800. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci.
V juhozápadnej časti východoslovenskej nížiny, na odlesnenej pahorkatine
pod Zemplínskymi vrchmi sa v nadmorskej výške 155 m /stred obce/ nachádza
obec Veľaty.
Názov obce vznikol pravdepodobne zo staršieho slovienskeho názvu,
odvodeného od mena Velechta. Vo Varadínskom registri z roku 1220 možno
nájsť prvú písomnú správu o obci Veľaty, ktorá je tam uvedená pod názvom
„ villa Velchea“. Zo stredovekej listiny je zrejme, že Kozmas z
Veliat /“Cosmam de villa Velchea“/ vyzval Čepana z Čeľoviec a Petra z
Trhovišťa, aby prišli do Varadína /Oradea/, kvôli rozsúdeniu ich vzájomného
sporu. Kozmas z Veliat bol teda prvým známym Veľaťanom, ktorý pôsobil v
tomto čase ako pristav vo vtedajšej súdnej správe.
Veľaty boli už v roku 1220 rozvinutou dedinou, takže ich vznik a slovanský
pôvod možno predvídať už pred 11. storočím. Pôvodný názov Velchea sa v
priebehu historického vývoja zmenil na Velethe /1417/, Welatín /1786/, Veľaty
a Velatin /1920/ až po súčasný názov Veľaty /1927/. V 13. – 17. storočí sa v
písomných prameňoch používal jednotný názov Velethe. Súčasný názov obce
sa používa nepretržite od roku 1927.
Veľatami prechádzala krajinská cesta od juhu na sever Zemplínskej župy a
opačne. Bola to časť cesty smerujúca od Sárospataku /Blatného Potoku/ na
Trebišov, ktorá je písomne doložená od 20. tych rokov 14. storočia. Po tejto
ceste prechádzali obchodníci, vojsko i migračné vlny obyvateľstva, čo malo
pre vývoj obce značný význam.
Úryvok z knihy “Z dejín obce Veľaty “(2005).
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Milí občania,
prihováram sa Vám v období kedy pomaly doznieva „korona-kríza“. Kríza ekonomicky zasiahla mestá a
obce včítane aj našej obce Tak ako v iných krajoch našej republiky aj v našej obci bola zatvorená MŠ a ZŠ.
Úradné hodiny pre verejnosť na obecnom úrade sa stanovili len na dopoludňajší čas. V dôsledku
„korona-krízy“ naša obec registruje 30% výpadok na podielových daniach, čo je vážny zásah do
rozvojových investcii našej obce. Boli zrušené aj verejné zhromaždenia občanov a športové podujata.
Oslavy k prvej písomnej zmienke o našej obci nás zasiahli negatvne a pôvodne plánované oslavy v
druhej polovici augusta sa neuskutočnia. Radi by sme aspoň v jeseni pri otvorení rekonštruovaného
kultúrneho domu si pripomenuli 800. výročie našej obce.
So zvýšenou zamestnanosťou v našej obci nám ubudli aj pracovníci na verejnoprospešných prácach.
Práce súvisiace s údržbou obci ako kosenie parku, cintorína a ďalších verejných priestorov vykonávajú
zamestnanci obecnej frmy Thermostav s. r.o. V súvislost s dlhotrvajúcimi zrážkami nám pribudlo aj viac
kosenia. Cintorín sme pokosili už tretkrát. Od občanov obec nevyberá poplatok za kosenie cintorína ako
v iných obciach. Na druhej strane občania si pokosia pred svojimi rodinnými domami, čo sa stala
nepísaná dohoda medzi oboma stranami.
Čo realizujeme v obci.
V súčasnost sa realizujú dva projekty týkajúce sa rekonštrukcie kultúrneho domu a jeho vykurovania.
Pripravujeme výstavbu kompostoviska, ktoré sa bude realizovať na konci borovicového lesíka smerom k
Aqua Marii.
V letnom období sa má začať rekonštrukcia cesty 1. triedy (ulica Hlavná) a s ňou aj úprava príjazdových
plôch k autobusovým zastávkam.
Menšie úpravy sme realizovali aj okolo rybníka.
V jesennom období by sme mali realizovať chodník pred obecným úradom a kultúrnym domom.
S pozdravom
MVDr. Mikuláš Levkut DrSc.

