NAJ výlet

Pamiatkou na tento deň je vysoký drevený kríž na úpät
hory. My sme sa pomodlili Moleben k presvätej
Bohorodičke v gréckokatolíckej drevenej kaplnke a
následne sme sa mohli stšiť v miestnej veľkej bazilike,
alebo pobudnúť v krásnom okolí chrámu, či nabrať si
vody.

V sobotu 16. júna 2018 sa v spolupráci obecného a
gréckokatolíckeho farského úradu uskutočnil „Naj“výlet. Možno si
poviete: Aký zveličený názov! Ale tým, ktorí sa ho zúčastnili, sa
možno až taký nadsadený zdať nebude.
Ráno o siedmej sme vyrazili smerom na Spišskú Novú Ves cez
Košice a Ružínsku priehradu, ktorá patrí medzi najhlbšie na Bazilika na Levočskej Mariánskej hore:
Slovensku. V Spišskej Novej Vsi sme navštvili gréckokatolícky
chrám, ktorý sa môže pochváliť najväčšou mozaikovou výzdobou
na Slovensku. Vnútorné steny chrámu pokrývajú biblické výjavy:
Vyhnanie z raja, Narodenie Ježiša Krista, Golgota, Vzkriesenie a
podobenstvo o Márnotratnom synovi – všetko vytvorené z tsícov
a tsícov drobných farebných kamienkov. Jej rozmery sú okolo 450
m2. Autorom je gréckokatolícky redemptorista o. Kamil Dráb, CSsR.
O výstavbe chrámu a inštalovaní výzdoby nám porozprával domáci
dekan (protopresbyter) o. PaedDr. Jaroslav Štefanko.
Po svätej liturgii sme mali voľný program. Mohli sme sa prejsť po
najdlhšom šošovkovitom námest svojho druhu v Európe, ktorého
centrálnym bodom je najvyššia kostolná veža na Slovensku s
výškou až 87 metrov.
Po obedňajšej prestávke sme sa autobusom presunuli na
najstaršie pútnické miesto východného Slovenska a zároveň
najväčšie pútnické miesto na Slovensku – Levočská Mariánska
hora, miestnymi nazývaná Maria Hura. Najväčšia púť sa tu konala
v roku 1995 pri príležitost návštevy sv. Jána Pavla II., ktorý tu slávil Aj počasie bolo pre pútnikov naj – ani zima, ani horúco, ani
svätú omšu pre vyše 650 tsíc pútnikov.
dážď, jednoducho NAJ.
o. Ivan Molčányi,gréckokatolícky farár

Deň matiek v Materskej Škole
Štyri zlaté písmená, to je
mama milená. V tomto
školskom roku okrem
iných aktvít sme oslávili v
materskej škole v mesiaci
máj krásny sviatok „Deň
matek.“ Keby bolo v
mojej moci, premenovala
by som tento deň na deň
múdrost,
skúsenost,
obetavost a lásky. Mama je prvé slovo, ktoré sa naučí vyslovovať
už malý človiečik. Neexistuje nijaký vzorec, rovnica, ani šablóna,
podľa ktorej by sa opísala mama. Pri tomto slove si určite každý z
nás predstaví svoju mamu, milú a starostlivú. Mamu, ktorá nás
stále pritúlila, keď nám bolo ťažko, zovrela v náručí a dala slovám
tu najkrajšiu podobu. Žiť život je veľká zodpovednosť. Naučiť ho
žiť aj det je skutočné umenie.

