Máš čas?

V roku 2017 sa v našej obci narodilo 8 detí:
Výraz „nemám čas“ je frekventovaným slovným spojením dnešnej
Dávid Hanc
doby, o ktorej sa hovorí, že je uponáhľaná. V Biblii v knihe Kazateľ
Jaroslav Mantič
však môžeme čítať: „Všetko má svoj čas.“ (Kaz 3,3)
Michal Balog
Milí Veľatčania, pripravujeme sa na Vianoce – sviatky, pri ktorých
Rebeka Ivaničová
si môžeme uvedomiť slová z Písma: „...keď prišla plnosť času, Boh
Niko Jevoš
poslal svojho Syna“ (list Galaťanom 4,4), aby nás vykúpil.
Dávid Fedorišin
Mnoho ľudí tvrdí, že nemá na nič čas. Koľko však času dokážeme
Sarah Pačutová
premrhať, zle využiť? Ruku na srdce! Naozaj múdro využívame čas,
Natália Sirmaiová
ktorý máme? Koľko čas márnime a venujeme zbytočnostiam?
Nedávno som si urobil jednu štatistiku, kedy som ohodnocoval
maily, ktoré mi prišli do mailovej schránky. Štatistika dopadla
približne takto: „skutočne dôležitých“ mailov som dostal 9 a mailov,
V roku 2017 nás opustilo týchto 12 občanov:
ktoré som ohodnotil slovami „nie vyslovene nutné, ale dobre, že
Mária Kazienková
o nich viem“, bolo 8. Avšak za rovnaké obdobie som dostal do
Ján Bobík
schránky až 114 mailov, ktorých otvorenie by bola úplná strata času!
Anton Repovský
Ktosi múdry povedal: o piatom Božom prikázaní (teda o prikázaní
Mária Arendášová
„Nezabiješ!“) rozmýšľaj aj takto: Nezabiješ čas!
Ján Rybár
V knihe Ako získať viac času pre rodinu som čítal, že Božie meno
Imrich Pavlík
„Ja Som, ktorý Som“ má ešte oveľa hlbší a osobnejší význam, ktorý
Jozef Ostrožovič
by sa dal voľne preložiť skôr ako: „Som tu pre teba.“ Boh má pre
Štefan Hudák
každého z nás čas. Vždy. Máme ho však aj my pre Neho? A čo čas pre
Ján Šandor
rodinu? Skúsme počas nastávajúcich sviatkov, no nie iba počas nich
Júlia Poláková
dať pocítiť svojim najbližším (osobitne rodičia deťom), že som tu pre
Ján Rendeš
nich, že mám pre nich čas.
Mikuláš Džubak
Betlehemské dieťa Ježiš príde k nám opäť „na svoj čas“. Bude mať
pre teba čas a bude čakať, či si aj ty nájdeš čas prísť k Nemu.
Prajem všetkým pokojné a požehnané sviatky Narodenia Pána, Božiu múdrosť rozlišovať podstatné od nepodstatného,
chrániť sa toho, čo ma oberá o čas a silu konať veci správnym spôsobom.
o. Ivan Molčányi, gréckokatolícky farár

