Ruka
Istý človek po ťažkej operácii hovoril o svojom zážitku: „Deň pred operáciou prišla za mnou ošetrovateľka a povedala mi: „Zajtra
pri operácii vám vyberú srdce a pri živote vás budú udržiavať iba prístroje. Keď vám dajú nové srdce do poriadku a bude po
operácii, vrát sa vám vedomie, prebudíte sa v resuscitačke. Šesť hodín sa však nebudete môcť pohnúť. Nemusí sa vám podariť
nijaký pohyb, nedokážete hovoriť, dokonca ani otvoriť oči, ale budete pri vedomí. Budete cítť a vnímať všetko, čo sa bude okolo
vás diať. Tých šesť hodín ostanem pri vás a budem vás držať za ruku, tak ako teraz. Budem tam s vami, kým sa úplne
nepreberiete. Aj keď sa budete cítť úplne bezbranný, budete cítť moju ruku. Vedzte, že ja vašu nepustm. Stalo sa presne to,čo
ošetrovateľka povedala. Zobudila ma, ale nemohol som nič urobiť. Iba som cítl jej ruku, ktorou zvierala tú moju. Presne tak, ako
mi to sľúbila.“
Milí Veľatčania, stojíme na prahu najkrajších sviatkov roka, počas ktorých chceme osláviť predovšetkým príchod Ježiša Krista
na svet pre našu spásu. Z uvedeného príbehu si môžeme zobrať ponaučenie : Ježiš nás drží za ruku celý náš život.
Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že prví ľudia Adam a Eva žili v priateľstve, ruka v ruke s Bohom, až kým svojvoľne
neokúsili hriech. Ježiš Kristus, Boží Syn prišiel obnoviť priateľstvo medzi Bohom a ľuďmi. Prišiel k nám ako dieťa, aby sa ho nik
nemusel báť.
Do Betlehema sa mu prišli pokloniť pasteri i králi. V teto vianočné sviatky sme pozvaní, aby sme sa mu aj my prišli pokloniť a
znova vložili svoju ruku do tej jeho. Dbajme o to, aby sme ju už z jeho zovreta svojimi hriechmi svojvoľne nevyťahovali. On nás
chce držať v náručí a viesť po správnych chodníkoch.
Želám všetkým požehnané sviatky a istotu žalmistu, ktorý hovorí: „ I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.“ (Žalm 24, 4) a : „aj keby som sa ocitol na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie, a
podchytí ma tvoja pravica.“ (Žalm 139, 9-10)). rrajem Vám, aby ste cítli jeho ruku v každej situácii svojho života.
o. Ivan Molčányi, gréckokatolícky farár

Do duše príde Ježiško, do duše, ktorá hľadá.
Boh je vždy tomu nablízko, kto si ho žiada.
Keď sa zamyslíme nad
tým,
prečo
práve
spomienky na Vianoce sú
te najkrajšie, odpoveď je
veľmi jednoduchá. Sú
radostné,
čarovné,
láskyplné. Patria im
najkrajšie zvyky a obyčaje
v roku. Dokážu nás
naplniť láskou a vzájomným porozumením. Počas Vianoc akoby sa
nebesia k nám viac znížili, priam sa dotýkajú zeme. A nielen
zemského povrchu, ale hlavne našich sŕdc. V našich dušiach sa
rozhost blažený a jedinečný pokoj, ten pokoj, ktorý nám
nekresťanský svet môže iba závidieť. Niet človeka, ktorého by sa
nedotkla tá zvláštna, čarovná, opakujúca sa a predsa vždy nová
atmosféra Vianoc a celého predvianočného obdobia.

Do tohto nádherného
očakávania prichádza
ktosi, koho det majú
veľmi radi, prichádza
Mikuláš. Det sa ho
nemohli
dočkať,
žiarivými
očkami
pozerali aký bude
Mikuláš. Tento rok
bol výnimočný. A
viete prečo? Lebo bol naozajstný, milý, láskavý a hlavne
nezabudol pre nás doniesť darčeky. Okrem toho si det
nacvičili vianočný program, s ktorým vystúpili na vianočnej
besiedke 14.12.2018 v materskej škole.Det mali veľkú
radosť z toho, ako sa im vystúpenie podarilo, a rodičia boli
dojat zo svojich ratolest. Nechýbali ani slzičky šťasta a
hlavne darčeky, ktoré nám doniesol pán starosta.
S príjemnými pocitmi a v slávnostnej nálade sme sa rozišli
do svojich domovov.

