Všetci vieme, že ak je niečo
opotrebované, staré a chceme si to zachovať, vyžaduje si to obnovu. Napríklad dom, auto, či domáci spotrebič.
Tak sme si v uplynulých týždňoch
mohli všimnúť aj rekonštrukčné práce
na našom gréckokatolíckom chráme.
Zub času značne poškodil jeho vonkajší
vzhľad a tak sme pristúpili k renovácii
fasády.
Avšak aj človek sám potrebuje
obnovu, oddych, relax. Napríklad obnovu účesu, chrupu, či vecí v šatníku.
Takisto sa žiada oddych a relax
po práci... Niekedy však zabúdame
na skutočnosť, že máme aj nesmrteľnú
dušu, o ktorú je tiež potrebné sa postarať.
Jednou z mnohých príležitostí, ktoré
máme k dispozícii, bola aj púť do
Krásneho Brodu a na Bukovú Hôrku
spojená s duchovnou obnovou organizovaná v spolupráci s obecným úradom.
V sobotu 17. júna 2017 sme sa ráno
vybrali autobusom „po stopách otcov
baziliánov“. Apoštolská penitenciária
dekrétom dňa 27. októbra 2016 v mene
Svätého Otca Františka vyhlásila
Jubilejný rok baziliánskeho Rádu sv.
Jozafáta, ktorý potrvá od 12. novembra
2016 do 25. novembra 2017. Jubilejný
rok baziliáni slávia pri príležitosti 400.
výročia obnovenia rádu. Práve z tohto
dôvodu sme si vyhliadli cieľ našej cesty

– miesta, ktoré sú v duchovnej správe
otcov baziliánov.
Vzhľadom na to, že trebišovský
kláštor (monastyr) azda všetci poznáme, sme sa vydali rovno do Krásneho
Brodu. Keďže bolo práve sedemnásteho, v tamojšom chráme pri kláštore prebiehali každomesačné modlitby na počesť blahoslaveného biskupa
Pavla Petra Gojdiča, OSBM. Po sv.
ruženci a akatiste k blahoslavenému
začala sv. liturgia, ktorú slávil medzilaborecký protopresbyter (dekan) o. Ján
Blaško. V tematickej kázni uviedol
množstvo príkladov prekliatia, ktoré si
často ani neuvedomujeme, že ich
vyslovujeme. Keď napríklad hovoríme
sebe, či deťom, že z nich nič nebude, že
sú
nemehlá...
už
ich
vlastne
preklíname... Svätú liturgiu koncelebroval ešte domáci otec bazilián Teodor
Kosť, OSBM a tiež o. Peter Pavol
Haľko, OSBM, exorcista prešovskej
eparchie. Ten po skončení sv. liturgie
viedol
ešte modlitby požehnania
s relikviami blahoslaveného a pomazanie posväteným olejom, ale aj dlhé
modlitby za oslobodenie a vnútorné
uzdravenie. Po chutnom guláši nás o.
diakon Teodozij Šnirc, OSBM sprevádzal areálom kláštora s vysvetľovaním
histórie rehole baziliánov.
Druhou lokalitou bolo pútnické
miesto Buková Hôrka, kde sa nám

venoval ďalší bazilián o. Anton Turčanik, OSBM. Predstavil nám históriu
tohto miesta i chrámu, v ktorom sme sa
pomodlili moleben k Božskému Srdcu.
Napriek skutočnosti, že všetky
obrady v Krásnom Brode boli v cirkevnej slovančine, kázeň a modlitby
oslobodenia v rusínskom jazyku, každý
účastník prišiel z tejto púte duchovne
naplnený. Okrem iného istotne aj
láskou, ktorá vyžarovala z každého otca
baziliána.
Milí Veľatčania, tak ako veci
potrebujú renováciu, aj človek sa potrebuje z času na čas obnoviť. Prajem
Vám, aby ste si dobre oddýchli počas
nastávajúcich prázdnin a obnovili tak
svoje telo, ale aby ste nezabúdali ani na
svoju dušu, ktorá tiež potrebuje
starostlivosť a obnovu. Ako hovorí čínske príslovie: Vec, o ktorú sa nestaráš,
neskončí dobre.
o. Ivan Molčányi
gréckokatolícky farár
P. S.: Ak by niekto cítil v srdci, že
chce prispieť na rekonštrukciu nášho
chrámu, môže tak urobiť osobne, alebo
aj prevodom na
farský účet:
SK56 0900 0000 0005 5113 4080. Pán
Boh zaplať!

