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Na vianočné sviatky Narodenia Ježiša, nášho Spasiteľa cítime 
nedostatočnosť ľudských slov, keď opätovne ohlasujeme tú radostnú 
zvesť, ktorá patrí všetkým ľuďom, že „sa nám dnes narodil Kristus 
Pán“. Slovo „dnes“ neznamená nejaký časový úsek, ale vyjadruje 
skôr začiatok vzťahu človeka k Bohu. Liturgia Cirkvi preberá biblické 
výpovede o tom, čo sa „dnes” stalo a už celé dve tisícročia ich s 
pokorou, ale aj s nádejou a radosťou opakuje.

Radujeme sa nad tým, že sa zjavila Láska. Láska sa vtelila. Boh sa stal 
človekom. Vianoce znamenajú stretnutie s láskou. Predovšetkým s láskou 
Božou, ktorá v malom dieťati Ježišovi prišla na svet. Sú stretnutím s Božou 
láskou, ktorá sa prejavila úplne ľudským spôsobom. Vianoce sú stretnutím 
s láskou, ktorá je v bezbrannom dieťati ponúknutá všetkým ľuďom. Sú 
stretnutím s láskou, ktorá otvára dvere viery, hoci nemá žiadne donucovacie 
prostriedky. Táto láska sa však žiadnemu človekovi nevnucuje. Je 
jednoducho darom. Obohatí len tých, ktorí sa jej otvoria a ju príjmu. A 
predsa je táto Láska príkazom. Je príkazom, ktorý je nutné dodržať, ak chce 
človek dosiahnuť šťastie a nie večnú záhubu.

Posolstvo Vianoc je aktuálne pre každého z nás, lebo vychádza z 
radostnej skutočnosti, že Boh má o človeka záujem. Dokonca dnes vidíme, 
že Boh človeka miluje, skláňa sa k nemu. Ale ak chceme vidieť Boha 
– Dieťa ležiace v jasliach alebo v Máriiných rukách, musíme sa hlboko 
skloniť. Ak človek nežije duchovným životom, môže sa mu zdať, že pri 
narodení Syna Božieho išlo len o historickú udalosť, síce veľmi peknú, ale 
dnešnému človeku nič nehovoriacu. Ak však žije duchovným životom, 
začína chápať, že „počatie z Ducha Svätého“ v každom z nás a „narodenie 
Krista“ do našich skutkov je stále aktuálnou vecou.

Všetci, ktorí ste sa dobre pripravili po duchovnej stránke na Vianoce 
a vykonali ste si dobrú a úprimnú vianočnú spoveď, iste priznáte, že sa s 
Vami čosi dobré stalo. Prežívate pokoj a radosť nielen z vonkajších vecí a 
udalostí, ale priamo zo srdca. To, čo sa udialo pri Vianočnej spovedi a ak to 
pokračuje dobrým predsavzatím, môžeme pokojne nazvať „počatie Krista 
z Ducha Svätého“. Platí totiž slovo Kristovo, že nielen Preblahoslavená 
Panna Mária je a má byť jeho matkou, ale každý, kto počúva Božie Slovo 
a zachováva ho, každý kto plní vôľu Božiu, je jeho matkou. Duchovne 
počína Krista každý, kto chce zmeniť svoj život k lepšiemu. Niektorí 
kresťania však stále zostávajú v tomto stave duchovného počatia Ježiša, 
ale neprinesú ho a neporodia na svet, a musíme to s bolesťou konštatovať, 
že čoskoro po Vianociach ho potratia. Kristus nemôže v nich žiť, lebo ako 
náhle skončia Vianočné sviatky, už si vedome a dobrovoľne volia úplne iný 
štýl života a to „život ovládaný hriechom“.

Duchovní otcovia hovoria: „Počína Ježiša, ale neporodí ho ten, kto 
počuje Slovo Božie, ale nepraktizuje ho. Ten prevádza jeden duchovný 
potrat za druhým, robí si predsavzatie, že sa obráti, ale potom na toto 
svoje predsavzatie sústavne zabúda a necháva ho neuskutočnené. Dá sa o 
takomto človeku povedať, že je to síce človek, ktorý má vieru, ale chýbajú 
mu skutky.“

Zamyslime sa nad určitými chybami duchovného života, ktorých sa 
niektorí kresťania dopúšťajú. Skutočné a sväté prijímanie je len to, ktoré 
je trvalé. Vôbec nejde v našom duchovnom živote o to, aby sme si raz po 

prípade dvakrát do roka splnili svoju povinnosť voči Bohu a láskavo išli na 
spoveď a na chvíľu prijali Ježiša do seba. Boh nechce od nás láskavosť ale 
lásku. Vo svätom prijímaní ide o naplnenie prikázania lásky k Bohu. Sväté 
prijímanie, ak nie je a nemá byť aktom trvalého odovzdania, tak potom 
vôbec nie je sväté, ale môže to byť len Judášov bozk. Zrada Krista. Ísť 
na svätú omšu a nehľadať možnosť stretnutia s Kristom vo sviatosti, je 
ako dohodnuté rande, na ktorom dievča oznámi svojmu chlapcovi, že ho 
už nechce, že si našla iného. Pre tých, ktorí to s Kristom myslia skutočne 
vážne, sú určené tieto slová. Uvažujme teraz o pozitívnom prípade 
pravého a úplného materstva, ktoré nás robí podobnými Panne Márii. Sv. 
Bonaventúra, hovorí, že duša počína Ježiša, keď je nespokojná so životom, 
aký vedie, a pod vplyvom svätých vnuknutí a zapálená svätým žiarom 
sa konečne rázne odtrhne od svojich starých návykov a chýb a je akoby 
duchovne oplodnená milosťou Ducha Svätého dá si predsavzatie, že začne 
nový život. Tu došlo ku Kristovmu počatiu. Keď bol požehnaný Boží Syn 
počatý, narodí sa v srdci, ale len vtedy, ak duša všetko rozumne uvážila, 
vyžiadala si vhodnú radu a vzývala Boha o pomoc a ihneď uskutoční svoje 
sväté predsavzatie a začne uskutočňovať to, čo v nej už dávno zrelo, ale 
sa to stálo odkladalo z obavy, že nie je k tomu súca. Ale jedno musíme 
zdôrazniť: Toto predsavzatie „začať nový život“ sa musí ihneď prejaviť 
niečím konkrétnym. Ak nie je predsavzatie uskutočnené, bol síce Ježiš 
počatý, ale nebol zrodený. Ide o jeden z mnohých duchovných potratov. 
Je to jeden z toľkých odkladov, ktorými je pretkaný náš život a ktoré sú 
hlavným dôvodom, prečo je tak málo svätých.“ Sv. Augustín vyzýva: 
„Matka ho nosila v lone, my ho nosíme v srdci. Panna otehotnela keď sa v 
nej vtelil Kristus, naše srdce nech otehotnie vierou v Krista. Ona porodila 
Spasiteľa, naša duša nech porodí spásu a chválu. Nech nezostanú naše duše 
neplodné, ale nech sa stanú plodnými pre Boha.“

    Nech vianočné sviatky prehĺbia vašu radosť a istotu z viery, že 
narodené Dieťa v jasliach je Emanuel – Boh s nami. Nech vás On sám 
naplní hlbokým pokojom a nech vás sprevádza svojím požehnaním na 
cestách vášho života.

                                                                Spracoval d. o. Juraj Sitarčík
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Roky 2018 a 2019 priniesli obci mnoho nového. Úspešne sme 
ukončili opravu materskej školy, čo nás stálo približne 143.000 
€, z toho dotácia činila okolo 111.000 €. Okrem prác podľa 
projektovej dokumentácie, sme naviac  opravili v MŠ podlahy, 
vymenili kúrenie, teda rozvody aj zdroj vykurovania, vody zo 
strechy sme odviedli do dažďovej kanalizácie, ktorú sme robili 
nanovo, prerobili sme aj elektroinštaláciu podľa nových noriem. 
Postupne sa dokúpil  aj nový nábytok. Tento rok sa nám podarilo 
získať dotáciu z MF SR na opravu kuchyne v MŠ vo výške 13. 500 
€ s vkladom obce 1. 500 €. Najbližších 20 a možno aj viac rokov 
nemusíme do MŠ investovať a naše deti trávia čas v estetickom a 
hygienickom prostredí. 

Vybudovali sme novú cestu za kostolom aj s odvedením 
dažďovej vody, aby sme zabránili neustálemu problému pri búrkach 
a silnejších dažďoch, pri ktorých nám túto uličku zalievalo a hlavne 
obyvatelia na protiľahlej strane mali často zaliate dvory a záhrady. 
Vyasfaltovali sme aj ďalšie úseky ciest – od obecného úradu k 
poľnohospodárskemu družstvu a firme GS a tiež na hornom konci 
od hlavnej cesty smerom k Močiarkam. Celkový náklad investícií 
do miestnych komunikácií predstavoval približne 49.400 €. So 
spolufinancovaním nám pomohlo PD Kvakovce Ing. J. Babjak 
a firma GS Eurostone, ktorých vklad činil 8.000 € a bezúročnú 
pôžičku vo výške 5.000 € nám poskytol poslanec Slavomír Čečko, 
za čo im všetkým patrí veľká vďaka. 

 Ďalšiu veľkú investíciu predstavovala kanalizácia. 
Dokončenie poslednej vetvy a následne zhotovenie 25 prípojok 
spolu s vybudovaním nového chodníka od súpisného čísla 1 po 
súpisné číslo 20 nás stálo okolo 395.000 €, čo bolo dotované z 
Environmentálneho fondu, okrem nášho 5% vkladu, čo predstavuje 
okolo 19.500 €. Sami máte možnosť vidieť na bilancii hospodárenia 
za rok 2018, že cez účet obce prešlo takmer 725.000 €, čo je na 
takú malú obec ako je naša, pomerne dosť. Kapitálový príjem 
činil okolo 384.000 €, čo sú dotácie. V tejto sume je započítaná aj 
30.000 € dotácia na požiarnu zbrojnicu. So stavebnými prácami by 
sme chceli začať na budúci rok v lete. Tento rok sme z Úradu vlády 
dostali ešte na dokončenie ďalších 19.000€.   

 V roku 2019 bol nezávislým audítorom opäť vykonaný audit. 
Podľa správy nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej 
závierky  obce Benkovce (auditu) k 31.12.2018 sa konštatuje, 
že  podiel celkovej sumy návratných zdrojov financovania ku 
skutočne bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového 
roka dosiahol úroveň 35 %, čo predstavuje zníženie zadlženosti 
obce oproti predchádzajúcemu roku o približne 27%.  Je to 
neuveriteľné číslo, v porovnaní s tým, keď som nastúpila v roku 
2014, to bolo okolo 95%. Jednoduché počty nám hovoria, že za 
4 roky sme znížili zadĺženosť obce o 60%. Z môjho pohľadu je 
to obrovský úspech. Konečne sme sa dostali hlboko pod hranicu 

Správa starostky o rozvoji a hospodárení obce

60 %. Je to jedno z hlavných kritérií hodnotenia samosprávneho 
celku, či už z pohľadu MF SR alebo bankového sektoru. Toto 
je výsledok rozumného hospodárenia vedenia obce, získavanie 
dotácií a zapájanie sa do projektov financovaných zo štátneho 
rozpočtu aj zo zdrojov Európskej únie. Suma splátok návratných 
zdrojov financovania neprekročila povolenú hranicu 25% z 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Stav 
záväzkov po lehote splatnosti neprekračuje povolenú hranicu k 
bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka. Podľa 
názoru audítora účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo 
finančnú situáciu obce Benkovce k 31. decembru 2018, výsledky 
jej hospodárenia za rok, ktorý skončil k uvedenému dátumu sú   v 
súlade so Zákonom o účtovníctve.  Výročná správa o hospodárení 
obce Benkovce za rok 2018  bude do konca roka 2019 zverejnená 
na adrese www.obecbenkovce.sk, v sekcii úradná tabuľa. 

 Cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou 
sme v rokoch 2018-2019 realizovali niekoľko projektov: Praxou 
k zamestnaniu I. a II.,  Cesta na 
trh práce I. a II., §50j, Pracuj v 
kuchyni  a Zosúladenie rodinného 
a pracovného života. Spolu sme 
cez tieto projekty zamestnávali 13 
ľudí. Títo pracovníci vykonávali a 
plnili úlohy súvisiace s rozvojom 
obce a zabezpečením výkonu 
samosprávnych funkcií, pomáhali 
v materskej škole, v kuchyni MŠ, 
aj pri výchovno vzdelávacom 
procese ako učiteľ a asistent MŠ. 
Dotácia od ÚPSVaR predstavovala 
cca 53.200 €. Cez Implementačnú 
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Príjmy:
-výnos dane z príjmov                                                          171.846,00
-miestne dane a poplatky
(daň z nehnuteľnosti, popl.za psa, TKO, stočné)                   45.934,81
-príjmy z prenajatých budov a priestorov,
z predaja výrobkov, správne a ostatné poplatky                    18.397,71
-úroky banke                                                                                   0,16
-transféry – HN stravné, AČ DS,KC, TSP,
 § 50j, § 54, prenesený výkon štátnej
 správy                                                                                    98.534,47
-transfér-PSK                                                                            2.000,00
-kapitálový príjem                                                                384.468,58  
-zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka                     3.459,14
-príjmy celkom:                                                                  724.640,87               

Výdavky:
-mzdy a odmeny na dohodu                                                    96.304,97                                                     
-odmeny členov OZ                                                                   3.695,57
-odvody poistného /SP, ZP/                                                     35.913,49
-úroky z úverov                                                                         2.759,28
-poplatky banke                                                                        2.995,74
-príspevky – sponzorské (oslavy obce)                                  11.151,36
                     členské poplatky                                                  1.594,02
-cestovné                                                                                   1.020,65
-telefón, mobily, poštovné, kolky, rozhlas a televízia
  internet                                                                                    2.206,15                                            
-reprezentačné a potraviny                                                          326,32
-stravovanie zamestnancov                                                      1.704,95   
-výpočtová technika, materiál, knihy a publikácie,             
školenia, reklama, poistenie, geom.plán                                  5.550,98
-voľby                                                                                          529,71  
-požiarna ochrana -spracovanie agendy                                   1.757,04            
-miestne komunikácie                                                              2.050,00
-TKO                                                                                        3.050,94  
-ČOV a kanalizácia                                                                  9.017,85                                                                                                                        
-rozvoj obce – § 10, § 12 MOS, § 54, § 50j, § 52a,
 TSP, KC, park, ihrisko, altánok, detské ihrisko,
 lavičky na tribúne, studňa na cintoríne                                  23.052,49                                      
-vodné                                                                                         829,36                                                                                                  
-elektrická energia, plyn                                                        14.885,73                                                      
-Materská škola, školská jedáleň                                           46.085,53
                                                                                                    788,55               
-osobitný príjemca, HN stravné, školské potreby                       732,48
-odmena umelcov, BOZP, kontrola plyn.kotlov, audit,
 spracovanie projektov, projekt.dokum., spoločný OÚ,
 detské ihrisko-kontrola bezpečnosti, tlač BN, fotenie
 obce, právne služby, pohrebisko....                                      21.811,07
-kapitálové výdavky
 miestne komunikácie                                                            19.004,96
 Materská škola                                                                    120.743,45
 kanalizácia                                                                          215.571,44
 KD a OcÚ                                                                               2.000,00        
- splátka úverov a pôžičiek                                                    44.251,59   
-výdavky spolu:                                                                  691.385,67 
                                                   spracovala: Mgr. Ľubica Sabolová

Bilancia hospodárenia za rok 2018
agentúru MPSVaR SR sme zamestnávali 3 pracovníkov v KC a 
1 pracovníka na TSP, transfery činili 80.900 €. Podarilo sa nám 
úspešne zvládnuť aj žiadosť o NFP na MOPS cez MV SR, čo 
predstavuje transfer vo výške 25.000 € pre 4 pracovníkov. Spolu 
predstavujú tieto transfery výšku cca 159.100 €.      

Počas roku 2018 a 2019 sa nám podarilo  splatiť úvery, pôžičky 
a iné dlhy vo výške cca 74.500 €.  V  roku 2018 sme si mohli 
dovoliť čerpať nový úver vo výške 50.700 €, z toho 33.700 na 
cestu za kostolom, 2.300 na miestnu komunikáciu k PD a GS a 
14.700 na opravu podláh v materskej škole.

Prehľad prác a činností, ktoré sa urobili počas roka  máte 
možnosť si prečítať v článku „Komu sa nelení, tomu sa zelení“. 
Obec aktívne spolupracovala s Komunitným centrom čoho  
výsledkom je množstvo krásnych aktivít pre rôzne cieľové skupiny 
obyvateľstva. Spomenieme hlavne Zimný výstup na Inovec, Ples 
Benkovčanov, karneval v MŠ, Deň Rómov, Deň Zeme, Deň matiek, 
Deň detí, športové turnaje – volejbal, futbal, nohejbal, začína už 

aj stolný tenis, uvítanie detí do života, stretnutie s dôchodcami v 
októbri, Rozozvučanie sŕdc pri posedení s jubilantmi, Mikuláš, 
posvätenie adventného venca, rozsvietenie vianočného stromčeka. 

  Veľmi dobrou správou pre nás všetkých je, že v platení 
poplatkov za TKO spomedzi okolitých obcí sme najlacnejší. Zatiaľ 
čo všetky obce v regióne zvyšujú poplatky od roku 2020 na 8 € 
až 15 € na osobu a rok, my ostávame na sume 6,80 € na osobu 
a rok. Vidíme, že separácia 
a ekologické  správanie 
sa nám oplatí a ak budeme 
separovať ešte viac, možno 
ostaneme na tejto sume aj 
dlhšie, pretože treba rátať 
s tým, že tieto poplatky sa 
budú do budúcna neustále 
zvyšovať. Zároveň by som 
Vás chcela touto cestou 
poprosiť, ak nasneží počas 
sviatkov, aby ste podľa 
možností odpratávali 
sneh spred vašich dvorov 
- chodníkov, pretože aj 
naši pracovníci čerpajú 
dovolenky. Ďakujeme za 
pochopenie a láskavosť.

V tomto predvianočnom čase vám prajem milostiplné a 
požehnané vianočné sviatky, nech si to malé betlehemské dieťa 
nájde miesto aj vo vašich srdciach, nech stretávate len milých 
ľudí, nech zavládne vo vašich rodinách pokoj, láska a zdravie 
a počas prichádzajúcich voľných dní naberte novú energiu a 
optimizmus, aby ste Nový rok 2020 privítali s jasnou mysľou a 
novými cieľmi.

Ing. Viera Pavlišková, starostka obce

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Benkovciach

od 02.01.2020 do 31.12.2020
návrh

28.02.2020 (piatok) – 17.00
28.04.2020  (utorok) – 18.00
26.06.2020 (piatok) -  19.00
18.09.2020 (piatok) – 18.00
11.12.2020 (piatok) -  18.00

Tento návrh harmonogramu zasadnutí OZ budú poslanci schvaľovať
Zasadnutia OZ sú verejné a konajú sa v budove OcÚ v obecnej knižnici
Pozvánka je zverejňovaná na úradnej tabuli na www.obecbenkovce.sk
Pri  zmene termínu budú poslanci včas informovaní e-mailom 
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Naši jubilanti:
-ROK 2018
„50“
-Monika Nábožná, nar. 01.10.1968, Benkovce 1,
-Agáta Švarná, nar. 23.10.1968, Benkovce 121,

„60“
-Darina Maľarová, nar. 18.02.1958, Benkovce 142,
-Viera Baranová, nar. 03.03.1958, Benkovce 122,
-Jozef Uhrín, Ing., nar. 20.03.1958, Benkovce 103,
-Gejza Hromý, nar. 08.07.1958, Benkovce 107.

„70“
-Ján Ješko, Ing., nar. 01.04.1948, Benkovce 139,
-Anna Macíková, nar. 17.04.1948, Benkovce 66,
-Margita Puškárová, nar. 09.05.1948, Benkovce 57,
-Jozef Klapák, nar. 01.06.1948, Benkovce 74,
-Milan Urbánek, nar. 03.10.1948, Benkovce 70,
-Eva Klapáková, nar. 17.12.1948, Benkovce 74.

 „80“
-Ján Barna, nar. 01.01.1938, Benkovce 61,
-Anna Telepunová, nar. 23.01.1938, Benkovce 46,
-Anna Popová, nar. 17.07.1938, Benkovce 24,
-Mária Humeníková, nar. 23.07.1938, Benkovce 137.

-ROK 2019
„50“
-Iveta Mašľanková, nar. 12.03.1969, Benkovce 4,
-Jana Svoreňová, nar. 01.08.1969, Benkovce 48,
-Emília Butalová, nar. 17.08.1969, Benkovce 2,
-Zlatica Knapiková, nar. 23.08.1969, Benkovce 55,
-Mária Božiková, nar. 30.10.1969, Benkovce 81,
-Jozefka Butalová, nar. 31.10.1969, Benkovce 136.

„60“
-Viera Ivanová, nar. 18.01.1959, Benkovce 50,
-Marta Hromá, nar. 15.03.1959, Benkovce 107,
-Jozef Oľšav, nar. 28.03.1959, Benkovce 62,
-Jozef Telepun, Ing., nar. 30.04.1959, Benkovce 41,
-Jozef Butala, nar. 31.07.1959, Benkovce 134,
-Anton Ivanko, nar. 18.09.1959, Benkovce 86,
-Anna Mihalenková, nar. 29.10.1959, Benkovce 67.

„70“
-Edita Demeterová, nar. 14.02.1949, Benkovce 76,
-Milan Bajus, nar. 25.02.1949, Benkovce 69,
-Mária Lancošová, nar. 25.04.1949, Benkovce 32,
-Mária Čalfová, nar. 08.09.1949, Benkovce 87,
-Anna Kukušová, nar. 08.11.1949, Benkovce 110,
-Anna Zemanová, nar. 23.11.1949, Benkovce 118.

„80“
-Anna Hurná, nar. 15.05.1939, Benkovce 135,
-Jolana Uhrinová, nar. 14.07.1939, Benkovce 103.
 

„Najstarší obyvatelia obce“
-Paulína Fuňáková, nar. 05.02.1924, Benkovce 98,
-Mária Lukačinová, nar. 15.10.1925, Benkovce 10,
-Štefan Baran, nar. 09.05.1930, Benkovce 122,
-Mária Teliščáková, nar. 29.12.1930, Benkovce 138.
 
