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Sú veci, ktoré by sme najradšej dostali do hrobu,
aby sme sa ich mohli navždy zbaviť. Sú totiž
nepríjemným svedkom našich hriechov, alebo sú pre
nás výzvou, aby sme zdokonalili svoj život. Niekedy
nás obmedzujú. Tým nás oberajú o pokoj a strpčujú
nám život.

Takýto nepokoj spôsoboval Pán Ježiš farizejom,
aj oni sa ho preto chceli zbaviť. Vyvinuli veľa úsilia,
aby ho dostali do hrobu a tak sa ho navždy zbavili.
Podarilo sa im to. Keď naň privalili ťažký kameň,
možno si vydýchli, možno svoje víťazstvo aj oslávili.
Netešili sa však dlho. Stalo sa to, s čím nepočítali.
O tri dni vstal z mŕtvych. Po zmŕtvychvstaní sa stal
ešte nepríjemnejším, než bol pred svojou smrťou.
Ich skúsenosť je taká, že pochovanie Krista neprináša
pokoj. Čo mali teda robiť, aby dosiahli pokoj? Mali ho
prijať, podľa neho usporiadať svoj život a on sám by
im daroval taký pokoj, ktorý by im nik nemohol vziať.

Toto platí o každej pravde. Mnohé pravdy nás
znepokojujú. Sú pre nás výčitkou vo svedomí,
obmedzujú nás v našom konaní a sú prekážkou našej
svojvôli. Preto mnohé by sme mnohé pravdy chceli
dostať do hrobu.

Lenže tá pochovaná pravda nedá pokoj. Keď už
inde nie, tak aspoň vo svedomí dotyčného človeka
sa bude vždy ozývať. Nedá pokoj pri zaspávaní, ozve
sa vo veľmi nevhodnej chvíli a pokazí náladu vtedy a
tam, kde by sa človek mal tešiť. Možno sa bude veľmi

Nedá sa zavali�
kameòom

silno ozývať pri umieraní. Nepokoj takto pochovanej
pravdy niektorí nevydržia a jedného dňa sa k pravde
priznajú. Sú aj takí, čo to urobia až na smrteľnej
posteli. Ale všetkým, čo sa k pravde priznajú, sa veľmi
uľaví, ich život nadobudne novú kvalitu a na vlastnej
koži zažijú, čo je to pokoj. Je veľkou vecou, keď človek
môže umierať v pokoji.

Veľkonočné ráno nám zjavuje, že Krista, ktorý je
Pravdou, nemožno uväzniť v hrobe. Pravdu treba
prijať, zosúladiť s ňou svoj život. Nesmie byť naším
nepriateľom, ale má byť naším životným štýlom a
zárukou nášho pokoja.

Požehnané Veľkonočné sviatky Vám želá
d.o Miloš
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V januári minulého roku sme začali s plánovaním prác tak,
aby sme splnili veľmi ambiciózny cieľ, mať vianočné
bohoslužby v zrekonštruovanom kostole. Dnes už všetci vieme,
že sa nám to úplne nepodarilo, keďže nás spomalili rôzne
okolnosti. Prvú svätú omšu v obnovenom chráme sme mali
15.februára 2015. Napriek tomu to považujeme za obrovský
úspech, zvládnuť takúto rozsiahlu rekonštrukciu sakrálnej
kultúrnej pamiatky.  Ale poďme od začiatku.

Koncom januára 2014 sme premiestnili bohoslužby
z kostola do kultúrneho domu obecného úradu a pokračovali
prácami v interiéri kostola. Vo vnútri sa postavilo lešenie, ktoré
nám na dlhšie obdobie bezplatne zapožičal Milan Baník z firmy,
v ktorej pracuje. Zapožičali sme ďalšie náradie - zbíjačku na
rozbíjanie kameňa v základoch interiéru kostola, aby sa
zabezpečilo odvetranie základov a muriva od vlhkosti. Tieto
práce vykonávala mladšia generácia, Jaroslav Oľšav a Vlado
Macík, ktorý odpracoval na našom kostole nespočetné
množstvo hodín a dní  a bol stavebnej rade kedykoľvek
k dispozícii.

Lešenie nám slúžilo na odstraňovanie starých malieb a
omietok v celom kostole. Bola to namáhavá práca, ktorú
vykonávala najmä staršia generácia. Za nich spomenieme
najmä Jozefa Olšava, pravidelného pracovníka pri kostole, ale
aj ďalších pravidelných brigádnikov z radov staršej generácie.
Po odstránení starých omietok sme v interiéri pokračovali vo
zväčšení chóru a montáži elektroinštalácie.

Rozšírenie chóru kostola si zobrali na starosť členovia našej
stavebnej rady: František Baník a Milan Baník, ktorí spolu
s ďalšími pracovníkmi vykonali aj hydroizoláciu v celom kostole
a  ďalšie stavebné práce. Rozvody elektriny podľa predloženej
projektovej dokumentácie už vykonávali ďalší členovia našej
stavebnej rady: Marián Švárny a Ján Nábožný. Všetky odborné
práce vykonané našimi dobrodincami nám šetria obrovské
finančné prostriedky.

Na prelome mesiacov február/marec sme začali s prácami
v exteriéri. Stavebná firma nám postavila lešenie okolo veže
kostola a následne firma Štec začala s prácami na veži. Najprv
sa odkryla pôvodná krytina, aby sa mohol zrenovovať krov veže.
V tom čase sa rozfúkal silný vietor, ktorý spôsobil zhoršenie
postupu prác v takejto výške. Napriek tomu firma Štec a osobne
pán Peter Štec navrhli náročnejší, ale o to kvalitnejší a
estetickejší spôsob zakrytia veže kostola (oproti pôvodnému
prekrytiu) a všetku prácu zvládli veľmi dobre. Starý plech sme

Vážení občania, odpredali firme pána Jána Kravca, ktorý zabezpečil odvoz.
Naloženie plechu spravili naši ľudia. Takýchto prác, kde sme
priamo oslovovali našich farníkov, sa vykonávalo nespočetné
množstvo (vyčistenie krovu po odkrytí strechy, nakladanie a
stavba lešenia, skladanie materiálov po dovoze, menšie
betonáže na chóre, pred kostolom, vo svätyni a iné),  no títo
ľudia nikdy neváhali a ochotne prišli spraviť prácu, ktorú im
pridelili členovia stavebnej rady.

Popritom sme robili výberové konanie na zhotovenie fasády
kostola, aby sme využili lešenie a dokončili vežu aj s novou
fasádou. Rozhodnutie padlo na firmu pána Platu z Poľska.
Boli sme si pozrieť ich prácu v iných obciach, kde prevládala
spokojnosť s ich postupmi a prácou. Na zhotovenie novej
fasády u nás sme si nechali vypracovať technologický postup
realizácie firme JUB a firme BAUMIT. Fasádu veže kostola nám
tak zhotovila firma pána Platu s použitím našich materiálov
JUB, pričom vrchná fasáda je silikónová. Keďže rímsy pod vežou
neboli zhotovené podľa našich predstáv, s touto firmou sme
nepokračovali v ďalšej spolupráci.

Aby bolo možné pokračovať na ďalších prácach v interiéri
kostola, museli sme si dať vypracovať technologický postup
prác aj na vnútornú omietku a strop. Opäť sme oslovili
spoločnosti JUB a BAUMIT. Tí po obhliadke stavby svojimi
technikmi  preskúmali murivo a strop a za súčinnosti ich
architektov navrhli najvhodnejšie riešenie. Každá takáto
rekonštrukcia kultúrnej pamiatky si vyžaduje osobitný prístup a
zmapovanie pôvodnej stavby pre výber najvhodnejšieho
riešenia. Na základe konzultácie s architektom sme sa rozhodli
pre technologický postup sanačného systému a preštukovania
od spoločnosti BAUMIT s vystužením stropu. Všetky tieto
postupy a materiálové prevedenia boli konzultované a
kontrolované pamiatkovým úradom.

Na základe výberového konania na zhotovenie omietok ako
najvhodnejšie riešenie z pohľadu ceny, kvality, dostupnosti a
času vzišla firma pána Florka zo Slovenskej Kajne v kombinácii
s firmou pána Žeca  z Vranova n.T. S prácami začali v apríli a
v máji sme mali zhotovené omietky. Po zameraní nového
schodiska nám táto firma upravila aj výstup na chór kostola.
V letnom období nám firma pána Dudáša bezplatne zhotovila
podlahové kúrenie a napojila kotol, čím sme opäť vďaka
majstrom z našej obce ušetrili peniaze za odbornú prácu.
Následne sme v tomto období nechali strojovo vyhotoviť poter.
Po preschnutí poteru nám pán Florko koncom leta vymaľoval
interiér kostola.

Popritom sme v letnom období robili výber na zhotoviteľa
fasády, keďže s firmou pána Platu sme už nerátali. Nakoniec
sme sa rozhodli pre kombináciu firiem Florko a Žec, s ktorými
sme boli spokojní pri prácach na interiéri kostola. Pokračovali
sme aj s organizovaním pravidelných brigád na odstránenie

máme za sebou viac ako dva roky od začiatku rekonštrukcie
nášho Kostola sv. Imricha a chceli by sme vám priblížiť priebeh
najdôležitejších prác vykonaných v roku 2014 a začiatkom roka
2015.



Benkovské noviny strana 3
starej, nesúdržnej fasády.  Napriek horúcemu letnému počasiu
sa ich zúčastňovali mnohí farníci. Po odstránení starého muriva
z celého kostola začala firma koncom septembra s prácami
na novej fasáde. Vďaka priaznivému počasiu boli práce
dokončené v polovici novembra.