V mene celého kolektvu materskej školy vám želám
V materskej škole sme sa na Vianoce pripravovali počas celého požehnané vianočné sviatky, radosť z príchodu Ježiška na
adventu. Krásne sme si vyzdobili školu, naučili sme sa básne, tento svet a nech vám nasledujúci rok prinesie hojnosť
piesne o Vianociach.
Božích milost, veea pokoja a lásky.
Eva Oriniaková, riaditeeka MŠ
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Milí občania.

Máme za sebou komunálne voľby. Dňa 10.12.2018 sa
uskutočnilo v zasadačke obecného úradu vo Veľatoch
ustanovujúce zasadnute nového obecného zastupiteľstva, na
ktorom všetci právoplatne zvolení starosta i poslanci zložili
sľub, čím prijali mandát (starostu a poslanca).
Na pozícii starostu nedošlo k zmene, k zmene došlo v
poslaneckom zbore.
Milí občania osobne sa Vám chcem poďakovať za doterajšiu
spoluprácu pri rozvoji našej obce. Zvlášť srdečne sa chcem
poďakovať tým z Vás, ktorí ste mi v týchto voľbách odovzdali
svoj hlas.
Vo svojom volebnom programe 2019-2022 som
podrobne uviedol, čo sa nám podarilo zrealizovať v obci v
rokoch 2015-2018.
Dovoľte malé pripomenutee Musím povedať, že sme
boli pri získavaní projektov úspešní. Vďaka ním sme zachránili
a sfunkčnili budovy vo vlastníctve obce (budovu základnej
školy, hasičskú zbrojnicu, dom smútku, robotnícku budovu v
parku pri ZŠ na ftnes centrum, budovu šatne pre FK Veľaty).
Postavili sme bytovku na ulici Športová, vybudovali sme
autobusovú zástavku s oddychovou zónou oprot cintorínu,
osadili sme žuráv a sochu sv. Floriána pri hasičskej zbrojnici a
upravili sme tento priestor, získali sme tež nové hasičské auto.
Sprístupnili sme verejnost „Slanú studňu“ a jej okolie na
oddych, regeneráciu síl a podobne. V Andrássyho parku sme
odhalili pamätník aktvnym účastníkom protfašistckého
odboja v našej obci. Tento pamätník je postavený z iniciatvy
súčasných členov Základnej organizácie SZPB obce Veľaty s
fnančným prispením Ministerstva vnútra Sr a obce Veľaty. Na
pamätníku sú napísané mená všetkých našich spoluobčanov aktvnych účastníkov protfašistckého odboja, ktoré budú
pripomínať nám súčasníkom, ale aj generáciám po nás ich
podiel na víťazstve nad fašizmom. Týmto aktom splácame im a
ich rodinám dlh za náš život v slobode.
Podarilo sa nám získať fnančné prostriedky aj na
pokračovanie výstavby chodníka na ulici Staničná.
Vďaka mojím aktvitám v združení miestnej akčnej
skupiny sme na obecnom úrade rozšírili kancelárske priestory
pre zriadenie “regionálneho centra“, v ktorom je poskytovaná
pomoc obciam v našom regióne pri ich rozvoji.
Začiatkom roka 2019 naša obecná frma „Thermostav“
s.r.o. dostane štatút sociálneho podniku a bude jej prisunutá
technika (traktor, nakladacie zariadenie a štepkovač).
Čo plánujeme a ako sme pripravení na budúcnosť?
Získali sme fnančné prostriedky na : vyasfaltovanie cesty na
ulici Obchodná; úpravu vstupu do parku od lekára; získali sme
projekt „kompostéry pre každú domácnosť“, v krátkom čase,
len čo to počasie dovolí, budeme odovzdávať domácnostam
700 l kompostéry; máme zazmluvnený projekt na vykurovanie
kultúrneho domu biomasou, čakáme na ukončenie
hodnotenia druhého projektu: rekonštrukcia kultúrneho
domu.
Ďalej máme pripravené projekty na dokončenie výstavby
chodníka na ulici Staničná; vybudovanie výrobnej haly pre