Pre naše mamičky sme si
na tento sviatok pripravili
krásny program, kde det
recitovali,
spievali
a
tancovali. Niektoré detčky
boli nesmelé, rozprávali
potchučky alebo niektoré
slová zabudli, predsa ich
srdiečka pre mamku boli
plné lásky. Každej mamke
prajeme, aby mala čo
najmenej chvíľ bolest a
smútku, aby jej det
splácali
obetavosť
a
trpezlivosť láskou. A keď sa v jej očiach niekedy objavia
slzy, nech sú to len slzy šťasta. Mama je pre každého len
jedna, jediná a tým je aj výnimočná. „Pane, ktorý si na
nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.“
Eva Oriniakova, riaditeľka MŠ
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spracovaných projektov z jednotlivých obcí združených do
Je tu čas školských prázdnin, letných dovoleniek, obdobie na toho regiónu.
regeneráciu psychických i fyzických síl. Leto nám ponúka veľa
možnost ako ho čo najlepšie využiť. Niektorí v zahraničných Čo nás čaká ?
letoviskách, iní sa rozhodnú obzrieť si krásne zákuta našej Z Ministerstva vnútra SR sme získali fnančné prostriedky na
krajiny, ďalší si oddýchnu najlepšie doma so svojimi najbližšími. rekonštrukciu hasičovne. Rekonštrukcia bude zahŕňať opravu
Možno si pri letných aktvitách nájdete voľný čas na čítanie strechy, výmenu okien, dverí, zateplenie budovy a novú
našich obecných novín. V každom vydaní, tak aj v tomto Vám fasádu. Do priestoru okolo hasičovne pribudne kamenný
pripomíname čo sa urobilo za ostatný polrok a informujeme Vás múrik, na ktorý bude umiestnená socha sv. Floriána patróna hasičov.
čo nás čaká v nasledujúcom polroku.
V mesiacoch júl – august by sme mali dokončiť zateplenie
V oblasti spoločenskej
zadnej čast budovy základnej školy. Na túto stavbu sme
V mesiaci január obecný úrad v spolupráci so základnou získali fnančné prostriedky z Úradu vlády SR.
organizáciou SZPB vo Veľatoch zorganizovali fašiangovú zábavu.
Program spestrilo vystúpenie det zo ZŠ z Trebišova. Do tanca Počas leta budeme pokračovať v úprave priestorov pri
autobusovej zástavke oprot cintorínu. Časť fnančných
hrala skupina Univerzal. Na zábave nechýbala bohatá tombola.
Fašiangové obdobie vo februári spestrila „Obecná zabíjačka“. prostriedkov na túto stavbu sme získali z programu „Obnova
Koštovku zabíjačkových dobrôt ochutli svojim vystúpením dediny“.
spevácka skupina Furmane a folklórna skupina Tokaj.
Upravíme vstup do Andrassyho parku, najmä okolie
Náš dobrovoľný hasičský zbor obnovil v našej obci tradíciu multfunkčnej budovy od Športovej ulice. Aj na túto akciu
hasičských majálesov. Naplnená sála kultúrneho domu skvele sa sme získali fnančné prostriedky z Ministerstva
zabávajúcimi pri hudbe DJ Litle len predpovedala, že hasičský pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Milí občania,

majáles nebol organizovaný posledný krát.

Získali sme fnancie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
V mesiaci jún obec slávnostne podpísala „Partnerskú dohodu“ o vidieka SR aj na rekonštrukciu cesty na Obchodnej ulici. Jej
cezhraničnej spolupráci s maďarskou obcou Tiszadob. K tejto úpravou najmä okolo hasičovne získame pekný pohľad na
dohode sme dospeli po návšteve v Maďarsku a jej schválení túto časť obce.
našim zastupiteľstvom. Podpísanú dohodu okrem vzájomných
Obce tvoriace „Združenie Roňava“ získali dotáciu na nákup
návštev chceme využiť aj na prípravu cezhraničných projektov.
kompostérov, ktoré budú slúžiť na zhodnocovanie zelene.
V júni obec bola spoluorganizátorom výletu s cieľom návštevy Kompostéry budú pridelené do každej rodiny v obci.
grécko-katolíckeho chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej
Vsi, ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj novodobá impozantná
mozaika a Marianskej hory v Levoči. Viac o tomto výlete sa
dočítate v článku nášho gréckokatolíckeho farára PaedDr.
ThLic. Ivana Molčányiho.

Obec za výrazného prispenia vedenia FK Veľaty získala
fnančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR na rekonštrukciu budovy slúžiacej futbalovému
klubu Veľaty. Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu okien,
dverí, zateplenie a novú fasádu.

