Milí Veľatčania,

Nedávno som čítal príbeh, ako istý chlapec zo základnej školy opisuje, ako u nich vyzerá nedeľa: „Z nedele mám stále hrôzu.
Prebudím sa, všade v byte ticho. Rodičia spia. Chcel som zobudiť otca a dostal som: „Do desiatej buď ticho. Aspoň v nedeľu sa
chceme vyspať.“ Po desiatej raňajkujeme. Otec zíva a mama si pretiera oči. „Ocko, chcem ísť do chrámu. Všetci chlapci z triedy
chodia.“ „Seď doma, my nie sme fanatici! Čítaj si, pozeraj televíziu.“ Poobede nadväzujem aký-taký rozhovor: „Môžem ísť ku
kamarátom?“ „Pokazili by ťa, radšej buď doma,“ ozvala sa mama. Opäť pozerám televíziu, čítam... Nadíde večer a naši
odchádzajú na návštevu k známym. Mňa pošlú spať. Tá nedeľa je hrozný deň.“
Áno, bez Boha je sviatočný deň naozaj hrozný. Keď som si ten príbeh čítal, rozmýšľal som, ako asi vyzerá nedeľa v našich
rodinách. Nie náhodou tak trochu podobne prázdno? Komu a čomu vo svojich životoch slúžime, kto, alebo čo je u nás na prvom
mieste?
Cisár Karol V. stál pri smrteľnej posteli svojho najvernejšieho sluhu. „Pros o čo chceš,“ hovorí sluhovi, „všetko dostaneš za
odmenu tvojej vernosti.“ „Mnoho nechcem prosiť,“ odvetí sluha. „Prosil by som, aby ste mi predĺžili život čo len o jeden deň.“
„To, čo žiadaš, nie je v mojej moci,“ odvetil cisár. Sluha si potom v duchu povzdychol: „Celý život som obetoval službám cisára a
on mi nemôže predĺžiť život ani o jeden deň. Radšej som mohol slúžiť Pánu Bohu!“
V týchto dňoch prežívame sviatočné chvíle – oslavujeme príchod Pána na svet. Prepodobný Adam Scot píše: Milovaní, prichádza
Stvoriteľ a Učiteľ. Prichádza Pán a Kráľ. Prichádza Priateľ a Ženích. Prichádza Spasiteľ a Syn. Prichádza tiež Boh a Človek. Ak
je to tak, nech všetko tvorstvo beží v ústrety Stvoriteľovi. Nech sa rozbehnú učeníci k Učiteľovi, nech bežia služobníci k
Pánovi.
Mudrci z Východu neváhali vydať sa na ďalekú cestu do Betlehema, aby vzdali úctu novonarodenému Kráľovi. Vraveli: „Prišli sme
sa Mu pokloniť.“ Milí Veľatčania, prídete aj vy? A privediete so sebou aj svoje deti?

Prajem Vám požehnané sviatky Narodenia Pána – Kniežaťa Pokoja. Nech Boží pokoj zavládne v našich
rodinách.
o. Ivan Molčányi, gréckokatolícky farár

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vo Veľatoch.
V obci Veľaty má dlhoročnú tradíciu Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Jej členovia
sa zapájajú aj do viacerých oblastí života občanov našej obce.
Výbor organizácie zasadal počas roku 2019 trikrát. Nosným
bodom programu bolo zveľadenie priestorov Slaná studňa,
úprava pamätníka našich odbojárov priamych účastníkov bojov
proti fašizmu. Členské verejné schôdze sa v priebehu roku
2019 konali dvakrát a to v priestoroch Slanej studne s
kultúrnou speváckou a hudobnou vložkou, spojené s
opekačkou. Prejednávali sme aj možné aktivity pri rozvoji
našej obce. Začiatkom roka sme podali aj projekt na
osvetlenie pamätníka odbojárov.
Členovia našej ZO tak ako v minulosti si zobrali za patronát
pomoc pri úprave okolia slanej studne. Tieto priestory sa
upravovali už v minulosti našimi priamymi účastníkmi odboja.

