Komisia z Min. životného prostredia hodnotila našu obec
Dňa 22. júna v popoludňajších hodinách našu dedinu navštívila komisia z Ministerstva
životného prostredia pre súťaž „Dedina roka 2021“. Naša dedina sa do tejto súťaže prihlásila,
pretože sme chceli prezentovať spoluprácu obecnej samosprávy s našimi občanmi a
duchovno-spoločenský život v našej dedine.
Sviatočný deň začal už dopoludňajších hodinách, kedy boli deti materskej a základnej školy
na okružnej ceste elektro-vláčikom po našej dedine.
Komisiu pri príchode privítali svojim spevom naši priatelia: spevácka skupina Trebišovski
Furmane a naša detská folklórna skupina „Javorníček“. Z dievčat sólo zaspievala a na
husliach zahrala Rút Repovská.
Úvodne slovo mal pán starosta, ktorý komisiu privítal a oboznámil ju s pripraveným
programom. Pani riaditeľka materskej školy Eva Oriniaková v krátkosti charakterizovala
históriu našej dediny. Našu akciu prišiel podporiť aj náš rodák PhDr. Jaroslav Nináč, úspešný
básnik a spisovateľ, ktorý predniesol báseň o rodnej dedine a tiež predstavil svoje úspešné
knihy.
V priestore kultúrneho domu sa zišli zástupcovia obecnej samosprávy, občanov, cirkvi, škôl,
spoločenských organizácii a občianskych združení ako aj šikovní domáci majstri žijúci v našej
dedine.
Pán starosta menovite privítal všetkých účastníkov, ktorí hodnotiacej komisii predstavili túto
spoluprácu a život v dedine.
Komisii sa predstavila stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta so
sídlom v Trebišove (p. RNDr. Slavomír Partila so svojimi zamestnancami). Svoju činnosť
dokumentovala výrobkami žiakov. Táto škola už 4 roky má zriadené detašované pracovisko
v našej dedine. Žiaci navštevujúci túto odbornú školu pochádzajú zväčša z marginalizovanej
komunity. Obojstranná spolupráca funguje na veľmi dobrej úrovni.
Naši duchovní otcovia PaedDr. ThLic. Ivan Molčányi gréckokatolícky farár (gréckokatolícky
chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky a rímskokatolícky farár Mgr. Peter Šoltis
(rímskokatolícky kostol
Mena Panny Márie ) hovorili o vzájomnej spolupráci so
samosprávou a veriacimi pri rôznych kultúrno spoločenských akciách. Túto činnosť
dokumentovali fotografiami, príspevkami do obecných novín.
Svoju činnosť a spoluprácu predstavili dokumentačným materiálom aj zástupcovia
Urbárskeho pozemkového spoločenstva Veľaty (Michal Cap), poľovníckeho združenia 30-06
Veľaty (Slavomír Rusňak, Onufer), dobrovoľného hasičského zboru Veľaty (Rastislav Eliáš),
Občianskeho združenia Stopa (Vladimír Jacko), klubu „Step aerobic (Lenka Kováčová),
posilka klubu a FK Veľaty (Roland Rusňak, Pavol Širotník), ZO SZPB (Miroslav Kundrát,
František Mantič a Jano Potoma). Svoje šikovné ruky vo výrobkoch z dreva predstavil Ondrej
Blanár a šikovné ruky žien v hačkovaní a vyšívaní ukázali svojimi výrobkami Margita
Čarňanská a Helena Poláková. Výrobky dedinských včelárov – med, peľ a propolisovú
tinktúru prezentovali Anton Kolesár a Mikuláš Levkut. Komisii boli predstavené všetky
úspešne realizované projekty v dedine. Bola im predstavená aj pripravovaná kniha o obci
Veľaty (2. vydanie) od autorov M. Ostrožovičová, J. Mudroň a M. Levkut. Ing. arch. Ján
Jakubčík komisii prezentoval historickú maketu obce, ktorej je autorom.

Naši kuchári z materskej školy predstavili komisii aj naše tradičné zemplínske jedlá;
kapustové huľky, lekvárové pirohy, kreple a frištík (raňajky) veľatského gazdu.
V druhej časti programu hodnotiaca komisia elektro-vláčikom navštívila významne miesta
našej dediny s krátkym výkladom. Komisii boli predstavené tieto miesta: Námestie hasičov s
turistickou mapou obce a žurávom, materská, základná a Stredná odborná škola služieb
a priemyslu, posilka klub, rímskokatolícky kostol (históriu kostola odprezentovala Monika
Ostrožovičová), tvorba drevorezbára na nádvorí rodiny Blanárovej, gréckokatolícky kostol
(Komisia obdivovala aj „Ikonostas“ národnú kultúrnu pamiatku v gréckokatolíckom kostole,
výklad + ochutnávka omšového vína a . Záver prehliadky bol pri Slanej studni, kde členovia
ZO SZPB navarili chutný guláš, ktorým pohostili všetkých zúčastnených. Na rozlúčku
komisii opäť zaspievali Trebišovski Furmane.
Čo môže obec účasťou v súťaži získať, ak aj nevyhrá prvé miesto? Ak obec vyniká v nejakej
konkrétnej oblasti, môže získať osobitné ocenenie práve v nej.
Obec môže získať aj mimoriadne ocenenie za konkrétnu činnosť. V 11. ročníku a o titul
Dedina roka 2021 súťažilo historicky najviac, slovenských dedín (29) . Ako sme obstáli
v tejto súťaži sa dozvieme v septembri 2021.

