempe na Gäceli.

ČINNOSŤ DOBROVOĽNÝCH HASIČOV V MINULOM ROKU

Marec:
Pripojili sme sa k obecnej akcii „jarné upratovanie“, vykonali
sme kontrolu a skúšku techniky a čerpadla v studni pri hasičskej zbrojnici.
Apríl:
Zúčastnili sme sa na pravidelnej jarnej IMZ v Kraľovanoch s
ostatnými DHZ nášho okrsku. Jesenná IMZ bola v novembri
v Párnici.

Jún:
Mladí hasiči predviedli ukážku požiarneho útoku s vodou na
MDD na Gäceli.
Spolu s učiteľkami z materskej školy sme zorganizovali akciu
s našimi najmenšími - Deň s Dobrovoľným hasičským zborom Veličná v Materskej škole Veličná.
Predseda Územnej organizácie DPO SR Dolný Kubín Vladimír Mrekaj vyzval členov DHZ o pomoc pri hľadaní nezvestnej pani z obce Medzibrodie nad Oravou.
Zúčastnili sa aj naši členovia, ktorí spolu s ostatnými DHZ postupne prehľadali rieku Orava.
Spoločne s obecným úradom sme zorganizovali územné
kolo hry Plameň – súťaž mladých hasičov. Zúčastnilo sa ho
45 družstiev z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.
DHZ Veličná reprezentovalo jedno chlapčenské družstvo. V
celkovom poradí skončili naši hasiči na 2. mieste.
V hodnotení podľa okresov patrilo našim 1. miesto. V požiar-



September:
Spoločne s DHZ z nášho okrsku sme preverili svoje schopnosti na námetovom okrskovom cvičení, zameranom na
diaľkovú dopravu vody v obci Zázrivá.
Október:
Zúčastnili sme sa školenia preventivárov.

Kultúrno-spoločenská činnosť:
Postavili sme máj na rínku vo Veličnej a na detskom ihrisku
v Revišnom. Podieľali sme sa na príprave Vianočných trhov,
tradične sme zabezpečovali jánsku vatru, silvestrovskú vatru
a silvestrovské občerstvenie. Nechýbali sme ani na Veličianskom kotlíku.
V tomto roku chceme rozvíjať spoluprácu s obecným úradom, vykonať preventívne prehliadky v rodinných domoch
a zamerať sa na rozšírenie členskej základne.
Barbora Dibdiaková

 SPRAVODAJSTVO

PLÁN ROZVOJA OBCE VELIČNÁ NA ROK 2018
Projekt / investícia
Cesta do cintorína
Dom smútku

Oplotenie Materskej školy

Kategória
Realizácia - štrk
Realizácia

Realizácia

PROJEKTY


Predpokladaný
termín začatia
6 - 2018

150 000

4 - 2018

1 500

5 - 2018

4 - 2018

Interierové vybavenie prezentačnej miestnosti

Realizácia

2 - 2018

Cesta k IBV III. v Revišnom - urbárna cesta
Verejné osvetlenie v Revišnom

Realizácia - asfalt

Projekt pre SP

2 - 2018

Cesta na Banisko a ponad ohrady

Projekt pre SP

Protipovodňová ochrana vybraných lokalít
Cesta stred II. - Gazdovská ulica
Elektroinštalácia kaštieľa
Priekopový mulčovač