                                             Blahoželáme!

  Mgr. Ľubica Sabolová

Počet obyvateľov obce k 31.12.2018                                               545
   z toho:  ženy                                                                    287
                           muži                                                                    258 
Počet obyvateľov obce k 30.11.2019                                                550
   z toho:  ženy                                                                     291
                muži                                                                   259

*Narodili sa:
ROK 2018
-Anna Stanovčáková, nar. 01.03.2018, Benkovce 126,
-Štefánia Balogová, nar. 21.03.2018, Benkovce 55,
-Karolína Ličáková, nar. 18.05.2018, Benkovce 49.
ROK 2019
-Rebeka Čečková, nar. 25.01.2019, Benkovce 72,
-Samuel Majzeľ, nar. 25.01.2019, Benkovce 48,
-Ján Jenčo, nar. 05.04.2019, Benkovce 16,                                              
-Branko Gaduš, nar. 23.05.2019, Benkovce 128,
-Samuel Turčík, nar. 18.06.2019, Benkovce 92,
-Dominika Balogová, nar. 10.07.2019, Benkovce 55,
-Natália Sabolová, nar. 20.08.2019, Benkovce 31,
-Amália Kocková, nar. 19.09.2019, Benkovce 25,
-Eliška Kukušová, nar. 30.09.2019, Benkovce 144,
-Tobias Kicák, nar. 09.10.2019, Benkovce 133.

                                                              Gratulujeme!

Navždy sme sa rozlúčili:
ROK 2018
-Ľubica Veichpartová, Benkovce 115, zomrela 01.01.2018,
-Margita Bodnárová, Benkovce 67, zomrela 10.06.2018,
-Dušan Škurla, Benkovce 64, zomrel 02.07.2018,
-František Feri, Benkovce 108, zomrel 24.11.2018,
-Miroslav Holub, Benkovce 111, zomrel 26.12.2018.
ROK 2019
-Anna Baranová, Benkovce 122, zomrela 07.01.2019,
-Jozef Baník, JUDr., Benkovce 53, zomrel 14.02.2019,
-Ján Nazad, Benkovce 120, zomrel 28.02.2019,
-Anna Kužmová, Benkovce 95, zomrela 02.04.2019,
-Ján Telepun, Benkovce 46, zomrel 11.08.2019,
-Eva Kozáková, Ing., Benkovce 99, zomrela 27.08.2019,
-Ladislav Polakovič, Benkovce 117, zomrel 20.11.2019.

                                                          Česť ich pamiatke!

Sobáše:
ROK 2018
-Lucia Balogová, 11.01.2018, Benkovce 55 (Knapiková),
-Silvia Pištová, 09.06.2018, Benkovce 111 (Holubová),
-Nikola Marcinová, 14.07.2018, Benkovce 106 (Daňová),
-Martina Zuščáková, Mgr., 22.09.2018, Benkovce 59 (Holubová).
ROK 2019
-Martina Prečová, Mgr., 16.02.2019, Benkovce 25 (Kocková),
-Marián Oľšav, 23.02.2019, Benkovce 128,
-Marián Feri, 22.04.2019, Benkovce 108,
-Martin Dudáš, 30.04.2019, Benkovce 58,
-Marianna Janičová, 05.10.2019, Benkovce 121 (Švarná),
-Lukáš Púchy, 23.11.2019, Benkovce 29.

                                                              Blahoželáme!

Obecná štatistika

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ Benkovce
*V roku 2018 bolo iba jedno zasadnutie OZ – ustanovujúce a po-

slanec Baník bol vtedy práceneschopný

Predsedníčka OVK Emília Ivanková  odovzdáva osvedčenie o zvolení 
staronovej starostke Ing. Viere Pavliškovej
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Od vydania posledného čísla Benkovských novín (32 – marec 
2018) ubehlo 20 mesiacov. V krátkosti Vám opíšem, čo všetko sme  
za ten  čas stihli  urobiť a začnem pomerne veľkou  rekonštrukciou 
materskej školy, ktorá prebehla cez prázdniny v roku 2018. Nema-
lý kus práce pri tejto rekonštrukcii urobili aj naši pracovníci, ktorí sú 
zamestnaní cez projekty, alebo pracujú na MOS. Ešte pred samotnou 
rekonštrukciou bolo potrebné presťahovať celú škôlku do priestorov 
ZŠ, garáže alebo do kotolne. Preniesli sa stoly, stoličky, postieľky, ko-
berce, skrine, hračky,  vypratali sa všetky sklady, kotolňa, odmonto-
vali radiátory, lampy, záchody, umývadla a pod.  Dobré hranoly a do-
sky  zo strechy sa preniesli do garáže pri OcÚ, zlé ku kotolni na spá-
lenie a nepotrebný plech do kovo-šrotu. Počas samotnej rekonštruk-
cie naši pracovníci boli nápomocní pri rôznych prácach a po skonče-
ní sa upratal všetok neporiadok (stavebný odpad), ktorý ostal v areáli 
MŠ. Následne  sa upravil celý terén, doviezla hlina, pozavážali sa die-
ry, zasiala nová tráva, orezali stromy, položila sa dlažba pri vstupe do 
kuchyne a musím spomenúť aj opravu kotolne na plyn, ktorá sa naj-
prv musela zaviesť stavebným odpadom, zabetónovala sa podlaha a 
obielili sa steny, ktoré najprv bolo potrebné poriadne umyť od sadze.  

     V tomto roku, v lete,  prebehla rekonštrukcia kuchyne  MŠ, kde 
naši pracovníci najprv zdemontovali celú kuchyňu (vyniesli sa všet-
ky spotrebiče, kuchynská linka, riady, nábytok, obil sa obklad, stierky, 
rozbila sa nepotrebná stena, vybili dvere a pod.)   a po rekonštrukcii 
sa celá kuchyňa upratala a dala do pôvodného stavu. Pri vstupe do bu-
dovy MŠ sa vybetónoval priestor na rohož na topánky a taktiež  pries-
tor pod stojan na bicykle. 

     Revitalizácia centrálnej zóny obce – obecný park, pokračova-
la aj v roku 2018 - 2019 .  V apríli 2018 sa dokončila  výstavba prvé-
ho gabiónu – južného oltárika a polkruhu nad Srdce Ježišovo.  Najprv 
sa  zabetónovali základy, postupne vyplietali koše, do ktorých sa uk-
ladal štiepaný kameň, zabetónovali obrubníky a položila dlažba. Uro-
bil sa aj druhý  gabión – východný oltárik a gabión okolo ručnej stud-
ne.  Pod ostatné dva gabióny sú už pripravené základy. Upravil sa te-
rén v prvej časti parku. Doviezla sa hlina, ktorú bolo potrebné preko-
pať, preosiať, porozvážať,  pohrabať a nakoniec sa zasiala tráva. V 
tejto časti parku sa urobil suchý potok z dunajského štrku a štiepané-
ho kameňa, s ktorým bolo pomerne veľa roboty. Namontovali sa po-
uličné lampy, ktoré osvetľujú celý areál parku, osadil sa kameň,  na 
ktorom sú pamätné tabule a dokončili lavičky na sedenie. V lete tohto 
roku sme demontovali drevené časti lavičiek, pretože boli zdeformo-
vané, dali sa nanovo opracovať a opäť sme ich natreli a namontova-
li. V druhej časti parku sme osadili fontánu (toho času zazimovaná) a  
sčasti sa upravil terén. Je predpoklad, že na budúci rok sa dokončí re-
vitalizácia centrálnej zóny parku – dokončia sa oltáriky, zrekonštruuje 
sa kríž Matice Slovenskej a upraví terén v celom parku.  

     Areál viacúčelového ihriska – tiež prešiel akoby rekonštrukci-
ou.  Pod altánom sa upravil terén – zabetónovali sa obrubníky, dovie-
zol hrubý makadam, tenký makadam, zhutnil sa podklad a položila sa 
zámková dlažba. Tribúna, ktorá už roky stála nepovšimnutá sa z čas-
ti opravila. Vnútorná časť tribúny sa celá natrela najprv základnou, 
potom vrchnou farbou,  v jednej polovici sa vymenili dosky na sede-
nie, ktoré sme najprv opracovali a natreli ochrannou vrstvou náteru, 
Upravil sa terén pri vstupe do areálu a terén  po kanalizácií, ktorá ve-
die poza tenisové ihrisko.

     Ani detské ihrisko neostalo nepovšimnuté. Na Deň zeme bola 
zorganizovaná brigáda, kedy sme všetci „vykasali rukávy“ a išli  vy-
sadiť stromčeky na detské ihrisko, ktoré keď vyrastú budú slúžiť ako 
proti hluková stena. Pod altán sa taktiež položila zámková dlažba.  
Okolo miestnej komunikácie, ktorá vedie do MŠ   a detského ihriska,  
bol kedysi  potok vyložený betónovými kockami. Dnes je tam chod-
ník, ktorý je pre deti bezpečnejší a  rozšírila sa aj vozovka pre osob-
né autá.  

      V roku 2019 sme cintorín kosili 8 krát, pretože bolo veľmi tep-
lo od jari až do jesene, upravili sme pravú stranu cintorína, vysiali trá-
vu, zrezali stromy, ktoré poškodzovali nové hroby. Chlapi odstránili 
zhnité trámy a sklo nad vstupom do Domu nádeje. Priebežne sme vi-

ackrát so ženami čistili prístupovú cestičku skopávaním buriny aj po-
strekmi. V októbri sme vytriedili odpad vo veľkokapacitnom kontaj-
neri. Na tomto mieste by som vás všetkých chcela poprosiť, aby ste 
biologický rozložiteľný odpad – zelený odpad nevhadzovali do tohto 
kontajnera, ale do kompostéra, ktorý je vedľa neho alebo potom  vza-
du za Domom nádeje je jama na kompostovanie. 

     Z bežných prác, ktoré robíme denno-denne spomeniem snáď len 
práce okolo gaštanu pri kostole.  Celý september, október a niekedy aj 
november upratujeme pod gaštanom najprv opadané gaštany, potom 
šupky z gaštanov a nakoniec lístie, ktorého je neúrekom. Jedná vec je 
zametanie, hrabanie a druhá, že všetok odpad treba niekde upratať. 
Naši pracovníci opadané lístie, gaštany a šupky dávajú do vriec – bi-
g-bagov a potom následne traktoríkom alebo autom sa odpad vyváža 
do lesa pre zver.   Ďalšie dva gaštany máme pri kaplnke, takže v jese-
ni   máme stále čo robiť. 

     „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ – toto pravidlo platí už od ne-
pamäti a je stále aktuálne aj v dnešnej dobe. V tomto duchu  sa nesie 
aj naša obec, ktorej výsledky je vidno hneď na prvý pohľad. Usiluje-
me sa našou  aktivitou čo najviac zútulniť a skrášliť našu obec, aby 
sme sa v nej cítili príjemne a komfortne.                        

Ivanková Emília 

Komu sa nelení, tomu sa zelení ....
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Dominantou parku v Benkovciach 
je srdce Ježiša Krista od rezbárskeho 
majstra J. Nazada,  Benkovce oslavujú 
655. výročie prvej písomnej zmienky. Pri 
tejto príležitosti odhalili pred obecným 
úradom pamätnú tabuľu k oslobodeniu 
obce od fašistickej okupácie. Zároveň 
v parku pribudli drevené srdce Ježiša 
Krista a pamätný kameň. Históriu obce 
za posledných desať rokov bude taktiež 
pripomínať nová publikácia. 