Tešíme sa na prázdniny!
Slniečko už svojimi lúčmi zohrieva všetko navôkol a my sa už veľmi tešíme na prázdniny. Počas celého školského roka
sme každý deň stáli pred problémom výchovy a vzdelávania našich detí. Každodenne sme prechádzali malými tajomstvami
ich sveta a života. Boli sme obklopení ich túžbami, snažili sme sa poskytnúť im dostatok lásky a podnetov pre ich
sprostredkovanie. Táto etapa sa skončila a kým príde ďalšia deti si budú vychutnávať dva mesiace slobody. Ako ich prežijú
záleží na fantázií a vynaliezavosti rodičov. Nezabudnite však milovať svoje deti a snažte sa čo najčastejšie byť s nimi.
Počúvajte ako sa vaše deti hrajú na dvore s kamarátmi. Naučte ich ovládať sa, aby nepoužívali hrubé slová, aby na seba
nekričali, aby sa spolu hrali, vytvárali skutočné priateľstvá, aby si navzájom pomáhali. Nenechajte deti sedieť celý deň za
počítačom, tablety odložte do skrine. Hovorte so svojimi deťmi často a veľa. Odpovedajte im na každú otázku s láskou.
Podporujte detské bláznovstvá, smejte sa s nimi, spievajte si spolu, čítajte si. Zapájajte ich do všetkých domácich aktivít.
Choďte s nimi na kúpalisko, do lesa, objímajte spolu stromy. Vyjadrujte im svoju lásku každý deň, objímajte ich, maznajte
sa s nimi. Deti sú zázračné a zaslúžia si to. Vložiť veľa citu a pozornosti do výchovy vlastných detí je to najlepšie čo
môžete pre ne urobiť.
Eva Oriniaková
Riaditeľka MŠ
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Milí občania,
sme na prahu letného obdobia
a pre mnohých z nás je to čas
prázdnin a dovoleniek. Nepochybne je
to čas na zrelaxovanie a načerpanie
nových síl a energie. Každý z nás toto
obdobie prežíva iným spôsobom.
Napríklad voľný čas môžete využiť aj
na čítanie našich obecných novín.
Aj v tomto polroku Vás prostredníctvom nich chcem informovať
o niektorých aktivitách a ich výsledkoch, ktoré boli vykonané v našej
obci.
 V mesiaci január sme začali
s rozsiahlou rekonštrukciou prízemia
základnej školy. Táto rekonštrukcia
bola vykonaná v niekoľkých etapách:
 Zahŕňala stavebné úpravy celého
interiéru prízemia a to tak, že z dvoch
pôvodne veľkých tried boli stavebnými úpravami vytvorené 4 miestnosti
t. j. 2 triedy, 1 počítačová miestnosť
a zborovňa.
 Bol vymenený celý vykurovací
systém, včítane nových radiátorov
a plynového kotla.
 V ďalšej etape bola vymenená
vo všetkých triedach podlaha a bolo
namontované nové osvetlenie.
 Hygienické zariadenie a telocvičňa v tejto časti budovy boli zrekonštruované už koncom minulého roka.
 Budova základnej školy má
z časti novú fasádu, ktorá bola urobená v minulom kalendárnom roku.