Ich zásluhou bola ručne vykopaná studňa, umiestnená vedľa
pôvodnej grófskej studne. Dnes je táto už prikrytá, nakoľko sa
prečistila historická Adrassyho studňa. V jarných mesiacoch
sme po prívaloch vody museli prečistiť koryto rybníka. Opravili
a zastrešili sme vstupnú bránu ku slanej studni. Pozitívne je
potrebné hodnotiť prácu Jána jakubčíka, Miroslava Kundráta,
Jána Kolesára a Františka Mantiča, ktorí zhotovili ďalší stôl pod
prístrešok slanej studne.
Z tematických zájazdov, konaných pod záštitou Obl.V SZPB v
Trebišove, naši členovia sa zúčastnili 14. ročníka Stretnutia
generácii na Kališti, 75. výročia SNP v Banskej Bystrici, 75.
výročia Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle a Svidníku, ako
aj kladenia vencov k Pamätníku osloboditeľov v Trebišove.
Posledná akcia našich odbojárov bola návšteva osláv v obci
Tokajík.

Tajomníčka organizácie Agnesa Mantičová
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Milí občania,

s blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania
ľudských sŕdc. Je to čas, keď sa snažíme aspoň na
malú chvíľu pristaviť sa a zaspomínať si na všetky
chvíle prežité v odchádzajúcom roku. Snažíme sa
pritom nezabudnúť na svojich blízkych, priateľov a
známych a želáme si aby v tomto krásnom čase nebol
nikto sám.
Milí spoluobčania, každoročne sa Vám z tohto miesta
prihováram, a hodnotím aktivity obecnej samosprávy.
Dovoľte mi v krátkosti Vás informovať o všetkom čo
sme v obci dokázali realizovať v druhom polroku.
Keďže tých aktivít bolo viacero spomeniem len
niektoré. Začali sme s realizáciou projektu, ktorého
zámerom bolo upraviť vstup do Andrássyho parku od
Športovej ulice. Jeho súčasťou bola aj výstavba
vápencového chodníka až do priestorov materskej
škôlky. Z jej areálu sme odstránili betónové chodníky,
ktoré ohrozovali deti hrajúce sa na dvore.
Druhým realizovaným projektom bolo vyasfaltovanie
Obchodnej ulice až ku hasičskej zbrojnici s napojením
sa na Staničnú ulicu. V jarnom období musíme ešte
urobiť premostenie do jednotlivých obydlí.
V jesennom období sme dokončili rekonštrukciu šatní
(zateplenie budovy, položenie sadrokartónového stropu
a plynofikácia budovy) na futbalovom ihrisku.
Pri kontrole priestorov materskej školy
pracovníkmi
„Regionálneho
úradu
verejného
zdravotníctva“ v Trebišove boli vznesené vážne
námietky k toaletám slúžiacim pre deti. Túto urgentnú
situáciu riešili pracovníci našej obecnej firmy. Vykonali
kompletnú prestavbu týchto priestorov. S prestavbou
toaliet boli kompetentní pracovníci z uvedeného úradu
veľmi spokojní.
Z ďalších aktivít môžem spomenúť niektoré
úpravy okolo slanej studne. Bola upravená vstupná
brána a pod prístreškom bol pribudovaný ďalší stôl s
lavicami. Tieto úpravy boli vykonané v spolupráci so ZO
SZPB. V budúcnosti chceme upraviť celú plochu okolo
slanej studne, ktorá je vo vlastníctve obce.
V minulých týždňoch bola pre náš sociálny
podnik na dvore obecného úradu dokončená montáž
haly pre výrobu drevených brikiet. Súčasťou tejto haly
je traktor s nakladačom a stroj na výrobu brikiet. V
mesiaci november nás navštívil podpredseda vlády
Richard Raši s delegáciou, ktorí si prezreli postup prác
pri budovaní sociálneho podniku.