Projektová činnosť
V jarných mesiacoch sme spracovali a odovzdali projektovú
dokumentáciu pre rekonštrukciu kultúrneho domu s
teplovodom z obecného úradu. V pivnici obecného úradu
chceme vybudovať kotolňu na tuhé palivo a vykurovať nielen
obecný úrad, ale aj kultúrny dom.

Obec svoje aktvity v nasledujúcich dvoch rokoch bude
fnancovať aj z fnančných prostriedkov pridelených
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre
„Miestnu akčnú skupinu Roňava“, ktorá má kanceláriu na
našom obecnom úrade.

Podobne sme v apríli začali s prípravou projektovej
dokumentácie pre výstavbu chodníka na Staničnej ulici smerom
k rímsko-katolickému kostolu a ďalej od kostola na ulicu
Poštovú. Časť prostriedkov na výstavbu toho chodníka by sme
chceli využiť aj z programu „Miestnej akčnej skupiny Roňava“.

Aktvity 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, nateranie zábradlia a ostatné
údržbárske práce. Patrí im za to veľká vďaka, lebo bez ich
pomoci by sme nedokázali udržiavať priestory našej obce.

Stavebná časť
Na tomto mieste chcem pripomenúť našim občanom
V zimnom období sme vykonávali stavebné práce za účelom povinnosť zabezpečovať kosenie trávnatého porastu, buriny a
rozšírenia priestorov obecného úradu. Vytvorili sme kanceláriu a
náletových drevín na svojich pozemkoch (záhrady, dvory)
príručný archív pre ekonómku OcU Veľaty, ako aj pracovníčky viackrát do roka, vyplývajúcu z VZN č. 3/2013 (viď. Webová
Miestnej akčnej skupiny „Roňava“ a „Združenia Roňava“,
stránka obce). Túto povinnosť si neplnia najmä vlastníci
nakoľko starosta našej obce je predsedom oboch združení. domov a záhrad, ktoré sú neobývané resp. vlastníci nemajú
Potreba nových priestorov sa ukázala najmä po schválení
trvalý pobyt v obci.
fnančných prostriedkov na rozvoj obcí (14 obcí) združených v
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
regióne Roňava. Kancelária bude slúžiť na prijímanie
starosta obce
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Jarná časť futbalovej sezóny 2017/2018

