Milí Veľatčania,
V roku 2015 sa v našej obci narodilo 7 detí:
nedávno ma na istej internetovej stránke zaujal titulok
k článku, ktorý znel: „Strata dediny“. Išlo o príspevok, v ktorom autor
Ján Mantič
konštatoval ako sa v priebehu posledných dvadsiatich rokov vytratil
Matej Lukáč
z nášho vidieka folklór. Vraj najkrajšie ľudové piesne dnes skôr počuť
Sabína Spišáková
v mestách a zdá sa akoby si dedina a mesto v určitom ohľade vymenili
Štefan Siskovič
miesta. Je to skutočne tak?
Adam Köváry
S nostalgiou si spomínam na časy keď sa udalosti v dedine
Viktor Pohlodko
diali s akousi šablónovitou presnosťou. Príroda a ročné obdobia nám
Emma Čuchráčová
svojimi hodinami odbíjali a my sme v ich rytme začínali aj končili
svoju prácu. Takmer ako na povel sa sialo i sadilo, potom zbierala
úroda a oslavovali sviatky. Obraz dediny mal svoj tradičný rámec
a každý v ňom dokázal nájsť svoje miesto.
Ako je to dnes? Často bývame uzavretí vlastným pohodlím
V roku 2015 nás opustilo týchto 11 občanov:
a ak niečo potrebujeme, uháňame do obchodov, kde si chceme kúpiť
Helena Repovská
spokojnosť. Veď každá reklama nás presviedča, že luxusný život si
František Horný
zabezpečíme len vtedy, keď sa obklopíme luxusnými vecami. Kto si
Anna Rybárová
dnes trúfne na „luxus“ vlastnoručne vyrobených vecí, na zvláštnosť
Anna Fazekašová
ručných prác, domácej kuchyne, domácej zabíjačky, alebo len doma
Helena Kollárová
dopestovaného ovocia a zeleniny? Kto si trúfne nenapodobňovať
Terézia Ostrožovičová
najmodernejšie trendy a riadiť sa svojím zdravým rozumom? Všetci
Štefan Kozák
dobre vieme, že najcennejšie veci sú tie, ktoré vzišli z rúk našich
Emília Vašková
najbližších a majú rýdzo domácu značku. Stane sa tradícia a origiAndrej Lešík
nálnosť luxusom aj u nás?
Ing. Stanislav Jacko
Blížia sa Vianoce a my siahneme po tradíciách, prípadne
JUDr. Miroslav Repovský
po ich dozvukoch. Postačia nám na štedrovečernom stole „kozari
a bobaľki“, alebo budeme zháňať na poslednú chvíľu nórskeho lososa?
Sviatky, dedina a tradícia odjakživa patrili k sebe a my si vzájomne určite zavinšujeme lásku, pokoj, šťastie i zdravie.
Veru, ľahko sa to praje, ale aj k tomu treba ruku priložiť. Láska je krehký kvet. Keď ju pestujeme pokúsme sa prizrieť
pozornejšie a napríklad vystriedať mamku v kuchyni, keď varením na sviatky pol dňa „drží čestnú stráž“ pri sporáku.
Na ceste ku pokoju skúsme vyjsť z hluku obchodov a televíznych programov a naordinujme si vianočné ticho.
Pre zdravie, dovoľme si aspoň raz za deň dobre vyhladnúť. Otvorme bránu šťastiu aspoň jedným láskavým úsmevom hoc
aj neznámemu človeku.
Na záver teda prajem nám všetkým, aby boli tieto Vianoce jedinečné a nezabudnuteľné, veď jedinečnosť
a originalita ešte stále žijú aj na vidieku.
Petra Porubcová