Do školy prišiel Mikuláš

Sviatok svätého Mikuláša je milým
zvykom a tradíciou všade na svete a neobišiel
ani našu školu spolu s čertom. Deťom
doniesol sladkú odmenu, na ktorú netrpezlivo
čakali. Sladké potešenie deťom zasponzoroval aj majiteľ penziónu Aqua Maria Veľaty
p. Rusňák.
Dňa 14. 12. 2017 sa uskutočnila v priestoroch školy vianočná besiedka. Detičky pod
vedením učiteliek, sa predstavili pestrým
kultúrnym programom. Nesmela chýbať vianočná koleda, báseň, pesnička, či tanček.
Za svoje pekné vystúpenie boli žiaci
odmenení sladkosťami od p. starostu.
V mene celého kolektívu ZŠ Veľaty Vám prajeme krásne a pokojné
sviatky.
uč. Dominika Domaracká
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Milí občania,
prežívame čas adventný, čas radosti,
lásky a očakávania nového roku
so želaním, aby nám priniesol splnenie všetkých našich túžob a prianí.
Je tu obdobie, keď chcem zhrnúť
naše celoročné pracovné aktivity.
Končiaci rok bol v poradí ďalší, plný
náročných úloh a mnohokrát nepriaznivých okolností osobných i pracovných. Pracovná činnosť pracovníkov obecného úradu a občanov podieľajúcich sa na verejnoprospešných
prácach obce sa začína po 1. januári
a končí sa na Silvestra. Z toho dôvodu
v mojom hodnotení spomeniem len
niektoré realizované projekty.
Ukončili sme rozsiahlu rekonštrukciu pôvodnej budovy základnej
školy. Z dvoch pôvodne veľkých tried
boli stavebnými úpravami vytvorené 4
miestnosti, t.j 2 triedy, 1 počítačová
miestnosť a zborovňa. Po letných
prázdninách sa do novo zrekonštruovanej základnej školy vrátili žiaci.
Od septembra vyučovanie prebieha
v dvoch dvojtriedkach pre 1. - 4. ročník. Žiakom slúžia aj nové toalety
a telocvičňa. Viacerí občania i rodičia
detí pri otvorení školy konštatovali, že
interiér budovy v dnešnej podobe
vyzerá lepšie ako bol pôvodný.
V letnom období sme pokračovali
vo výstavbe chodníka na Staničnej
ulici. Upravili a presvetlili sme aj
okolie priľahlej asfaltovej cesty, čo
skvalitnilo celkový pohľad na túto
časť obce. V budúcom kalendárnom
roku budeme pokračovať v predlžovaní chodníka.
Podarilo sa nám v spolupráci
s mladými nadšencami z našej obce
zrekonštruovať pôvodnú robotnícku
budovu pri základnej škole na fitnesscentrum. Dnes toto zariadenie je otvorené a slúži všetkým, ktorí majú chuť
si zacvičiť.
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V tomto kalendárnom roku sme
pokračovali aj v úprave okolia autobusovej zástavky smerom na obec
Hrčeľ. Spevnili sme okraj chodníka,
vystavali sme kamenné múriky, namontovali zábradlie. Vo výstavbe kamenných múrikov v obci a v úprave
tohto priestoru budeme pokračovať aj
budúci rok.
Začali sme s úpravou okolia hasičskej zbrojnice. Osadením žurávu
sme chceli pripomenúť občanom staré
časy, tu na tomto mieste gazdovia
napájali zvieratá po ich príchode
z paše do dediny. Tento projekt bol
financovaný z programu „Rozvoj vidieka“. Tomuto priestoru sa budeme
venovať aj budúci rok. Máme
pripravený stavebný projekt na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice.
Zriadili sme sociálny podnik –
obecnú eseročku Thermostav s.r.o.
so 100% vlastníctvom obce. Táto spoločnosť sa okrem iných predmetov
podnikania bude zaoberať predovšetkým spracovaním odpadového dreva
a stavebnou činnosťou. Veríme, že
táto činnosť obci pomôže.
V súčasnosti upravujeme priestory
obecného úradu, nutne potrebujeme
vytvoriť ešte jednu kanceláriu. Dôvodom je delimitácia mnohých kompetencií na obecné úrady a vznik
obecnej firmy. V budúcnosti, v prípade potreby občania budú môcť využívať aj druhý vchod na obecný úrad.
Na jar za obecným úradom začneme v súlade so stavebným projektom
s výstavbou prístreška pre potreby
sociálneho podniku.
Aj tohto roku sme zaznamenali
zvýšený počet stravníkov zo strany
našich seniorov (dôchodcov) o varenú
stravu. Títo majú možnosť obedovať
priamo v jedálni pre seniorov zriadenej v budove MŠ alebo obedy v obedároch im roznášajú pracovníčky