Po
vydarenej
jesennej čast si hráči
FK Veľaty dali za cieľ
pokračovať
v
rozbehnutom tempe
aj na jar a zabojovať
a vyššie priečky v
tabuľke. Podmienili
tomu takmer všetko a už počas zimnej prestávky intenzívne
naberali kondíciu. Počasie však hráčom neprialo a hneď prvé
dve kolá sa museli odkladať. Tak hráči FK Veľaty cestovali na
prvý jarný zápas do pôdu Slivníka. Po nie najkrajšom výkone si
však z pôdy súpera odviezli jeden bod. Strata dvoch bodov na
pôde súpera ich však s odstupom času mrzí. Na prvý domáci
zápas nastúpili FK Veľaty až v 15. kole prot Milhostovu. Tím,
ktorý sa minulé čast súťaže potácal na dne tabuľky však
počas zimy posilnil a domáci mali problém. Po dobrom
výkone zvíťazili iba tesne 3:2. Po tomto víťazstve sa mužstvo
dostalo do hernej pohody a pokračovalo v dobrých výkonoch
ďalej. Na pôde nováčika z Kuzmíc, po expresnom úvode,
bodovali jasným víťazstvom 3:1. Nakoľko počasie úvodu jarnej
čast neprialo, bolo potrebné odložené zápasy dohrať.
Vedenie Oblastného futbalového zväzu Trebišov rozhodlo, že
sa odohrajú v termínoch 1.5. a 8.5.2018. Tak sa pre hráčov FK
Veľaty začal tzv. pohárový týždeň. Zápasy v nedeľu a v utorok
evokovali vysokú náročnosť. Hneď na sviatok práce privítali na
domácej pôde hráčov Zemplínskeho Hradišťa. Oslabeným
hosťom doma nedovolili domáci takmer nič a víťazstvom 2:0
si vzali ďalšie body do tabuľky. Všetci hráči vedeli, že sa
pomaly blíži dôležitý dvojzápas s lídrami tabuľky. Ako prvým
ťažkým súperom boli hráči Vojčíc. FK Veľaty v oslabenej
zostave cestovali na horúcu pôdu, pričom domáci stále živili
nádej na úspech a postup. Úžasnou defenzívou a geniálnym
nasadením hráči FK Veľaty vybojovali cennú remízu 2:2.
Eufória bola obrovská, čo však hráčom skôr uškodilo. V druhej
dohrávke totž privítali lídra zo Zemplínskej Teplice, ktorý im
uštedril lekciu z efektvity. Debakel 0:3 jasne hráčom FK Veľaty
ukázal, že to nebude ľahké a je veľmi ľahké rýchlo padnúť z
oblakov na zem. A tak nastala herná kríza. V ďalšom
domácom zápase doma zakopli s Novým Ruskovom 2:2,
pričom za bod mohli byť radi. Kríza vyvrcholila v zápase s
Dargovom, kde favorizovaní hráči FK Veľaty totálne vyhoreli a
remízou 3:3 spadli na úplne dno svojej výkonnostnej formy.
Pričom ich čakal domáci súboj s tretm Nižným Žipovom.
Práve posledné dva zápasy ukázali, ako psychika hráčov silno
ovplyvňuje dianie na ihrisku. Domáci zápas s Nižným Žipovom
možno označiť za zápas sezóny. Obrovské nasadenie a
pomerne vysoká divácka kulisa priniesli krásny futbalový

zážitok. Domáci síce boli v každom kroku lepší, avšak prvotne
prehrávali 0:2. Pokropení polčasovou psychologickou
sprchou sa však nevzdali a zapli na plný plyn. Zápas otočili na
3:2 a tešili sa zo zaslúženého víťazstva. V poslednom kole už
nešlo takmer o nič, avšak hráči mali záujem rozlúčiť sa so
sezónou vo veľkom štýle. To sa im aj podarilo a víťazstvom
0:4 na pôde Plechotc si síce tabuľkové postavenie
nevylepšili, ale bodové áno. Teda v 20-tch zápasoch, ktoré
odohrali, nazbierali spolu 39 bodov a obsadili 4. priečku v
tabuľke. Vo všeobecnost možno takéto umiestnenie
považovať za úspech. Hráčom patrí veľká vďaka za
predvedené výkony a prístup k hre. Fanúšikom ďakujeme za
sprevádzanie a oddanosť nielen doma, ale aj vonku. Pevne
veríme, že nám ostanú verní aj v ďalšej sezóne. Futbal v obci
pokračuje a to už hneď v prvom letnom mesiaci. Preto nám
dovoľte, aby sme Vás všetkých pozvali na Veľatský futbalový
víkend, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.7. – 8.7.2018.

Divadelné predstavenie Snehulienka a sedem trpaslíkov
Rozprávky sú pre nás príjemným relaxom, únikom z reality, ale aj poučením a
zdrojom tvorivost. Do sveta rozprávky sa naši žiaci základnej školy vo Veľatoch
preniesli aj vďaka divadelnému predstaveniu Snehulienka a sedem trpaslíkov, keď
pripravili vystúpenie pod vedením p. uč. Domarackej pre svoje mamičky a pre det z
materskej škôlky.
uč. Dominika Domaracká

JUDr. Daniel Petričko
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Gesto pre Mesto

Výlet žiakov ZŠ

Základná škola vo Veľatoch
súťažila o fnančný príspevok v
projekte Gesto pre Mesto na
školské ihrisko, v ktorom zvíťazila
vo svojej kategórii a získala
príspevok na výstavbu ihriska,
ktoré bude slúžiť všetkým deťom.