V tomto období sme tiež robili výber na zreštaurovanie
krížovej cesty a oltára. Na základe predložených viacerých ponúk
sme sa rozhodli pre umeleckých majstrov remesla, firmu
UMAR, s ktorými sme v septembri podpísali zmluvu o dielo a
zložili zálohu. Krížovú cestu títo majstri zreštaurovali ešte
v jeseni, len sme ju museli zaniesť do Žakoviec, kde práve
reštaurovali miestny kostol. O odvoz a prívoz pre nás vzácnej
pamiatky sa postarali ďalší naši členovia stavebnej rady, bývalý
pán starosta Ing. Jozef Lancoš a Milan Butala, ktorý svojím
autom zabezpečoval väčšinu stavebného materiálu k stavbe a
pravidelne zamestnával našu ekonómku Marcelu Goffovú
vyúčtovaním nákupov. Zanietenosť a súčinnosť bývalého pána
starostu v prospech spoločného diela nás hnala dopredu
v dodržaní stanoveného termínu dokončenia rekonštrukcie do
konca roka 2014.  V októbri sa za účasti mnohých chlapov
preniesol organ naspäť do kostola a začali sa práce na jeho
rekonštrukcii a skladaní. Tieto práce boli dokončené v polovici
decembra.

Aj keď sa zdalo, že by sme vianočné bohoslužby mohli mať
už v obnovenom kostole, nechceli sme podceniť kvalitu a
estetickosť detailov, na čo nás na osobnom stretnutí upozornila
liturgická komisia. Čakali nás veľmi dôležité rozhodnutia
ohľadom výberu dlažby v lodi kostola, mramoru vo svätyni, výberu
schodiska, výberu zábradlia na chór, drevených doplnkov,
sväteničiek, úpravy lavíc, ozvučenia a iné.

Kým sme dospeli k záverečnému rozhodnutiu,  prebehli
konzultácie s mnohými architektmi. Výber a položenie dlažby
v lodi kostola sme zrealizovali ešte v októbri a začiatkom
novembra s firmou PROFISTAV. Nasledovalo položenie
schodiska a  obkladu vo WC. Začiatkom decembra sme vybrali
dodávateľa zábradlia na chór, firmu pána Jakubka, ktorý nám
stihol prácu odovzdať tesne pred Vianocami.

Začiatkom nového roka 2015 nám firma SALDOOR - Ján
Trecák - zhotovila vstavanú skriňu do sakristie kostola. Firma
Doorwood dokončila interiérové dvere a iné drevené doplnky.
Pán Duchoň zo Slovenskej Kajne spravil renováciu lavíc.
Koncom januára 2015 nám firma Stavmarket Slovstein so
zameraním sa na sakrálnu architektúru dokončila mramorové
prvky (nástup do svätyne, kredencie a sväteničky) a následne
firma pána Barana položila mramor a mramorovú dlažbu vo
svätyni kostola. Mnohé práce dokončovali naši majstri -
ozvučenie kostola, osadenie kúpeľňovej sanity, osadenie
vetracích mriežok v strope, rozmiestnenie krížovej cesty a iné.

V poslednom týždni pred sťahovaním, za súčinnosti
obecného úradu a pomoci mnohých žien našej obce, sa
vykonalo upratovanie a prenášanie liturgických predmetov do
kostola. Záverečné upratovanie v sobotu  a úprava okolia boli
vyvrcholením prác pred prvou svätou omšou v obnovenom
kostole.

Presťahovaním bohoslužieb do kostola sa skončila dôležitá
etapa rekonštrukcie, ale nie všetky potrebné práce. Momentálne
prebieha reštaurovanie oltára a sôch umeleckými majstrami
v priestoroch bývalej školy a materskej škôlky. Práce budú
dokončené v druhej polovici apríla. Zároveň prebiehajú
rokovania s architektom a liturgickou komisiou ohľadom
obetného stola a ambony vo svätyni. Pripravujú sa tiež podklady
ku kolaudácii stavby. V exteriéri  plánujeme dokončiť úpravu
okolia kostola. Všetky tieto ciele s pokračovaním ďalších prác
závisia od našich finančných možností.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým členom stavebnej
rady za konštruktívnu diskusiu pri hľadaní najlepších riešení,
za odovzdanie svojich schopností a obetovanie množstva času.

Veľké poďakovanie patrí všetkým brigádnikom, pracovníkom,
ktorí sa zúčastňovali či už ťažších alebo ľahších stavebných
prác. Ďakujeme aj tým majstrom, ktorých sme nespomenuli a
rovnako prispievali svojou odbornou prácou. Poďakovanie patrí
všetkým dobrodincom za finančné obety a dary. V neposlednom
rade ďakujeme za všetky vaše modlitby a prosby, ktoré nám
dodávali silu pokračovať a vydržať až do konca.

Prajeme vám krásne, požehnané a milostiplné veľkonočné
sviatky.          Ing. Kamil Konečný

PRÍJMY OD 19. 2. 2012 DO 28. 2. 2015
      SUMA

milodary na rekonštrukciu kostola 14 190,00 €
zbierky na rekonštrukciu kostola 45 876,00 €
                                                      S P O L U 60 066,00 €

VÝDAVKY OD 28. 9. 2010 DO 28. 2. 2015
    SUMA

poplatky na rekonštrukciu kostola   1 540,00 €
(archeol. prieskum, iné)
ostatné náklady na rekonštrukciu kostola      100,01 €
projekt na rekonštrukciu kostola   3 300,00 €
rekonštrukcia organu   5 500,00 €
reštaurovanie oltára a krížovej cesty - záloha   2 450,00 €
Rozvodná skriňa, elektroinštalácia kostola    3 356,11 €
vodovodná prípojka      460,36 €
prístavba sakristie   5 654,65 €
kanalizácia a drenáž okolo kostola      686,31 €
plynová prípojka      684,39 €
strecha sakristie, veže a kostola, lešenie veža 25 470,72 €
výroba a montáž okien, dverí, líšt a parapet 13 675,00 €
fasáda sakristie, veže a kostola 15 466,31 €
úprava okolia kostola      519,22 €
úpravy v interiéri kostola (rozšírenie chóru, schod...)        2 394,60 €
vnútorné omietky kostola a sakristie 10 160,07 €
podlahové kúrenie, kotol, hydroizolácia, tepelná izolácia   6 463,95 €
maľovanie kostola a sakristie   1 941,09 €
osvetlenie a ozvučenie kostola   3 438,35 €
Poter, dlažba, mramor, schody a kladenie 10 429,16 €
zariadenie interiéru kostola (stav.skriňa, inter.dvere....)   2 086,64 €
výroba a montáž nerezového zábradlia   3 650,00 €
renovácia lavíc      645,00 €
doprava stavebného a ostatného materiálu   1 313,42 €
občerstvenie, obedy      524,27 €
                                                      S P O L U                   121 909,63 €

FINANČNÉ PROSTRIEDKY K 28. 2. 2015
  2 378,34 €

 hotovosť pokladňa   1 814,34 €
 bežný účet Poštová banka      564,00 €

REKONŠTRUKCIA KOSTOLA
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Čo by ste chceli povedať
svojim občanom, voličom?

 Je toho veľa, čo by som chcela
povedať všetkým. V prvom rade
chcem úprimne poďakovať tým,
ktorí prišl i  k volebným urnám
v komunálnych voľbách, pretože
takáto volebná účasť v Benkovciach
dávno nebola. Zvlášť som vďačná
tým, ktorí mi prejavili dôveru a pevne
verím, že spolu nájdeme cestu

k zveľadeniu našej obce. Chcem byť dobrou starostkou pre
všetkých občanov obce Benkovce. Niekedy je ťažké zosúladiť
názory ľudí, pretože každý z nás je iný, ale som sa vyzbrojila
obrovskou trpezl ivosťou a odhodlaním. Myslím, že
najdôležitejšie je hľadať kompromis a dohodnúť sa.

Vo funkcii ste už štvrtý mesiac. Čo ste za ten čas dokázali?
Skôr by som povedala ešte len štvrtý mesiac nie už, ale

mám za sebou viac ako 100 dní, to je pravda. Čo som dokázala,
musia posúdiť občania. Na veľké investičné akcie je to naozaj
málo času. Orientujem sa v problematike a popritom každý deň
riešim vždy nové a nové veci. Zapojili sme sa do Národného
projektu Komunitné centrá v rámci operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia- zamestnali sme dvoch ľudí,
ktorí boli nezamestnaní a postupne zariaďujeme Komunitné
centrum Benkovce. Ďalších dvoch ľudí zamestnávame na §50,j
čím šetríme prostriedky obce a zároveň zabezpečujeme
koordinátora pre menšie obecné služby, teda ľudí, ktorí sú
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, sú uchádzači
o zamestnanie a preto musia odpracovať určitý počet hodín
v obci pri údržbe poriadku a čistoty v obci, starostlivosti o verejné
priestranstvá a rôzne pomocné práce. Zabezpečili sme
ochranu zásob dreva pre materskú školu zhotovením oplotenia
okolo kotolne. Od 1. apríla by sme mali zamestnať ďalších
troch ľudí na pol roka. Z celkového počtu 45 nezamestnaných
v Benkovciach sme zamestnali 7 ľudí, čo predstavuje zníženie
počtu nezamestnaných o 15,5%. Teda v  súčasnosti sme
vlastne znížili nezamestnanosť v obci zo 14,85% na 12,54%.
V kultúrnom dome sa nám podarilo za pomoci šikovných
odborníkov  urobiť ústredné kúrenie a dokončili sme aj časť
vetvy na obecnom úrade. Na konci roka sme spolu
s dôchodcami zorganizovali spoločenské posedenie a privítali
sme spolu pred budovou OcÚ Nový rok 2015 ohňostrojom.
Zišlo sa nás neúrekom. Hneď na začiatku januára spolu
s turistami sme zorganizovali Zimný výstup na Inovec.
V dohľadnej dobe chceme sprístupniť verejnosti internetovú
knižnicu, hlavne pre tých, ktorí ešte nemajú internet a PC.
Pripravujeme projektovú dokumentáciu na kamerový systém
v obci a multifunkčné ihrisko. Začali sme jednania s VVS
o výkone správy na skolaudovanej časti vodovodu – rad 1,aby

Na slovíèko, pani starostka ...
sa mohli napájať na vodovod občania, ktorí o to majú záujem
a ešte nie sú napojení. S firmou Webex pripravujeme novú
webovú stránku obce.