obecnú frmu Thermostav s.r.o.; rekonštrukciu budovy
obecného úradu.
V súlade s územným plánom obce chceme pripraviť
pozemky na výstavbu nových rodinných domov, vybudovať
bytovku so štandardným vybavením; zriadiť v obci denný
stacionár pre seniorov a následne pripraviť projekt a postaviť
dom pre seniorov.
Plánujeme na ulici Lipová (po ľavej strane smerom
na Michaľany) vybudovať rigol a na ulici ružová upraviť rigol.
Tŕňom v päte v našej obci je chýbajúca čistčka
odpadových vôd a kanalizácia. Aj na tomto probléme veľmi
aktvne, veľmi intenzívne, pracujeme.
Z príležitost blížiaceho sa 800 výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci plánujeme pripraviť druhé
vydanie knižnej publikácie „Z dejín obce Veľaty“.
Chceme našu obec zaradiť do siete cyklotrás, preto
do nášho programu sme si zaradili aj vybudovanie
cyklochodníka od „Slanej studne“ smerom k „ATC Mária
Veľaty“, s napojením na cyklotrasu okolo zaniknutých
Toronských kúpeľov do obce Čerhov a ďalších tokajských
obcí.
Aj v tomto volebnom období budeme zabezpečovať
rozvoz obedov pre našich dôchodcov, budeme udržiavať
chránenú dielňu pre zdravotne znevýhodnené osoby,
budeme organizovať pre našich občanov posedenia,
tematcké zájazdy, kultúrne a športové podujata.
Naďalej chceme aktvne spolupracovať a podporovať
jednotlivcov, kluby, organizácie i občianske združenia, ktoré v
dobrom svetle zviditeľňujú našu obec.
Veľmi si vážim aktvny prístup všetkých tých
občanov, ktorí prispeli svojou činnosťou ku krajšiemu a
kvalitnejšiemu životu v našej obci.
Na záver ešte jedna poznámkae všetci si musíme
uvedomiť, že naša obec počtom obyvateľov patrí medzi
menšie obce (nie sme mesto). Obec žije hlavne z
podielových daní. Miestne dane sú u nás nízke, čo je
vzhľadom na náš chudobnejší región normálne. Vzhľadom k
počtu obyvateľov, obec z prísunu podielových a miestnych
daní za celé funkčné obdobie (4 roky) môže tak upraviť
vonkajšie priestory kultúrneho domu (keď počítame 30 000
euro ročne). Z toho dôvodu rozvoj našej obce je závislý
hlavne od prísunu fnančných prostriedkov z vonkajších
zdrojov (eurofondy, rezortné výzvy a pod.), ak chceme našu
obec zveľaďovať, musíme pripravovať a podávať kvalitné
projekty. Vzhľadom k fnancovaniu projektov, či už z EU
alebo štátu, nestabilná politcká situácia má za následok
oneskorené vyhodnotenie projektov a následne ich samotnú
realizáciu.
Ďakujem za Vašu podporu a teším sa na spoluprácu.

Milí občania,
dovoete mi popriať Vám šťastné a požehnané
vianočné sviatky a veea úspechov a rodinnej pohody v
Novom roku 2019.
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
starosta obce
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VIANOČNÝ ČAS
Vianoce: krásne obdobie, kedy
sa všetci stšime a zamyslíme
sa nad celým rokom, ktorý
sme prežili. Obdobie, ktoré by
každý z nás mal prežiť v pokoji
a v kruhu tých, ktorých
najviac miluje. Práve v tento
adventný čas sa stretávame
čoraz viac s uponáhľanosťou
dnešného sveta. Každý z nás
má ešte nejaké povinnost a
úlohy a tak zabúdame na
našich blízkych a na chvíle
strávené s nimi. Práve čas
adventu je najvhodnejší na hľadanie porozumenia a zastavenia
sa nad všetkými povinnosťami a úlohami.Aj naša ZŠ sa na teto
sviatky pripravila. Vyzdobili sme celú školu, aby sme tak potešili
det a rozžiarili ich detské očká. Tak ako každý rok aj teraz sme
privítali v našej škole Mikuláša. Neprišiel však sám. Sprevádzal
ho čert aj anjelik.