Ďakujeme majiteľovi Auqa Mária
pánovi
Rusňákovi,
že
nám
zasponzoroval a umožnil pobyt vo
wellnese a pripravil pre nás chutný
obed v rámci školského výletu.
Ďakujeme veľmi pekne.

ĎAKUJEME!

Naše aktivity
Nedá mi nereagovať na obdobie
posledných dní a týždňov, ktoré sa
odohrali v našej obci. Ako už bolo
spomenuté v mojom minulom príspevku,
naša obec sa v posledným rokoch dostáva
do akéhosi pozitvneho boomu, kde
možno sledovať snahu mnohých občanov
priložiť ruku k dielu a vytvoriť podmienky
pre lepši život. Myslím si, že mnoho obcí
nám v tomto môžu závidieť. Ako poslanec
obecného
zastupiteľstva
pozorne
sledujem dianie v obci a zaujímajú ma
aktvity našich spoluobčanov. Už v
minulom
príspevku
som
priblížil
fungovanie jednotlivých organizácií, na
ktoré som hrdý a naozaj im fandím.
Dovolím si tvrdiť, že aj po dlhšom období
môjho
sledovania
týchto
aktvít
nedochádza k stagnácii, ale skôr naopak, k
rastu a profesionalizácií. Všetky naše
organizácie, ktoré v obci máme, fungujú
naozaj harmonicky. V súlade so zásadou
vzájomnej pomoci si takto vychádzajú v
ústrety. Takáto spolupráca obci len a len
pomáha. Vzájomná podpora a motvácia
do lepších aktvít ženie každú jednu
organizáciu. Moje dojmy by som teda rád
znova
takto
prezentoval.
> Základná škola Veľaty : Tradičná obecná
škola pripomínajúc kultový flm od Zdeňka
Svěráka nastúpila na vlak postupného
rozkvetu. Asi niet občana Veľat, ktorý by
túto školu aspoň chvíľu nenavštevoval. A
preto máme my všetci veľký dlh. Vrátť jej
náš dlh bolo pritom úplne ľahké –
podporiť formou sms projekt. Mnoho z
nás sledovalo aktvitu pani riaditeľky
Ingrid Rusňákovej spoločne s Dominikou
Domarackou, ktoré sa zapojili do projektu
Gesto pre mesto. Ich plánom bolo
vybudovanie malého ihriska nielen pre

Mgr. Ingrid Rusňáková
riaditeľka ŽS Veľaty

det tejto školy, ale pre det obce
Veľaty. Všetci sme mohli doslova v
priamom prenose sledovať, ako sa
obec
dokázala
zmobilizovať
a
zabojovať. Sledovali sme, ako ešte
začiatkom marca bola škola na
poslednom mieste. Postupne sa však
ohromná väčšina obce zmobilizovala a
oslovila všetkých svojich známych. A
stálo to za to. 31.3.2018 o 23:59 sme
mohli vidieť, že naša malá škola
uspela v takomto projekte. Možno sa
nejedná o vysokú sumu, ale samotný
príbeh tohto hlasovania ma znova
utvrdil, že to tu má naozaj zmysel.
Hlasy k nám prichádzali nielen z Veľat
či okolia Trebišova, ale aj z Košíc,
Banskej Bystrice, Žiliny či Bratslavy.
Tam všade siahajú korene obce Veľaty.
Veľká vďaka pre organizátorky a
rovnako pre Vás všetkých, ktorí ste to
podporili.
> Hasičský Majáles: Možno povedať,
že už takmer tradícia v obci. Po
vydarenom minulom ročníku sa naši
dobrovoľní hasiči rozhodli znova
zorganizovať tradičnú májovú zábavu.
Takýmto počinom určite oživili všetky
tradície, ktoré z minulost poznáme a
aktvne prispeli k zvyšovaniu kultúrnej
činnost v obci. Dvojica Viktor
Domaracký a Rastslav Eliáš pripravili
pre všetkých návštevníkov kvalitný
program. Všetci zúčastnení si určite
prišli na svoje. Túto myšlienku plne
podporujem a mám za to, že dokonale
zapadá
do
koloritu
obce.
> Trebišovský nočný beh: Možno
názov tohto podujata by pre čitateľa
evokoval, že sa nejedná o nič Veľatské,
ale opak je pravdou. Práve naši bežci z
OZ Stopa Vladimír Jacko, Vladimír
Viernus a Peter Kavuľa rovnako už
tradične, okrem Veľatského lesného