Čo nám poviete o ekonomike obce?
O ekonomike vám veľa nepoviem, pretože záverečný účet

obce bude hotový v polovici mája a po ňom nasleduje povinný
audit v obci, čo bude prerokované aj na obecnom zastupiteľstve
koncom mája. Ročnú závierku sme nahodili do systému
RISSAM  v termíne, 05.02. 2015. Ale môžem vás informovať
v hrubých rysoch, že  v roku 2014 sme zaplatili našim veriteľom
24 433,44 €, čo mesačne činí 2036,12 €. Sú to väčšinou dlhy
z predchádzajúcich období riešené splátkovými kalendármi
voči ŠFRB – Štátnemu fondu rozvoja bývania, Ministerstvu
financií SR – vrátenie časti dotácie za byty nižšieho štandardu,
firme Antoš, Stavelex,  ČSOB za úver na rekonštrukciu tepelného
hospodárstva ZŠ s MŠ, ktorého zostatok k 28.02.2015 je vo
výške 56 541,91 € a Prima banke za úver na modernizáciu
kultúrneho domu. Pre nedostatok  financií sme niektoré
splátkové kalendáre nedodržali, preto nás v roku 2015 čaká
splatenie dlhov vo výške 31 383,94 €. V týchto číslach nie sú
započítané výdavky na energie, prevádzku OcÚ,ČOV, DS, MŠ,
mzdy a ostatné faktúry. Spolu s poslancami OZ pripravujeme
verejné zhromaždenie, kde si budeme môcť niektoré nejasné
veci podrobnejšie vysvetliť . Chcem podotknúť, že nielen obec
je dlžná, ale aj iní sú dlžní obci. Sú to občania, ktorí sú
insolventní, nevedia hospodáriť alebo si  nechcú plniť
povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, či už ide o daňové
povinnosti, poplatky za produkciu odpadu alebo iné miestne
poplatky. Poniektorí aj dva – tri roky. Musím však zdôrazniť, že
voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným
poisťovniam nemáme žiadne nedoplatky, preto sa môžeme
zapájať do projektov financovaných zo štátnych fondov alebo
eurofondov.  Horšie je to s našou ZŠ s MŠ, ktorá naďalej ostala
právnym subjektom s dlhom voči sociálnej poisťovni vo výške
viac ako 18 000 €. Snažíme sa znižovať tento dlh postupným
splácaním priamo do pokladne SP, ale niektoré mesiace sú
veľmi kritické, keď účet obce je po nabehnutí podielových daní
v priebehu 4-5 dní na nule.

Chcete ešte dodať niečo na záver?
Áno. Chcela by som sa poďakovať v mene svojom aj v mene

všetkých občanov Benkoviec bývalému vedeniu obce starostovi
Ing. Jozefovi Lancošovi a poslancom OZ, ktorí viedli a spravovali
našu obec v predchádzajúcom volebnom období a svojou
prácou prispel i k zveľadeniu obce a dohl iadal i  nad
hospodárnym využívaním verejných financií. Ďakujem aj bývalým
predsedom a členom jednotlivých komisií pri OZ Benkovce,
ktoré boli iniciatívnymi a poradnými orgánmi OZ a spolupodieľali
sa na príprave a organizácii aktivít spoločenského, kultúrneho
a športového charakteru na spestrenie života v našej obci.

                                 Ing. Viera Pavlišková, starostka obce

Finančná komisia pri OZ Benkovce v spolupráci s Obcou
Benkovce realizuje inventarizáciu hnuteľného majetku obce.
Porovnaním skutočného a účtovného stavu chce
aktualizovať a sprehľadniť informácie o súčasnom stave
materiálovo technického  vybavenia, vyradiť  inventár, ktorý
už dávno doslúžil a je zbytočne vedený v stave majetku,
priradiť inventárne čísla novonadobudnutému majetku
a zabezpečiť tak poriadok a ochranu majetku obce.
Zápisnica z inventarizácie hnuteľného majetku obce bude
zverejnená na webovej stránke obce na úradnej tabuli.

            Slavomír Čečko,  predseda finančnej komisie

Inventarizácia majetku obce
Počas výstavby Domu nádeje každý občan Benkoviec nad 18

rokov mal možnosť prispieť sumou 600 Sk na rok. Obec má presnú
evidenciu o dobrovoľných príspevkoch našich občanov. Zbierky sa
organizovali počas dvoch rokov, preto občan mohol prispieť sumou
až 1200 Sk. V prípade úmrtia jednej osoby sa tento príspevok započítal
ako poplatok za prenájom Domu nádeje. Ak rodina neprispela na
výstavbu Domu nádeje, pri úmrtí jedného člena rodiny platí poplatok
50 eur, čo vyplýva z VZN obce. Niektoré rodiny prispeli sumou až
2400 Sk, majú tak zabezpečený prenájom Domu nádeje pre dvoch
zosnulých. Niektoré rodiny z dôvodu zaneprázdnenosti či smútku
nad smrťou blízkej osoby pozabudli na vyrovnanie prenájmu, preto
ich úctivo prosíme, aby si našli čas a vyplatili dlh voči obci. Ďakujeme.

                                 Mgr. Ľubica Sabolová

Prenájom Domu nádeje
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V článku Benkovce v minulosti
uverejnenom v 28. čísle Benkovských
novín sme zistili, že naša obec bola
kedysi roľníckou dedinou, kde sa
väčšina jej obyvateľov živila drobným
hospodárením na pôde. Benkovčania
boli strední a väčšinou malí roľníci, len
pár gazdov malo trochu väčšiu
výmeru pôdy. Roľníctvo bolo kedysi
tvrdou prácou, ktorá najmä v čase
vegetácie takmer nemala prestávku.
Na hospodárstve pracovali všetci
príslušníci rodiny, pričom úspech
nebol vždy zaručený. Napriek úplnej
zaujatosti prácou si roľníci vedeli nájsť

čas aj na svoje spolčovanie, na stretávanie sa, na výmenu
skúseností, niekedy i na spoločný oddych. Vybudovali si
záujmové spolky, niektorí sa venovali  aj kultúrnej, politickej
i poisťovacej práci. Takto konali i benkovskí roľníci. Na základe
archívnych dokumentov sa pozrime v tomto príspevku na aktivity
Benkovčanov na tomto poli v období 1. ČSR.

Politickou zastupiteľkou roľníctva v týchto rokoch bola
Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho
ľudu, známa aj pod názvom Agrárna strana. Jej vedúcim činiteľom
bol známy politik Milan Hodža. Agrárnici si úspešne počínali vo
voľbách a bývali i súčasťou koaličných vlád. Úspešní boli aj
v regionálnej politike. Na vidieku mala strana mnoho rôznych
organizácií, ktoré združovali roľníkov, jej sympatizantov. Bolo to
tak aj v našom regióne i priamo v obci Benkovce. Doklady
o týchto spolkoch možno nájsť v Štátnom archíve vo Vranove
v archívnej zložke Zoznam zemedelských spolkov 1925-1940.
Jednou z vedúcich osobností Agrárnej strany v našom regióne
bol poslanec Národného zhromaždenia Jozef Žalobín a v našom
okrese roľník, rodák z Vranovského Dlhého Ján Kovaľ, neskôr
dlžanský veľkoroľník Jozef Majer st. Z dokumentov
nachádzajúcich sa v archíve vyplýva, že Agrárna strana a jej
spolky sa v našom okrese činili okrem Benkoviec aj vo
Vranovskom Dlhom, v Soli, Sačurove, Žalobíne, v Čiernom,
Sedliskách a inde.

Činnosť roľníctva bola Agrárnou stranou organizovaná
hlavne v dvoch spolkoch: v Roľníckej besede a v Jednote
slovenského roľníckeho dorastu. Roľnícka beseda združovala
dospelých roľníkov, starala sa o ich vzdelávanie a spolkový
život, pomáhala im v hospodárení. Je zaujímavé, že tento spolok
dospelých roľníkov v Benkovciach nebol, /bol napr. vo
Vranovskom Dlhom, v Soli, Sačurove, Sedliskách, Žalobíne/.

O èinnosti ro¾níckych spolkov v našej obci
Agrárna strana sa starala aj o výchovu roľníckeho dorastu. Na
tento účel mala založený spolok s názvom Jednota slovenského
roľníckeho dorastu. Táto organizácia pod názvom Miestna
Jednota slovenského roľníckeho dorastu/ v skratke MJSRD/
existovala aj v našich Benkovciach. Bola založená v r. 1932, jej
stanovy boli schválené Krajinským úradom v Bratislave v tom
istom roku. Vo funkcii predsedu  jednoty sa vystriedali Michal
Lancoš a Andrej Petrík, miestopredsedom bol Štefan Čalfa,
jednateľom /tajomníkom/ Štefan Vancák, neskôr Michal Kužma.
Táto miestna jednota bola v obci zlikvidovaná Ministerstvom
vnútra SR v r. 1942, keď už za Slovenského štátu boli zrušené
mnohé spoločenské a politické organizácie a spolky, ktoré vznikli
za demokratickej 1. ČSR.