Spolu

Investícia plánovaná v Revišnom

7 - 2018

5 - 2018

Projekt pre SP

Výstavba zberného dvora

6 - 2018

Realizácia

Prístavba a stavebné úpravy kultúrneho domu

Štúdia

4 - 2018

3 - 2018

6 - 2018

Realizácia - základ

4 - 2018

Kúpa

6 - 2018

Realizačný projekt

4 - 2018

Investícia plánovaná vo Veličnej

6 - 2018

6 - 2018
3 - 2018

2 500

1 500
4 500

9 - 2018

27 500

6 - 2018

1 200

5 - 2018

3 - 2018

3 - 2018

6 - 2018
4 - 2018

4 - 2018

2 000

2 000

1 000

1 000
2 550

1 300

10 000

221 550

Investícia pre občanov Veličnej a Revišného

VO VELIČNEJ ZASADAL SNEM ČLENOV ZDRUŽENIA DOLNEJ ORAVY
Vo Veličnej sa 8. marca zišli na sneme členovia Združenia
miest a obcí dolnej Oravy. Na pôde hostiteľskej obce privítal
hostí starosta Daniel Laura. Potom sa slova ujal predseda
ZMODO Ján Kamas, ktorý privítal na rokovaní predsedníčku
Žilinského samosprávneho kraja Eriku Jurinovú, podpredsedu ŽSK Petra Dobeša, poslancov kraja za Dolnokubínsky
okres Zdenka Kubáňa a Jána Prílepka.
Erika Jurinová inforomvala delegátov snemu o možnosti
čerpania finančných prostriedkov z dotácií ŽSK pre oblasť
kultúry, športu, voľného času a dobrovoľníctva.
Hovorila aj o dobrom hospodárení Dolnooravskej nemocnice a zmienila sa o súčasnom stave ciest II. a III. triedy a
možnom riešení problémov. Dolnokubínsky primátor Ro-

13 000

11 - 2018

Realizácia
Realizácia

6 - 2018

Predpokladané
náklady v €

6 - 2018

Dokončenie pešieho chodníka do Revišného
Oplotenie detského ihriska v Revišnom

Predpokladaný
termín ukončenia





• Obec získala dotáciu z ministerstva vnútra vo výške
30-tisíc eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Chce
vymeniť okná, dvere, opraviť strechu, zatepliť budovu,
vybudovať sociálne zariadenia. Celkové náklady by sa
mali vyšplhať na 65-tisíc eur. Prestavba by mala byť hotová do konca októbra.
• Veličná sa uchádza o dotáciu na ministerstve kultúry vo
výške 360-tisíc eur na opravu kaštieľa komposesorátu.
Plánuje v ňom urobiť kúrenie, elektriku, podlahy, zatepliť stropy, vykonať reštauračné práce a rekonštrukciu
fasády z vnútornej strany. Budova by mala slúžiť pre potreby obecných organizácií, budú v nej výstavné priestory, izba ľudových tradícií a obecná knižnica.
• Obec chce získať dotáciu 25-tisíc eur cez slovensko-českú spoluprácu na vybudovanie záhrady pri materskej
škole, kde by sa deti učili, ako dopestovať plodiny.
• Na úrade vláde žiada samospráva príspevok 13 500 eur
na rozšírenie prvkov na detskom ihrisku v Revišnom.
• Na ministerstve financií je žiadosť na dotáciu 13 500 eur,
ktoré obec potrebuje na vybudovanie nového oplotenia
materskej školy.
• Samospráva žiada na ministerstve životného prostredia
dotáciu vo výške 245-tisíc eur na výstavbu zberného
dvora v areáli družstva a nákup techniky.
• Obec získala zo Slovenskej agentúry životného prostredia 5-tisíc eur na vybudovanie Bohúňovho parku pri
bývalej evanjelickej škole. Priestor upraví, vysadí zeleň,
osadí lavičky na sedenie, smetné koše, čím vznikne oddychová zóna.

OBECNÝ ÚRAD MÁ NOVÉ PRIESTORY



Obecná agenda a úradné záležitosti sú o čosi bližšie obyvateľom. Samospráva vybudovala prestavbou kancelárií
na úrade osobitné oddelenie pre styk s verejnosťou.
Na prízemí budovy vznikla rokovacia miestnosť pre zasadnutia obecného zastupiteľstva a prijímanie oficiálnych
návštev. Poslanci tam zasadali už dvakrát.

man Matejov požiadal o podporu pri riešení dlhodobo napriaznivo pretrvávajúcej dopravnej situácie v centre mesta.
Starosta Medzibrodia nad Oravou Michal Janota poďakoval
za financie na opravu cesty III. triedy na rok 2018, ktoré
sú v rozpočte ŽSK a starosta Bzín Ján Beňuš poukázal na
potrebu riešenia problémového úseku na ceste III. triedy
v obci.
Snem na záver schválil základné smery a úlohy, medzi ktoré patria podpora realizácie projektu Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy, intenzívna podpora výstavby rýchlostnej
cesty R3 na území Oravy, podpora opráv ciest I., II., III. triedy, vydanie spoločného kalendára ZMODO 2019, podpora
propagácie regiónu a tradičnej kultúry dolnej Oravy.