Prišiel a zmenil nám život.
Vírus nám ukázal, aký je náš verejný život globálne
prepojený a zároveň krehký. Často sme si dávali
otázku prečo práve teraz? Nikdy sme neboli nútení
tak masívne sa podriaďovať pravidlám. Uvedomili
sme si, že náš život, naši najbližší nie sú
samozrejmosť. Hodnotu veci chápeme, až keď nám
začne chýbať. Všetko sa zatvorilo, obmedzilo a
samozrejme zatvorili sa aj školy. Zrazu sme chceli
mať naspäť svoje dni. Tie dni, keď sme sa voľne
prechádzali, išli do práce. Práca nám začala chýbať,
hlavne det, ich šantenie, krik. Covid 19 však
priniesol aj pozitvnu stránku. Ľudia oveľa viac
mysleli na iných a boli ochotní si navzájom
pomáhať. Keď nám pán starosta oznámil, že
budeme aj my v materskej škole pomáhať, uľavilo sa

nám, opäť sme išli do práce. Boli sme v škole, hoci
aj bez det, predsa sme boli spolu a úzkosť sa začala
vytrácať. Ako sme pomáhali? No predsa sme šili
rúška. Z materiálu, ktorý nám zabezpečil pán
starosta sme ušili 150 rúšok, ktoré sme odovzdali
na obecný úrad. Ďalšie rúška sme šili na
požiadanie, kto nás oslovil a doniesol materiál.
Jedno však vieme, že nechceme, aby sa táto
situácia opakovala, aj keď všetko je tak, ako má byť.
Koronavírus nám všetkým určite zmenil život. V
každom prípade by nás to malo naučiť pokore,
skromnost, úcte a uvedomiť si skutočné hodnoty.
Vďaka malému vírusu sme dostali priestor
zamyslieť sa nad tým kto sme a ako žijeme. Vírus,
ktorý nám berie možnosť objať druhého, prišiel,
aby nás zachránil a neodíde, kým to nepochopím
Eva Oriniaková, Riaditeľka MŠ
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Vzdelávanie počas pandémie Covid-19
Pandémia ochorenia Covid -19 presunula vzdelávanie z lavíc do online priestoru. Inak to nebolo ani v
našej škole. Učitelia, ale aj žiaci si zvykli na novú formu učenia. Rodičia sa bez prípravy stali náhradnými
učiteľmi, a tak museli zvládať učiť sa so svojimi deťmi doma. Našim nástrojom ofciálnej komunikácie
počas prerušenia vyučovania sa stala webová stránka Zborovňa.sk. So žiakmi sme komunikovali aj
prostredníctvom emailov a sociálnych siet. Denne sme im posielali zadania a pracovné listy, ktoré mali
det urobiť a následne odoslať na kontrolu. Nakoľko nemá každý doma počítač alebo prístup k internetu,
každý piatok sme chodili k deťom domov a pozbierali si všetky úlohy a pracovné listy, ktoré sme im
zadali. V nedeľu sme im priniesli nové úlohy a učebné materiály. Spolupráca s rodičmi, ale aj deťmi bola
veľmi dobrá. Nikto neveril tomu, že sa ešte tento školský rok do lavíc vrátme. Opak bol však pravdou a
1.júna 2020 sa pre naše det brány školy opäť otvorili. Všetci sa veľmi tešíme a dúfame, že takáto situácia
už nenastane.
Kolektív ZŠ Veľaty

Vstaň a vyšliapaj si chodník!
Milí Veľatčania, v uplynulých mesiacoch
každého z nás nejakým spôsobom zasiahla
pandémia koronavírusu. Niektorí mali kvôli nej
práce trocha menej, niektorí zasa až priveľa a
možno niektorí o prácu aj prišli. Det nemohli
chodiť do školy, veriaci do chrámu...
Aj pre mňa, ako kňaza to bola mimoriadna
situácia. Slúžiť bohoslužby bez účast ľudí... V
modlitbách som na vás nezabudol, a viem, že ani
mnohí z vás na mňa. Situácia sa však pomaly
zlepšuje. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia naši
biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu
od povinnej účast veriacich na nedeľných a
sviatočných bohoslužbách. To znamená, že ak
niekto nebol v nedeľu či vo sviatok v chráme počas
pandémie, nemá kvôli tomu na svedomí ťažký
hriech. Od 17. júna však opäť všetkých veriacich
zaväzuje povinná účasť na bohoslužbách v uvedené
dni.
V stanovisku biskupov Slovenska sa tež
píše: Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov,
ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo
výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo
nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri
modlitbe a sláveniach. Bezpochyby zostávajú v
platnost výnimky z povinnej účast pre tých, ktorí
sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú
vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú

obavu kvôli iným chronickým ochoreniam,
pooperačným stavom, atď.).
Bolo teda užitočné pre tých, ktorí nemohli
navštevovať chrám, sledovať prenosy bohoslužieb
cez rozhlas, televíziu, či internet. Elektronické
médium však nenahradí osobné stretnute... Pre
tých, ktorým navštevovať chrám nebráni zlý
zdravotný stav, či pracovné povinnost (a tých je
určite väčšina obyvateľov), by som rád uviedol
nasledovný príklad:
"Misionár na svojich cestách po Afrike
prišiel aj k obyvateľom pralesa. Najprv ich učil,
pripravoval a potom ich pokrstl. Domorodci si
urobili v pralese kaplnku z bambusu a trstny.
Veľmi radi
ju navštevovali. Tu sa zbožne
modlievali. Ďakovali Pánu Ježišovi za odpustenie
svojich hriechov, sľúbili mu vernosť a prosili o
milosť, aby sľub vernost nikdy neporušili. Z každej
chatrče viedol ku kaplnke dobre vyšliapaný
chodník. Len jeden z týchto domorodcov, ktorý bol
tež pokrstený, veľmi zriedka prichádzal do kaplnky.
Až jedného dňa ho sused upozornil, že jeho
chodník ku kaplnke je zarastený. Vraj si to všímajú
aj ostatní a veľmi sa na ňom pohoršujú."
Preto vás, milí Veľatčania, vyzývam: Vstaňte
a nanovo si s celou rodinkou vyšliapajte chodník zo
svojho domu do chrámu! Ten nám totž počas
pandémie (a možno aj za oveľa dlhší čas) poriadne
zarástol.
o. Ivan Molčányi, gréckokatolícky farár
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Komunálny odpad vo Veľatoch
V tomto kalendárnom roku sme zvýšili platby za netriedený komunálny odpad na 12Є na
osobu ročne. Za triedený odpad ako sú plasty, sklo a papier občan neplat. Musíme si
uvedomiť, že ak budeme všetci príkladne triediť ročný poplatok za komunálny odpad sa
môže znížiť. Vyzbierané fnančné prostriedky presúvame pre frmu Kosit za zaplatenie
komunálneho odpadu. Okolité obce väčšinou plata okolo 18Є až do 25Є ročne.
Prečo? Komunálny odpad frma Kosit váži a odovzdáva nám lístok o váhe. Máme
zmapovaných ľudí, ktorí takmer netriedia odpad.
Pri správnom triedení odpadu z domácnost medzi KO dávame len plienky a handry.
Medzi plasty patria plastové fľaše, obaly z cestovín, z dezertov (vnútorná plastová časť),
obaly z jogurtov a mlieka, plechovky z nápojov a konzerv.
Polystyrén medzi plasty nepatrí!

Poďme riadne triediť a budeme platť meneej
V Trebišove prvýkrát oceňovali najlepšiu jedenástku.
Štyrmi hráčmi do nej prispel FK Veľaty.

Ideálna jedenástka
Brankár: Jaroslav Segedy (FK Veľaty)
Pravý obranca: Gabriel Schäffer (OFK
Vojčice)
Stopér: Peter Fedor (TJ Olympia Borša)
Stopér: Vojtech Tógyer (OFK Biel)
Ľavý obranca: Dávid Győri (TJ Tokaj
Slovenské Nové Mesto)
Stredopoliar: Máté Horbulák (TJ
Olympia Borša)
Stredopoliar: Tibor Nagy ml. (TJ
Olympia Borša)
Stredopoliar: Pavol Širotník (FK Veľaty)
Útočník: Matej Kaňský (FK Veľaty)
Útočník: Patrik Novák (FK Veľaty)
Útočník: Samuel Sarik (OFK Vojčice)

V kultúrnom dome v Zemplínskom Hradišt bola v piatok 21.02.2020 prvýkrát v histórii vyhlásená
Futbalová jedenástka ObFZ Trebišov. Tentoraz za uplynulý súťažný ročník, t.j. sezónu 2018/19. V ankete
hlasovali zástupcovia 19 futbalových klubov, ktoré hrajú VI. ligu ObFZ Trebišov. Najpočetnejšie
zastúpenie mali FK Veľaty so štyrmi hráčmi. Troch futbalistov dodala boršanská Olympia, po novom od
1.7.2019 FK II. Rákoczi Ferenc Borša. Dvaja hráči boli z klubu, ktorý súťaž nakoniec vyhral – OFK Vojčice.
Jedným hráčom boli zastúpené TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto a OFK Biel.
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