Ako ste si mohli všimnúť začali sa práce na
rekonštrukcii kultúrneho domu. V súčasnosti prebieha
výmena okien. V januári v závislosti od počasia by malo
dôjsť k rekonštrukcii strechy. Bola urobená časť prác v
interiéri kultúrneho domu na poschodí, rovnako aj v
pivnici obecného úradu kde má byť lokalizovaná kotolňa
pre vykurovanie kultúrneho domu.
Z pripravovaných projektov možno spomenúť
začaté projektové práce na výstavbu chodníka na ulici
Staničná t. j. od ulice Poľná až pred obecný úrad.
Niektoré časti tohto chodníka v závislosti od získania
finančných prostriedkov by sme chceli realizovať
koncom budúceho roka.
Čo plánujeme z kultúrnej oblasti?
Nasledujúci rok je rokom jubilejným. Oslávime 800. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci
Veľaty. Všetky akcie, ktoré budú v obci prebiehať budú
v znamení tohto jubileá. Koncom januára resp. začiatkom
februára v čase fašiangov plánujeme opäť zorganizovať
obecnú zabíjačku na ktorej chceme pripraviť a
ponúknuť Vám rôzne zabíjačkové špeciality. Na túto
akciu Vás srdečne pozývame. Tešíme sa na stretnutie s
Vami pri dobrom jedle a ľudovej hudbe. Popri pravidelne
každoročne organizovaných aktivitách ako sú „Futbalový
víkend“ v mesiaci júl a „Veľatský lesný beh“ v mesiaci
september, plánujeme usporiadať v mesiaci august
„Veľatské slávnosti“ z príležitosti osláv 800. výročia
prvej písomnej zmienky.
Milí velaťania,
v mene celého obecného zastupiteľstva, v mene
všetkých zamestnancov obce, ale aj ja osobne Vám
želáme do nasledujúcich krásnych sviatočných dní, nech
sú všetky naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku.
Prajeme vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z
malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, lásky a
potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Želáme Vám požehnané Vianoce a pokoj vo
Vašej duši nech sa udrží aj po celý budúci rok.
Zároveň Vám všetkým prajeme, aby ste do
Nového roka vykročili šťastnou nohou a s optimizmom.
Nezabudnime však na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú
pomoc a porozumenie.
Vinš: Blížia sa krásne chvíle vianočné, prežite ich
v láske, šťastí a harmónii spoločne. Nie sú dôležité
dary, ale v Novom roku 2020 nech sa vám všetko darí.
Zdravie nech Vám slúži k spokojnosti a dom aby ste po
celý rok mali vždy plný hostí.“

Starosta obce Veľaty Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
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Hopskáčik
Milí čítatelia!
Tak, ako každý školský rok, aj tento sa začal v duchu rôznych aktivít a udalostí v našej škole. S
novými nápadmi sa posúvame vždy ďalej, a preto by sme vám chceli prostredníctvom týchto novín
predstaviť všetko, čo sa v našej škole počas takmer celého prvého polroka udialo.

25.september- Svetový deň mlieka v školách.

21. október - DEŇ JABLKA.
Vedeli ste o tom, že 21. október je deň jablka?
Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby
človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje
symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.
Denne jedno jablko pre zdravie. Preto sme si aj my
v našej škole tento deň spestrili konzumáciou
sladkých jabĺk, pričom sa deti hravou formou
dozvedeli,

Podstatou tohto dňa je oslava mlieka v školách.
Mlieko

a

mliečne

najpotrebnejším

výrobky

potravinám

pre

patria

k

organizmus

prečo by sme toto chutné a zdravé

ovocie mali konzumovať. Samozrejme, že nechýbal
ani výtvarný prejav detí, či rozprávka a pesnička.

človeka a práve v detstve vnímame konzumáciu
mlieka ako nevyhnutnú pre zdravý rast a vývoj.
Preto sme aj my na našej škole pripravili akciu,
ktorej hlavným poslaním bolo zvýšiť povedomie
deti a upozorniť ich na dôležitosť pitia mlieka v
školách.
Deti mali za úlohu priniesť si na desiatu niečo
mliečne,

každý dostal pohár mlieka a formou

prezentácie sme deťom priblížili význam mlieka a
mliečnych výrobkov pre ich zdravie.
Deti si spoločne vytvorili nástenku z obalov
mliečnych výrobkov.