Angličtina hrou
Aj v tomto školskom roku sa v našej materskej škole vyučuje
anglický jazyk. Deti sa na túto hodinu vždy tešia. Keďže ešte
v tomto veku nevedia písať ani čítať, učíme sa pomocou rôznych
hier, piesní a riekaniek. Týmto spôsobom si deti vytvárajú k učeniu
sa cudzieho jazyka pozitívny vzťah. Učenie ich baví a nové
poznatky prijímajú úplne prirodzene a automaticky. Vo vyučovaní
anglického jazyka pokračujeme aj v našej základnej škole už
od prvého ročníka.
PaedDr. Martina Molčányiová

obecného úradu. Cena obedu pre dôchodcov v tomto stravovacom
zariadení je 1,70 €, ktorá je v porovnaní s okolitými obcami najnižšia.
Zo spracovaných projektov možno
spomenúť projekt na zateplenie
a vykurovanie kultúrneho domu. Kultúrny dom by sme radi vykurovali
štiepkou a to teplovodom z obecného
úradu. Chceli by sme túto budovu
viac využívať pre rôzne voľnočasové
aktivity našich občanov.
Čo plánujeme z kultúrnej oblasti?
V spolupráci so ZO SZPB pripravujeme tanečnú zábavu 27. januára 2018
v našom kultúrnom dome. Cena lístkov bude primeraná nášmu regiónu
a touto cestou pozývame všetkých
mladých aj skôr narodených aby
prijali pozvanie a prišli sa zabaviť.
Vo februári v čase fašiangu plánujeme opäť zorganizovať obecnú zabíjačku na ktorej chceme pripraviť
a ponúknuť Vám rôzne zabíjačkové
špeciality. Tešíme sa na stretnutie
s Vami pri dobom jedle a ľudovej
hudbe.
Neviem či je to málo a či veľa, čo
sa nám tento rok podarilo, máme toho
pripraveného viac, no však musíme
byť trpezliví, legislatívu nevieme
obísť.
Milí spoluobčania. Na záver mi
dovoľte, aby som sa Vám všetkým
poďakoval za podporu a spoluprácu
na rozvoji našej obce. Úprimne Vám
prajem, aby ste tento predvianočný
čas prežili bez stresu a napätia
a s pokojom v duši mohli sadnúť si
k štedrovečernému stolu. Nastávajúci
rok 2018 nech je pre nás všetkých
rokom dobrého zdravia, porozumenia
a obyčajného ľudského šťastia.
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
starosta obce

OZ Stopa v spolupráci s Obcou
Veľaty pozývajú všetkých
priaznivcov športu na už tradičný
stolnotenisový turnaj, ktorý sa tento
rok uskutoční v pozmenenom čase –
na prvý sviatok vianočný,
25. 12. 2017 od 17:00
v kultúrnom dome vo Veľatoch.
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Ďalší aktívny rok v OZ Stopa
Ako naznačuje titulok článku, OZ Stopa v tomto roku
nezaháľala. V júni sa jej podarilo zorganizovať úspešný
Nočný beh v Trebišove (účasť 500 bežcov), koncom
augusta túru na Zbojnícku chatu vo Vysokých Tatrách a
v septembri 4. ročník Veľatského lesného behu, ktorého
účasť opäť prekonala predošlé ročníky. Trať si vychutnali
aj štyri Nordic-walkingové Veľatčanky, ktoré si trať prešli
rýchlou chôdzou s chodeckými palicami.
OZ Stopa ďakuje za podporu všetkým dobrovoľníkom,
sponzorom, pánovi starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a všetkým, ktorí
podporili beh finančne a vecnými darmi.
Tento rok bola OZ Stopa prvýkrát prijímateľom 2%
z daní. Z prijatých darov boli okrem preplatenia cestovných
nákladov na túru do Tatier a tričiek pre dobrovoľníkov
Veľatského lesného behu podporené aj FK Veľaty –
zakúpením troch profesionálnych futbalových lôpt a veľatská
posilňovňa – zakúpením kvalitnej multifunkčnej hrazdy.
Peniažky, ktoré združenie získalo prostredníctvom 2% z daní
tak boli použité na podporu športu a dobrovoľníctva
predovšetkým v našej obci.
Veríme, že spolu s podporou tých najlepších
dobrovoľníkov na Slovensku – Veľatčanov – sa OZ Stope
bude aj naďalej dariť pripravovať skvelé podujatia a
zviditeľňovať našu obec v tom najlepšom svetle.
Všetkým Veľatčanom prajeme požehnané sviatky.
Vladimír Jacko, Vladímir Viernus a Peter Kavuľa