Zaujímavou roľníckou organizáciou v Benkovciach bol v tom
čase Spolok pre vzájomné poisťovanie rožného statku. Vznikol
v r. 1936 a jeho stanovy schválilo Ministerstvo vnútra v Prahe
v tom istom roku. Cieľom spolku bola pomoc pri úhyne dobytka,
ktorý mal pre roľníkov a ich rodiny priam existenčnú funkciu. Na
mieste predsedu spolku sa vystriedali Andrej a Jozef Tomáš,
miestopredsedom bol Jozef Grec, jednateľom Jozef Muľar. Škoda
že archívne dokumenty nevymenúvajú všetkých členov spolku
a neuvádzajú podrobnosti o ich činnosti. Viac by sme sa zrejme
dozvedeli vo vtedajšej regionálnej tlači, lebo vieme, že viacerí
činitelia agrárnických organizácií boli aktívnymi dopisovateľmi.
Z mládežníckych činiteľov roľníckeho dorastu z nášho regiónu
spomeňme Jána Hudáka zo Soli a Jána Demka, tiež Soľanca, ktorý
však mladší zomrel. Z vtedajšej tlače sa môžeme dočítať
i o viacerých slávnostiach
poriadaných agrárnikmi v našej
oblasti.

Zaujímavými organizáciami
agrárnikov v okrese bola aj
Odbočka Slovenskej ovocinárskej
spoločnosti vo Vranove
a Sedliacka jazda vo Vranove.

Pri podrobnejšom štúdiu
v archíve a v dobovej regionálnej
agrárnickej tlači by sme zrejme našli
ďalšie doklady o činnosti
roľníckych organizácií v našom regióne i v Benkovciach,
i o pôsobení organizátorov, funkcionárov i členov. Aj z tohto
príspevku vidíme, že naši roľníci, a platí to aj pre našich
benkovských predkov, boli ochotní venovať sa popri tvrdej
roľníckej práci aj spolkovej vzdelávajúcej a kultúrnej činnosti.
Našou povinnosťou by malo byť viac sa tomuto ich odkazu
venovať, viac ho skúmať a vážiť si ho.          Martin Michálek

Január
 Privítanie Nového roka 2015 pred

Obecným úradom
 Zimný výstup na Inovec

Február
 Prvá svätá omša v

zrekonštruovanom kostole sv. Imricha
 Obnova obecnej kroniky

Marec
 Pasovanie prvákov za čitateľov

obecnej knižnice
 Stolnotenisový turnaj

 Deň učiteľov
Apríl

 Vydanie nového čísla Benkovských
novín
Máj

 Deň matiek – oslava spojená
s vystúpením detí z MŠ a ZŠ

 Sadíme my máje ...

Plán kultúrnych, spoloèenských a športových podujatí na rok 2015 v obci Benkovce

 Putovanie za črievičníkom
papučkovitým do Štefanovskej boriny

Jún
 Deň detí – športové aktivity a

rozprávkový les pre deti
 Nohejbalový turnaj nielen pre otcov

Júl
 Púť seniorov do Levoče

 Sviatok sv. Cyrila a Metoda –
volejbalový turnaj o pohár starostky

 Beh za zdravím – spoločný beh detí
a rodičov na veľkom ihrisku

August
 Futbalový turnaj

September
 Posedenie s jubilantmi
 Uvítanie detí do života

Október
 Uctime si šediny – mesiac úcty

k starším

November
 Výstava fotografií – Benkovce v toku

času
December

 Rozsvietenie stromčeka v obecnom
parku

 Mikuláš pre deti
 Prijatie betlehemského svetla

v kostole sv. Imricha
 Betlehemci

 Silvestrovské posedenie s Klubom
dôchodcov

 Spoločná rozlúčka so starým rokom
a ohňostroj

Tento plán bol schválený na
zasadnutí  Obecného zastupiteľstva

v Benkovciach dňa 04.03.2015
a počas roka sa môže dopĺňať podľa

potreby
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Močiarky sú lokalita o ploche cca 100 m x 50 m v extraviláne
obce Benkovce. Ako vyplýva zo samotného názvu,  je to
premokrená pôda, ktorá sa nedá poľnohospodársky využívať
a tak zarastá krovinami a burinou. Naviac tam nezodpovední
občania obce vyvážali odpad a tak dôchodcovia prišli s nápadom
upraviť túto oblasť a urobiť z nej zónu oddychu. Keďže
k realizácií tejto myšlienky boli potrebné aj finančné prostriedky
vypracovali sme projekt s názvom ,, Zmeňme Močiarky“
a podarilo sa nám od Nadácie Orange získať 170,--€ Tieto
prostriedky sme využili hlavne na zaplatenie bagra, ktorý upravil
nerovný terén a nechali sme vybágrovať jazierko, aby sa tam
stiahla voda z Močiarok. Dali sme doviezť niekoľko áut hliny
a brigádnicky sme celú plochu pohrabali, vyzberali kamene
a posiali trávu. Vyrezali sme kroviny a pokosili burinu. Jazierko
a jeho brehy sme osadili vodnými rastlinami. Z lesného spolku
sme dostali drevo na lavičky, ktoré sme osadili okolo ohniska.
Nakoniec sme vysiali trávu a môžeme konštatovať, že sa nám
náš zámer  zmeniť Močiarky na zónu oddychu podarilo
zrealizovať.  Asi každý z nás chcel v mladosti zmeniť svet, nám
sa spoločnými silami podarilo zmeniť aspoň malý kúsok nášho
sveta. Za to všetko patrí vďaka predovšetkým dôchodcom, ktorí
na úprave Močiarok odpracovali veľa hodín, ale aj mladým
chlapcom , ktorí nám pomohli s lavičkami a s vozením hliny: Jakub
a Matej Olach, Lukáš Švarný, Martin Uhrín a Dávid Pavliško.

   Anna Zemanová

Zmenili sme Moèiarky

• Močiarky predtým

• Močiarky teraz

Vzdanie úcty starším je v našej obci
už tradíciou. Aj v roku 2014 sme
nezabudli na naše staré mamy
a starých otcov a so skupinou mladých
sme pre nich pripravili popoludnie
s krátkym programom a slávnostnou
večerou. Seniorov privítal Ing. Jozef
Lancoš, vtedajší starosta obce
a úprimne im poďakoval za doterajšiu
prácu, starostlivosť a pomoc pri
zveľaďovaní obce, ale hlavne za
nezastupiteľné miesto vo vlastných
rodinách. V nejednom oku sa zaligotala
slzička počas emocionálne
podfarbeného  programu, o ktorý sa
postarala Mgr. Katka Olšavová
s ochotnými mladými ľuďmi – Vierkou
Pavliškovou, Gabikou Popovou,
Kamilkou Uhrínovou a Šimonom
Bajusom. Slzy dojatia a spomienky
rýchlo vystriedala veselá nálada, ktorú
navodila folklórna skupina Konopianka
zo Žalobína autentickými piesňami.
Zábava vyvrcholila po večeri, keď sa do
spevu zapojili všetci, nielen účinkujúci,
ale aj oslávenci a prostredníctvom
piesní si zaspomínali na svoju mladosť.

 Kultúrna komisia pri OZ Benkovce

Október – mesiac
úcty k starším

Výbor Urbárskej spoločnosti nehodnotí hospodárenie na pasienkoch TTP, pretože
v súčasnom období sú  v prenajme PD Kvakovce so sídlom v Malej Domaši, ktoré ich
obhospodaruje a zveľaďuje. O ostatné TT porasty, ktoré tvoria porasty drevnatej hmoty
sa musí postarať US a dodržiavať zákony prírody a dodržiavanie zásad životného
prostredia. Čo sa týka ďalšej činnosti výbor zasadal 3x a uskutočnilo sa  jedno Valné
zhromaždenie.

V súčasnej dobe Urbársku spoločnosť tvorí 107 členov a najvyšší podiel z členov
má p. Fuňaková Emília – 21 256 m2 a z organizácií  PD Kvakovce o výmere 79 453 m2.

V hodnotiacom období US neorganizovala prípravu palivového dreva z dôvodu
toho, že bola ťažba v Lesnom spoločenstve a na základe tejto ťažby sa pripravovalo aj
palivové drevo pre členov LS v množstve 49 kôp v priemere 8 bm. Uviedol som to len
pre ilustráciu pretože už táto skutočnosť  bola spomínaná v správe LS.

Notárka navrhla, aby sa predseda Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo
a predseda Lesného spoločenstva stretli so zástupcami poľovného združenia  a dohodli
sa o pravidlách nájmu lesov v k.ú. Benkovce. V súčasnosti má poľovné združenie
prenajatých  180 ha v našom k. ú. v cene  0,60 €/ ha, čo činí 108,-- €, z toho lesy majú
750216 m2  t. j.  45,-- € a Urbárska spoločnosť  63,-- €

Pri prehliadke lesa v Urbárskej spoločnosti som zistil, že samosadenice určitých
druhov drevín za tu dobu vzrástli a urobili sme priestor mladým stromom pre ich rast
a hlavne osvetlenie.

V tomto roku znovu podáme žiadosť na Obvodný úrad na výrub drevnej guľatiny,
jednak za účelom palivového dreva a jednak na odpredaj pre získanie finančných
prostriedkov pre zabezpečenie priaznivého chodu Urbárskej spoločnosti ako aj
prilepšenie k nájomnému.

V závere svojho príspevku chcem sa všetkým poďakovať za doterajšiu prácu
a popriať Vám  veľa zdravia, elánu a mnoho osobných a pracovných úspechov.

                                                        Ing. Ješko Ján,  predseda Urbárskej spoločnosti

 Urbárska spoloènos� – pozemkové
spoloèenstvo informuje
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Menšie obecné  služby (ďalej len MOS) – sú  formou
aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie organizované
obcou a vykonávajú sa na základe písomnej dohody
uzavretej medzi obcou a uchádzačom o zamestnanie, ktorý
má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi.