Kolektív Základnej školy vo Veľatoch
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Október - mesiac úcty k starším

Prvé mesiace školského roka sú za nami. Mesiac október sa niesol v duchu úcty k starším. Poslaním
našej školy je nielen výchova a vzdelávanie detí už v útlom veku, ale aj vštepovanie základných morálnych
vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom. Preto sme na znak vďaky a úcty pripravili spolu
s deťmi kultúrny program venovaný práve našim starým rodičom.

December
Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Ľudí sa zmocňuje vianočná nálada,
pokoj a láska. Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás tradične obklopuje rok čo rok.
Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Aj tento rok sme sa naladili
sviatočne – prostredníctvom kolied, básní, vinšovačiek a tanca.

Milí čitatelia!
Prajeme Vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, aby boli naplnené
porozumením, láskou a spokojnosťou. Prežite ich v zdraví a šťastí.
Prajeme Vám úspešný vstup do nového roka 2020 a želáme

hlavne pevné zdravie,

veľa šťastia, lásky, božieho požehnania, osobných a pracovných úspechov.
Kolektív ZŠ vo Veľatoch

5.strana

Veľatské ozveny
Aby

Divia sa radom pastieri, Ježiško, kto Ti

Vianoc,

či mesiac v roku tak netešili ako práve na Vianoce.

Vianočnú besiedku

preto aj spomínať na ne po dlhšom čase je pre nás

v materskej škole

pôžitok Už niekoľko dni pre sviatkami je cítiť ich

prichádza medzi deti Mikuláš. Deti s radostným
očakávaním pátrajú po sladkých dobrotách. Ako každý
rok aj teraz prišiel Mikuláš do materskej školy s plným
vrecom darčekov. Tohto roku mal Mikuláš aj svojho
pomocníka Vladka z OZ STOPA – Veľaty, ktorý
doniesol deťom pomôcky na cvičenie. To bolo radosti,
oplatilo sa počúvať v materskej škole, ale aj doma.

Mikulášsky darček pre deti a
zhrnutie roka v OZ Stopa
Občianske združenie OZ Stopa
venovalo deťom vo veľatskej škôlke
hodnotné dary, ktoré ich milo
potešili: fitlopty na skákanie, obruče
na krúženie, kužele na rôzne hry a
reflexné vesty, aby boli deti počas
prechádzok a výletov v bezpečí.
Všetky dary boli zakúpene z
venovaných 2% z daní pre naše
občianske združenie v roku 2019, za
čo všetkým darcom ďakujeme.
V septembri sme organizovali už v
poradí 6. ročník Veľatského lesného
behu. V tomto roku bola pridaná
ďalšia, kratšia trať na 6km, ktorá
prilákala do našej obce nových
účastníkov
a
celkový
počet
štartujúcich
prvykrát
presiahol
stovku – prišlo 120 bežcov. Podujatie
dopadlo organizačne výborne a
nálada bola skvelá najmä vďaka trom
desiatkam veľatských dobrovoľníkov.

pripravili

sme spolu s deťmi

Každý vianočný deň, ba aj hodina mali svoje čaro,

dospelí. Predzvesťou Vianoc je aj 6. december, keď

čaro

prichádzajúcich

Už od čias nášho detstva sme sa na nijaký deň, týždeň,

tajomstve. Tešíme sa spolu s deťmi, aj keď sme

rodičia

precítili

moc tu dal, taký maličký a už Kráľ?

blížiaci sa príchod. Predvianočný čas je o veľkom

aj

13.12.2019,

na

ktorej detičky spievali, recitovali, tancovali, ukázali
všetko, čo sa naučili v adventnom období. Rodičia sa
tešili a možno boli aj slzičky šťastia, iste právom, lebo
deti boli úžasné. Za vystúpenie deti dostali balíčky od
pána starostu, za čo ďakujeme.
V mene kolektívu materskej školy Vám prajem, nech Vás
ruka Božia pevne v Novom roku vedie, nech dary Jeho
milosti Vás po celý rok chránia a nech Vám dá šťastie,
radosť a hojnosť požehnania.