poskakovali pri okne a sledovali, či sa niekde ten Mikuláš zjaví a
prinesie im darčeky tak, ako po minulé roky. Nakoniec sa
dočkali. A zrazu niekto zabúchal palicou na okno. Nikoho však
nevideli. A v tom do triedy vbehol škaredý, ufúľaný čertsko.
Najprv det veľmi vystrašil a dokonca spadlo aj pár sĺz, ale
nakoniec sa vo dverách zjavil Mikuláš s anjelom. Hneď sa im
vykúzlili úsmevy na tváričkách. Každý Mikulášovi zarecitoval
básničku a spoločne mu zaspievali aj pieseň. Ani čertsko
nezostalo naprázdno. Aj jemu sa ušla jedna pekná pesnička.
Mikuláš, nakoniec všetkým rozdal sladké darčeky a spolu so
svojimi pomocníkmi sa pobrali obdarovať aj iné detčky. Počas
adventného obdobia sme s našimi deťmi nacvičovali vianočný
program. A posledný deň pred sviatkami zavŕšime besiedkou, v
ktorej sa predvedú det s rôznymi básničkami, vinšmi,
pesničkami a tančekmi.

Det netrpezlivo od rána čakali, či niekto príde a kládli nám
nespočetné množstvo otázok. S veľkým očakávaním

V mene celého kolektívu ZŠ Veľaty Vám prajeme
krásne a pokojné Vianoce. Nech ten rok nastávajúci
Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie!
Autorky článku:
p. uč. Martna Rusnáková, p. uč. Dominika Domaracká

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách 2018
Dňa 10.12.2018 sa uskutočnilo v zasadačke obecného úradu vo Veľatoch ustanovujúce zasadnute nového obecného zastupiteľstva
po komunálnych voľbách v roku 2018. Po príhovore staronového starostu obce Veľaty Prof. MVDr. Mikuláša Levkuta, DrSc. zložil
novozvolený starosta obce sľub starostu a následne zložili sľub poslanci zvolení do nového obecného zastupiteľstva.
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Futbalová jeseň 2018

Futbalový klub Veľaty nastúpil do svojej ďalšej sezóny. Po sľubnej
štvrtej priečke v tabuľke na konci minulej sezóny, si funkcionári,
ale aj hráči sľubovali veľa. Počas leta sa káder doplnil hlavne o
mladých hráčov a mohlo sa začať trénovať a hrať. Do mužstva sa
dostali ďalší mladíci z obce Veľaty. K tmu sa do letnej prípravy
pripojili brata Tomáš a Matúš Naďovci, a tým posilnili enklávu
Veľatčanov v mužstve. Obrana sa vystužila o mladíkov Maroša
Girmana a Jakuba Bindasa a na hrot útoku prišiel cenný skalp od
konkurenčného súpera Patrik Novák. Mužstvo postavené na
skúsených lídroch ako je kapitán Janko Ižo či opory Marek
Anderko a Jaroslav Segedy začalo svoje ťaženie úspešne už v
prvom zápase. Domáca výhra nad Zemplínskym Hradišťom bola
odrazovým mostkom do novej sezóny. Hneď druhý zápas (prvý
vonku) priniesol gólové hody. Výhra v Plechotciach 0:7 nás
posadila na čelo tabuľky a tento vrchol držíme až doposiaľ. Tret
zápas doma so Zemplínskym Jastrabím bol plný emócií a
nasadenia. Hlavne druhý polčas zápasu ukázal, že sme boli lepšie
kondične pripravení a hosťom sme nedali šancu. rovnako aj zápas
v Milhostove, kde padlo do súperovej siete 8 gólov, ukázalo silu
nášho mužstva. Až prišlo 5. kolo a zápas jesene. Na pôdu do Veľat
totž pricestoval ašpirant na postup, druhý celok tabuľky OFK
Vojčice. Tento zápas predčil všetky očakávania. Vysoké nasadenie,
kvalitný káder na jednej aj druhej strane a úžasná divácka kulisa
predznamenali kvalitný zážitok. A tak sa aj stalo. Infarktovým
záverom stretnuta a gólom z 88. minúty sme rozhodli o svojom
víťazstve a vytvorili si sľubný náskok pred svojím súperom.
Víťazná vlna pokračovala aj v zápase v Novom ruskove, kde
výsledok 2:5 pre host znamenal znova ďalšie body. Samozrejme s
víťaznou vlnou sa konkurenčné mužstvá postupne pripravovali, a
tak prichádzali ťažšie zápasy. Výsledky síce vyzerajú dobre, ale
často sa aj vysoké víťazstvá nerodili ľahko. Za druhý podstatný
zápas jesene možno označiť zápas v Nižnom Žipove, ktorý
dovtedy osídľoval tretu priečku tabuľky a mal rovnako úmysel isť
čo najvyššie. Tento zápas zasthol našich hráčov pripravených a
víťazstvom 1:4 sme udržiavali svoju neporaziteľnosť. Domáci
zápas so Slivníkom patril medzi technicky náročnejšie, nakoľko
súper skôr bránil ako útočil. Pravdupovediac na našom malom a