Hlavným cieľom pracovníkov MOS zapojených do prác
je zveľaďovanie, údržba, úprava a oprava hnuteľného
a nehnuteľného majetku  obce, za čo sa uchádzačovi
o zamestnanie poskytuje finančný príspevok, ktorý uhrádza
štát prostredníctvom príslušného úradu práce, sociálnych
veci a rodiny.

Vybraný uchádzač o zamestnanie je povinný vykonávať
činnosti v rozsahu 16 až 20 hodín týždenne počas  celej
doby trvania aktivačnej činnosti. Dĺžku tejto aktivačnej doby
určuje starosta v dohode o výkone menších obecných
služieb  uzavretej medzi obcou a uchádzačom o zamestnanie.
Obec Benkovce  má uzatvorenú dohodu s 9 uchádzačmi
o zamestnanie, z toho 6 žien a 3 muži. Kontrolu realizácie
MOS zabezpečuje obec prostredníctvom koordinátora

Menšie obecné služby v obci
MOS, ktorý je oprávnený vydávať pokyny a príkazy pre
uchádzačov o zamestnanie a tiež zabezpečuje evidenciu
účasti uchádzačov o zamestnanie a plynulý priebeh
vykonávania MOS.   Ivanková Emília

• Upratovanie popri ceste k ČOV, sanácia divokých skládok

Klub dôchodcov v Benkovciach je dobrovoľná
spoločenská a záujmová organizácia, ktorá združuje
občanov - dôchodcov s cieľom pomáhať pri realizácií ich
záujmov a pri organizovaní rôznych spoločenských aktivít.
Náplň činnosti Klubu dôchodcov v Benkovciach vychádza
z námetov členov a je zostavená tak, aby sa jednotlivých
akcií mohli zúčastniť mladší aj starší dôchodcovia. Snaží
sa začleňovať členov do života spoločnosti a tak ich
zbavovať pocitu osamelosti. Silvestrovské oslavy
sprevádzané rozlúčkou so starým rokom a privítanie Nového
roka 2015 sme zorganizovali spoločne s Obecným úradom
v Benkovciach. Informácie nielen pre seniorov, ale aj pre
všetkých občanov obce Benkovce boli zverejnené
prostredníctvom obecného rozhlasu. Dňa 31.12.2014
o 19.00 hod. sa schádzali v sále Kultúrneho domu
v Benkovciach milovníci dobrej zábavy a všetci tí,  ktorí sa
rozhodli posledný večer v roku 2014 prežiť v spoločnosti
svojich priateľov, príbuzných členov organizácie. Stretnutie
bolo organizované práve za účelom, aby aj ľudia bez
partnerov mali možnosť zabaviť sa. Slávnostné posedenie
otvorila  starostka obce Benkovce Ing. Viera Pavlišková
a predsedníčka KD v Benkovciach p. A. Zemanová
slávnostným prípitkom. O silvestrovské menu sa postarali
členky výboru KD. Nechýbala kapustnica s mäsom
a klobáskou a chutný koláč s kávou. Na stoloch boli aj iné
dobroty, ktoré si doniesol každý účastník. Tancovali
a zabávali sme sa do polnoci. Príchod nového roka 2015
sme privítali v dobrej nálade spoločne – mladí aj starší
občania našej obce. Pripili sme si šampanským a zaželali
šťastie, zdravie, lásku,  aby ľudia našli pokoj vo svojich
rodinách. Nechýbala pyrotechnika a farebný ohňostroj
pohladil dušu každého z nás. Spev a hudba zneli do skorého
rána. Zabavili sa nielen seniori, ale aj Benkovčania, ktorí
v hodine dvanástej nechceli byť sami. Ak už máte seniorský
vek a chcete sa stretávať s ľuďmi vášho veku, radi Vás
privítame v našom KD v Benkovciach. Tešíme sa na Vás,
stretnutia s Vami pri rôznych podujatiach.

   Oľga Nazadová

Silvester 2014
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Terénna sociálna práca v obci Benkovce sa realizuje
v spolupráci s  Implementačnou agentúrou pre operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a bude trvať do
konca októbra 2015. V rámci projektu pracuje pre našu obec
jedna terénna sociálna pracovníčka, ktorá sa zameriava na
prácu so nezamestnanými, seniormi, deťmi, mládežou,
zdravotne postihnutými, Rómami a všetkými  občanmi obce,
ktorí jej pomoc potrebujú. Sociálna práca je odborná činnosť
zameraná na pomoc a podporu, ktorej cieľom je poskytnúť
odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú
v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani
s pomocou rodiny, blízkych osôb, nájsť primerané riešenie
svojho sociálneho problému a nevedia na koho by sa mohli
obrátiť so svojim problémom. Úlohou  je teda poskytovanie
poradenstva, administratívna pomoc, pomoc pri vybavovaní
sociálnych dávok (hmotná núdza, sociálne dávky, aktivačný
príspevok...), ako aj pomoc pri komunikácií s pôžičkovými
spoločnosťami,  exekútormi, advokátskou kanceláriou
(písanie žiadosti o odklad splátok, alebo zníženie mesačnej

Terénna sociálna práca v našej obci
splátky, alebo odklad splácania pôžičky...), písanie žiadosti
nadáciám pre zabezpečenie materiálnej pomoci pre klientov
v núdzi. Spolupracuje s  ÚPSVaR  - sociálno-právna ochrana
detí a kurately, políciou, obvodnými  a odbornými lekári,
sociálnou poisťovňou,  materskou a základnou  školou.
V minulom roku sa terénna sociálna práca zapojila do
prípravy  dňa detí,   ktorý sa uskutočnil v júni  pre deti
základnej a materskej školy. Pripravil sa program, súťaže
a aj odmeny za výkony v jednotlivých disciplínach.  V júli
TSP spolupracovala na zorganizovaní volejbalového turnaj
pre všetkých občanov  obce Benkovce.  Spolupracovala ja
pri organizovaní kultúrneho programu pre seniorov ku dňu
úcty k starším, kde pomáhala so zabezpečením
občerstvenia pre našich seniorov.  Pre vyplnenie voľného
času v našej obci  začala s pokračovaním cvičenia zumby
v zimných mesiacoch. Terénna sociálna práca má význam
pre skvalitnenie života všetkých občanov a veríme, že aj
naďalej bude prínosom pre riešenie sociálnych problémov
občanov našej obce.              Mgr. Mária Ličáková

Možnosť navštíviť
túto zaujímavú krajinu
som dostala spolu
s kolegami vďaka  Ikea
a Unicefu, a preto som
sa rozhodla,  že sa
s Vami podelím o svoje
zážitky.  Navštívili sme
hl. mesto Maputo,
mesto Qulimane a
mestečko Maganja da

Costa. Rozloha tejto  krajiny je približne 80 000 štvorcových km.
Je jedným z najdlhších pobreží Afriky a susedí s Tanzániou na
severe, na západe Malawi, Zambiu, Zimbabwe a na juhu
s Juhoafrickou republikou a Svazijskom. Počet obyvateľov je
okolo 24 miliónov, oficiálnym jazykom je portugalčina. Z
materiálov Unicefu sme sa dozvedeli že: - 6,3% deti vie čítať a
písať v tretej triede - viac ako polovica ľudí  má pod 18 rokov -
1 z 10 deti sa nedožije 5 rokov - za 1 rok sa narodilo 1 milión detí
- 40% dievčat je do 15 rokov tehotných. - Každý 10, obyvateľ má
AIDS.  Navštívili sme 6 škôl, rádio Mosambik kde majú deti
svoju reláciu  a stretli sme sa s rôznymi predstaviteľmi miestnych
komunít, ktorí sa snažia o vzdelanie, zdravie a osvetu v
najchudobnejších častiach krajiny. Všade kde sme prišli nás
srdečne privítali. Viem, že asi dosť ľudí si hovorí, že je to tým, že
im (Unicef, Ikea) dáva peniaze, a možno na tom niečo bude, ale
na tých ľuďoch bolo vidieť, že sú radi že sme tam a že sa zaujímame
práve o nich. Riaditelia boli oblečení v oblekoch, učitelia mali
čisté biele plášte, boli milí a ochotne nás púšťali na vyučovanie.
Deti majú triedy postavene z bambusu, hliny, alebo len nejaký
palmový prístrešok, ktorý ich má chrániť pred slnkom. V jednej
zo škôl, ktoré sme navštívili deti očkovali proti tetanu, deti
ochotne bez nejakého protestu nastavili svoje chudé rúčky a
nechali sa pichnúť. V inej škole sme zase stretli mobilnú jednotku,
ktorápozostávala z premietacieho plátna(pomocou neho sa
púšťali filmy na podporu vzdelávania, ešte dosť rodičov nechce
púšťať  svoje deti do školy, považujú to za zbytočné a radšej
chcú aby pomáhali doma s prácami na poli) a zdravotného stavu,
kde sa miestni mohli dať vyšetriť na AIDS(a ak sa zisti u pacienta
podozrenie na AIDS je mu odporúčané ísť do najbližšej
nemocnice, no a ak sa to dozvedia v ,,komunite,, je takýto človek

Mozambik – ,,čierna perla“ ,,vyhostený,, na okraj. Moje pocity z návštevy tejto krajiny,  aj
napriek veľkej chudobe, zostávajú veľmi príjemné a myslím, že
nikdy nezabudnem na milých a pozitívne naladených ľudí, ktorí
aj keď sú chudobní majú svoju hrdosť. Sú to ľudia, ktorí nechcú,
aby sme ich ľutovali, aj keď sú často závislí na pomoci rôznych
medzinárodných organizácii. Život sa s týmito ľuďmi nemazná,
aj keď žijú ’’bez,,  pre nás ,,základných technických pomôcok,,
(mobil, auto, bicykel vlastnia len učitelia, a väčšina ľudí
v mestách), žijú najlepšie ako vedia a majú môj veľký obdiv  ako
sa dokážu  pobiť s týmto ťažkým životom. Na záver ešte jedno
moje poznanie z tejto krásnej krajiny vystihuje citát Matky Terezy:
,, Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť
chudobnému, pomôž mu najprv ako človeku, potom ako
chudobnému“ (Matka Tereza)     Mgr. Martina Kocková