Vinšujem Vam, vinšujem, na to Bože narodzeňe
hojňejši pokojňejši ročki dočekac,
ňe taki smutni, ale vešeli,
že by vaša pľevenka tak stala medzi stoškami
jak jasni mešačok medzi hvizdočkami
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Milí spoluobčania,
od Veľatských slávností konaných
z príležitosti 795. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci už
uplynul polrok. V pamäti mnohým
z nás však ostalo vystúpenie známej
folklórnej skupiny Kandráčovci, ktoré
sa konalo za pekného slnečného dňa.
V týchto dňoch sa v každom dome
v našej obci rodiny pripravujú na príchod Vianoc, sviatkov pokoja, mieru
a radosti. S blížiacim sa Silvestrom
a ukončením kalendárneho roku je tu
čas na zhodnotenie všetkého, čo sme
počas odchádzajúceho roku vykonali
a čo plánujeme vykonať v ďalšom
roku.
Pri sumarizovaní našej činnosti
v druhom polroku môžem spomenúť
najmä rekonštrukčné práce vykonané
na Dome smútku. V jesennom období
po ukončení prác v jeho interiéri
a exteriéri sme pristúpili k odvodňovacím prácam okolo tejto budovy.
Do interiéru sme zavesili ikonu
Vzkriesenia Krista, na ktorú bola
vyhlásená obecná zbierka. Vyzberali
sme 1 697,– € od 80 darcov. Po zaplatení dojednanej finančnej čiastky
sa zvýšilo 697,– €. Poslanci na zasadnutí zastupiteľstva rozhodli, že
uvedená čiastka sa použije na skvalitnenie ozvučovacieho systému v Dome smútku. V posledných dňoch boli
na Dome smútku vymenené troje
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dvere. Na zrealizovanie tohto zámeru
sme získali finančné prostriedky
z Úradu vlády. Z pridelenej čiastky
okrem už uvedených dverí budú ešte
financované nové interiérové žalúzie
a rekonštrukcia schodov. V letnom
období plánujeme položiť nový asfaltový koberec okolo Domu smútku.
V jesennom období sme získali
finančné prostriedky cez grantový
projekt na odstránenie divokých skládok. V našej obci takýchto divokých
skládok bolo viacero. Spomeniem napríklad pri železničnej stanici, na pozemkoch urbariátu za dedinou a iné.
Ukončili sme aj úpravu parkoviska
okolo materskej školy. Budúci rok
budeme v týchto prácach pokračovať
aj zo strany Športovej ulice pred lekárom a lekárňou.
Z menších aktivít možno uviesť
vymurovanie obecnej studne pri obecnej požiarnej zbrojnici. V budúcom
roku sa chceme venovať viac tomuto
priestoru. Plánujeme ho skvalitniť
a skrášliť, aby sa spomínaná budova
a jej okolie stali pekným obecným
námestím.
Ďalej chcem uviesť, že v mesiaci
november nám boli pridelené finančné
prostriedky na výmenu okien a zateplenie budovy základnej školy
v parku cez grantový projekt ktorý
sme podali. Plánované práce na tejto

budove budú realizované v jarných
mesiacoch.
Na nasledujúce obdobie sme
pripravili viacero projektov. Spomenúť môžem projekt na rekonštrukciu
cesty na Obchodnej ulici a projekt
na revitalizáciu Andrássyho parku.
V rámci Združenia Zemplín sme
pripravili spoločný projekt pre biologicky rozložiteľný odpad. Podobne
sme odovzdali aj projekt „Líder“
za Združenie Roňava. Pri úspešnosti
tohto projektu by sme mohli získať
finančné prostriedky na viaceré menšie stavebné práce.
V rámci ukončenia osláv 795. výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci sme pre Vás pripravili kalendár
2016 s retrospektívnym pohľadom
na život a prácu našich občanov
v minulosti. Dúfam, že na fotografiách si spomeniete na roky mladosti,
alebo spoznáte svojich blízkych.
Ale aby sme stále len nepracovali,
ale našli si čas na spoločné stretnutie
a zábavu, dávam všetkým občanom
obce do pozornosti túto informáciu.
V druhej polovici januára si chceme
pripomenúť tradíciu zakáľačiek, resp.
zabíjačkových hodov na nádvorí
obecného úradu. Dnes sa táto tradícia
už pomaly vytráca aj z našich domácností.
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
starosta obce