Po oficiálnej časti sa Benkovčania 
a priatelia obce zabávali pri kultúrnom 
programe, v ktorom vystúpili FS Rovina, 
Lipka, Kazarinka, finalistka súťaže Zem 
spieva Martina Ťasková Kanošová a 
Mafia Corner. Obec Benkovce začala 
v tomto roku s rekonštrukciou parku. 
Jeho časť je už hotová, ale postupne ešte 
pribudnú lavičky, fontána s drevenou 
lávkou a suchý kamenný potok. Starostka 
Viera Pavlišková mala od začiatku víziu 
prepojiť ho s kostolom sv. Imricha a 
inšpiráciu hľadala napr. v kúpeľnom meste 
Piešťany. „Keď som bola v Piešťanoch, 
obzerala som si miestne parky a zapísala 
som si päť ideí, čo by som chcela aj v 
Benkovciach. Jednou z myšlienok bolo 
symbolicky prepojiť kostol s parkom, 
preto v ňom postupne pribudnú štyri 
oltáre,“ vysvetľovala starostka obce 
Benkovce Viera Pavlišková. 

Prvou sakrálnou dominantou parku 
je takmer jeden meter vysoké drevené 
srdce Ježiša Krista od rezbárskeho majstra 

655.výročie prvej písomnej 
zmienky o obci Benkovce

Jána Nazada, ktorý ho z lipového dreva 
vyrezával mesiac. „Pôvodný plán bol 
vyrezať srdce z lipovej guľatiny, ale 
vysvetľoval som, že drevo musí byť 
suché, lebo inak popraská. Nakoniec som 
nechal zlisovať desať už vysušených 
dosiek. Niečo podobné som síce ešte 
nerobil, ale chcel som obci pomôcť, 
preto som neváhal a pustil sa do práce,“ 
uviedol Ján Nazad. 

Benkovčania sa tešia aj z novej 
publikácie, ktorej autormi sú Viera 
Pavlišková, Martin Michálek, Katarína 
Hladká, Petronela Gaduš Olšavová, 
Miroslav Stanovčák, Ľubomír Baník, 
Anna Zemanová, Emília Ivanková a 
Jozef Dudáš ml. Keďže prvá kniha 
o obci uzrela svetlo sveta v roku 
2008, padlo rozhodnutie zmapovať 
nasledujúcich 10 rokov do roku 
2018. Nechýbajú v nej informácie 
o investičných akciách, ľudových 
tradíciách, športe a zaujímavou je určite 
kapitola o tom, že v Benkovciach boli 
kedysi dve školy. „Napr. môj sused 
Štefan Baran ma svojimi príbehmi, ktoré 
nie sú zaznamenané ani v archívoch, či 
na dobových fotografiách inšpiroval ku 
kapitole „Živá história“. Pôvodne mala 
mať publikácia 40 strán, ale keďže sme 
nechceli, aby sa na čokoľvek zabudlo, 
nakoniec má strán podstatne viac,“ 
dodala s úsmevom V. Pavlišková.

 Imrich Mako
 (Vranovské Novinky)

Od 17. novembra 1989 ubehlo 30 rokov. Opýtali sme sa našich 
obyvateľov ako vnímali obdobie Nežnej revolúcie a ako sa podľa nich 
zmenilo Slovensko po novembri 1989. Zamerali sme sa na viacero ge-
nerácií našich obyvateľov, aby sme ich svedectvo o vtedajšom obdo-
bí priniesli z čo najširšieho uhla pohľadu.

Počas revolúcie ste mali 31 rokov. Ako ste vnímali toto obdobie?
Vnímal som to ako veľmi rušné obdobie, plné emócií, možno stra-

chu z budúcnosti a hľadania pravdy.
Ako sa podľa Vás zmenilo Slovensko po novembri 1989?
Po 17. novembri nastali zmeny v mnohých oblastiach – padol mo-

nopol jeden strany v politike ale aj monopol v ekonomickej oblas-
ti, tým, že sa vytvoril systém konkurencie v oboch oblastiach, čo je 
podľa mňa prínosom novembra pre činnosť Slovenska ako štátu, ale 
aj pre nás občanov v oblasti verejného života v celom jeho spektre. 
Možnosť cestovania, sebarealizácie mimo územia Slovenska, európ-
ska mena, pričlenenie sa k vyspelým západným štátom, otvorenie tr-
hov, ale aj prístup k technológiám. Čo sa podľa mňa nenaplnilo z oča-
kávaní novembra – rozpoltila sa spoločnosť na majetkovo sebestač-
ných a tých druhých, čo nie vždy odzrkadľuje schopnosti jednotliv-
cov v poctivom nadobúdaní majetkov. Sociálna nerovnosť, chamti-
vosť, nenávisť, nezáujem jeden o druhého, stratili sme sociálne isto-
ty a pociťujeme neprávosť v prerozdeľovaní našich daní do našich so-
ciálnych istôt...

(61-ročný, zamestnaný, obyvateľ Benkoviec)
Počas revolúcie ste mali 39 rokov. Ako ste vnímali toto obdobie?
My sme neverili, že bude nejaká zmena, pretože komunizmus bol 

tvrdý, no nebol taký ako v 50-tych rokoch. My na toto obdobie spo-
míname v dobrom, pretože rodiny boli spolu, každý mal prácu. Na-
príklad keď policajti kontrolovali občianske preukazy, keď ste tam 
nemali pečiatku, že ste zamestnaný, už vás stíhali. Neboli v tej dobe 
bezdomovci ako dnes. Pamätám si, keď som bol chlapec, hovori-
lo sa im, že sú to žobráci, napr. pred vranovským kostolom boli po-
čas odpustov žobráci, ale to len sem tam, nemal nohu a tam si zbie-
ral do čiapky peniaze. Pamätám si bezdomovca pri hencovskej krč-
me v zime, chodil som asi do 4. ročníka, ale potom to vymizlo, po-
tom to už nebolo. Keď som bol na rodičovskom združení, vtedy cho-
dili študenti z Košíc a z väčších miest agitovať po menších mestách, 
no nám riaditeľ hovoril, že študenti chodia po školách a balamutia 
ostatných. Skrátka vtedy to ešte nebolo také isté, komunisti neveri-
li, že režim padne.

Ako sa podľa Vás zmenilo Slovensko po novembri 1989?
No sú dobré veci, ktoré priniesla zmena a sú zlé veci. Napríklad 

starší ľudia ostali na Slovensku bez rodín, pretože deti poodchádza-
li do zahraničia. A čo bude s nimi? Kto sa o nich postará? Predtým 
to bolo veselšie, rodiny žili spolu, deti, rodičia aj starí rodičia. Te-
raz je dostatok všetkého. Napríklad vtedy, v roku 1975 sme kúpili 
auto – škodovku, no do piatich rokov bola deravá. V roku 1979 sme 
si kúpili farebný televízor, ktorý mal 50 kg a každý týždeň bol poka-
zený. Taká bola vtedy kvalita. Šetrili sme si peniaze a nemohli sme 
si kúpiť kvalitný tovar. Napríklad keď bol televízor pokazený, čaka-
li sme opravára 14 dní a neprišiel. Išiel som za ním do Vranova a ne-
verili by ste, aký bol ku mne drzý, pretože v tej dobe bol opravár fa-

17.november 1989  v spomienkach Benkovčanov
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rebných televízorov „niekto“, no mal som šťastie, že mali asi akurát 
kontrolu z kraja, pretože pani sa ma pýtala, čo sa deje, tak som jej 
to vysvetlil a hneď mi televízor museli opraviť. Potom, keď sa opra-
vár vrátil, ešte na mňa kričal a musel som mu dať úplatok 50 korún, 
hoci bol televízor v záruke. Napríklad na Vianoce ste čakali v rade 
na mandarínky a na osobu ste dostali len 2 kg. Prišli sme na Rodin-
nú oblasť do Vranova a celý deň sme tam čakali kvôli jablkám, ba-
nány boli už luxus. Teraz máme v obchodoch všetkého dostatok. 
Napríklad ja som ešte zažil, ako sa zakladali družstvá v Hencovci-
ach. V roku 1958 som mal 8 rokov a neviem ako by sa dnes nieko-
mu páčilo, keby každý večer, keď sa už stmievalo,  prišli k vám dva-
ja do domu, už bolo nakŕmené (kravky, svinky). Prišli ku stolu a za-
čali debatu a presviedčali ľudí, aby sa vzdali pozemkov a dali ich 
družstvu. Ľudia nechceli podpísať, ťažko sa vzdávali pôdy, pretože  
pozemky boli pre nich vzácne. Po vojne bolo základom mať pôdu, 
to bola obživa. Keď človek nemal pozemky, musel chodiť ku gaz-
dom, ktorí mali veľké pozemky robiť, slúžiť im. Dostal za to múku 
alebo zemiaky atď. Taký bol vtedy život a ľudia sa nechceli svojich 
pozemkov vzdať. Tu u nás sa prvé družstvo založilo v roku 1953. 
No potom neskôr, už v roku 1961, boli fabriky a ľudia si mohli za-
robiť peniaze, tak potom už pozemky dávali družstvu aj sami. Te-
raz má každý všetko, ľudia majú peniaze, všetkého je veľa, vtedy 
bol nedostatok. Teraz je veľa chorôb, predtým bolo veľmi ojedine-
lé, že mal niekto rakovinu, ale teraz je jednou z najrozšírenejších 
chorôb. Tiež vás šikanovali, ak ste povedali niečo na politickú stra-
nu, ak vás niekto počul a nahlásil, tak vás hneď brali. No dnes mô-
žete všetko povedať nahlas.  A ešte jedna vec mi napadla, viete, vte-
dy sme sa doma vôbec nemuseli zamykať. Dvere na dome boli odo-
mknuté aj počas noci, nebáli sme sa zlodejov. Nekradlo sa. No dnes 
je to úplne naopak.