Eva Oriniaková, riaditeľka MŠ

Za podporu podujatia ďakujeme aj Obci Veľaty, FK Veľaty a
všetkým sponzorom.
OZ Stopa a dobrovoľníci (opäť prevažná väčšina Veľačania) zorganizovali
v júni 4.ročník Nočného behu Trebišov, ktorého sa zúčastnilo 600 bežcov
a stovky divákov, čím robili dobré meno našej obci v celom trebišovskom
okrese a aj za jeho hranicami. Už teraz pracujeme na tom, aby bol okrúhly
5. ročník minimálne tak dobrý, ako tie predošlé.

Prajeme všetkým Veľačanom požehnané sviatky a všetko dobré
v roku 2020.
OZ Stopa Vladimír Jacko, Vladimír Viernus a Peter Kavuľa
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FK Veľaty

Futbalisti FK Veľaty do novej sezóny 2019/2020
nastúpili v pozícii lídra VI. Ligy skupiny SEVER a svoje
dominantné podstavenie začali napĺňať už od prvých
zápasov. Už tak stabilný káder doplnili o dve nové
posily. Udomácnený Štefan Sovák prestúpil z Borše a
Peter Keresty prišiel z Nižného Žipova. Po vzájomnej
dohode sa opačným smerom porúčali na ročné
hosťovanie hráči Hutman a Grufík, ktorí už zarezávajú
vo farbách Nižného Žipova. Prvé dve kolá odohrali naši
hráči doma. V prvom kole privítali nováčika z Bielu,
ktorý sa nechal presunúť do tejto skupiny za účelom
kvalitnejších stretnutí. Úvod do sezóny mali domáci FK
Veľaty pomerne jasný a hokejovým výsledok 7:2
privítali nováčika v tejto skupine. V druhom kole znova
na domácej pôde privítali dávnejšieho rivala zo
Zemplínskeho Jastrabia. Ani tomu nič nedarovali a
výhrou 11:1 si otvorili strelecký účet viacerí hráči FK
Veľaty. Prvýkrát hráči FK Veľaty vycestovali vonku do
Plechotíc, kde v minulej sezóne rozdávali veľa gólov.
Ani teraz to nebolo inak a výhrou 1:8 sa usadili na čele
tabuľky s vysokým skóre. Od tohto zápasu nasledovala
séria výhier na nulu a to: doma s Nižným Žipovom 5:0,
v Kuzmiciach 0:3, doma so Zemplínskym Hradišťom
3:0, v Milhostove 0:7 a doma s Kystou 2:0. Zápasy však
postupne odzrkadľovali skutočnosť, že mnoho súperov
sa stále viac a viac pripravovalo na lídra tabuľky a
čoraz viac mu chcelo znepríjemniť túto pozíciu. Až
prišiel zápas s rivalom z Parchovian. Tie sa v minulej
sezóne prepadli z piatej ligy až do šiestej a majú
ambíciu vrátiť sa späť na krajskú úroveň. Zápas v
Parchovanoch priniesol gólové suchoty a po remíze 0:0
si favoriti body podelili. Tento zápas bol oficiálne
posledným zápasom jesennej časti sezóny. Avšak
vzhľadom na nový model kreovania postupujúceho od
piatej ligy, sa museli odohrať tri predkolá jarnej časti.