Zima robí čáry – máry, december je v kalendári
Mesiac december v sebe skrýva akési tajomné čaro. Čaro, ktoré
so sebou prinášajú Vianoce. Tieto najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa
slávia po celom svete. Tešia sa na ne deti, aj dospelí. Na Vianoce sa
pripravujeme počas celého adventu. Tak to bolo aj v našej materskej škole.
Celú školu sme si krásne vyzdobili, pretože šiesty december sa blížil
a konečne k nám zavítal Mikuláš. Vôbec sme sa nebáli, lebo Mikuláš bol
veľmi milý, stále sa
na nás usmieval,
dokonca s nami aj
spieval. A čo je najdôležitejšie, prišiel
s plným
vrecom
darčekov, ktoré nám rozdal, lebo do materskej školy chodia iba
poslušné deti. No darčekov niky nie je dosť, preto sme pripravili
vianočnú besiedku. Vystúpili sme pred rodičmi v materskej škole,
spievali sme, recitovali, tancovali. Rodičia sa z nás veľmi tešili a
možno boli aj slzičky šťastia.
V mene kolektívu a detí materskej školy vám prajeme, nech
vás ruka Božia pevne v novom roku vedie, nech dary jeho milostí
vás po celý rok chránia, nech vám dá šťastie, radosť a hojnosť
požehnania.
Eva Oriniaková, riaditeľka MŠ
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Patriotizmus vo Veľatoch
Budúcnosť patrí mladým. Aj takto
by som začal úvod svojho príspevku,
nakoľko by som veľmi rád poukázal
na postupnú generačnú výmenu
v spoločnosti, ktorá sa dotýka aj našej
obce. Nedá mi nereagovať na obdobie
posledných mesiacov, kedy bádať, že
mladá generácia v obci sa začína prebúdzať a chytá opraty po staršej generácii do vlastných rúk. Za posledné
obdobie možno sledovať, ako sa nám
pomaly vytvárajú rôzne organizácie či
zoskupenia, ktoré majú všeobecne
prospešný charakter a zároveň kvalitne reprezentujú obec. Mnohé organizácie sú nové a mnohé tu už boli
v minulosti a došlo len k ich obnove.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Veľaty – Dedičstvo, ktoré
nám zanechali naši predkovia, ktorí
svoje ťažko zarobené peniaze investovali do odkúpenia lesov a polí od
grófa Andrássyho,
má
svojho
správcu. Po iniciatíve pána Michala
Petrička, ktorý dokázal všetky potrebné písomnosti dať dohromady, cez
dlhoročné hospodárenie a starostlivosť od pána Jána Kolesára, je tu dnes
v poradí tretí správca – pán Michal
Cap. Iniciatívu predsedu pozemkového spoločenstva a ľudí okolo neho je
potrebné vysoko vyzdvihnúť. Prácu,
ktorá nie je ľahká, odvádzajú bravúrne
a s láskou. Výsledkom je krásny
a čistý les, čo je výborný odkaz pre
ďalšie generácie.
Poľovnícke združenie 30–06
Veľaty – Mnoho ľudí ma skreslenú
predstavu o činnosti poľovníctva. Poľovníctvo nie je len lov zvierat, ale
predovšetkým starostlivosť o zvieratá.
Veľmi úzko súvisí s prácou v lese
a preto niet divu, že mnoho z členov
pozemkového spoločenstva sa aktívne
realizuje aj pri výkone poľovníctva.
Už vyššie spomenutý Michal Cap, či
Jozef Kišš a Tomáš Pačuta, berú
členstvo v združení naozaj zodpovedne a obetavo pristupujú k zveľadeniu
výkonu poľovníctva.
Dobrovoľný
hasičský
zbor
(DHZ) Veľaty – DHZ Veľaty fungoval v obci veľmi dlho. Pamätáme si
rôzne súťaže, ktoré sa organizovali aj