 Po prázdninách sa do novo
zrekonštruovanej základnej školy vrátia naši žiaci.
 Od septembra budú otvorené dve
dvojtriedky pre 1. – 4. ročník.
 Pokračujeme v prácach na novej
autobusovej zástavke smerom na obec
Hrčeľ. V okolí zástavky, ako ste si
iste všimli, sme vybudovali kamenné
mostíky, na ktoré v ďalších mesiacoch
bude namontované zábradlie. S ich
výstavbou budeme pokračovať.
 V budove športového klubu
na futbalovom ihrisku sme vybudovali
nové sprchovacie priestory. Športovcom sú k dispozícii dve sprchovacie
miestnosti.
 S pomocou mladých nadšencov
vedených Ing. Marcelom Kolesárom
sme začali s prestavbou budovy lokalizovanej v parku za ZŠ na fitnesscentrum. Po ukončení prác v interiéri
urobíme aj novú fasádu tejto budovy.
 V tomto mesiaci sme začali
s výstavbou ďalšej časti chodníka
na Staničnej ulici. Táto aktivita je
pokračovaním schválenej rekonštrukcie chodníka v tejto časti obce.
 V mesiaci júl začneme s úpravou
priestorov okolo budovy hasičovne.
Okolie bude upravené podľa schváleného projektu. Na stavebné úpravy sa
bude využívať kameň z nášho regiónu
a v tomto priestore bude osadený
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žuráv, ktorý na tomto mieste
v minulosti bol a naši predkovia ho
využívali pri napájaní hospodárskych
zvierat.
 Máme pripravený stavebný projekt na rekonštrukciu budovy hasičovne a výstavbu prístreška za obecným úradom pre potreby sociálneho
podniku.
 Začali sme s prípravou projektu
pre rekonštrukciu kultúrneho domu.
 V máji sme zorganizovali pre
občanov obce výlet do kúpeľného
maďarského mesta Eger. Spokojní
a termálnou vodou unavení účastníci
výletu sa vrátili šťastlivo vo večerných hodinách domov.
 V júni obec bola spoluorganizátorom výletu s cieľom návštevy
kláštorov v okolí Krásneho Brodu
na východe Slovenska. Viac o tomto
výlete sa dočítate v článku nášho
gréckokatolíckeho farára PaedDr.
ThLic. Ivana Molčányiho.
 Aktivity obce a jej zamestnancov
sú rôznorodé, okrem pomocných stavebných prác naši pracovníci vykonávajú pravidelnú úpravu obecných
priestorov v obci ako je kosenie,
hrabanie, čistenie rigolov, natieranie
zábradlia a ostané údržbárske práce.
Patrí im za to veľká vďaka lebo bez
ich pomoci by sme nedokázali udržiavať priestory našej obce.
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
starosta obce

Kúpalisko na „Marii“ otvorené
Už tradične ako prvý v okrese dňa 11. 6. 2017 otvoril brány letného
areálu Penzión Aqua Maria Veľaty. Svojim návštevníkom ponúka kvalitné
služby a skvelé kúpanie.
Novinkou tohto leta je plavčícka veža, kryté sedenie
s kapacitou 24 miest a 30
nových lehátiek, ktoré taktiež prispejú k dobrej pohode kúpajúcich sa. K večernému kúpaniu prispeje aj
nová technológia s LED
terapiou. Už teraz rodina Rusňáková pripravuje novinky pre jesennú
sezónu a teší sa na vašu návštevu.
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Galéria osobností – Anna Takáčová, r. Figeľová
V roku 2006 sa uskutočnil prvý
ročník oceňovania Senior roka.
Benedikt – občianske združenie sa
rozhodlo oceniť seniorov, ktorí
pracovali v prospech svojich blížnych, ale aj celej spoločnosti. V druhom ročníku 2007 sa tejto pocty
dostalo pani Anne Takáčovej, ktorá
získala ocenenie Strieborná seniorka
roka 2007.
Pani Anna Takáčová, rodená
Figeľová sa narodila 1. 11. 1937
v obci Kašov. V rodnej obci chodila
do základnej školy 1. – 4. ročník,
do vyšších tried 5. – 9. ročník do susednej dediny Novosad. Keď sa
spoznala so svojim budúcim manželom pánom Jánom Takáčom po čase
padlo rozhodnutie, že sa zosobášia
a budú bývať v obci Veľaty. Narodilo
sa im 5 detí: Anna, Ján, Štefan,
Michal a Alenka. Najmladšie dieťa,
Alenka, potrebovala najviac starostlivosti. Keď dovŕšila školský vek,

sprevádzala svoju dcéru
do špeciálnej školy v Trebišove, stala sa na krátky
čas školníčkou, aby jej
bola nablízku. Jednoducho, bola jej radosťou
i darom od Pána Boha.
Vo veku 53 rokov sa stala
vdovou, a prebrala celú
starostlivosť o dcéru na
seba.
Pani Anna Takáčová
sa aktívne zapájala do života v obci. V kultúrnom dome sa
premietali filmy, a aj vďaka nej si ich
občania mohli pozrieť. Dlhšie obdobie
mala na starosti upratovanie budov
obecného úradu a kultúrneho domu,
ktorý poskytoval službu požičiavania
riadov v rámci usporadúvania svadieb, pohrebov, krstín, osláv. Ako 62ročná sa stala spoluzakladateľkou
folklórnej skupiny Veľatčanka, neskôr
vedúcou klubu dôchodcov, dvojnásobnou
absolventkou Akadémie Tretieho veku („Zdravie pre
všetkých...“
v rokoch 1998 –
2000 a 2001 –
2003). Dňa 7.
11. 1999 reprezentovala okres
Trebišov
na
5. ročníku festivalu
Zempľin

