Po stopách blahoslavených
Gréckokatolícka farnosť Veľaty v spolupráci s Obecným
úradom sa aj tento rok vybrali s veriacimi z obce na
tematickú púť, tentokrát pod názvom Po stopách
blahoslavených.

ostatkami blahoslavenej Anky, ktorý je umiestnený pred
hlavným oltárom.
Treťou zastávkou vo Vysokej nad Uhom bol cintorín, presnejšie
miesto, kde bola pochovaná dnes už blahoslavená Anka
Kolesárová. Aj keď jej pozostatky boli z hrobového miesta už
exhumované, predsa toto miesto stále slúži ako miesto
modlitby. Domáci kaplán sa s pútnikmi pomodlil 3 Zdravasy,
ktoré sa na tomto mieste, ale i súkromne kdekoľvek inde, ľudia
modlia za Božiu múdrosť, čistotu a živú vieru.
V miestnej gréckokatolíckej cerkvi pútnikov privítal o. Ján
Maťaš, ktorý spolu s o. Ivanom Molčányim slávil sv. liturgiu. Vo
svojom príhovore vysvetlil ikonu blahoslavenej Anky, ktorá je
umiestnená v chráme. Jej autorom je o. diakon Rastislav Varga
a je napísaná podľa kánona, aby sa pred ňou veriaci modlili.
Zároveň pospomínal na 7 rokov svojej pastorácie u nás vo
Veľatoch a 7 rokov pôsobenia vo Vysokej nad Uhom.

Ako prvú zastávku mali baziliku minor v Michalovciach, kde
ich slovom sprevádzal o. Maroš Dupnák, CSsR. Po
informáciách o kláštore, chráme, reholi redemptoristov i o
blahoslavenom otcovi Metodovi Dominikovi Trčkovi
nasledoval moleben, ktorý na hrobe mučeníka slúžil
gréckokatolícky farár o. Ivan Molčányi spolu s
rímskokatolíckym farárom o. Petrom Šoltisom z Lastoviec,
ktorý duchovne spravuje svoju fliálku Veľaty.
Ďalšou zastávkou bola obec Vysoká nad Uhom, kde pútnikov
slovom sprevádzal rímskokatolícky kaplán z Pavloviec nad
Uhom o. Peter Sabol, ktorý s radosťou konštatoval, že ide o
prvú ofciálnu púť gréckokatolíkov k blahoslavenej Anke
Kolesárovej. Najprv bol predstavený Domček – pastoračné
centrum a jeho aktivity a následne v rímskokatolíckom
kostole bol predstavený životný medailón a zaujímavosti zo
života i beatifkácie bl. Anky. V kostole sa pútnici pomodlili 5
desiatkov sv. ruženca v gréckokatolíckej aj rímskokatolíckej
verzii, nakoľko medzi pútnikmi boli – tak ako aj po iné roky veriaci latinského obradu. Počas modlitby ruženca pútnici
prichádzali na krátku súkromnú modlitbu pred relikviár s

Po priateľských rozhovoroch s otcom Jankom a jeho rodinou sa
pútnici pobrali smerom domov. Cestou späť sa ešte zastavili na
Gazdovskom dvore vo Veľkých Raškovciach, kde mohli
ochutnať špeciality maďarskej kuchyne. Následne si pozreli
miestnu farmu s viacerými nezvyčajnými druhmi zvierat,
Múzeum života našich predkov a tiež hangár s historickými
automobilmi a motorkami.

o. Ivan Molčányi, gréckokatolícky farár
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Milí žiaci, rodičia, čitatelia!

Desať mesiacov vyučovania sa chýli ku koncu, je tu záver školského roka
2018/2019. Opäť máme za sebou mnoho splnených úloh, dni plné snaženia a
usilovnej práce. S veľkým očakávaním pretáčame list v kalendári, kde nás víta júl
a august, mesiace našich letných prázdnin. Celý školský rok sa v škole realizovali
rôzne zaujímavé podujatia, ktoré zorganizovali pani učiteľky so svojimi žiakmi. V
druhom polroku to boli: karneval, výstava Veľká noc, divadlo, program ku dňu
matiek, wellnes pobyt, návšteva knižnice, Deň det, výlet do Zoo a veľa ďalších.