behu, organizujú aj naozaj lukratvne
podujate - Trebišovský nočný beh.
Každý rok možno vidieť zvyšujúcu sa
kvalitu podujata, ktorá je odmenená
stále väčším a väčším počtom bežcov. Aj
napriek tomu, že sa jedná o aktvitu
mimo obce Veľaty, myslím si, že meno
našej obce je spájané aj s touto
značkou.
> FK Veľaty: Aj túto sezónu hráči FK
Veľaty posúvali svoje hranice. Tí, ktorí
sledujú činnosť futbalu mohli vidieť, že
náš futbal sa postupne stále viac a viac
etabluje v mysliach širokej športovej
verejnost. Tento rok naši chlapci svojimi
výkonmi robili len a len dobré meno
obce. Na futbalovej mape sú Veľaty
znova rešpektované jednak ako kvalitný
súper, ale aj ako poctvý hostteľ. Za
pomerne kvalitnú prácu považujem, že
sa tento rok konečne podarilo vyskladať
aj žiacke mužstvo, ktoré má za sebou
prvú sezónu. Som naozaj veľmi rád, že
rovnako tradícia futbalu pokračuje
ďalej. Rovnako ako dôležitú časť futbalu
považujem aj športovo- kultúrne letné
podujate s názvom Veľatský futbalový
víkend. Aj tento rok si organizátori
pripravili bohatý program, ktorý nás
čaká
7.7.
–
8.7.2018.
> Možno som len zopakoval už
povedané, už napísané. Možno tento
článok navnadí iných na podobné
aktvity a o rok budem písať o ďalšom
našom podujat. Mám však za to, že
aktvita obce je na vzostupe hlavne
vďaka občanom obce. Vám patrí veľká
vďaka za to, že robíte veci pre obec s
láskou a so srdcom. Tomu ja hovorím
absolútny patriotzmus.
Ing. Ľubomír Domaracký
poslanec obecného zastupiteľstva
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Podpis Partnerskej zmluvy medzi obcami Veľaty (SK) a Tiszadob (HU)

Dňa 08.06.2018 do obce Veľaty zavítala delegácia z maďarskej obce Tiszadob vedená starostom obce pánom György Bánom a
poslancami obce. Cieľom návštevy bol podpis Partnerskej zmluvy medzi obcami a nadviazanie spolupráce.
Starosta obce Veľaty Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. privítal
delegáciu na obecnom úrade a po krátkom zoznámení a opise obce
Veľaty sa presunuli členovia delegácie spolu s poslancami obce Veľaty
a občanmi do miestneho parku a areálu základnej školy, kde si prezreli
miesto niekdajšieho kašteľa rodiny Andrássyovcov a položili veniec v
miestnom rímskokatolickom kostole k hrobu Aladára Andrássyho.
V miestom kultúrnom dome sa následne uskutočnil akt podpisu
Partnerskej zmluvy, ktorá má za cieľ rozvíjať vzájomné vzťahy a
spoluprácu aj pri obnove historických súvislost s rodinou
Andrássyovcov. Starosta obce Veľaty vyjadril nádej, že spolupráca
medzi obcami prinesie rozvoj oboch obcí a oživenie cestovného ruchu
a zároveň pomôže oživiť históriu rodiny Andrássyovcov, ktorá mala
veľký vplyv na rozvoj a históriu oboch obcí.

Hasičský Majáles 2018

Stretnutie členov ZOSZ Protifašistických
bojovníkov pri Slanej studni.