špiva a hutori v programe Ej, zahraj
mi hudačku, ktoré organizovalo
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom. Klub zdravotne postihnutých Sportinvalid z Kráľovského
Chlmca zorganizoval a udelil p. Takáčovej na akcii Deň športu a zručnosti
v disciplíne „Studená misa“ diplom za
2. miesto (23. 6. 2000) a 3. miesto
(22. 6. 2001, 8. 6. 2002). Medzi záľuby patrí vyšívanie, štrikovanie,
háčkovanie, aj keď teraz už je toho
menej. V našej obci žije už 61 rokov.
Od novembra ponesie na svojich
pleciach 8 krížikov, preto spolu s jej
najbližšími sa patrí poďakovať za
aktivity v rámci obci, ale aj za jej
príklad, ako sa starať o svojich
najbližších, za čo ju ocenili pred 10
rokmi v priestoroch Zlatej sály
Bojnického zámku.
Mgr. Monika Ostrožovičová

O našom rodákovi
Každá jedna mama na svete pocíti
v srdiečku veľkú radosť, keď jej
vlastné dieťa jej robí dobré meno. Nie
je tomu inakšie ani v prípade našej
obce, ktorá ako mama nás všetkých je
za svoju prítulnosť odmenená, poctená a hrdá.
V publikácií „Z dejín obce Veľaty“
je mnoho tých, ktorí ju preslávili. Ich
počet stále rastie. Medzi nich sa
zaradil aj ďalší náš rodák, Mgr.
Jaroslav Nináč. S jeho pisateľskými
aktivitami sme sa mali možnosť
zoznámiť najmä v Katolíckych novinách, kde často píše svoje postrehy

a úvahy. V roku 2015 mu vyšla jeho
prvá kniha príležitostných textov „Pre
príležitosti ktoré...“ a do života
čitateľa mu ju uviedol košický
gréckokatolícky
biskup
vladyka
Milan.
Neprešli ani dva roky a svetlo
sveta uzrela jeho druhá kniha, tento
krát zbierka básní, pod názvom
„Strapec z malých bobuliek“. V jeho
básnickej tvorbe je cítiť a vidieť jasne
vykreslený obraz lásky k človekovi
a k prírode. Lásku k rodnej dedine
opisuje v básni „Lesík môj zamilovaný“. Jeho viera v Boha sa dá vycítiť

takmer v každej básni. Veľmi pekne
ju opisuje a vykresľuje v relácii Boh
v mojom živote v rádiu Lumen. Jeho
hlboké myšlienky, krásne vykreslené
metaforami, sú jasným obrazom smeru a štýlu citlivej a pozornej duše
poeta. Ich čítanie je dojímavé a priam
núti čitateľa k zamysleniu sa a hľadaniu sa. Odporúčame Vám bližšie sa
zoznámiť s jeho tvorbou. Zbierku
básní „Strapec z malých bobuliek“ si
môžete zakúpiť na obecnom úrade
vo Veľatoch.
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Kalendár zvozu komunálneho odpadu na II. polrok 2017
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X
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X
X

X
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X
X
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X
X

16

21
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X
X

8
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5

8

PL
X
X
OO

X
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4

8
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3

7
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2

7

11
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1

6

10

X
X

KO + PL
X
X

XX
PL
DSO
X
X

DECEMBER

6

10

15

1
3

7

KO
PL
X
X

X

3

7
9

1

2

6

X
X

XX
X
X
KO

NOVEMBER

2

6
8

OKTÓBER

SEPTEMBER

31

X
X
XX
XX

SK
X
X

KO – komunálny odpad
OO – objemný odpad *

PL – plasty
SK – sklo

DSO – drobný stavebný odpad *

PA – papier

ŽE – železo

* kontajner pristavený pri hasičskej zbrojnici

Odpad vyložte pred dom najneskôr do 6:30 hod. Plasty nebudú odobrané, pokiaľ nebudú plastové fľaše
sploštené. VKM (Tetra Pak) sa zbierajú spolu s plastmi, nie znečistené. Separovaný odpad nebude
odobraný, ak bude obsahovať iný druh odpadu.
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