LUCII SA DARILO NA MAJTROVSTVÁCH



Vo februári Lucia Vlčáková pretekala na halových majstrovstvách Slovenska v atletike. Podarilo sa jej vybojovať
dve medaily. „Tento štart nebol plánovaný, pretože tento
rok som vynechala halovú sezónu a štartovala som z úplne plnej prípravy bez žiadneho zvoľnenia v tréningovom
pláne,“ hovorí Lucia. „Dokonca už niekoľko týždňov spávam v hypoxickej miestnosti, kde je nadmorská výška
takmer 4000 m. n. m.“
Lucia štartovala aj na dlhších vzdialenostiach. Nakoniec
bolo z toho 2. miesto na 1500 m a 3. miesto na 3000 m.

 SPEKTRUM, SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

ČO MAJÚ NOVÉ ŠKÔLKARI

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



V marci sa venujeme knihám. Zapojili sa aj mamy a staré mamy, ktoré deťom čítali rozprávky z obľúbených kníh. Deti si
medzi sebou odovzdávajú „putovnú knihu“, ktorú si doma s
rodičmi čítajú a kreslia obrázky do rozprávkového leporela.
Vyskúšali sme, aké je to vyrábať papier, farbiť ho a pre vôňu
sme pridali levanduľu. V marci sme absolvovali aj návštevu
knižnice v Dolnom Kubíne.
Šport ku materskej škole jednoducho patrí a plávať by mal
vedieť každý z nás. A tak sme sa aj tento rok zúčastnili plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne. Záujem zo strany rodičov
je veľký, veď plávať bola skoro celá škôlka. Deti sa vode tešili
Dátum/deň
Začiatok
Miesto konania
Názov podujatia
a aj
tí, ktorí v pondelok
váhavo pozerali
na bazén, v piatok s
potápačskými
okuliarmi
lovili rybky
z bazéna. Pani učiteľky
27.1. sobota
19:00
Kultúrny dom
Obecný ples - 7. ročník
sa síce v šatni s fénmi trošku zapotili, no radosť detí stála za
to.18.2.
Ďakujeme
úradu,LV
ktorý
nám zaplatil autonedeľa aj obecnému
13:00
- Revišné
Detské lyžiarske preteky - podľa počasia
bus, inak by bol presun s takým počtom detí komplikovaný.
sobota
Revišné
Lyžiarsky prechod veličianskym chotárom - 15. ročník
Do 3.2.
konca
školského9:00
roka nás ešte čaká
veľa pekných a podnetných aktivít, z ktorých spomeniem aspoň Deň matiek,
10.2. sobota
9:00 / 19:00
Obec/Kultúrny dom
Fašiangy vo Veličnej - doobedňajší pochod masiek a večerná zábava
Deň detí, besedu s ochranármi na tému voda, školský výlet
s rodičmi,
rozlúčku14:00
s predškolákmi,
výlet
vláčikom. Deti zo
4.3. nedeľa
Klzisko
Revišné
Detský karneval na ľade v Revišnom
staršej triedy si aj tento rok vyskúšajú, ako vyzerá nocovačka
nedeľav materskej
14:00škole.
Kultúrny dom
Oslavy MDŽ
bez11.3.
rodičov
Veľmi ma teší, že o našu materskú školu je stále väčší záujem,
24.3 sobota
9:00
Obec
Čistejšia Veličná - Stretnutie občanov pri brigáde v obci
o čom svedčí aj počet prijatých žiadostí na budúci školský
rok.7.4.
Je to
však veľký10:00
záväzok, aby sme
sa stále
sobota
Kultúrny
domposúvali vpred Košt vína - ochutnávka vína z družobnej obce VRBICE
a modernizovali.
Rínok
/ ihrisko Revišné
30.4. pondelok 16:00 / 18:00Ivana
Stavanie májov
Drobulová,
riaditeľka MŠ
13.5. nedeľa

14:00

Pamätník padlých

Uctenie pamiatky padlých hrdinov II. sv. vojny

KULTÚRNE
A ŠPORTOVÉ
PODUJATIA
OD JÚNA 2018
13.5. nedeľa
15:00
Kultúrny
dom



Oslavy Dňa matiek

20.6. nedeľa

13:00

Rajčula park

Veličná vs.Revišné - futbalový zápas mužov /I. súťažné podujatie

23.6. sobota

21:00

Ihrisko Revišné

Pálenie "Jánskych vatier"