Čas radosti
Chvíle stretnutí človeka s blízkymi sú naj-vzácnejšie. Bežne sa
stretávame len letmo a krátko. Ženú nás povinnosti, úlohy, strháva nás
uponáhľanosť dnešného času a ľudí v ňom. Stres sa prenáša aj do našich
rodín. Zastavme sa a hľadajme porozumenie. Vhodný je na to čas
adventu, čas očakávania narodenia Pána, ktorého vyvrcholením je čas
vianočný, prinášajúci pokoj do nášho života. Ako sme ho prežili tento
raz?
U nás v Materskej škole a Základnej škole vo Veľatoch sme sa na tieto
krásne vianočné sviatky pripravovali
počas
celého
adventu. Vyzdobili sme okná, triedy a celú školu, čím sme prispeli
k rozvíjaniu estetického cítenia našich detí.
Ako každoročne, aj teraz sme 4. decembra privítali Mikuláša, ktorý nám
doniesol darčeky. Nacvičovali sme s deťmi program, s ktorým sme vystúpili
na vianočnej besiedke „Biele Vianoce“ 20. 12. 2015 v kultúrnom dome.
Rodičia boli dojatí a tešili sa zo svojich ratolestí. S príjemnými pocitmi
a slávnostne naladení sme sa rozchádzali domov pokračovať v oslave
najkrajších sviatkov v roku.
Eva Oriniaková, riaditeľka MŠ
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120. výročie úmrtia Aladára (1890 – 1895)
V rímskokatolíckom chráme Mena
Panny Márie vo Veľatoch sa oproti
vchodu do sakristie nachádza svetlá
mramorová doska upevnená na stene
chrámu, na ktorej je erb rodu
Andrássyovcov. Pred rekonštrukciou
kostola za dp. Juraja Petríka sa táto
doska nachádzala na podlahe pred
hlavným oltárom. Čo sa však skrýva
za pamätnou tabuľou s menom
Aladár?
Prvorodený syn svojich rodičov,
Aladár Jozef Mária, sa narodil
vo Veľatoch (Velejte) 2. októbra 1890
a 11. októbra ho pokrstil kňaz zámku
Michal
Martón.
Meno
dostal
po starom otcovi, grófovi Aladárovi
Andrássym, ktorý bol členom Hornej
komory Uhorského snemu a držiteľom Rádu zlatého rúna. Obaja rodičia
boli rímskokatolíci. Otec, gróf Alexander (Sándor) Andrássy (* Bratislava
19. 6. 1863,
† Budapešť
20. 7. 1946) a matka Marietta – Mária
Angelika Esterházy de Galántha GR
(* Bratislava 14. 1. 1870, † Budapešť
16. 3. 1962) sa zosobášili v Bratislave
roku 1889. Za krstných rodičov
svojho dieťaťa si vybrali členov svojej
rodiny. Krstným otcom bol gróf
Aladár Andrássy a krstnou mamou
grófka Alexandrina Rossi. Manželia
sa z prvorodeného syna tešili necelých
5 rokov. Začiatkom roka 1895 ochorel

(črevné ťažkosti) a 27. februára 1895
zomrel. Aladára pochovali v presbytériu
veľatského
chrámu,
kde
na podlahu osadili dosku a biely mramorový krížik (dnes je umiestnený
z vonkajšej strany chrámu). Miesto
na sedenie pre manželov bolo vo svätyni pod druhým oknom z južnej
strany, kde sa nachádzala tzv. „grófska lavica“ a v súčasnosti práve tam je
umiestnená pamätná doska. Rodičia
mali teda pred sebou neustálu spomienku na svojho prvorodeného syna.
Obetný stôl sa v tom čase nenachádzal
na terajšom mieste. Bohoslužby sa
slúžili v latinskom jazyku pri oltári
a kňaz bol otočený chrbtom k ľudu.
Gróf a grófka Andrássyovci sa radi
zdržiavali v našej obci, mali tu pohodlné sídlo, kúpele (Slaná studňa)
i poľovnícky revír. V tom období
vo Veľatoch
fungovala
poštová
stanica (1794) i železničná trať
(1871), ktorá spájala Michaľany
s mestom Humenné, kde mala grófska
rodina ďalšie majetky. Zásluhu
na stavbe trate mal i Aladárov starý
otec, ktorý sa snažil napĺňať rodové
heslo Andrássyovcov „Fidelitate et
fortitudine“ („Vernosťou a chrabrosťou“), o čom svedčia mnohé aktivity,
ktoré vykonával ako zemplínsky
župan v rokoch 1867 – 1872, člen
predsedníctva Maďarskej všeobecnej