(69-ročný, dôchodca, obyvateľ Benkoviec)
Počas revolúcie ste mali 46 rokov. Ako ste vnímali toto obdobie?
Vnímala som to tak, že sme zrazu mali slobodu a voľnosť. Pred-

tým sme nevedeli, čo je to štrajk alebo revolúcia. 
Ako sa podľa Vás zmenilo Slovensko po novembri 1989?
To je ťažká otázka. I dobre i zle je. Ja neviem, keď tak roz-

mýšľam, v čom je to zlé, ťažko povedať. Či je to v našej vrchnos-
ti, viete, to ťažko tak povedať. Mne sa zdá, že niekedy sa žilo lep-
šie v tom zmysle, že dnes je každý sám svoj, len uteká, naháňa sa 
stále za niečím. Minule som počúvala kázeň, čo dávali na TV Lux 
a presne o tom tam pán farár rozprával. Ako bolo niekedy vesel-
šie, vyšlo sa z kostola, pred domami boli lavičky, posadali sme si, 
porozprávali sme sa a dnes ľudia stavajú len vysoké ploty, aby je-
den druhého nevidel. Z kostola každý uteká preč. Človek išiel do 
sadu, porozprával sa so susedom, dnes postavia múry alebo nasa-
dia stromy. Ľudia ostávajú sami bez detí, niekedy bola ako povin-
nosť dochovať rodičov a dnes, keď si to tak človek vezme, mladí 

ľudia to tiež nemajú jednoduché s prácou a nemôžu len tak odísť 
z práce kvôli rodičom, Niekedy si mohli vziať neplatené voľno, 
mohli ste sa ozvať na odboroch a dnes? Dnes, keď sa mladým ne-
páči, môžu si rovno hľadať inú prácu, nikto sa s nimi nebaví. Pre-
pustia vás z jedného dňa na druhý, a to opäť nie je pre mladých 
ľahké, lebo keď majú dobrú prácu, 2-krát si rozmyslia, či o ňu 
prídu, či si ju chcú udržať.  A dnes je všade veľa stresu, niekedy 
toto nebolo. Chodili sme aj do práce, aj doma sme mali roboty, 
ale nenaháňali sme sa tak ako dnes. Mladí nemajú čas, len sa za 
niečím ženú a ženú. Ani z tých Vianoc už človek potom nemá ra-
dosť, keď v televízore už mesiace predtým o tom hovoria a dáva-
jú reklamy. Málo sa nájde ľudí, ktorí majú čas sa len tak na uli-
ci porozprávať. Dnes človek nemá čas a keby sa aj v noci nespa-
lo, aj vtedy by ešte pracoval. Z tohto pohľadu sa podľa mňa pred 
rokom 1989 žilo lepšie.

(76-ročná, dôchodkyňa, obyvateľka Benkoviec)

Počas revolúcie si ešte nebola na svete. Ako vnímaš toto obdobie?
Informácie mám len od starých rodičov, resp. z dejepisu zo stred-

nej. Pre mňa tento dátum 17.november 1989 znamená, že padol ko-
munizmus.

Ako sa podľa teba zmenilo Slovensko po novembri 1989?
Slovensko sa stalo slobodnejšou krajinou, dá sa tu už slobodne 

cestovať, otvorili sa hranice, čo je pre mňa ako zástupkyňu mladej 
generácie jednou zo základných práv človeka, slobodne sa pohy-
bovať po svete. Môžeme si nahlas povedať svoj názor, prišli sem 
súkromné firmy a hlavne, sme demokratickým štátom.

(23-ročná, zamestnaná, obyvateľka Benkoviec)
Mgr. Katarína Hladká

Adventný čas sme v roku 2018 prežívali v spojení s misiami, kto-
ré boli pre veriacich Benkoviec aj celej farnosti pravým požehnaním. 
Podľa dostupných záznamov vieme, že naposledy sa misie v Ben-
kovciach konali v roku 1939, kedy sme boli ešte súčasťou farnosti 
Ondavské Matiašovce. Redemptoristi pod vedením pátra Michala Za-

mkovského,  CSsR  pripravili v čase od 24.11. do 02.12.2018 boha-
tý duchovný program pre deti i dospelých, pre ženy aj mužov. Kaž-
dý, kto mal záujem o duchovnú starostlivosť, očistu a zintenzívnenie 
duchovného prežívania mal možnosť vybrať si. Páter Ján Andrejov, 
CSsR nám požehnal kríž pri vstupe do kostola a tiež adventný veniec. 
Vďaka Bohu a všetkým, ktorí sa zaslúžili o duchovnú obnovu celej 
našej farnosti. Osobitné poďakovanie patrí  nášmu d. o. Jurajovi, kto-
rý to celé dohodol. Pán Boh zaplať!                                 Vp

Misie 2018
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Aktivity DHZ 
Benkovce v roku 2019

Dobrovoľný hasičský zbor  (DHZO) Benkovce prispie-
va svojou činnosťou k rozvoju našej obce. V tomto roku sme kon-
com mesiaca apríl zabezpečili smrek k oslavám 1. mája. O jeho zreza-
nie  sa pričinili skoro všetci príslušníci DHZO Benkovce. Keďže sme 
strom zrezali pri Základnej škole v Benkovciach, orezali sme tam aj 
ďalšie stromy. Následne koncom mesiaca došlo k demontáži smreka 
(1.mája) v parku. 

Počas akcie Medzinárodný deň detí  bola príslušníkmi DHZO Ben-
kovce vykonaná ukážka hasenia trávy na futbalovom ihrisku v obci 
Benkovce. Referentom mládeže p. Gadušom a  Mgr. Hladkou boli 
zabezpečené súťaže pre deti. V mesiaci júl naši členovia zrezali lipu 
na cintoríne, hneď v pravej časti od vstupu na cintorín, ktorá ohrozo-
vala a poškodzovala hroby. V tomto mesiaci bola zabezpečená účasť 
dobrovoľných hasičov pri vyčerpaní vody zo studne Martina Rožu. 

Dôvod bol ten, že voda bola 
znečistená na dne hladiny stud-
ne. Po viacnásobnom vytiahnutí 
vody  bol majiteľ  spokojný s na-
šou prácou.  Dňa 31.8.2019 bolo 
dobrovoľnými hasičmi vykona-
né školenie hasičskej techniky, 
najmä tých členov, ktorí ešte s 
technikou nemajú skúsenosti a 
súčasne aj posedenie a opekanie 
s rodinnými príslušníkmi pri rie-
ke Ondava v obci Slovenská Ka-
jňa na starom ihrisku. 

Koncom septembra a zači-
atkom októbra bola vykonaná 
technická prehliadka protipo-
vodňového vozíka. Bolo to v so-

botu a prehliadky s vozíkom sa zúčastnil pán Peter Hromý a Martin 
Pavliško st. v priemyselnom parku Ferovo vo Vranove n/T. V mesia-
ci október, a to 5.10.2019 bola vykonaná brigáda pri rieke Ondava, za 
účelom vytvorenia miesta a priestoru pri preskúšavaní hasičskej tech-
niky, kde by sme chceli postaviť prístrešok. Členmi dobrovoľného ha-
sičského zboru bola pre tento účel najprv zabezpečená diskusia s pred-
sedom DHZO Mgr. Matúšom Hladkým, veliteľom Martinom Pavliš-

kom st. a viacerými členmi ako Jánom Kužmom, Martinom Kockom, 
Mariánom Oľšavom ml. Stretlo sa to s pochopením, avšak predtým 
sme tento priestor boli pozrieť, či spĺňa účel, pre ktorý ho chceme po-
užívať. Preto sme už  vykonali prvú brigádu. Postupne by sme chce-
li vykonávať ďalšie brigády. V decembri sme osadili vianočný strom 
v parku a naši členovia p. Gaduš, p. Kužma a p. Pavlišková ml. sa po-
starali o stvárnenie Mikuláša a jeho pomocníkov. Ďakujeme všetkým 
členom DHZO Benkovce, ktorí sa počas celého roka zúčastňovali na-
šich spoločných aktivít a pomáhali tak svojou činnosťou našej obci. 
Zároveň ďakujeme obci pri zabezpečení  občerstvenia pri posedení 
a opekaní.                                                           Mgr. Matúš Hladký

Dňa 24. mája 2019 sa v obci Benkovce vo Vranovskom okrese ko-
nalo zakladajúce valné zhromaždenie MO MS Benkovce v priesto-
roch Obecného úradu. Desať zapálených záujemcov prejavilo záujem 
vstúpiť do našich radov a tým rozšíriť matičnú rodinu. Samozrejme, 
nechýbalo zastúpenie z Členského ústredia MS na čele s riaditeľom 
ČÚ MS Martinom Fejkom.

V úvode prítomných privítala na domácej pôde starostka obce Ing. 
Viera Pavlišková, ktorá odovzdala slovo a poverila vedením schôdze 
vedúceho OP MS vo Vranove nad Topľou Mgr. Miroslava Gešpera.  
Po otvorení valného zhromaždenia a odsúhlasení programu nasledo-
vala voľba zapisovateľa a overovateľa, pracovných komisií a členov 
jednotlivých štruktúr nového MO MS Benkovce.

Za predsedu bol jednohlasne zvolený Ondrej Hudík, za členov vý-
boru MO MS boli zvolení Mgr. Katarína Hladká a Dominika Kicáková.

Predsedníčkou DV sa stala Ing. Viera Pavlišková a členmi DV Mo-
nika Nábožná a Emília Ivanková.

Následne bol prednesený plán činnosti na nasledujúce obdobie, 
ktorý bol naozaj pestrý. Medzi plánované aktivity patrila oprava dvoj-
kríža v obci či príprava matičných podujatí na pôde obce a samozrej-
me, aktívna účasť matičiarov na iných matičných podujatiach. V bode 
rôzne vedúci OP MS predniesol plán podujatí vo Vranovskom okrese 
a odpovedal matičiarom na rôzne otázky týkajúce sa matičnej činnos-
ti. Po diskusii predniesla Katarína Hladká uznesenie, ktoré bolo  jed-

nohlasne odsúhlasené. Pani Kataríne Hladkej patrí aj veľké poďako-
vanie, keďže bola iniciátorkou založenia MO MS Benkovce.

V závere sa novozvolený predseda poďakoval všetkým zúčastne-
ným a poprial matičiarom veľa tvorivej činnosti v matičných radoch.

Miroslav Gešper, vedúci OP MS Vranov nad Topľou

Matičná rodina sa rozrástla o nový miestny odbor v Benkovciach

Dovoľte mi touto cestou poďakovať tým, ktorí svojim dielom 
prispeli počas uplynulého obdobia nezištne akoukoľvek formou 
pre úspešný chod našej obce. Ďakujem Michalovi Čandikovi, 
Lacovi Polakovičovi, Jánovi Gallikovi, Anne Zemanovej, Milanovi 
Stropkovskému, Ing. Petrovi Sabolovi, Romanovi Olšavovi, Jozefovi 
Lancošovi ml., poslancom predchádzajúceho OZ – Beáte Babinskej 
, Matejovi Olachovi, Mariánovi Švarnému, poslancom terajšieho OZ 
– Milanovi Baníkovi, Slavomírovi Čečkovi, Jozefovi Dudášovi, Mgr. 
Kataríne Hladkej, Ondrejovi Hudíkovi, Mgr. Mariánovi Oľšavovi, 
Ing. Jozefovi Uhrínovi, najaktívnejším dobrovoľným hasičom – Mgr. 
Matúšovi Hladkému, Martinovi Pavliškovi st., Jánovi Kužmovi, 
Mariánovi Oľšavovi ml., Braňovi Gadušovi, Petrovi Hromému, 
Martinovi Kockovi, Tonkovi Lancošovi, Vierke Pavliškovej ml., tým, 
ktorí prispeli do Benkovských novín č. 33, sponzorom a  všetkým 
zamestnancom obce. Srdečne ďakujem.               vp              

Ďakujeme
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Bolesť postretne skôr alebo neskôr každého človeka. Utrpenie 
ani netreba hľadať, príde samo. No ťažšie sa nachádza jeho význam. 
Neraz sa utrpenie javí ako nezmyselné a prirodzene pred ním utekáme. 
Kresťania vyznávajú dvoje: (1) že utrpenie a smrť je dôsledkom našich 
hriechov; (2) Boh vyslobodzuje ľudstvo z hriechu tým, že berie hriechy 
ľudstva na seba. Ježiš na kríži je znamením Božej blízkosti a našej 
záchrany. Je učebnicou lásky: dokonalá láska spočíva v sebaobetovaní.