Nemusím Vám hovoriť, že najväčší
pokrok urobili naši najmladší v žiackom
kolektve – prváci. Naučili ste sa počas tohto
obdobia naozaj veľa. Nie je jednoduché
zvyknúť si na školské povinnosti. No môžem
povedať, že ste to za pomoci vašich pani
učiteliek zvládli výborne. Nech sa vaša
usilovnosť nestrat a pretrvá aj v ďalších
ročníkoch.
Milí štvrtáci, vám sa ukončilo
štvorročné základné vzdelávanie. Každý z
vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na
iných školách. Lúčime sa teda s vami a v
mene všetkých vašich učiteľov vám prajem
veľa šťastia. Dúfam, že na roky strávené v
našej škole budete s radosťou a láskou
spomínať.
Hurá! Hurá! Záver školského roka klope na
dvere a všetci sa už istotne tešíme na
vytúžený oddych a krásne letné prázdniny.
Všetkým prajeme príjemne strávené
prázdniny a v septembri opäť dovidenia.

Všetkým žiakom patrí za tieto aktivity veľká vďaka.
Ďakujem aj pani riaditeľke Mgr. Ingrid Rusňákovej a pani učiteľke Mgr. Martine
Rusnákovej za trpezlivosť, snahu inšpirovať a motivovať žiakov k čo najlepším
výsledkom. Ďakujeme aj Vám, milí rodičia, za ústretovú spoluprácu, podporu
a prípravu vašich det.

Veľatské ozveny, 2019
Milí občania,
začal sa nám prvý povolebný rok. V decembri minulého
roku, v obecných novinách sme si pripomenuli
významnejšie aktivity našej obce za predchádzajúce
funkčné obdobie a predstavili sme Vám plány do budúcna. Z
toho dôvodu dnes v krátkosti vymenujem len projekty na
ktorých sa práce už začali:
·
ukončili sme úpravu vstupu do parku od lekára
·
v mesiaci máj sme odovzdávali kompostéry pre
každú domácnosť
·
začali sme s projektom asfaltovania cesty na ulici
Obchodná
·
získali sme aj druhý projekt na rekonštrukciu
kultúrneho domu
·
položili sme základy výrobnej haly pre obecnú
frmu Thermostav s.r.o.
·
získali sme menšie fnančné prostriedky z
Ministerstva fnancií na výstavbu chodníka

Uč. Dominika Domaracká
·
obdržali sme fnančné prostriedky z Úradu vlády na
realizáciu dvoch menších projektov
V rámci revitalizácie Andrassyho parku sme nedávno podali
projekt na odkrytie Andrassyho pivnice. V súčasnosti sa realizujú
projektové práce na výstavbu chodníka od hasičovne po obecný
úrad. Začiatkom kalendárneho roka z ekonomických dôvodov
ukončilo činnosť „Združenie okolitých obci pre komunálny
odpad“ v Sirníku. Informovali sme Vás, že v súčasnosti vykonáva
zber komunálneho odpadu frma Kosit, a.s., Košice. Zasielali sme
Vám do schránok aj letáky o súčasných cenách za komunálny
odpad. Treba si uvedomiť, že v štátoch EÚ poplatky za
komunálny odpad sa budú neustále zvyšovať a nám neostáva
nič iné len triediť komunálny odpad !!! (viď leták o triedení
odpadu).
V závere mi dovoľte zaželať Vám pokojné a príjemné letné
dovolenkové dni a krásne prázdninové obdobie pre deti a
mládež.

Starosta obce Veľaty Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
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Milí občania
V súčasnosti nám komunálny a triedený (netriedený) odpad odváža frma KOSIT.
Za komunálny odpad platme 7 Eur za osobu.
Cena za uskladnenie komunálneho (netriedeného ) odpadu sa každým rokom na
skládkach zvyšuje. Z tohto dôvodu, ak nebudeme triediť vo vyššej miere, obec bude
nútená zvýšiť poplatok za komunálny (netriedený) odpad na osobu. Je to z
jednoduchého dôvodu – obec je pod prísnou kontrolou Inšpekčných inštitúcií a
nemôže doplácať na odvoz netriedeného odpadu pre občanov.