Tam naši zverenci vycestovali na zápas do Bielu, kde
výhrou 3:0 síce potvrdili rolu favorita, ale víťazstvo sa
nerodilo vôbec ľahko. Následný predposledný zápas v
Zemplínskom Jastrabí bol poznačený negatívnou
emóciou v podaní domácich. Zápas bol za stavu 0:3 pre
FK Veľaty ukončený, nakoľko po spornej situácií došlo k
inzultácii hlavného rozhodcu a zápas mal následne dohru
za zeleným stolom. Hráči sa so sezónou rozlúčili
rovnako ako ju začali a to doma osemgólovou nádielkou
proti Plechoticiam.
FK Veľaty sa teda na zimu usadilo na prvej priečke s
celkovým počtom bodov 34 a krásnym skóre 60:4.
Hráčom a členom realizačného tímu je potrebné
poďakovať za odvedený výkon a výsledky.
Rovnako
je
potrebné
spomenúť aj
skutočnosť,
že futbal v
obci naberá
na obrátkach
aj v časti
mládeže. Už
tri roky totiž
funguje mládežnícke mužstvo žiakov. Novinkou tento rok
bolo prihlásenie mužstvo dorastencov v kategórii U19.
Napriek negatívnej dobe, v ktorej žijeme, napriek
elektronickým nástrahám, ktoré číhajú na deti, sme
dokázali vyskladať kategóriu žiakov do 15 rokov a
dorastencov do 19 rokov, ktorí nám urobili veľmi pekné
úspechy.
Nehovoriac o kategórii do 11 rokov, ktorú sme však z
ekonomických dôvodov už nedokázali prihlásiť do
súťaže. Mnoho klubov na našej okresnej úrovni nemá ani
jedno mládežnícke mužstvo, my ich máme dve. Veľká
vďaka patrí trénerom mládežníckych mužstiev, nakoľko
sa žiaci v kategórii U15 aktuálne nachádzajú na piatom
mieste tabuľky a dorastenci v kategórii U19 na druhom
mieste. Ostáva veriť, že v tomto trende budeme
pokračovať a zastabilizujeme futbal na dlhú dobu.
Záverom je potrebné podotknúť, že často na domácej
ploche bol ich najväčším a najťažším protihráčom terén,
na ktorom hrali. Máme jeden z najhorších terénov v
celom okrese. V rámci našich možností sa nám podarilo
opraviť priestory šatne, avšak plocha nám stále robí
problémy. Verím, že v budúcnosti vytrovíme aj v tomto
smere pozitívne podmienky na futbal.

Ing. Ľubomír Domaracký, FK Veľaty
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Veľatský futbalový víkend