Vďačnosť za to, čo ľudstvo dostalo skrze Ježišov kríž, sa stala 
motiváciou vztýčiť kríž nad našou obcou.  Tento zámer sa zrodil 
spontánne ako iniciatíva šiestich Benkovčanov – Julo Čarš, Kamil 
Konečný, Milan Butala, Ľubo Baník, Fero Baník a Dušan Škurla. No 
k spolupráci je vítaný každý, kto chce akýmkoľvek spôsobom pomôcť.

   Miestom, kde má kríž stáť, je Verehovka.  Presnejšie jej predná 
časť, približne nad areálom družstva, odkiaľ je dobrý výhľad na všetky 
strany obce.

   Kríž bude dubový, vysoký sedem metrov, osadený do betónovej 
pätky, s primeranou úpravou okolitého terénu.

Už dnes je namieste poďakovať viacerým ochotným podporovateľom 
a štedrým darcom:

• Pasienkové spoločenstvo schválilo realizáciu zámeru na parcele, 

ktorá je v ich spoločnom užívaní,
• Lesné spoločenstvo darovalo dub na výrobu ramien kríža, a 

zabezpečilo betonáž pätky kríža,
• Ing. Dušan Molek zabezpečil priblíženie a odvoz drevnej hmoty 

na pílu,
• Bohuznámy uhradil porez v hodnote 120€,
• Firma Eko FBB previezla trámy z píly späť do našej obce,
• Ohybáreň Strážske darovala materiál a vyrobila armatúru pätky,
 Finančne najnáročnejšou časťou je získanie KORPUSU (t.j. 

sochárske vyobrazenie Ježiša na kríži). Z viacerých možností bol 
vybratý poľský produkt v cene 2800€.  Dielo je v mierne nadživotnej 
veľkosti (výška 2,2 metra), vyrobené zo špeciálnej plastovej zliatiny, 
povrchovo upravené starozlatou patinou.

 Týmto ďakujeme všetkým Benkovčanom, ktorí svojím darom 
podporili financovanie sochy Umučeného Ježiša. K 1. decembru 2019 
dosiahla celková suma darov na tento účel 1873 €.

   Ak sa Vám tento zámer zdá zmysluplný, môžete ho podporiť. 
Buď finančne pri špeciálnych nedeľných omšových zbierkach, alebo 
oslovením sponzorov, ktorí by chceli podporiť toto dielo.

Slávnosť odhalenia a požehnania kríža sa predbežne plánuje na 
jarné mesiace 2020.

 Iniciátori projektu

Kríž nad Benkovcami

Dobré veci stoja na ľuďoch. Na takých, ktorí ich zorganizujú, 
dajú im dušu. Uvedomíme si to najmä vtedy, keď sa títo vzácni 
ľudia pominú. Tieto myšlienky nám víria v hlavách, keď si v našich 
novinách chceme pripomenúť kajňanského rodáka, organizátora 
turistiky v našom miniregióne Jána Osloviča. 

Ján Oslovič (70 dožitých rokov ) pochádzal zo starého kajňanského 
rodu a detstvo a mladosť strávil vo svojej rodnej obci -  v susednej 
Slovenskej Kajni, kde prežil aj celý život. Bol pamätníkom obce, vedel 
mnoho podrobností o minulosti Kajne a jej obyvateľoch. Často nám 
o tom na turistických pochodoch rozprával. Roky života strávil ako 
pracovník vodární a neskôr ako živnostník. Bol činný pri mnohých 
podujatiach v obci a v cirkevnom zbore. S manželkou vychovali troch 
zdatných synov.

Spomíname teraz na Janka ako na organizátora turistiky. V roku 
1989 spolu s Vladimírom Vološčákom, Jozefom Hričanom, Jánom 
Petrusom i niektorými inými nadšencami založili Turistický oddiel 
pri miestnej Telovýchovnej jednote Sokol. Prvou veľkou akciou 
kajňanských turistov bol 0. ročník Prechodu Kajňancov Dobriankami. 
Zúčastnilo sa ho vyše stovky ľudí. Pochod sa potom uskutočňoval 
v septembri takmer tri desaťročia a pribudol k nemu aj tradičný 
Pochod na hrad Čičva, ktorý sa konával v krásnej májovej prírode 
nášho regiónu. Janko pochody organizoval, pripravoval trasy a vždy 

účastníkov potešil účastníckymi vlajočkami a odznačikmi. A navyše 
– staral sa vždy o proviant na posedenie po túre. A nielen sa oň 
postaral, sám ho vždy aj niesol. Neviem, či sme sa mu za to niekedy 
poďakovali. Aj keď už zo zdravotných dôvodov sám  nemohol na 
pochod ísť, zorganizoval ho.

     Ostal po ňom archív dokumentov a pamiatok na pochody. Pri ich 
20. výročí sme spoločne uvažovali o pamätnej publikácii kajňanskej 
turistiky. Malo by byť našou povinnosťou niečo také urobiť, už aj z 
úcty k Jankovi Oslovičovi. 

Keď už Janko nijako nemohol pochody organizovať, tieto 
zanikli. Ak by sa niektorý podarilo obnoviť, bude ho treba nazvať 
Memoriálom Jána Osloviča. 

Niet už Jána Osloviča medzi nami. Zachovajme jeho pamiatku.  
Martin Michalek  

Za Jánom Oslovičom
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Akútne respiračné infek-
cie patria medzi najčastej-
šie ochorenia detského veku.  
Deti do 5. roku veku sú naj-
častejšie postihnuté práve ví-
rusovými infekciami, v škol-
skom veku začína prevládať 
baktériová infekcia. Medzi 
najčastejšie detské vírusové 
ochorenia v zimnom období 

patria katary horných dýchacích ciest. Väčšinou ide o banálne ochore-
nie nosohltana, ktoré sa však v detskom veku môže skomplikovať roz-
šírením infekcie do oblasti stredného ucha, sínusov (prínosových dutín), 
hrtana a priedušiek, prípadne do pľúc. Príčina týchto infekcií je vo väčši-
ne prípadov vírusová. O spôsobe liečby rozhoduje vždy pediater, ktorý v 
rámci diferenciálnej diagnostiky rozlíši, o aké ochorenie ide a podľa toho 
určí liečbu. V prípade vírusových ochorení stačí symptomatická liečba. 
Pri bakteriálnych ochoreniach je nevyhnutná antibiotická liečba. Indiká-
cia antibiotickej liečby sa zvažuje na základe klinických príznakov a la-
boratórnych ukazovateľov (zvýšené CRP, leukocyty). V oboch prípad-
och je však potreba izolácie dieťaťa v domácom prostredí a jeho návrat 
do kolektívu až po úplnom vyliečení. Medzi najčastejším vyvolávateľom 
infekcií dýchacích ciest je respiračný syncytiálny vírus (RSV), vírus pa-
rainfluenzy, chrípky, adenovírusy a rhinovírusy. 

     Najčastejšou respiračnou infekciou je akútna nádcha. Prejavuje 
sa výtokom z nosa, kýchaním, sťažením dýchaním, a môže byť prítom-
ná aj horúčka. Príznaky bývajú závažnejšie u dojčiat a batoliat, u ktorých 
sa môže pridružiť ako komplikácia zápal uška (akútna otitída). Liečba je 

Najčastejšie vírusové ochorenia dýchacích ciest u detí v zimnom období
symptomatická, vyžaduje dostatočný príjem tekutín, nosné kvapky, pri 
horúčke antipyretiká. 

    Ďalšou vírusovou infekciou je tonzilofaryngitída (zápal mandlí a hl-
tana), ktorá začína náhlym výstupom horúčky, malátnosťou. Deti odmi-
etajú jesť pre bolesť hrdla a často je prítomné zachrípnutie, kašeľ a ná-
dcha.  Na odlíšenie od bakteriálnej angíny nám slúžia zápalové markery. 
Liečba je symptomatická.

   Závažnejší priebeh u dojčiat a batoliat môže vyvolať akútny zápal 
hrtana (akútna laryngitída). Najčastejšie sa vyskytuje u detí vo veku od 6 
mesiacov do 3 rokov. Ochorenie má náhly začiatok, väčšinou v nočných 
hodinách sa objavuje chrapot, štekavý kašeľ. Môže sa objaviť horúčka, 
výrazná dýchavičnosť, nepokoj a dychová nedostatočnosť. Ľahšie formy 
sa liečia symptomaticky v domácom prostredí, často pomôže inhalácia 
fyziologickým roztokom, priaznivý efekt majú kortikosteroidy, dostatoč-
ný príjem tekutín, pokoj na posteli. Závažné formy vyžadujú hospitalizá-
ciu pre možnosť dusenia. 

   V každom období detského veku s maximálnou incidenciou v zim-
ných mesiacoch sa vyskytuje akútna bronchitída. Etiológia zápalové-
ho ochorenia priedušiek je v 90 % prípadov vírusového pôvodu. Akút-
na bronchitída začína suchým kašľom, ktorý sa v priebehu niekoľkých 
dní mení na produktívny s vykašliavaním. U malých detí, ktoré sekrét 
prehĺtajú, je kašeľ spojený s vracaním. Na diagnostiku tohto ochorenia je 
dôležité vyšetrenie lekárom, ktorý pomocou fonendoskopu  počuje typic-
ké dýchacie fenomény. V liečbe sú dôležité  lieky proti horúčke, pokoj na 
posteli, dostatočný príjem tekutín. Pri komplikovanom priebehu a bakte-
riálnej superinfekcii je nevyhnutná antibiotická liečba.

MUDr. Simona Hurná, Klinika detí a dorastu Detská fakultná ne-
mocnica, Košice.                                                                                          

Vážení občania,
dovoľte mi, aby som sa v závere tohto kalendárneho roku prihovoril k 

Vám aj ja ako predseda Poľnohospodárskeho družstva. 
Poľnohospodárske družstvo Kvakovce so sídlom v Malej Domaši ob-

hospodaruje prevažnú časť poľnohospodárskej pôdy patriacej do katastrál-
neho územia obce Benkovce, a tým sa aj spolupodieľa na tvorbe krajiny a 
ochrane životného prostredia vo vašej obci. 

Svoju činnosť sa snažíme vykonávať v súlade so zásadami správnej 
poľnohospodárskej praxe dodržiavajúc smernice a nariadenia Európskej 
únie týkajúce sa poľnohospodárskej činnosti. 

 Základným výrobným prostriedkom v poľnohospodárstve je 
pôda, ktorú máme prenajatú od vlastníkov. Problémom na Slovensku je 

Vážení občania,
v snahe zabezpečiť koordinovaný postup pri obnove vlastníckych vzťa-

hov trvale trávnych porastov – pasienkov (ďalej len TTP), užívacích vzťa-
hov, ako aj ich racionálny rozvoj a realizáciu zákonov a predpisov platných 
pre činnosti súvisiace so starostlivosťou o TTP, bola v našej obci založená 
Urbárska spoločnosť (ďalej len US) dňa 27.11.1992. V súlade s novou le-
gislatívou došlo 25.1.2014 na Valnom zhromaždení (ďalej len VZ) spoloč-
nosti k schváleniu Zmluvy o založení spoločnosti s právnou subjektivitou s 
názvom Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo, Benkovce 139.

Celková výmera US  je 1.068 024 m2 a spoločnosť tvorí 104 vlastníkov. 
Značnú časť tejto výmery máme v prenájme pre PD Kvakovce.