v našej obci, ktoré mal dlhé roky pod
rukou veliteľ, pán Alfréd Donth.
Od roku 2015 sa začalo s procesom
obnovy DHZ Veľaty, ktorého výsledok bolo hasičské vozidlo značky
IVECO, ktoré naši hasiči dostali
darom od ministra vnútra. Vysoko
oceňujem prístup nových členov,
hlavne Rastislava Eliáša, Zdenka
Ihnáta či Viktora Domarackého, ktorí
sa tejto šance chytili a postupne tvoria
širšiu a širšiu základňu dobrovoľných
hasičov. Samozrejme, dbajú aj na odbornú zdatnosť a zúčastňujú sa rôznych školení a kurzov. Rovnako sa
angažujú aj po stránke spoločenskej,
kde tento rok zorganizovali 1. Hasičský majáles.
OZ Stopa – Skupina nadšencov
behu sa vo Veľatoch rozhodla, že
zorganizujú bežecké preteky. Určite
zaujímavá a pútavá myšlienka, pretože sa nejedná len o hoc aké preteky.
Ide o beh cez obec, les a pole, ktorý si
našiel svoje umiestnenie v hľadáčiku
známych bežcov. Organizátori Vladimír Jacko, Vladimír Viernus a Peter
Kavuľa premenili toto každoročné
podujatie do úžasnej oslavy behu.
Navyše svoje aktivity rozvíjajú ďalej
a organizujú Nočný beh mestom
Trebišov.
Posilka klub – Takmer každý mladý človek aspoň raz navštívil posilňovňu. Mládež v meste má v takýchto
aktivitách výhodu, a preto sa skupina
okolo Marcela Kolesára rozhodla, že
nielen otvoria vlastnú posilku, ale že
staré schátralé priestory si zrekonštruujú a vytvoria moderný priestor,
za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani vo
veľkomeste.
FK Veľaty – Niet hádam inej
aktivity, ktorá by sa spájala s nedeľou
poobede, ako je futbal na dedine. Aj
vo Veľatoch má futbal svoju dlhoročnú históriu. Dnes sa príležitosti
o obnovu zašlej slávy chytila trojica
Slavomír Rusňák, Štefan Bobík
a Daniel Petričko. Postupnou prácou
priviedli futbal v obci Veľaty opäť
na výslnie. V poslednej dobe možno
sledovať, že v kádri FK Veľaty sa

objavuje stále viac a viac domácich
hráčov.
Veľatský futbalový víkend –
Priamy súvis s činnosťou FK Veľaty
má už rovnako tradičné podujatie –
Veľatský futbalový víkend. Táto dvojdňová akcia v sebe zahŕňa už tradične
sobotňajší futbalový turnaj a nedeľňajší zápas detí a starých pánov
z Veliat. Aj toto športové podujatie
dáva pozitívny odkaz verejnosti
a derie sa do sveta. Veď nebýva obyčajou, aby takú malú obec na východe
republiky navštívil bývalý reprezentačný tréner Dušan Galis, či futbalisti
ako Blažej Vaščák či Igor Žofčák.
ZO SZPB – Dlhodobo je aktívna
aj ZO SZPB. V tejto organizácii sú
zoskupení zväčša starší členovia,
potomkovia zakladajúcich odbojárov
vo Veľatoch. Pravidelná organizácia
fašiangových zábav a tematických
výletov do okolia sa stala neodmysliteľnou súčasťou tejto ZO. V organizácii nepoľavujú svojou činnosťou
Dušan Jacko, náš starosta, Agnesa
Mantičová a Matúš Ihnát.
Gréckokatolícka a Rímskokatolícka farnosť – Duchovná stránka
starostlivosti o občanov v obci je
patrične zachovaná. Otcovia duchovní
Ivan Molčányi a Peter Šoltis sa
pomerne úspešne udomácnili v našej
obci. Ich snaha o zbližovanie
a spoluprácu vyústila do spoločných
odpustových slávností, ktoré sme tento rok videli a zažili už po druhýkrát.
Naozaj úžasná myšlienka pre spojenie
obce aj po stránke duchovnej.
Každá z týchto aktivít (ak to takto
možno nazvať), má jeden úžasný
spoločný cieľ – spájanie ľudí. Dnešná
doba je pomerne rýchla a niekedy bez
vzájomného kontaktu, ale u nás v obci
vidieť snahu jednotlivcov a organizácií o vzájomnú súdržnosť a podporu. Preto som toho názoru, že každú
takúto aktivitu v obci treba podporovať a patriotom z obce hľadať cestu
ako sa to dá, nie ako sa to nedá.
Týmto ľuďom vyslovujem veľký
obdiv a jedno veľké ĎAKUJEM.
Ing. Ľubomír Domaracký
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Keď sa ľudia spoja pre dobrú vec
Jeden z tých príbehov, ktoré sa v živote dejú, začal tak znenazdajky
koncom februára 2017. A to konkrétne 26. 2. 2017, kedy som sa
zúčastnil schôdze o budúcnosti Veľatskej posilňovne, umiestnenej
v budove terajšej školy. Vtedy sme sa s hŕstkou nadšencov pre fitness
a šport dohodli s pánom starostom, že svojpomocne opravíme chátrajúcu
menšiu budovu umiestnenú za školou. Mojím cieľom bolo zabezpečiť
kultúrne prostredie pre všetkých, ktorí majú chuť si zacvičiť po rokoch,
kedy posilňovňa putovala z miesta na miesto a väčšinou v provizórnych
podmienkach.
Začínali sme s málom finančných prostriedkov, ale ako plynul čas,
našim elánom sa nakazil aj pán starosta a podporoval nás. Milo ma
prekvapili svojim prístupom aj mladí ľudia z obce Veľaty, ktorí chodili
brigádovať. Zaslúžia si obdiv a som im vďačný za pomoc. Počas
dokončovacích prác sme pre „posilku“ dostali prvý dar od OZ Stopa –
venovali
nám
samostatne
stojacu hrazdu. Neskôr sa pridali
aj podnikatelia z obce Veľaty,
pán Slavomír Rusňák, Peter
Ivanič, Ľubomír Domaracký
a prispeli nám na dokončenie
a skrášlenie posilňovne. Zároveň sa pridávali aj ďalší občania. Darovali náradie na cvičenie a celá táto skladačka
do seba pekne zapadla. Nie vždy
to bolo jednoduché, ale spoločným úsilím sme to zvládli a môj počiatočný cieľ
sa naplnil 14. 10. 2017. Tento deň sme mohli slávnostne otvoriť novú posilňovňu
pre Vás všetkých. Spoločne sme vytvorili jedno pekné miesto, kde ste všetci
vítaní a rád Vás tam uvidím. Kontakt na mňa, ak máte záujem si zacvičiť
a spríjemniť si chvíle športom – Ing. Marcel Kolesár – 0911 056 006.
Na záver Vám chcem popriať krásne prežitie Vianočných sviatkov a úspešný
športom naplnený rok 2018.
Ing. Marcel Kolesár