krivom ihrisku to bolo miestami veľmi zložité.
Za herný výpadok možno označiť posledný zápas jesennej
čast v Kuzmiciach. Zápas odhalil, ako dokáže mužstvo
podceniť súpera. To nás stalo takmer body a nie
najkrajším výkonom sme ukopali výhru 0:1. Posledný
zápas jesene bol predkolom jarnej čast. Ten si chlapci
užili a znova si napravili chuť do futbalu výhrou na pôde
Zemplínskeho Hradišťa 1:7 sa pokojne sa uzimovali na
prvej priečke. Jeseň teda možno hodnotť ako historicky
najúspešnejšiu. Z 11 zápasov sme vyhrali 11 a sme na
prvej priečke v tabuľke. Uvedený stav však netreba
podceňovať, nakoľko už jeseň nám ukázala, ako pýcha
predchádza pád. Pokora a úcta k súperom nám totž často
ukázali aj ľudskú kvalitu našej hry. V takomto trende je
potrebné pokračovať a vzorne hájiť farby obce Veľaty.
Máme mladé a tvorivé mužstvo vyšperkované
harcovníkmi, ktorí dotvárajú kolorit mužstva. Za
negatvnu zmienku stojí určite dôležitý technický fakt.
Mnoho zápasov na domácej pôde nám robil problém
hlavne terén, na ktorom hráme. Žiaľ je taký aký je... V
modernej dobe totž takýto terén spĺňa len minimálne
kritériá pre futbal. Navyše, ak technické problémy bránia
rozkvetu kvality, stojí asi za zváženie, či tento stav netreba
odstrániť. V uvedenom prípade by bolo vhodné postupne
uvažovať o možnej rekonštrukcii tejto plochy. Zároveň nás
všetkých teší, že v súčasnost máme plne zastabilizovaný
káder žiakov v kategórii U15 a rovnako sme začali
pracovať aj s najmladšou vekovou kategóriou det do 10
rokov. V uvedenom trende chceme ďalej pokračovať
vytvorením aj ďalšieho mládežníckeho mužstva. Pevne
veríme, že v budúcnost vytvoríme kvalitnú futbalovú
základňu a obec Veľaty sa dlhodobo udrží na futbalovej
mape.

Tabuľka VI.liga sk. Sever

Klub

Z V R P Skóre B

1

FK Veľaty

11 11 0 0 48:6

33

2

OFK Vojčice

10 9 0 1 38:10

27

3

ŠK Zemplínske Jastrabie

11 6 2 3 20:17

20

4

ŠK Kuzmice

11 5 3 3 17:12

18

5

FK v Nižnom Žipove

11 5 2 4 28:20

17

6

OŠK Zemplínske Hradište

11 3 3 5 16:26

12

7

OFK Nový Ruskov

10 3 2 5 18:26

11

8

OŠK Slivník

11 3 2 6 13:21

11

9

TJ Dargovských Hrdinov Dargov D

11 3 1 7 12:25

10

10

TJ Družstevník Plechotice

11 2 2 7 13:33

8

11

OZ TJ Milhostov

10 0 1 9 8:35

1

Príjemné prežitie Vianočný sviatkov a šťastný
vstup do Nového roka praje celý tím FK Veľaty.
FK Veeaty
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NEPREDAJNÉ!