úverovej banky, člen konzorcia Uhorskej severovýchodnej železnice a iné.
Alexandrovi a Mariette sa vo Veľatoch narodil aj druhý syn Imrich
Jozef Mária (* Velejte 17. 11. 1891,
† USA september 1985) a pokrstil ho,
podobne ako Aladára, zámocký kňaz
dňa 22. 11. 1891.
Ďalší syn, Michal Jozef Mária
(* Velejte
7. 5. 1893,
† Kanada
30. 6. 1990) bol rovnako pokrstený
Michalom Martónom. Manželia sa
po troch chlapcoch tešili aj z dievčatka, ktoré sa im narodilo v našej
obci a dali mu meno Margita
(* Velejte 30. 8. 1902, † Budapešť
13. 9. 1984).
V súčasnosti potomkovia členov
rodiny narodených vo Veľatoch žijú
v zahraničí. V auguste 2010 navštívila
náš kostol pravnučka Júliusa Andrássyho Zita Borbála Pallavicini s manželom. Aj v roku 2015 zavítali do našej dediny priami potomkovia
Alexandra Andrássyho. V tomto roku
uplynulo už 120 rokov od smrti
Aladára Andrássyho. Jeho rodina
pochádzajúca z betliarskej (rožňavskej) vetvy rodu sa v minulosti výrazne pričinila o zveľadenie a zviditeľnenie našej obce. Je na nás všetkých,
aby sme rozvíjali to, čo oni zanechali,
hoc jediným pamätníkom tejto vplyvnej šľachtickej rodiny vo Veľatoch sú
fotografie, mramorový kríž a tabuľa
z náhrobku malého Aladára.
Mgr. Monika Ostrožovičová
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Stretnutia
Nie je dobre byť človeku samému
– čítame na začiatku Biblie. Hovorí
sa, že človek je tvor spoločenský. Je
pre neho prirodzené, že nechce byť
sám. V roku 2015, ktorý sa pomaly
končí, sme mali mnoho príležitostí na
vzájomné stretnutia. Viaceré boli
výnimočné a preto by som sa chcel
k nim v krátkosti vrátiť a pripomenúť
ich prostredníctvom niekoľkých fotografií.
Naša obec bola 1. mája cieľom pre
asi 130 cyklistov – účastníkov cyklotúry po trebišovskom okrese. Po
modlitbe v cerkvi sme sa stretli pri
výbornom guláši v kultúrnom dome.

– Deň otvorených kláštorov sa stal
príležitosťou navštíviť spoločenstvo
rehoľných sestier Redemptoristiek
v Lomnici pri Vranove nad Topľou.
Tie nám pripravili pestrý program,
ukázali kláštor a oboznámili nás
so svojou rehoľou i prežívaním každodenného života v modlitbe za celý
svet.

určite neoľutovali.
15. septembera sa konala púť
do maďarského Mária Pócsu. Takmer
stovka pútnikov z Veľat, Hrčeľa
a Luhyne sa pripojila k ďalším asi
dvom tisíckam z vyše štyridsiatich
farností.
30. októbra popoludní sme sa
stretli pri príležitosti posvätenia obno-

O obecnom výlete dňa 20. júna
po drevených chrámoch Bardejovského okresu sme si mohli viac
prečítať v posledných Veľatských
ozvenách. 24. júna sme sa stretli
s pánom Zdenkom Dzurjaninom,
ktorý odfotografoval všetky kostoly
na Slovensku. Bolo ich presne 4125.
Vyše hodinová beseda zaujala všetkých zúčastnených.

Keďže Veľatské slávnosti (5. júla)
na začiatku prázdnin oslávili 795.
výročie prvej písomnej zmienky
o obci, obľúbenú „vatru“ sme preložili
na záver prázdnin (30. augusta).
Stretnutie bolo príjemné až na to, že
z dôvodu extrémneho sucha sme nemohli zapáliť samotný oheň.
Duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou viedli v dňoch 4. – 6.
septembra otcovia Baziliáni z trebišovského kláštora. Začala sa procesiou – slávnostným prinesením kópie
zázračného obrazu Krásnobrodskej
Bohorodičky. Stretnutia pri našej
nebeskej Matke zostávajú v živej
pamäti tých, ktorí neváhali prísť –