Dobrovoľný hasičský zbor vo
Veľatoch sa podujal obnoviť
tradíciu
hasičských
majálesov, ktoré sa v
minulost konali v našej obci.
Dňa 12.05.2018 sa stretli
dobrovoľní hasiči, priaznivci ,
kamarát a sympatzant
dobrovoľných hasičov ,aby sa
zabavili na májovej veselici. Vrcholom večera bola bohatá
tombola. Do tanca hral DJ Litle až do skorého rána.
Obec Veľaty ďakuje organizátorovi Viktorovi Domarackému,
DHZO vo Veľatoch a dobrovoľníkom za skvelé pripravenú akciu.
Tešíme sa na ďalší Majáles v roku 2019.

Dňa 02.06.2018 sa uskutočnila schôdza členov miestnej
Základnej Organizácie Slovenského Zväzu Protfašistckých
bojovníkov pri Slanej studni spojená s grilovačkou a
posedením so sympatzantmi miestneho spolku.
Účastníkom sa v krátkom príhovore prihovoril starosta
obce Veľaty Prof.MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.

Tabuľka VI. liga sk. SEVER – VÝSLEDOK FUTBALOVEJ SÚŤAŽE 2017/2018
Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

FK Zemplínska Teplica

20

18

2

0

72:11

56 12 26

148.63

2

OFK Vojčice

20

15

3

2

75:23

48 11 18

164.57

3

FK v Nižnom Žipove

20

11

6

3

55:19

39 10

9

114.75

4

FK Veľaty

20

11

5

4

49:27

38

9

8

146.9

5

OFK Nový Ruskov

20

9

2

9

55:45

29

8

-1

125.95

6

OŠK Zemplínske Hradište

20

7

5

8

43:39

26

7

-4

118.06

7

ŠK Kuzmice

20

6

3

11

39:67

21

6

-9

136.53

8

TJ Družstevník Plechotce

20

6

2

12

28:57

20

5

-10

148.7

9

OŠK Slivník

20

4

6

10

37:59

18

4

-12

145.28

10

TJ Dargovských Hrdinov Dargov

20

2

3

15

31:80

9

3

-21

122.8

11

Občianske združenie Telovýchovná Jednota Milhostov

20

1

3

16

25:82

6

2

-24

128.32

12

FK Slavoj Sečovce(odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

1

0

64.12
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Ukončenie školského roka 2017/2018
Koniec školského roka útočí na nás zo všetkých strán. Prežili
sme spolu neuveriteľných desať mesiacov. Prváci sa za ten
rok oťukali, zistli, ako to chodí, štvrtáci poslednýkrát zatvoria
za sebou dvere na tejto budove.
Želáme im v novej škole veľa dobrých učiteľov, spolužiakov a
hlavne výborné známky.
Keďže je koniec školského roka, prajeme Vám všetkým
pokojné prázdniny plné slnka, vody a veľa krásnych zážitkov.
Dovidenia v septembri
Mgr. Ingrid Rusňáková,
riaditeľka ZŠ Veľaty

____________________________________________________________________________________

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na II.polrok 2018
07 JÚL
1
X
2
3
4
5
X
6
7
X
8
X
9
10
11
12 KO
13
14 X
15 X
16
17 PL
18
19
20
21 X
22 X
23
24
25
26
27
28 X
29 X
30
31

08
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

AUGUST
KO
X
X

PL
X
X

X
X

KO
X
X

X
PL

09
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

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

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

NOVEMBER
X
DSO
X
X

X
X

PA
X
X

KO
X
X

12
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

DECEMBER
X
X

PL
X
X

KO
X
X

X
X
X
X
X
SK
X
X

PA– papier, PL– plasty
SK –sklo
Ž– železo
KO–komunálny odpad
OO–objemný odpad
DSO–drobný stavebný odpa
EL–elektroodpad a problémové látky
Separovaný odpad Vám nebude odobraný pokiaľ bude obsahovať prímesi iného odpadu,
*Plasty+VKM-plasty+obaly z mlieka, džúsov a podobne- vyčistené.Plasty nebudú odobrané, pokiaľ nebudú plastové fľaše sploštené

* Odpad vyložte pred dom najneskôr do 6,30 hod
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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