FK Veľaty – jeseň 2017
Pred novou sezónou 2017/2018 sa
v mužstve FK Veľaty odohrali dosť
podstatné zmeny. Prvá sezóna v najvyššej súťaži nám jasne ukázala potrebu
posilnenia mužstva. Tak nastala v mužstve dosť podstatná obmena kádra. Prvá
zmena nastala už začiatkom júla.
O odchod požiadal Roman Die, ktorý sa
po takmer dvoch rokoch pôsobenia
u nás vrátil späť do svojho domovského
klubu Gemerská Poloma. V priebehu
mesiaca august odišiel Martin Elek
na ročné hosťovanie do Cejkova a Jozef
Orenič do Michalian. U Lukáša Mojseja
je z dôvodu zranenia liečba dlhodobá,
čoho následkom je jeho pasívna účasť
na zápasoch. Svoju aktívnu činnosť
ukončil obranca Peter Širotník a predbežne aj Jaroslav Kremenák.
Tak mužstvo okolo kapitána Štefana Bobíka sa muselo postupne obzerať
po posilách. Prvou veľkou letnou

akvizíciou sa stal Samo Širotník, ktorého sa nám podarilo uloviť na prestupovom trhu. Mladý a perspektívny hráč
(naposledy Slavoja Trebišov), bol považovaný za prvý veľký skalp pre FK
Veľaty. V priebehu pár dní sa nám
podarilo uloviť ďalšiu veľkú rybu. Post
brankárskej jednotky od novej sezóny
zastáva Jaroslav Segedy. Spoločne s novým brankárom prišla aj ďalšia mladá
puška do zálohy – Matej Kaňský.
Po odchode Oreniča do Michalian bolo
potrebné zaplátať dieru v obrane, a tak
manažment FK Veľaty siahol po ďalšom obrancovi z Michalian Marekovi
Anderkovi. Následne sa k tímu pripojil
ešte obranca z Nižného Žipova Dušan
Novák, obranca z Čerhova Marián
Bodis a útočník Jozef Pekala z Hrane.
Káder bol následne vystužený staronovým Lukášom Bezegom a domácimi
odchovancami Dominikom Čuchráčom