veného Domu smútku a v ňom ikony
Vzkriesenia, na ktorú prispelo vyše 70
darcov. V nedeľu 1. novembra sme sa
opäť zišli na cintoríne, kde sme
modlitbu za zosnulých začali posvätením obnoveného kríža.
V nedeľu 6. decembra sme sa
zhromaždili pri ikone sv. Mikuláša
v našej cerkvi. Po sv. liturgii deti
z miestnej Základnej školy vystúpili
s krátkym programom o sv. Mikulášovi. Niekoľko odvážnejších predviedlo aj svoje spevácke, či recitačné
talenty a všetky odišli z tohto
stretnutia obdarované.
Milí Veľatčania, na Vianoce sa rodiny schádzajú, lebo nie je dobré byť
človeku samému. Boh sa stal jedným
z nás. Narodil sa pre nás v Betleheme.
Príďme sa mu aj my pokloniť k našim
chrámovým jasličkám. Prajem vám
pokojné a milostiplné STRETNUTIE
s novonarodeným Pánom Ježišom
Kristom.

V roku 2015 cirkev prežívala Rok
zasväteného života. V rámci neho sme
boli 31. mája obohatení o prednášku
o. Metoda Lukačika, CSsR., viceprovinciálneho predstaveného rehole
redemptoristov na Slovensku. 27. jún

o. Ivan Molčányi
gréckokatolícky farár
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Veľatský lesný beh
Veľaty sa počas víkendovej soboty 5. 9. 2015 opäť po roku stali dejiskom krosového bežeckého podujatia „Veľatský
lesný beh“. Organizátori pripravili pre rekreačných bežcov ľahšiu – 11km trať a pre tých viac trénovaných náročnejšiu –
17km trať. Za daždivého počasia sa na štart postavilo viac ako 50 bežcov, ktorých prišla podporiť ešte väčšia skupina
divákov. Súťažilo sa na prevažne lesnej trase, na ktorej museli bežci zdolať niekoľko prekážok - napr. potok, spadnuté
konáre či blato. S náročnou traťou si najlepšie poradili v jednotlivých kategóriách:
ženy 17 km: 1. Andrea Pavlovská
1:28:48 (traťový rekord)
ženy 11 km: 1. Anna Vargová
1:11:27
2. Natália Volkošáková 1:33:11
2. Monika Jurková 1:11:35
3. Anna Poľaková
1:48:52
3. Ľubica Revajová 1:12:20
muži 17 km: 1. Vladimír Čeklovský 1:13:04 (traťový rekord)
muži 11 km: 1. Daniel Moňák
0:55:30
2. Michal Harach
1:17:29
2. Pavol Širotník
0:55:56
3. Miloš Novák
1:21:08
3. Daniel Petro
0:57:26
Vďaka patrí hlavne podnikateľom
z našej obce i iným organizáciám,
ktoré nám prispeli či už finančne
alebo darom. Najlepší bežci dostali
zaujímavé hodnotné ceny a ostatných
potešilo tričko, ktoré im bude toto
naše podujatie pripomínať. Športovci
a dobrovoľníci mali k dispozícii
občerstvenie a pohostenie od našich
sponzorov.
Týmto by sme sa chceli poďakovať našim partnerom, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu
tejto akcie – GBS, Obecný úrad Veľaty, FK Veľaty – Ondrej Hanc, Topklima, Daikin, František Čuchráč CHURACH,
Aqua Maria, Espresso VAMA, BUILT-IN, FRESH – BoNa, Preterm, Lekáreň Verbena, Urbárske pozemkové
spoločenstvo Veľaty a Poľovnícke združenie 30–06 Veľaty, Hobes Slovakia, Heineken, Areál Divoká Voda, Miriam
Kičiňová – Štátne divadlo Košice, Divadlo Jonáša Záborského Prešov a SND, Exisport, www.TvojTrebišov.sk,
www.tvrdak.sk a www.velaty.webnode.sk. OBROVSKÁ vďaka patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali
s prípravami a ktorí sa starali o hladký priebeh súťaže na ihrisku či na trati. Bez nich by zorganizovanie tohto podujatia
nebolo možné. Ďakujeme aj našej profesionálnej záchranárke za starostlivosť o súťažiacich, Viktorovi Domarackému
a Igorovi Brodovi za uvarenie vynikajúceho guľášu, Danielovi Petričkovi za ozvučenie, Silvii Lehotskej za krásne maľby,
ktoré vyčarovala na detských tvárach a dopravnej polícii, ktorá sa postarala o bezpečnosť pri križovaní hlavnej cesty.
Dúfame, že sa Veľatský lesný beh v našej obci udomácni a veríme, že sa nám ho v ďalších ročníkoch podarí zveľaďovať,
aby sme k športovej aktivite prilákali čo najviac ľudí.
V závere pozývame všetkých priaznivcov športu na rekreačný pingpongový turnaj, ktorý sa uskutoční na 2. sviatok
vianočný – v sobotu 26. 12. 2015 od 14:00 v kultúrnom dome vo Veľatoch. Podmienka účasti – spokojná vianočná nálada
a aspoň 1 ruka, ktorá udrží pingpongovú raketu.
Všetkým Veľatčanom prajeme požehnané sviatky.
Vladimír Jacko, Vladímir Viernus a Peter Kavuľa
organizátori Veľatského lesného behu