17.12.2014
14.02.2015 – preložené na 04.03.2015
20.03.2015 – mimoriadne zasadnutie

29.05.2015
05.09.2015
13.11.2015
18.12.2015

Pri  zmene termínu budú poslanci včas
informovaní e-mailom

Harmonogram zasadnutí
Obecného zastupiteľstva

v Benkovciach
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-Maľarová Bianka, nar. 30.01.2014, Benkovce 142/7
-Švarná Laura, nar. 15.07.2014, Benkovce 49


-Polakovičová Helena, Benkovce 115, zomrela 29.04.2014,
-Olšavová Anna, Benkovce 44, zomrela 26.06.2014,
-Petríková Helena, Benkovce 81, zomrela 04.07.2014,
-Bodnár Ján, Benkovce 84, zomrel 29.10.2014,
-Holubová Oľga, Benkovce 141, zomrela 25.12.2014





-Telepunová Emília, nar. 23.02.1964, Benkovce 41,
-Olach Jozef, nar. 15.03.1964, Benkovce 133,
-Kizling Jozef, nar. 19.03.1964, Benkovce 137,
-Pop Jozef, nar. 18.04.1964, Benkovce 17,
-Marcinčinová Anna, nar. 01.06.1964, Benkovce 96,
-Sabol Jozef, nar. 23.06.1964, Benkovce 31,
-Popová Mária, nar. 29.07.1964, Benkovce 17,
-Dudášová Darina, nar. 16.09.1964, Benkovce 58,
-Holubová Anna, nar. 30.10.1964, Benkovce 59

-Čarš Július, nar. 09.01.1954, Benkovce 138,
-Maľar Miroslav, nar. 22.03.1954, Benkovce 142,
-Lancošová Alica, nar. 03.06.1954, Benkovce 125,
-Božík František, nar. 15.07.1954, Benkovce 23,
-Kocka Dušan, nar. 03.08.1954, Benkovce 25,
-Urbaneková Mária, nar. 13.09.1954, Benkovce 70,
-Bajusová Emília, nar. 01.11.1954, Benkovce 69
„70“
-Olšavová Margita, nar. 13.02.1944, Benkovce 93,
-Čečko Emil, nar. 15.02.1944, Benkovce 44,
-Olšavová Božena, nar. 30.03.1944, Benkovce 48,
-Barnová Valéria, nar. 16.06.1944, Benkovce 61,
-Čalfa Ladislav, nar. 15.07.1944, Benkovce 87,
-Goffová Anna, nar. 02.1.1944, Benkovce 80
„80“
-Olachová Margita, nar. 08.04.1934, Benkovce 20
„90“ - najstaršia občianka
-Fuňáková Paulína, nar. 05.02.1924, Benkovce 98


Mgr. Viktória Kizlingová, Benkovce 137 (Zreľáková)






Dňa 1.3.2015 došlo aj v našej obci k otvoreniu komunitného centra
(KC). Vzniklo zapojením obce Benkovce, ako zriaďovateľa KC do
Národného projektu Komunitné centrá realizovaného Implementačnou
agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(IA ZaSI). Národný projekt Komunitné centrá (NP KC) je určený
najmä pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených alebo ohrozených
sociálnym vylúčením, čo môže byť zapríčinené napr. nízkym príjmom,
zlým zdravotným stavom, nedostatočným vzdelaním, diskrimináciou
a slabým kontaktom s majoritnou populáciou. V rámci projektu
poskytla obec KC do užívania priestory Obecného úradu a IAZaSI
zabezpečila na základe výberového konania personálne obsadenie KC,
vďaka ktorému získali dvaja občania našej obce prácu na obdobie
1.3.2015 – 31.10.2015.

Poslaním komunitného centra Benkovce je prostredníctvom
poskytovania komplexných sociálnych služieb, odborných činností,
iných činností, aktivít, a taktiež efektívnym a nepretržitým
vykonávaním komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie prispieť k
sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na
individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

Prioritnou cieľovou skupinou KC Benkovce vzhľadom na činnosť
a poslanie KC sú najmä deti a mládež z obce Benkovce, u ktorých sa
KC zameriava na podporu vzdelávania, podporu ukončenia základného
vzdelania a pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej škole, podporu
záujmovej činnosti a efektívneho trávenia voľného času.

Medzi hlavné ciele Komunitného centra Benkovce patrí:
• zvyšovať  sociálne zručnosti, kompetencie a podporovať

sociálnu mobilitu jednotlivca aj rodiny
• predchádzať sociálno-patologickým javom a súčasne krízovým

situáciám v rodinách
• prekonávať stereotypy a odstrániť bariéry medzi majoritnou

skupinou obyvateľstva a marginalizovanou rómskou komunitou (MRK)
žijúcou v obci

• dosiahnuť akceptáciu a vzájomnú toleranciu medzi (MRK) a
majoritnou skupinou obyvateľov

• realizovať vzdelávacie, voľno časové aktivity a poradenské
činností pre potreby klientov KC

• zamedziť prehlbovaniu sociálneho vylúčenia príslušníkov MRK
s dôraz na uvedomenie si pocitu osobnej zodpovednosti a efektívneho
riešenia problémov

• zvyšovať záujem o vzdelanie nielen u detí a mládeže, ale aj
dospelých realizáciou vzdelávacích a tréningových programov

• zvyšovať úroveň školskej zrelosti a školskej pripravenosti detí
z MRK v predškolskom veku a docieliť tak zvýšenie ich úspešnosti
pri prijímaní na bežné základné školy na úkor špeciálnych základných
škôl

V súčasnosti KC Benkovce realizuje každý týždeň sociálne
poradenstvo, voľnočasové aktivity pre deti a mládež, doučovanie  detí
1. stupňa ZŠ a ich odprevádzanie na autobusovú zastávku do a zo
školy, športové aktivity (stolný tenis) a cvičenie pri hudbe. V blízkej
dobe sa plánuje slávnostné otvorenie Obecnej knižnice a ďalšie
voľnočasové a športové aktivity.               Mgr. Petronela Olšavová

Komunitné centrum Benkovce
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V materskej škole máme v školskom roku 2014/2015
zapísaných 22 detí vo veku od dvoch do šiestich rokov, o ktoré
sa starajú dve pedagogické a dve prevádzkové pracovníčky.
Prevádzka je od 7,15 – 15,15 hod.

Pracujeme podľa nového vzdelávacieho programu ISCED 0,
v ktorom sú obsiahnuté 4 tematické okruhy: JA SOM, ĽUDIA,
PRÍRODA, KULTÚRA a podľa tých rozširujeme vedomosti
a poznatky detí z jednotlivých okruhov. Okrem toho má materská
škola aj svoj ročný plán, v ktorom sú zahrnuté všetky akcie
poriadané školou. Od septembra do decembra je život veľmi
rušný. Deti potrebujú čas na adaptáciu – odlúčenie od rodiny
a tento proces trvá dosť dlho. V rámci organizačnej formy
denného poriadku – pobyt vonku sme organizovali vychádzky
do prírody spojené  s pozorovaním a hrami. Táto aktivita
sledovala nielen rozšírenie poznatkov, ale aj upevňovanie
fyzického a psychického zdravia detí.   Z nazbieraných prírodnín
sme v rámci edukačných činností zhotovovali rôzne produkty
z čoho mali deti veľkú radosť. Akcia pred Vianocami „Posedenie
pri jedličke“ potešila nielen deti, ale aj rodičov a starých rodičov.

Marec „Mesiac knihy“ sme zakončili tým, že v rámci
edukačných aktivít prišla deťom čítať rozprávku stará mama.

Ľudovú a veľkonočnú tradíciu sme si pripomenuli spoločnou
akciou s rodičmi a starými rodičmi „Maľované vajíčko“.

V apríli oslávime „Deň zeme“ a budeme vysádzať kvety do
kvetináčov.ň

V máji sa tešíme na „Deň matiek“.
1. jún je MDD, kde deti čaká množstvo hier, súťaží, ktoré

zakončíme opekačkou.
Na záver školského roka nás čaká „Noc v materskej škole“

a rozlúčka s predškolákmi.
Výchovno–vzdelávaciu činnosť a všetky aktivity

v Materskej škole prispôsobujeme vekovým osobitostiam detí
– nesmie dochádzať k preťažovaniu detí, ale nesmú sa plánovať
činnosti, ktoré deti nerozvíjajú a vedú len k mechanickému učeniu
sa, prípadne k nezáujmu o učenie.                  Chrenková Janka

Život v Materskej škole
Benkovce Deň, na ktorý sa každé dieťa teší. Medzinárodný deň

detí vyšiel na nedeľu, preto športová a kultúrna komisia
v Benkovciach a dobrovoľníčky Mgr. Katarína Olšavová, Mgr.
Dominika Olachová, Martinka Butalová, Marianka Švarná a
Mimka Lancošová  pripravili pre deti v sobotu 07.júna 2014
na futbalovom ihrisku v Benkovciach športový deň. Deti sa
mohli zapojiť do 7 súťažných disciplín: skok vo vreci,
prekážková dráha, hod do koša, hod na terč, kop na bránku,
ochutnávka jedla a rozpoznávanie stôp zvierat. Pre všetkých
súťažiacich bola pripravená sladká odmena, víťazi získali
drobné pozornosti, ktoré zabezpečila obec Benkovce.
Chýbať nemohli ani hasiči z Holčíkoviec. Deti sa mohli
povoziť v hasičskom aute  a vyskúšať si „hasenie ohňa“
vodou z hadice. Na  záver si deťúrence aj organizátori
pochutnali na koláčoch už tradične z dielne šikovných
benkovských žien p. Sabolovej, Ivankovej, Lancošovej Alice,
Zemanovej, Švarnej, Turčíkovej a Butalovej Jozefky. Okrem
toho obec zabezpečila na zahryznutie párky a čapovanou
kolou si súťažiaci uhasili smäd. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli k tejto vydarenej akcii.