Toľko v krátkosti z minulosti našej US a teraz zopár myšlienok k čin-
nosti US v roku 2019.

Na prelome rokov 2018 -2019 bola vykonaná ťažba drevnej hmoty v 
časti drevných porastov v objeme 102,16 m3 . Ťažbu vykonal p. Molek. V 
presvetľovaní drevných porastov by sme chceli pokračovať aj v nasledujú-
com roku, kde samozrejmosťou je súhlas  obce Benkovce na výrub väčši-
nou mäkkého dreva a čo to musíme zlepšiť aj v organizácii samotnej ťažby 
z pohľadu zabezpečenia jej transparentnosti členmi výboru, dozornej rady 
(ďalej len DR), ale aj ostatných členov US. V tomto roku sme pokračovali aj 
vo výrube kríkov spoločnosťou IMK lesy s.r.o., Stakčín, ktorú zastupoval p. 
Kruľ. Pre rozdielnosť názorov členov US, hlavne na rozsah výrubu bol ten-
to v priebehu roka pozastavený a uvedená spoločnosť vykonala v novemb-
ri len začistenie vyrúbaných plôch po letnom mladom náraste. Pre zabezpe-
čenie údržby týchto plôch v budúcnosti sa javí najvýhodnejší ich prenájom. 
Oslovil som už Ing. Babjáka, predsedu PD Kvakovce, ako aj p. Kruľa v tej-
to veci a verím, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy.

13.4.2019 sa uskutočnilo VZ US. Počas pomerne rušného zasadnutia bol 
zvolený nový päťčlenný výbor US a DR na funkčné obdobie 2019 – 2023. 

Za predsedu výboru US bol zvolený Ing. Uhrín Jozef. Za členov výboru boli 
zvolení Ing. Ješko Ján, p. Svoreňová Jana, p. Nábožný Ján a p. Olach Jozef.

Za predsedu DR bola zvolená Bc. Barnová Ľubica. Za členov DR US 
boli zvolení p. Butala Milan a Ing. Stanovčák Miroslav.

Uznesením VZ boli schválené základné dokumenty pre činnosť US v 
roku 2019, ročná účtovná závierka US a návrh na rozdelenie zisku ako aj 
zmena Spoločenskej zmluvy v súvislosti so zmenou legislatívy. Na zákla-
de žiadosti p. Baníka Františka, predsedu Lesného spoločenstva v Ben-
kovciach, účastníci VZ súhlasili s postavením altánku a dreveného krí-
ža na pozemku US.

Za účasti p. Krištu a p. Bobika,  pracovníkov Štátnych lesov, členovia 
novozvoleného výboru vykonali obnovu značenia hranice v Lacovke med-
zi našim pozemkom a pozemkom Štátnych lesov.

Veľmi nepríjemnou udalosťou, pre mňa osobne ako predsedu US, bolo 
predvolanie na Políciu v Slovenskej Kajni v súvislosti s trestným oznáme-
ním, ktoré podali Štátne lesy na nelegálny výrub drevnej hmoty na ich po-
zemku. Verím, že táto záležitosť sa netýka našej US.

Vážení občania,
som rád, že aj takouto formou som dostal príležitosť osloviť Vás, mojich 

spoluobčanov a v krátkosti informovať o dianí v US. Naša činnosť úzko sú-
visí s každým z Vás, každého sa dotýka a ja si prajem, aby  to boli príjem-
né dotyky. V prípade, že to tak nie je, som k dispozícii pre Vaše pripomien-
ky a návrhy.

V závere roka sa chcem ešte poďakovať za spoluprácu vedeniu obce, 
Vám všetkým a do nového roku popriať pevné zdravie, šťastie a osobnú 
pohodu.

Milostiplné vianočné sviatky.
          Ing. Uhrín Jozef

predseda US-pozemkové spoločenstvo Benkovce 103

veľká rozdrobenosť vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, o čom sa v po-
slednom čase v médiách veľa hovorí. Mal by to vyriešiť proces  pozemko-
vých úprav, ľudovo nazývaný aj „komasácia“. Tento proces je dlhodobý a 
v jeho závere by mal nastať stav, kedy na jednej parcele bude vždy iba je-
den vlastník. Preto by som Vás chcel požiadať, aby ste sa v priebehu tohto 
procesu zaujímali o svoju pôdu. V záujme družstva je obhospodarovať túto 
pôdu aj po pozemkových úpravách.

Ohľadom nájmu pôdy vstúpili počas minulého obdobia do platnosti 
nové právne úpravy. Preto v budúcom kalendárnom roku plánujeme obno-
vovať nájomné zmluvy a pri tejto príležitosti Vás chcem požiadať o spolu-
prácu v tomto procese. 

Prajem Vám príjemné prežitie nastávajúcich vianočných sviatkov a 
veľa zdravia a spokojnosti v novom roku. 

Ing. Jaroslav Babják, Predseda PD Kvakovce

Pôda – základný výrobný prostriedok v poľnohospodárstve
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Od septembra tohto roku je v MŠ zapísaných 32detí z Benkoviec, 
Malej Domaše a Sedlísk. Rekonštrukciou budovy Materskej školy 
pribudla trieda pre osem 2-3 ročné deti, čo umožňuje mamičkám zapojiť 
sa do pracovného procesu, alebo venovať sa mladšiemu dieťatku. 
Do novovzniknutej triedy nám boli z finančných prostriedkov obce 
Benkovce zakúpené 2 detské stoly, 12 detských stoličiek a skrinková 
zostava v hodnote 1200 eur. Otvorenú skrinku bez dvierok do veľkej 
triedy nám vyhotovil Jozef Pop ako protihodnotu za službu od obce. 
Na schôdzi ZRPŠ rodičia navrhli zvýšenie mesačného príspevku na 
úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením predškolského 
zariadenia z 3 eur na 5 eur za dieťa, zriadenie triedneho fondu s 
dobrovoľným príspevkom rodičov a materiálnu pomoc zakúpením, 
alebo darovaním hračiek a školských pomôcok. Vďaka týmto 
opatreniam sme mohli objednať 4 stoly a 24 stoličiek do veľkej 
triedy v hodnote vyše 800 eur, ktoré majú byť dodané do vianočných 
prázdnin. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom, 
ktorí prispeli a podporili vybavenosť MŠ pre pobyt detí v zariadení.              
V čase letných prázdnin prebiehala kompletná rekonštrukcia kuchyne 
a kuchynskej časti budovy. Kuchyňa je vybavená konvektomatom, 
novými pracovnými stolmi, dvojdrezom na umývanie riadu, 
umývačkou riadu a kuchynskou linkou podľa hygienických noriem. 
Taktiež sa uskutočnila výmena vchodových dverí a dverí do kuchyne. 
Je potrebné dokončiť výmenu dverí do skladov, sociálneho zariadenia 
a šatne.                                                                                                                                           

Obec nám pomáha poskytovaním pracovníkov na úpravu okolia, 
upratovanie, drobné opravy a údržbu, za čo sme veľmi vďační.

Jana Chrenková, riaditeľka MŠ

Každé ročné obdobie je niečím magické a zaujímavé, avšak zima 
má predsa niečo viac očarujúce ako je to po zvyšok roka. Je pravdou, 
že niektorým ľuďom pri slove zima príde na um večná tma, ktorá trvá 
takmer celý deň. Iní si zase pomyslia na chladné treskúce počasie a 
mrazivý vietor, ktorý sa zarezáva do každučkej časti človeka, ktorá v 
sebe má čo i len náznak tepla.

Ak si ja predstavím zimu ako ročné obdobie, vždy je spojená s 
okolitou krajinou.  Práve tá, má síce niekedy svoje pochmúrne dni, 
no aj pri takýchto myšlienkach sa dokážem cítiť príjemne. Hlavne 
vtedy, ak sedím zababušená v teplej deke za oknami, ktoré to zimné a 
ľadové počasie nepustia dnu. Na druhej strane pri takejto atmosfére 
je príroda vonku o to krajšia. Celý svet navôkol je pokrytý snehovo 
bielym pozdravom od našej pani Zimy. Prikrývku najviac pociťujú 
mohutné stromy, ktoré sa už na jeseň pripravujú zhadzovaním 
posledných farbou kričiacich listov z konárov, aby tie potom mohli 
znášať ťarchu snehu počas celého zimného spánku. V noci je najlepšie 
pozorovateľný lesk z kryštálikov snehu a tie pod jasným mesačným 
svitom pripomínajú akoby sa boli niekomu na zem rozsypali tisíce 
malých kúskov tých najcennejších diamantov. Cez deň zase ozdobujú 
záhradky, kopce a dvory snehoví páni, ktorých vytvorili tí, čo majú z 

tohto obdobia najväčšiu radosť. Pre tých starších sa začína obdobie 
oddychu a športu v jednom. Nemyslím nič iné ako lyžovanie, kedy sa 
najlepšie obnoví nielen telo človeka, ale i jeho duša a myslenie.

 Neodmysliteľnou súčasťou zimy sú Vianoce, bez ktorých by to 
nemalo to správne čaro. Na každom rohu inak svetielkujúce a žiarivé 
domy, záhradky a vykúkajúce stromčeky spoza okien každého domu 
v nás vyvolávajú zvláštny, neopísateľný pocit. Vianočné koledy, 
kapustnica, stromček a pod ním veľa darčekov. To sú veci, ktoré mi 
napadnú hneď po slove Vianoce. Samozrejme, že tieto sviatky nie sú 
iba o vonkajších krásach sveta, no hlavne o rodine, pokoji, žiadnom 
strese a zlých veciach, ktoré sa na nás valia počas celého roka. Pre 
nás je to čas radosti a očakávania. Niektorí ľudia to až tak vážne 
neberú, no možno práve preto prežívajú ten pocit Vianoc o to silnejšie. 
Vo vnútri nejedného človeka sa pomaly začína roztápať ľadové srdce, 
aby počas týchto sviatkov každý zažil atmosféru, ktorá sa podobá tej 
najlepšej predstave o skutočnom dobre a radosti v našich životoch.

Na záver by som chcela pripomenúť, že zima ako jediná ukončuje 
kapitoly našich každodenných príbehov plných zážitkov, úspechov 
a skúsenosti, ktoré síce neboli vždy príjemné, avšak priniesli veľa 
dobrých rád a ponaučení do života. Zároveň ako ukončuje, tak aj 
otvára čas nových príležitostí a šancí ako naďalej obohacovať svoj 
život na tomto svete.

Erika Kužmová, študentka gymnázia

Zima veľká je, 
sniežik len tak poletuje.
Poletuje sem i tam,
konečne príde aj k nám.

Deti veľmi tešia sa,
V snehu celý deň hrajú sa.
Majú rady guľovačku,
zasnežilo už aj mačku.

Teraz celá biela je,
sniežik jej to dopraje.
Nastávajú časy sviatočné,
krásne sviatky vianočné.

Liana Berdáková, 5. ročník

Zima
Čo nového v MŠ

Zima
(Umelecký opis)
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Pripojte sa k nám
Benkovskí seniori ani tento rok nezaháľali. Niektorí boli aktívni viac, 

iní menej, podľa toho ako im to zdravotný stav dovoľoval a tiež podľa 
toho, ako prekonali svoju nechuť zmeniť svoj stereotyp života, narušiť 
svoje pohodlie domova a ísť medzi ľudí.  