a Lukášom Kochanom.
Obmenený a omladený káder čakal
na svojho prvého súpera – Zemplínske
Hradište. Tento zápas hráčom FK
Veľaty herne veľmi nevyšiel. Zviazané
nohy a smola po výkone rozhodcu nás
stáli body. O týždeň na to nás čakal
pomerne silný súper – Zemplínska
Teplica. Po odovzdanom výkone sme
siahali po bode, avšak 14 minút pred
koncom sme inkasovali, a tak sme šli
domov bez bodu. Tretie kolo nám
konečne doprialo domácu pôdu, ktorú
sme využili. Toto chudobné víťazstvo
1:0 nad Slivníkom neodzrkadľuje odvedený bojovný výkon, nakoľko hráči FK
Veľaty počas celého zápasu jasne dominovali. Rovnako naši futbalisti nezaváhali ani v nasledujúcom zápase vonku
na ťažkej pôde v Milhostove a zvíťazili
2:0. Domáci „odpustový“ zápas s Kuzmicami priniesol hráčom FK Veľaty
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jednoznačné víťazstvo 6:0. Vo víťaznej
vlne sa pokračovalo aj v ďalšom kole na
pôde Sečoviec, kde sme vyhrali 4:1.
Avšak prišiel ďalší ťažký súper, ktorý
ašpiruje na postup do 5. Ligy a to OFK
Vojčice. Ten sme privítali na domácej
pôde 1. 10. 2017. Počas zápasu sme
mali navrch, avšak nepremenili sme
2 vyložené šance. Hostia uspeli z jedného útoku a vyhrali 0:1. Po tejto prehre
nás čakal ďalší ťažký súper – OFK
Nový Ruskov. Tam sme ukázali silu
tímu a zvíťazili na pôde súpera 2:5.
Domáci zápas proti Dargovu bol z našej
strany skôr povinnou jazdou. Nebol síce
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technicky dokonalý, ale dôležité bolo
výsledné skóre 6:0.
Predposledné kolo predpovedalo
jeden zo zápasov jesene. Tím FK
Veľaty totiž cestoval na horúcu pôdu do
Nižného Žipova, ktorý bol o priečku
vyššie. Na horúcej pôde sa nám
podarilo uchmatnúť jeden bod, hoci
sme siahali po všetkých troch. Posledný zápas jesennej časti nám na domácej
pôde prisúdil súpera z Plechotíc. Tento
zápas bol mierne okorenený tým, že
pred sezónou zmenil dres Jaroslav
Segedy, bývalá opora Plechotíc a zamieril práve do Veliat. Zápas však
ukázal to, že mnoho z hráčov už bolo

v zimnom režime a výhru sme si
ustriehli len tak tak. Výsledok 3:2 sa
síce do tabuľky počíta, ale je akýmsi
zdvihnutým prstom pre hráčov.
V konečnom dôsledku sme v tabuľke po jeseni obsadili 4. miesto len
o skóre (o jeden gól) za Nižným Žipovom. Ďakujeme všetkým hráčom za odvedený výkon, celému realizačnému
tímu za pomoc, ale aj fanúšikom
za podporu. Pevne veríme, že v jarnej
časti zopakujeme tento výkon a obci
Veľaty urobíme len a len dobré meno.
JUDr. Daniel Petričko

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na I. polrok 2018
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

JANUÁR
XX

KO
X
X

PL
X
X

PA
X
X

KO

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

KO – komunálny odpad
SK – sklo

X
X

PL
X
X

KO
X
X

X
X
PL

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

PL – plasty
ŽE – železo

SK
X
X

X
X
KO + OO

X
X

X
X

XX
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

APRÍL
X
XX

PL
X
X
KO

X
X

X
X

ŽE
X
X
KO

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
XX

DSO
X
X
XX
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

KO
X
X

X
X
PL

SK
X

PA – papier
OO – objemný odpad *
DSO – drobný stavebný odpad *

* 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 prímesi iného druhu odpadu.
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