                                        Mgr. Dominika Olachová

Medzinárodný deň detí

• O hasičov bol záujem

• Loptové hry mali úspech

S príchodom skutočnej jari sa
farby zintenzívňujú a v pozadí zelene
nových listov vidíme farebné odtiene
rôznych jarných kvetov.

Z kvitnúcich cibuľových kvetín
možno zostaviť prekrásne skupiny aj
v čase, keď kvitne len pomerne málo
iných kvetín. Väčšine cibuľových
rastlín sa darí rovnako dobre v
nádobách bez odtokových dier na
vodu, ako aj v tradičných črepníkoch.

Možno ich preto vysádzať do porcelánových alebo
sklenených nádob.

Vyhovuje im substrát, ktorý sa dá bežne kúpiť . Možno
ich však pestovať aj vo vode a drobnom štrku. Do misiek
môžeme vysadiť skoro kvitnúce šafrany bielej, žltej,
bronzovej, fialovej alebo purpurovej farby. Takisto hyacinty,
ktoré sa pestujú pre ich ťažkú vôňu a veľké kvety. Cibuľové
kvetiny v interiéri môžu svojimi farbami a vôňou úplne
zmeniť miestnosť a v jarnom období vniesť do domu
sviežosť záhrady.                                Agátka Švarná

Cibuľové kvetiny v interiéri
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Úlohou spoločnosti je nielen zhromažďovať duchovné a
materiálne bohatstvo národa, či štátu, ale ho aj zaznamenávať
pre potreby budúcich generácií. V tomto smere plní
nezastupiteľné miesto kronika a stáva sa tak významným
prameňom poznania minulosti. Z toho dôvodu sa kronika stáva
dôležitou súčasťou činnosti obecných a mestských úradov.
Obecné kroniky majú mimoriadne významné a nezastupiteľné
miesto v systéme prostriedkov zaznamenania miestnych
spoločenských udalostí a procesov a sú prameňom
národopisného a historického poznania.

Rozhodli sme sa obnoviť činnosť našej kroniky. Keď sa
chceme dozvedieť, čo sa stalo v našej obci pred desiatkami
rokov, siahneme po kronike a dočítame sa množstvo
zaujímavých informácií. Ako povedal pán kronikár Ján Luky,
kroniku nepíšeme pre naše pokolenie, píšeme ju pre tých,
ktorí prídu po nás. O 60, 100 rokov to bude pre nich zaujímavé.
Verím, že písanie kroniky obohatí nielen mňa, ale hlavne ďalšie
generácie, naše deti a vnúčatá. Všetci tvoríme históriu našej

Obecná kronika

obce, a to aj každým spoločenským, kultúrnym či športovým
podujatím. Zapájajme sa do života obce, obohacujme sa
navzájom o spoločné zážitky, nech sme príkladom pre naše
deti, ktoré sú budúcnosťou našej obce.

                                                           Mgr. Katarína Olšavová

R E F E R E N D U M
7 .  f e b r u á r a  2 0 1 5

Výsledky hlasovania v okrsku č. 1 v obci Benkovce

-Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku
 do zoznamu na hlasovanie                                                                                                   411
-Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali
  hlasovacie lístky                                                                                                                   161
-Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                                       161
-Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                               160
-Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov                                               1

Otázka č. 1  Znenie otázky
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Počet hlasov „ÁNO“    157
Počet hlasov  „NIE        3

Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Počet hlasov „ÁNO“    155
Počet hlasov  „NIE        3

Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Počet hlasov „ÁNO“    148
Počet hlasov  „NIE        7
                          Mgr. Ľubica Sabolová, predseda OK pre referendum

-počet osôb zapísaných v zozname voličov 417
-počet voličov, ktorým boli vydané obálky 297
-počet platných hlasovacích lístkov pre voľby
  do obecného zastupiteľstva 296
-počet zvolených poslancov      7
-počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
  pre voľby starostu obce 294

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov pre
voľbu starostu obce:

1. František BANÍK    11
2. Kamil KONEČNÝ, Ing.  115
3. Viera PAVLIŠKOVÁ, Ing.                                             156
4. Miroslav STANOVČÁK, Ing.                                           12

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
na poslancov do obecného zastupiteľstva:

1. Slavomír Čečko                                                            111
2. Jozef Dudáš                                                                  108
3. Marián Švarný                                                               104
4. Beáta Babinská                                                              93
5. Marián Oľšav, Mgr.                                                          93
6. Martin Uhrín, MVDr.                                                         93
7. Milan Baník                                                                      86
8. Matej Olach                                                                      74
9. Ondrej Hudík                                                                   73
10. Ján Nábožný                                                                    71
11. Jaroslav Šofranko                                                           71
12. Viera Baranová                                                                68
13. Katarína Oľšavová, Mgr.                                                 63
14. Ján Barna                                                                         51
15. Peter Hromý                                                                     51
16. Miroslav Stanovčák, Ing.                                                51
17. Ján Kukuš                                                                        49
18. Emília Telepunová                                                          47
19. Anna Zemanová                                                              46
20. Oľga Nazadová                                                                39
21. Ladislav Turčík                                                                 39
22. Pavol Demeter                                                                 35
23. Martin Kocka                                                                     35
24. Jozef Sarik                                                                         27
25. Peter Kužma                                                                     21
26. Michal Čandík                                                                   16
                                Mgr. Ľubica Sabolová, zapisovateľka MVK

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
v obci Benkovce, dňa 15.11.2014
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V roku 2013 sa nám v spolupráci s kamarátmi z KST Krokus
Hanušovce a vďaka  finančnej podpore Nadácie Tatra banky,
a.s. podarilo oživiť turistickú trasu TZT 5777 Benkovce – Dubina.
Po celej trase nadšení dobrovoľníci (musím menovite
spomenúť a poďakovať: Martin Butala, Marián Polakovič s
rodinou, Stanislav Zeman s rodinou, Ľubomír Baník, Jozef
Klapák, Peter Božík s rodinou, Michal Michálek, Peter Butala s
rodinou) realizovali práce za metodickej podpory predsedu
okresnej komisie značenia - Ing. Ivana Koščíka. Počas
uplynulej jesene sme kompletne preznačili zelenú značku, na
Veľkom Inovci sme osadili nový stĺp, kužeľ a smerovníky. Okrem
vrcholovej schránky pribudla aj farebná vrcholová kniha s textom
a fotografiami okolia Inovca a projektu. Vyzbierali sme 15 vriec
odpadu, prevažne plastových fliaš. Nesmieme zabudnúť ani
na novoumiestnenú  vrcholovú   pečiatku s  vyobrazením
Veľkého   a   Malého   Inovca,  ktorá  rovnako ako i výsledky
dobrovoľníckych prác, boli prvýkrát prezentované a  s úspechom
používané počas  23. ročníka   výstupu  na Inovec   4.1.2014 za
účasti  širokej   turistickej verejnosti z celého okresu Vranov
nad Topľou, ale čo nás veľmi teší – aj mnohých Benkovčanov.

Je super, keď sa hoci len pár nadšencov rozhodne, že sa
niečo dá a nehľadajú dôvody prečo sa nedá, výsledkom čoho
je napríklad realizácia pekného projektu akým bol
„Spriechodnenie a obnova turistickej trasy“. Turisti stihli ešte
mimo projekt aj krásne opraviť roky chátrajúcu lesnú studničku
podľa vlastného návrhu. Kto bude mať chuť na prechádzku po
lese, ak pôjde po zelenej, určite ju neminie :-)

Kto by sa chcel v roku 2014 k nám pridať, kontakt:
0902644808 – Martin Butala, alebo mail:
butalova.eva@gmail.com. Rovnaké kontakty platia pre
záujemcov o členstvo v KST Inovec Benkovce. Oficiálna známka
KST stojí 7 €, študenti a dôchodcovia 4 €, deti do 15 rokov,
dôchodcovia od 70 rokov a zdravotne ťažko postihnutí 2 €.

Prajeme veľa pekných chvíľ a zážitkov v prírode!
Za KST Inovec Benkovce, Eva Butalová

KST INOVEC BENKOVCE

Tento príspevok uvádzame pri príležitosti mesiaca knihy,
aby sme si aspoň takto pripomenuli, že „kniha je najlepší
priateľ človeka“ a čítať sa vždy „oplatí“.

V neveľkej škole bola malá útulná knižnica. Mala v sebe
niečo, čo sa v inej knižnici nedalo nájsť , mala čaro. Čaro
noci. Bola jednoducho krásna. Steny boli vyzdobené
hviezdami, zlatý Mesiac trónil medzi portrétmi známych
spisovateľov,  fantastické výtvory detí, ktoré tam chodievali
veľmi rady a často, dodávali tomuto priestoru tajomnú moc
a neustále lákali nových čitateľov . Skrátka knižnica nikdy
nebola prázdna.