Spoločných podujatí sme mali viac, všetky nebudem vymenúvať. Za 
zmienku určite stojí prechádzka okolo Ondavy smerom do Slovenskej 
Kajne, spojená so zberom odpadu, ktorú sme organizovali ku  Dňu Zeme. 
Krásnym zážitkom bol  pochod za slovenskou orchideou - črievičnikom 
papučkovým, ktorý rastie v chránenej krajinnej oblasti Štefanovská 
borina, neďaleko obce Štefanovce. Článok o tejto našej akcii bol 
uverejnený vo Vranovských novinách aj v časopise Vek.

Nezabudli sme ani na kultúru.V júni sme boli v Košiciach na 
divadelné predstavenie „Naši furianti“  Aby sme naplnili kapacitu 
autobusu pozvali sme aj seniorov z M. Domaše, Žalobína, Tovarného a 
Vechca. V  letných mesiacoch sa naši seniori boli vykúpať na termálnom 
kúpalisku v Sarospataku s družobnou organizáciou JDS Továrne. V 
októbri sme navštívili kalváriu v Prešove, odkiaľ sme pokračovali 
do Margecian, kde sme si pochutnali na „margecianskych fajnotách. 
Autobus a vstupné nám hradila obec. Dvakrát sme sa tohto roku stretli 
na Močiarkach pri opekačke a varení gulášu. Bola to pekná príležitosť 
stretnúť sa, porozprávať a zaspomínať.

V letnom období sa zúčastňujeme kultúrnych, spoločenských 
či športových podujatí častejšie ako v iných častiach roka, pretože 
vonku je teplejšie, dni sú dlhšie a máme tak možnosť relaxovať aj 
týmto spôsobom. Aj v našom okrese sa obce reprezentujú kvalitnými 
podujatiami. Za všetky spomenieme tie, ktoré sú k našej dedinke 
Benkovce najbližšie. Obec Sedliská pozýva všetkých na Kultúrne leto 
pod hradom Čičva, v obci Žalobín sa tradične organizuje Futbalový 
turnaj a na Domaši v oblasti Dobrá je každý víkend nabitý rôznymi 
akciami. Medzi najväčšie patrí cyklistické podujatie Okolo Domaše, 
alebo veľmi obľúbené Kid Race. Pre Benkovce je typický Volejbalový 
turnaj, ktorý v našej obci počas letných mesiacov nesmie chýbať.

Už 9. ročník Volejbalového turnaja o pohár starostky obce sa 
konal 13. júla (v sobotu) 2019 na ihrisku v Benkovciach. Napriek 
nepriaznivým prognózam počasia sme privítali na ihrisku päť tímov. 
Obec Benkovce reprezentovali mladí HASIČI z DHZ Benkovce, už 
tradične sme privítali CHERRY tím a tento rok si prišli zasúťažiť aj 
SIX BEES – jediný tím tvorený len  ženským zastúpením, statočne 
bojoval aj tím DEPO a potešili nás aj hostia z Čakľova či Vranova nad 
Topľou, ktorí súťažili v tíme INFÚZIE. Hralo sa systémom každý s 
každým a napriek silnému vetru a zamračenej oblohe si tímy zahrali 
a ukázali kvalitný a pekný volejbal pre diváka. 1. miesto si odniesli 
domov INFÚZIE, na 2. mieste skončil tím CHERRY a 3. miesto si 
vybojovali baby zo SIX BEES. Cenu pre najlepšiu hráčku si odniesla 
Zuzana Stariatová a najlepším hráčom sa stal Peter Časar. Ocenený 
bol aj rozhodca turnaja, a to Lacko Roža, ktorý je  neodmysliteľnou 
súčasťou Volejbalového turnaja v Benkovciach.

Sprievodnou akciou bola súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnili 
tímy: JDS Benkovce, DEPO, OcÚ Vyšný Kazimír a ŠPP Petkovce. 

Január 
Privítanie Nového roka 2020  
Zimný výstup na Inovec – 29. ročník 
Február 
Fašiangy – karneval pre deti v MŠ
3. ples Benkovčanov
Marec 
Týždeň slovenských knižníc v obecnej 
knižnici  
Deň učiteľov 
Apríl 
Deň Zeme
Máj 
Deň matiek – oslava spojená s vystúpením 

Volejbalový turnaj v Benkovciach

Porota, v ktorej už tradične nesmel chýbať Ing. Štefan Hreha, riaditeľ 
Sociálnej poisťovne a predseda Okresnej organizácie Smer SD, uznala, 
že guláše boli výborné a rozhodla o nasledovnom umiestnení: 1. miesto 
– DEPO, 2. miesto – OcÚ Vyšný Kazimír, 3. miesto – JDS Benkovce. 

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí svojou účasťou 
podporili túto akciu, no najmä tým, bez ktorých by sa neuskutočnila, 
a to obci Benkovce, Klubu guľových športov, spoločnosti Heineken – 
Ing. Peter Sabolovi a strane SMER SD. Vďaka vám všetkým, ktorí si 
radi zahráte volejbal a pomáhate nám tak vytvárať tradíciu príjemného 
športovo-spoločenského zážitku, ktorý si spolu odnášame z tejto akcie 
každý rok. V srdciach Benkovčanov má tento turnaj svoje pevné miesto 
a aj keď nemáme momentálne tímy, ktoré by zastupovali výlučne len 
Benkovčania, tešíme sa, že môžeme privítať na našej pôde aj hostí, ktorí 
šíria dobré meno našej malej, ale o to malebnejšej obce Benkovce.

Kronikárka obce Mgr. Katarína Hladká

V zimných mesiacoch sme sa stretávali v knižnici na Obecnom úrade, 
kde nám pracovníčky komunitného centra pripravili zaujímavý program 
ako napr. skladanie servítok, prezeranie starších fotografii z diania v našej 
obci ap. Nezabudli nám vždy ponúknuť čaj alebo kávu a niečo dobré k 
tomu.

Milí spoluobčania, ak ste už v dôchodkovom veku, neváhajte a 
pripojte sa k nám.

Anna Zemanová, predsedníčka ZO JDS Benkovce

 Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2020 v obci Benkovce
detí z MŠ a ZŠ 
Sadíme my máje ... 
Putovanie za črievičníkom papučkovitým do 
Štefanovskej boriny – 6. ročník
Jún 
Deň detí – športové aktivity, prezentácia 
hasičskej jednotky, prezentácia kynologického 
výcviku 
Júl 
Sviatok sv. Cyrila a Metoda – volejbalový 
turnaj o pohár starostky – 10. ročník
 August 
Futbalový turnaj – 4. ročník 

September 
Uvítanie detí do života 
Nohejbalový turnaj – 3. ročník
Október 
Uctime si šediny – mesiac úcty k starším 
November 
Rozozvučanie sŕdc – posedenie s jubilantmi
December 
Rozsvietenie stromčeka v obecnom parku 
Mikuláš pre deti 
Prijatie betlehemského svetla v kostole sv. 
Imricha 
Betlehemci 
Spoločná rozlúčka so starým rokom a ohňostroj 

Tento plán bol schválený na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Benkovciach dňa 07.12.2019 a počas roka sa môže dopĺňať podľa potreby
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3. ročník futbalového turnaja
Dňa 17. augusta 2019 sa na futbalovom ihrisku v Benkovciach ko-

nal v poradí už tretí ročník futbalového turnaja, pod záštitou  obce 
Benkovce a spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.. V priateľskom du-
chu, pri guláši a pivku sme videli súperiť medzi sebou šesť tímov, z 
pomedzi ktorých sa na prvom mieste umiestnili chlapci z tímu „Hei-
neken“, ktorí  v tesnom finále zdolali reprezentantov z Malej Doma-
še.  Benkovskí „Terminátori „ zabojovali o tretie miesto, ktoré sa im 
aj podarilo získať s neľahkým súperom zo Žalobína. Turnajový nová-
čik „Pavliškovci“ sa umiestnil na šiestom mieste za tímom „Benkov-
ce- mladí“. Futbalový turnaj sa už stal neodmysliteľnou súčasťou let-
ných podujatí v našej obci, a je dôkazom, že futbal v Benkovciach stá-
le žije. Veľká vďaka patrí celému tímu, ktorý sa zúčastnil na organizá-
cii. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.   

 Jozef Lancoš ml.

1. ročník Nohejbalového 
turnaja v Benkovciach
V našej obci máme aj priaznivcov nohejbalu, preto sme sa roz-

hodli koncom septembra usporiadať Nohejbalový turnaj. Na antu-
kovom ihrisku sme sa stretli dňa 28.9.2019. Od samotného začiat-
ku nás sprevádzalo typické jesenné počasie, každú chvíľu sme čaka-
li, kedy začne pršať. No zamračená obloha nám neprekážala, keďže 
sme sa všetci tešili zo spoločného športového popoludnia. Turnaja 
sa zúčastnilo 5 družstiev, a to Skvelý ročník, Hell Boys, Vitana, Real 
Benkovce a Ligisti. Na 1. mieste skončil tím Skvelý ročník, 2. mies-
to získali Ligisti a na 3. mieste sa umiestnil Real Benkovce. Môžeme 
konštatovať, že skúsenosť  zvíťazila nad šibalskou mladosťou, keď-
že víťazným tímom boli zástupcovia zo „Skvelého ročníka“. Atmo-
sféru nám spríjemnil výborný guláš, o ktorý sa nám už tradične po-
starali starostka obce spolu s pani Kizlingovou a Hladkou a hlavný 
šéfkuchár p. Alfonz Fuňák. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na ihris-
ko. Dúfame, že sa stretneme aj v budúcom roku!

Slavomír Čečko

Už tradične sa nový rok v Benkovciach začína turistickou akciou 
s nenáročnou trasou – Zimný výstup na Inovec. Aj napriek tomu, že 
KST Inovec už nefunguje,  nevzdali sme sa tejto pohybovej aktivity a 
gestorstvo nad týmto podujatím prevzala obec a zopár obetavých ľudí. 
Konali sa ďalšie dva ročníky: 27. – 6. Ja-
nuára 2018 a  28. – 5. Januára 2019. Každý 
rok k nám zavítali turisti z celého vranov-
ského a hanušovského regiónu, ktorí tvrdi-
li, že začiatok turistickej sezóny v Benkov-
ciach je pre nich neodmysliteľný a neve-
dia si predstaviť, že by sa ho nezúčastnili. 
Väčšinou príde okolo 80 až 100 ľudí, med-
zi nimi aj Benkovčania, ale prevahu zatiaľ 
nemajú. Dobrá nálada, veselé príbehy po-
čas pochodu, družnosť, či priateľské stret-
nutia sú náplňou sobotného predpoludnia. 
11 km prechádzka lesom s miernymi stu-
pákmi privedie človeka na iné myšlienky a 
vyčistí hlavu. Chutné „skruceňaky“ a tep-
lá klobáska  sú  uspokojivou bodkou za za-
ujímavým výletom.  Skoro nikdy na výstu-
pe nechýbal Laco Polakovič, prichádzal 
na hrad medzi prvými s úsmevom na tvá-
ri. Podobne aj Janko Oslovič, ktorý organi-
zoval turistiku v Slovenskej Kajni.  S bo-
lesťou v duši si na nich spomíname. Česť 
ich pamiatke! Ani v tomto roku nevyne-
cháme 29. ročník a srdečne Vás na neho 
pozývame.

Ing. Viera Pavlišková
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