Nová sezóna FK
Ako sme už uviedli v minulom článku, futbal vo Veľatoch nabral nové rozmery. Do obecného futbalu sa vrátilo
mnoho bývalých hráčov a postupne sa vo Veľatoch vytvára pomerne slušná partia ľudí, ktorí majú záujem robiť
s futbalom. Ich spoločným cieľom je to, aby sa futbal v obci opäť dostal na vysokú priečku záujmu. Do zostavy Veľat
sa pred touto sezónou vrátili opory Ján Ižo, Peter Širotník, Martin Kalan a dopĺňajú ich nové tváre z Michalian
Jaroslav Kremenák a z Košíc Lukáš Mojsej.
Novú sezónu 2015/2016 začalo mužstvo vedené kapitánom Štefanom Bobíkom naozaj veľmi sľubne. Veď
po šiestich zápasoch jesennej časti ani v jednom zápase nezaváhali a inkasovali iba 4 góly. Je však potrebné
pripomenúť, že jarná časť sezóny bude pre zverencov Františka Tomka st. pomerne náročná. Väčšiu časť zápasov
odohrá mužstvo na pôde súpera a ich postavenie v tabuľke bude určite pre súperov výstrahou. Ostáva už len veriť, že
jarná časť sezóny bude pre tento tím obdobná ako jesenná a potvrdí svoje úspechy. Pevne veríme, že futbal
vo Veľatoch naberie znova na intenzite a stane sa neoddeliteľnou súčasťou nedeľných popoludní.
JUDr. Daniel Petričko
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Výsledky jesennej časti futbalovej sezóny
1
2
3
4
5
6
7

Lokomotíva Michaľany C - Veľaty
FK Slavoj Sečovce
FC Tokaj Tŕňa
TJ Dargovských Hrdinov Dargov
FK Kysta
OFK Vojčice B
TJ Poľnohospodár Dvorianky

6
6
6
6
6
6
6

6
4
3
3
2
0
2

0
1
1
0
0
0
0

0
1
2
3
4
6
4

18:4
22:11
15:11
10:8
15:19
3:24
17:23

18
13
10
9
6
0
6(-9)

6
4
7
0
-6
-9
-3

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na I. polrok 2016
JANUÁR
1
XX
2
X
3
X
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

XX
X
X

X
X
KO
PL
X
X

FEBRUÁR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

X
X
KO
PL
X
X

X
X

X
X

X
X

KO – komunálny odpad
OO – objemný odpad *
DSO – drobný stavebný odpad *
ŽE – železo

MAREC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KO
PL
X
X

X
X
OO

KO
X
X

XX
X
X
XX

APRÍL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

X
X
KO
PL
X
X

X
X

X
X

ŽE
X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MÁJ
X

KO + DSO
X
X

PL
X
X

PA
X
X

KO
X
X

JÚN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

X
X

PL
X
X

X
X
KO

X
X

SK + PL

PL – plasty
SK – sklo
PA – papier

* kontajner pristavený pri hasičskej zbrojnici
Odpad vyložte pred dom najneskôr do 6:30 hod. Plasty nebudú odobrané, pokiaľ nebudú plastové fľaše sploštené.
Separovaný odpad nebude odobraný, ak bude obsahovať iný druh odpadu.
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