Zvyky a obyčaje počas Adventu
Oddávna sa ľudia snažili spríjemniť si čas čakania na
príchod Vianoc. Tak tomu bolo aj v prípade našich predkov.
Počas adventu sa nekonali zábavy, prísne sa dodržiaval
pôst, všetko sa stšilo. Po domoch sa chodilo párať perie,
priasť. Popritom sa však „stvárali“ rôzne huncútstva. Na
Ondreja 30. novembra mládenci alebo dievčatá išli po
domoch, hlavne tam kde bol muž, ktorý sa volal Ondrej.
Do vreciek „kišeňoch nabrali zarno“ pristúpili k oknu,
hodili pšenicu alebo kukuricu a pritom kričali: „Andriju,
Andriju, šviňi ci dvor ryju...“ alebo „Andriju, Andriju, šviňi ci
bandurky ryju...“, pripadne „Andriju, Andriju konope ci
šeju...“. Na čo dotyčný odpovedal: „Odaj še odaj, žeby ci
mac neznala...“ alebo „Odaj še odaj pod žeľenu verbu...“ V
predvečer Ondeja chlapci chodili po dedine a vymieňali
bránky „kapurky“, alebo ich odnášali a skryli pred
majiteľom. Ten bránku potom musel hľadať, alebo ju
„draho“ za pohárik, alebo fašu pálenky vykúpiť. Niekedy
sa stalo, že bránka na dome chýbala aj niekoľko dni, lebo ju
nemohli nájsť. Gazdovia – otcovia sa snažili preventvne
zamykať svoje bránky pred ich ukrytm. Zväčša neúspešne.
Jeden z obyvateľov obce ju našiel pod „šahovinu“ dreva po
troch dňoch. „Vinovatá“ bola dcéra: „To pre tebe“ zlostl sa,
i tešil zároveň. Veď chlapci pozerali po jeho peknej dcére.
Ploty pri domoch boli z dreva, pričom dievčatá chceli
vedieť za koho sa vydajú.
A tak „čítali/počítali
štaftky/palanki“ (drevené kolíky) - Janko, Jožko, Ďuri,
Ander... Podľa tvaru deviatej predpovedali, aký bude ich
muž, či bude urastený, tenký, silný, nízky, krivý a pod. raz
na deň sv. Ondreja skončila torta z blata u „Kozakovým
prikľece“, keď sa tam páralo perie. I takéto beťárstva sa v
našej obci udiali. Ďalším zvykom bolo, aby dievča nohou
koplo do dverí „chľiva“, kde bolo prasiatko. Koľkokrát
„šviňa zagruhlila“, za toľko rokov sa dievča malo vydať. Na
Luciu robili chlapci aj dievčatá stolčeky, aby cez dierku
videli bosorky. Podľa toho z ktorej strany bolo počuť štekot
psov, predpokladalo sa do koľkých rokov sa dievča vydá.
Naše prababky v tento deň varili pirohy, do ktorých
vkladali lístky s menami mládencov. Piroh, ktorý ako prvý
vyplával, dievča vytahlo, a tak sa dozvedela meno svojho
ženícha. Praktzovalo sa i liate olova. Nad ohňom ho
zahriali a cez uško kľúča liali do nádoby so studenou
vodou. Tvar olova naznačil, aké remeslo bude mať muž, za
ktorého sa dievčina vydá (napr. podkova = kováč).
Dievčatá, ženy oblečené do bieleho si z husacieho pierka
urobili krídlo. Navštevovali domy, kde z „mašiny“ na ktorej
bol otvor, pierko „namočili“ do sadze, a potreli štyri rohy
izby. Tak chodila Lucia s „bilim-čarnim bridkim krídlom“...
Z času na čas do nádoby „harčka“ na mlieko s názvom
„šiňak“ nabrali popol, a vysypali ho v strede izby, kde
párala perie „konkurencia“, druhá skupina dievčat a žien.
Priadky sa konali na vtedy hlavnej ulici „na valaľe“,
chodievalo sa na „šory“. Zábavou bolo, aj keď nejaký
zlomyseľník do kúdeli nasýpal „popel“. Bolo z toho riadne
kašlanie, ale predovšetkým zábava pre všetkých. Dospelí
chlapi si urobili masky z papiera, prezliekli sa za ženy, „dali
na sebe chustky, kabáty“ (sukne) a prišli do miestnost, kde
sa páralo perie a začali tancovať. Inokedy zase na seba dali
bielu plachtu, ktorá mala predstavovať smrť. Dievčatá,