Prečo deti potrebujú rozprávky?
Ako anjel strážny sprevádzajú rozprávky človeka, keď vyjde z domova do života. Rozprávky podporujú čisté myšlienky
detského videnia sveta jednak tým, že ho rozširujú, ale aj vnútorným určením. Sú bezprostredne výživné ako mlieko, sú jemné
a milé, sladké a sýtiace ako med a nepodliehajú svetskej tiaži. Každý z nás má vo svojom najhlbšom vnútri skryté akési
„vrecúško“, ktoré musí byť naplnené životnou múdrosťou rozprávok. Už v najútlejšom detstve sa doň ukladajú zrniečka o
statočnosti, láske, priateľstve, pomoci, o dobre a zle. Tieto zrniečka sú základom konania človeka, sú neoceniteľným zdrojom
pre jeho morálny vývin. Áno, rozprávky môžu deťom do vrecúška uložiť celý ich budúci hodnotový systém, všetko to, čo dieťa
prežije, čo naň emotvne zapôsobí a uloží sa v jeho podvedomí ako zlatá rezerva, do ktorej potom intuitvne načiera vždy, keď
to potrebuje. Aj v našej materskej škole deťom
pravidelne čítame rozprávky, buď doobeda pri
činnostiach alebo pred popoludňajším odpočinkom.
Deti majú možnosť vybrať si rozprávku, ktorú chcú
prečítať, prerozprávať alebo dramatizovať. Veľmi radi
majú dramatizácie, pretože práve v týchto
rozprávkach účinkujú.
Keď nám študentky VŠMU z Prešova ponúkli
divadielko o krtkovi, nezaváhali sme. Bola to
rozprávka o dobrodružstvách malého krtka, ktorý
mal problémy s priateľkou myškou. A že sa to
napokon všetko dobre skončilo bolo super nielen pre
krtka, ale aj pre deti. V škôlke sme sa ešte rozprávali
o rozprávke, deti vyjadrovali svoje názory, vnútorné
pocity, rozprávali sme sa tom, čo by sa stalo, keby sa
zvieratka neskamarátili. A napokon sme si povedali,
aké ponaučenie vyplýva z rozprávky.

Eva Oriniaková, riaditeľka MŠ
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Futbalová jar 2019 vo Veľatoch
Sezóna 2018/2019 bola pre futbalistov FK Veľaty jednou z najúspešnejších. Azda niet osoby, ktorá by mladý tm favorizovala a
na úvod súťažného ročníka onačila za lídra súťaže. Relatvne nový káder však dokázal uspieť na tomto poli a ukázal všetkým,
že nepatrí na druhú koľaj. Rovnako sa ukázal v okrese, ale aj v kraji, že obec Veľaty je obcou, kde sa pracuje so športom a
nespíme na vavrínoch. Jednoznačná jesenná časť sezóny s famóznym domácim víťazstvom na odpustovú slávnosť proti
Vojčiciach posadil FK Veľaty na 1. priečku v tabuľke. Na poprednej priečke sme sa držali pomerne dlho. Žiaľ organizácia súťaže
nám ukázala, že sa vlastne rozhoduje v jednom zápase. Teda zápas na Veľkonočnú nedeľu bol zápasom sezóny. Hralo sa totiž
vo Vojčiciach a tento zápas sľuboval veľa. Žiaľ naši hráči prehrali 3:1 a práve jeden gól nakoniec rozhodol, že sme sa
nepredstavili v baráži. Mladý tm vedený novým trénerom Danielom Petričkom ukázal veľkú vnútornú silu. Ukázal silu
kolektvu, silu srdca, silu priateľstva. Možno konštatovať, že táto sezóna bola v modernej histórii asi jedna z najúspešnejších,
keď nie najúspešnejšia. Hráčom, trénerom a funkcionárom treba poďakovať a predovšetkým im zaželať veľa síl.

Ing. Ľubomír Domaracký, FK Veľaty
Tabuľka VI.liga sk. Sever
1

OFK Vojčice

Z V R
16 15 0

P
1

Skóre B
K
84:12 45 11

+/21

FP
144.91

2

FK Veľaty

16 15 0

1

74:10 45 10

21

145.61

3

ŠK Zemplínske Jastrabie

16

7

3 6 30:49 24

9

0

150.65

4

FK v Nižnom Žipove

16

7

3 6 38:26 24

8

0

136.47

5

OŠK Zemplínske Hradište

16

6

3 7 27:36 21

7

-3

136.41

6

TJ Družstevník Plechotice

16

6

2 8 26:43 20

6

-4

141.61

7

ŠK Kuzmice

16

5

3 8 22:31

18

5

-6

132.71

8

OŠK Slivník

16

2

1 13 17:61

7

4

-17

145.25

9

OZ TJ Milhostov

16

1

1 14 14:64

4

3

-20

139.59

10

TJ Dargovských Hrdinov Dargov D(odstúpené)

0

0

0 0

0:0

0

2

0

89.58

11

OFK Nový Ruskov(odstúpené)

0

0

0 0

0:0

0

1

0

87.14

Futbalová mládež
V sobotu 22.6.2019 sa naše deti zúčastnili 1. ročníka
futbalového turnaja Mareka Čecha, ktorý sa uskutočnil v
Trebišove. Naozaj krásne podujatie s množstvom det na
zelenej ploche. Určite myšlienka, ktorá má svoju budúcnosť.
Zapojili sme 2 kategórie a to U11 (do 11 rokov) a U13 (11-13
rokov).
Výsledkom ich hrania bolo 7. miesto v U13 a
vynikajúce 3. miesto v U11. Chlapcom, dievčatám a aj
ich mládežníckym trénerom blahoželáme.
Organizátorom ďakujeme a rovnako blahoželáme k
vydarenej akcii.
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