Začiatok leta už tradičné v obci Veľaty patrí futbalu a zábave. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď sa konal už piaty
ročník Veľatského futbalového víkendu. Toto, už pomerne tradičné podujatie, si našlo svoje miesto v diároch mnohých
ľudí a pomaly si na neho začíname viac a viac zvykať. Malé výročie malo priniesť niečo nové, ale zároveň potvrdiť aj
overené klasiky z minulosti. Už tradične sa podujatie konalo počas dvoch dní kedy, sa na „pľaci“ otočilo veľké množstvo
ľudí. Už tradičný sobotňajší turnaj priniesol tento rok novinku a to 6 mužstiev. Okrem dvoch veľatských (Built In
Veľaty a Aqua Mária Veľaty) to boli už tradične Old Stars Michaľany a košické Červené mravce. Novinkou bolo
mužstvo Michalian U20 a samozrejme Nesia Banská Štiavnica. Práve nováčik z Banskej Štiavnice sa nakoniec tešil z
celkového víťazstva na turnaji. Počas prvého dňa si okrem futbalu na svoje prišli aj deti. Minuloročná detská olympiáda
sa osvedčila, a tak sme tento rok pokračovali v nastolenom trende. Niečo okolo 90 detí sa zapojilo do rôznych súťaží a
domov odchádzali s malou pamiatkou. Už tradičné slávnostné odovzdávanie cien prinieslo veľa zvučných mien ako je
Anton Šoltis či brankár Matúš Kira. Avšak zo všetkých nemožno nespomenúť asi tu najväčšiu a síce žijúcu legendu pána
Jána Pivarníka. Neďeľný program pokračoval už od rána turnajom detí v kategóriách U11 a U13. Spolu sa ho zúčastnilo
8 mužstiev. V kategórii U11 to boli Michaľany, Kuzmice, Bidovce a Veľaty. V kategórii U13 to boli Michaľany, Vojčice,
Slavoj Trebišov a Veľaty. Do hry sa teda zapojilo niečo okolo 80 detí. Aj oni si užili slávnostné odovzdávanie cien, ktoré
prišiel podporiť rovnako Ján Pivarník. Okrem neho mohli deti stretnúť aj Blažej Vaščáka či obrancu z NHL Martina
Marinčina. Záver programu pre deti patril vystúpeniu skupiny Hands Up Crew, ktorí deťom ukázali viacero skvelých
futbalových kúskov. Už tradične program uzatvorila čerešnička na torte a to zápas starých pánov alebo po novom
ZÁPAS HVIEZD. Už tradične si rodáci, podporovatelia a sympatizanti FK Veľaty zahrali spoločne futbal. Na záver si
pochutnali na dobrom guláši a pivku.
V poradí piaty ročník tohto podujatia ukázal veľa vecí. Ukázal, že sa stále učíme, ale aj posúvame vpred, ukázal, že už
sa pomaly stávame tradíciou, ale hlavne ukázal silu ľudskej spolupatričnosti. Pretože to, čo bolo uvedené vyššie, by
nebolo možné zrealizovať bez odhodlanosti a zápalu ľudí, ktorí sa obetovali pre dobro veci. Ktorí obetovali svoj čas a
energiu a podporili a podporujú túto aktivitu. Za to všetko im patrí jedno veľké ĎAKUJEME.

Ing. Ľubomír Domaracký, FK Veľaty

Horný rad: Michal Barila, Stela Kovalčíková, Vierka Buzinkaiová, Martina Rusnáková, Kristína Košeľová, Dominika Domaracká,
Diana Capová, Petra Sabovíková, Lucia Bezegová, Simona Čuchráčová, Martina Truhlářová, Tomáš Borčš, Lucia Borščová,
Ľuboš Ihnát, Majka Eliášová, Rastislav Eliáš, Miloš Deme
Spodný rad: Michal Grufík, Robo Buzinkai, Slavomír Rusňák, Ľubomír Domaracký, Štefan Bobík, Daniel Petričko, Zdenko
Ihnát, Vladimír Seman, Viktor Domaracký
Na fotke chýbajú: Mirka Rusňaková, Roland Rusňák, Patrik Truhlář, Petra Hačkuličová, Alica Hancková, Annamária
Gujdanová, Edo Hlagaš, Lukáš Kalan.

8.strana

Veľatské ozveny

„Obnova pivničných priestorov kaštieľa
Alexandra Andrássyho"
Obec

Veľaty
dňa

28.6.2019 na úrad
podpredsedu vlády
SR pre investície
žiadosť o poskytnutie dotácie

v oblasti podpory regionálneho rozvoja na aktivitu:
zachovanie
a starostlivosť
a sídiel.

identity
o kultúrne

a rozvoj
dedičstvo

kaštieľa Alexandra Andrássyho vo Veľatoch" a jejeho
účelom je stavebno-technickými úpravami sprístupniť

predložila

a informatizáciu

Predmetom projektu je „Obnova pivničných priestorov

kultúry
regiónov

pivničné priestory ako jediný zachovaný stavebný prvok
kaštieľa Alexandra Andrássyho.

Pivničný portál a

pivničné priestory J-Z krídla pôvodného kaštieľa sú
situované na ploche obecného parku a ich obnova je v
súlade so spracovanou štúdiou Revitalizácie parku.
Celkové

stavebné

náklady

v

zmysle

spracovanej

projektovej dokumentácie predstavujú čiastku 41500,EUR bez DPH.
Výška požadovanej dotácie je 37350,-EUR bez DPH.
V prípade úspešnosti žiadosti je potrebné stavebné
úpravy realizovať do konca roka 2019.
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