23.6. sobota

18:00

Ihrisko Revišné

Veličná vs.Revišné - súťaž dôchodcov /II. súťažné podujatie

7.7.sobota

9:00

Rínok

26. Veličiansky jarmok a 21. foklórne slávnosto dolnej Oravy

Chotár pod Kľúčom

Letný tábor pre deti od 5 do 12 rokov

19.-22.7.
28.7. sobota

14:00 / 20:00

Ihrisko Revišné

Ančin bál - zábava pre deti a dospelých

28.7. sobota

19:00

Ihrisko Revišné

Veličná vs.Revišné - súťaž žien /III. súťažné podujatie

11.8. sobota

9:00

Rajčula park

Nohejbalový turnaj mužov

26.8. nedeľa

12:00

Rajčula park

Veličiansky cyklistický prechod III. ročník

2.9. nedeľa

9:00 / 13:00

Rajčula park

Rajčuliáda 5. ročník a Veličiansky kotlík 3.ročník

2.9. nedeľa

13:00

Rajčula park

19.10. vedeľa

17:00

Kultúrny dom

Mesiac úcty k starším

7.-8.12. pia./sob.

11:00

Rínok a KD

Veličianske vianočné trhy - IV. Ročník

26.12.nedeľa

14:00

Kultúrny dom

Veličianske ochotnícke divadlo - divadelná hra

31.12. pondelok

23:00

Ihrisko Revišné

Silvestrovská vatra

Veličná vs.Revišné - súťaž detí

/IV. súťažné podujatie a vyhodnotenie



Fašiangy

Prisťahovaní do obce od januára 2018:
1. Jakub Flajs
2. Marco Flajs
3. Marián Flajs
4. Tatiana Flajsová
5. Viera Gallová
6. Silvester Krúpa
7. Monika Krúpová
8. Nina Krúpová
9. Tatiana Markušová
10. Oľga Prachárová
11. Norbert Skalák
12. Norbert Skalák ml.
13. Miriama Skaláková
14. Andrej Spišák
15. Matej Spišák
16. Ing. Tatiana Spišáková
17. Jakub Sučák
18. Pavol Sučák
19. Lucia Sučáková
20. Marta Sučáková

Odsťahovaní z obce od januára 2018:
1. Daniela Babničová
2. Jozef Chajdiak
3. Jozef Chajdiak ml.
4. Stanislava Chajdiaková
5. Eliška Chajdiaková
6. Mgr. Katarína Kováčová
7. Adam Alexander Hartshorne
8. Erika Smerčiaková
Narodení od januára 2018:

1. Aneta Pupíková 31. 1. 2018
2. Zara Vihara 12. 1. 2018
3. Lea Skaláková 11. 2. 2018
4. Isabella Tomaňová 17. 4. 2018
Zomrelí od januára 2018:

1. Elena Mendelová 2. 3. 2018 (1937*)
2. Milan Gaššo 20. 3. 2018 (1948*)
3. Štefan Buľák 11. 4. 2018 (1963*)
Jubilanti

V marci 2018 oslávili významné životné
jubileum občania:
65 rokov - Helena Matláková
70 rokov - Michal Hečko, Ján Hrabala
85 rokov - Mária Medvecká, Zuzana Pavlovčíková
Vo februári 2018 oslávili významné životné
jubileum občania:
60 rokov - Margita Šaligová
65 rokov - Anna Mäsiarová, Daniela Šenšelová,
Peter Micheľ, Jarmila Jurčíková
70 rokov - Ján Kysel
80 rokov - Anna Smerčiaková
94 rokov - Elena Dudášová

kultúrne podujatie
športové podujatie

UDIALO SA



Zimný prechod

V januári 2018 oslávili významné životné
jubileum občania:
60 rokov - Jana Buknová
70 rokov - Ján Juhás, Ján Krška, Elena Pavolková
75 rokov - Ján Šenšel
80 rokov - Mária Šudová
Počet obyvateľov: 1296

Obecný ples
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VÝVOZ ODPADOV V ROKU 2018
Najbližšie termíny zberu plastov:
18. 5. 2018
15. 6. 2018
Vývoz komunálneho odpadu:
každý štvrtok
Zber papiera vždy vopred oznámime.