ženy výskali a „smrtka“ ich naháňala. Takto sa popáralo
perie, pričom sa všetci prítomní pozabávali. Občas v
dávnejších časoch, vozy skončili na strede domu. Aj také
bolo... Ľudia v obci sa stretávali, a popri práci sa
porozprávali, i pozabávali. Stmeľovala sa komunita, šírili sa
informácie (často aj klebety), a pestovali sa vzájomné
vzťahy. Zo zvykov našich predkov do revolúcie 1989 zostalo
zberanie bráničiek, ale časom sa aj to vytratlo zo života...
Ako tradícia azda zostalo, že sa počas adventu v predvečer
sv. Mikuláša čista topánočky a čižmičky, ktoré sa dávajú do
okien. Tam zo štedrost a dobroty sv. Mikuláša dostávajú
dobré det sladkost, ovocie a te menej dobré, uhlie a
palicu. Čas adventu i flipovky sa končí, snáď sme ho prežili
príjemné. Na dvere nám klopú najkrajšie sviatky, a tak
spoločne privítajme dar najväčší a najvzácnejší, tak ako
naši predkovia. Spievajme, vinšujme i želajme...
Podea
rozprávania
obyvateeov
obce
zapísala
Monika Ostrožovičová, poďakovanie za sprostredkovanie
vinšovania patrí p. Anne Némethovej, r. Vaškovej, Janke
Rožkovej, r. Capovej

Veľatské vianočné vinše:
„A poniže jarka, žeľena poľanka,
tam sedzeli pastuškove, jedli kašu z harka.
Prišol ku nim andel, ščesce im povedzel:
Radujce se, veseľce se, bo Ježiško še narodzel.
A jak se narodzil, liter vina kupil,
šickych počestoval, i sám še kus napil.“
„Vinšujem, vinšujem na to Bože narodzene,
hojnejší, pokojnejší ročky dočekac,
Ne taky smutni, ale vešeli,
žeby sce še tak mali
jak jasný mešačok medzi hvizdočkami
to vám žičim a vinšujem, to vám Bože daj.“
„Vinšujem, vinšujem na peci koláči čujem,
a za dzvermi kij, vinšovača bij.
„A ja mali vinšovačik, scem palenky i koláčik.
Paľenočku na dziročku, a koláčok na oblačok.“
Ja som malý vinšovačik scem korunku i koláčik,
Korunku mi dajce, zbohom ostavajce.
A ja malý parobčok,
stanem sebe na stolčok,
A tak vám zavinšujem:
Ščestlivý Nový ročok

KALENDÁR ZVOZU na rok 2019
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.
Obec: Veľaty
JANUÁR

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
PA
PL

X

X
X

X
X

X
X
KO

PA
X
X

– papier
– plasty

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

X
X

X
X

PL
X
X
KO

X
X

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

X
X

SK
X
X

X
X
KO

X
X

PL
X
X

* Odpad vyložte pred dom najneskôr do 6,30 hod.
* Plasty+VKM-plasty+obaly z mlieka,džúsov a podobne-vyčistené
Plasty nebudú odobrané, pokiaľ nebudú plastové fľaše sploštené.

SK – sklo
Ž
– železo
KO – komunálny odpad
Oo – objemný odpad
DSO – drobný stavebný odpad
EL - elektroodpad
Separovaný odpad Vám nebude odobraný, pokiaľ bude obsahovať prímesi iného odpadu