Raz sa v knižnici stalo niečo podivuhodné. Bola tma.
Čierňava by sa dala krájať nožom . V škole už nebol nik.
Z mračien, ktoré odháňala svojím nádherným a silným
jasom polárna žiara, sa ozývalo hromové dunenie. Bolo
čoraz silnejšie a intenzívnejšie. Odrazu na oblohe nebol
ani mráčik, hviezdy zasadli na svoje miesto a bielo svietili
na školu. Pri múre čupelo malé vyľakané dievčatko
a plakalo. Nevedelo, čo si počať. Nikto si pre ňu neprišiel.
Zabudli. Škola bola zamknutá. Ako sa dostať dnu? Hviezdy
jej ukázali cestu. Našla otvorené okno, vliezla dnu. Kráčala
pomaly, aby nespadla. Po niekoľkých krokoch zakopla
o prah, tu predsa musia byť dvere. Zdvihla hlavu a uvidela
žiarivý nápis ŠKOLSKÁ KNIŽNICA. Vydýchla si a pomaly
otvárala dvere. Oči jej zažiarili, keď uvideli toľkú krásu.
Množstvo svetla zaplavilo miestnosť, prižmúrila oči. Videla
poskakujúce obrazy na stenách a vôkol nej lietali nádherné
malinké stvorenia s ružovkastými krídlami a trblietajúcimi

Anitka spisovate¾kou sa korunkami na hlave. Desiatky knižných víl chytili
dievčatko a preniesli ju do kresla v kúte knižnice. „ Ako
sa voláš maličká a prečo si taká smutná a sama?“ pýtali
sa víly. „Volám sa Anita. Zabudli na mňa. Nikto má nemá
rád. Vysmievajú sa z môjho oblečenia. Neviem čítať
a rozprávať. Vravia mi, že k nim nepatrím. Som chudobná
a hlúpa,“ odpovedala Anita. Jej srdcervúci plač sa ozýval
po celej škole.“ Neboj sa, my ti pomôžeme, ale musíš
veľa čítať,“ povedali víly a hneď znášali Anitke knihy od
výmyslu sveta. Anitka čítala a čítala, písmená priam hltala
očami, ruky nestačili listovať strany. Anitka prečítala veľa
kníh a veľa príbehov. Oči sa jej však postupne zatvárali až
zaspala. Ponorila sa do spomienok a svojej fantázie
a v mysli sa jej vynárali nové postavy, deje, nápady
a všetko zrazu začalo mať zmysel. Jej ruka chytila pero
a písala závratným tempom. Písala rozprávky, smutné aj
veselé, poučné aj bez poučenia, náročné aj ľahké, šťastné
aj menej šťastné. Víly Anitkine rozprávky zviazali do
prekrásnej rozprávkovej knihy: Anitka spisovateľkou .

Ráno  dievčatko zobudil spev vtáčikov. Slniečko teplými
lúčmi ohrievalo uzimené dieťa. Keď si Anitka pretrela
rozospaté oči, zostala v nemom úžase. Na stolíku pred
ňou ležala rozprávková kniha s jej menom. Dievča zobralo
knihu do rúk a pritlačilo si ju na hruď. Vybehlo z knižnice
a od radosti vykrikovalo: „Som spisovateľkou. som
spisovateľkou“. Na konci chodby ju čakala mama
s otvorenou náručou. Odvtedy sa dievčaťu už nikto
nevysmieval a všetci ju mali radi. Kým Anitka vyrástla,
napísala ešte mnoho pekných kníh a stala sa slávnou
spisovateľkou.         neznáma autorka
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Aj napriek nemalým finančným problémom, s ktorými obec
Benkovce zápasí už dlhšiu dobu, sa hŕstke horlivcov spolu so
športovou a kultúrnou komisiou pri OZ Benkovce podarilo
zorganizovať 12. júla 2014 už 3. ročník (ak počítame aj nultý –
prípravný, tak v podstate je to vlastne 4. ročník) volejbalového
turnaja.  Zaregistrovalo sa šesť družstiev, z toho tri družstvá
boli tvorené výlučne občanmi Benkoviec, jedno bolo mixované,
jedno družstvo bolo zo Slovenskej Kajne a ďalšie tvorili členovia
Klubu guľových športov z Košíc. Zaujímavé bolo vekové
zloženie hráčov, keď najmladší účastník mal iba 14 rokov
a najstarší takmer 58. V tíme z Košíc hrali hráči až z Nemecka –
z Berlína. V každom družstve hrali muži aj ženy, niektorým sa
darilo viac, iným menej. Hralo sa v dvoch skupinách na dva
víťazné sety do 15 bodov. Do finále postúpili dve družstvá
z každej skupiny. Prví hrali o prvé, druhé miesto a druhí o tretie
a štvrté.  O dodržiavaní pravidiel rozhodoval Lacko Róža. Celková
úroveň hry bola veľmi dobrá, pretože každý hráč bojoval ako
o život a zvíťaziť chcel každý. Zahanbiť sa nedalo ani obecenstvo
a horlivo povzbudzovalo potleskom aj pokrikmi.  Zvíťazila Višňa
pod vedením kapitána Ing. Jozefa Telepúna, druhé boli Tigrice
s kapitánom Martinom Uhrínom, na treťom mieste skončil Dream
team zo Slovenskej Kajne s kapitánom Štefanom Vasilkom, štvrtý
bol Twister s kapitánkou Jolkou Turčíkovou, piaty skončil Klub

Volejbalový turnaj
v Benkovciach

guľových športov s kapitánom Haraldom a šiesty bol Oskar team
na čele s kapitánkou Mgr. Katkou Olšavovou.  Každé družstvo
bolo odmenené vecnou cenou, všetci dostali chutný guláš, pivo
a koláče z dielne šikovných benkovských žien. Do rytmu
vyhrával a spieval známy spevák a harmonikár Juraj Kuruc
s manželkou Aničkou.  Celé podujatie sa uskutočnilo aj vďaka
sponzorom Ocú Benkovce, KGŠ Košice, Harald a Jacki Berlín,
G.S. Eurotherm – J. Nus, OcÚ Malá Domaša a ZŠ Slovenská
Kajňa, ktorým chceme aj touto cestou srdečne poďakovať.  Hoci
v ten deň pršalo, tí ktorí prišli,  neoľutovali, pretože to bola opäť
jedna z tých akcií, kde sa ľudia pobavili, rozhýbali a upevnili
medziľudské vzťahy. Nakoniec platí stará pravda, že ak sa chce,
tak sa dá.                                                       Ing. Viera Pavlišková

Každý máme svoj život,
každý sme tvorcom svojho šťastia.
Niektorí sa svojho šťastia zhostia,

Iní si zabudnú svoj návod.

Väčšina si svoj návod zabúda
a potom to ľutuje polovicu života.

Smola sa im lepí na päty,
neskôr zapadnú  do tej temnoty.

Temnota? Strach? Plač?
To všetko nasleduje neskoršie.
Temnoty sa človek ťažko zbaví.
Strach sa tam poriadne zabaví
a plač je tam ako oslobodenie,

od tej životnej zástavy.

Andrea Kužmová, študentka 1. roč. gymnázia

Život

Farská rada oznamuje všetkým veriacim, že od
presťahovania kostola z kultúrneho domu sa zmenil spôsob
upratovania kostola a novou kostolníčkou sa stala pani
Monika Nábožná. To znamená, že v prípade potreby sa
môžu veriaci obracať buď na pani Babinskú alebo na pani
Nábožnú, ktoré zabezpečujú aj upratovanie kostola počas
celého roka, okrem veľkého upratovania pred Veľkou nocou
a Vianocami. Upratovanie bude platenou službou, preto
prosíme veriacich, aby najneskôr do konca apríla zaplatili
poplatok vo výške 5 € na jednu rodinu ročne.   Farská rada

Upratovanie kostola

Požehnané
ve¾konoèné sviatky

želá redakcia BN



Benkovské noviny - VYDÁVA:  Obecný úrad Benkovce ako občasník  na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 8/2/97 zdarma pre potreby obyvateľov obce.

ADRESA:  OcÚ Benkovce, 094 02, tel. 057- 44 94 151
SADZBA: Ing. Ľubomír Ješko, tel. č.: 0905-303 271 •  TLAČ: OFSETA, Budovateľská ul., Vranov n. T.

Neprešlo jazykovou úpravou. Za obsah príspevkov zodpovedajú ich autori.


           

Nakoľko v našej obci sa nehrá futbal na súťažnej úrovni, tak partia
nadšencov tohto športu sa dáva týždeň čo týždeň dokopy a hrajú
nezáväzne medzi sebou. Dlhé roky sa naši chlapci stretávali u nás, na
našom ihrisku a v zime v stolnotenisovej hale vo Vranove nad Topľou.
V minulom roku to bola hala v Humennom a nakoľko naše ihrisko je
v nie najlepšom stave, tak využívali umelé trávnate ihrisko v Žalobíne.
Po menšej porade sa rozhodli, že sa v lete zapoja do Hause Hamm
miniligy, ktorá sa v júli a v auguste konala na malom ihrisku v penzióne
Albion vo Vranove nad Topľou. Ako outsider súťaže všetkých príjemne
prekvapili a v dlhodobej súťaži, kde sa každý stretol s každým dvakrát
obsadili z 12 mužstiev 4 miesto, čím si vybojovali účasť v septembrovej
play-off kde postupovalo prvých šesť mužstiev. Tak ako pred začiatkom
ligy pokladali iné mužstvá Benkovčanov za ľahké sústo, tak pred play-
off vzbudzovali rešpekt a ako jediné mužstvo z ligy porazili víťaza
základnej časti Environ, ktorý aj neskôr celú ligu vyhral. V play-off si
naši chlapci počínali takisto nie zle a napokon po smolnom zápase o
tretie miesto kde prehrali 5:6 obsadili nepopulárne štvrté miesto. Chlapci
si zaslúžia absolutórium za reprezentáciu obce a aj za výborné výkony
podávané v tejto súťaži. Treba povedať, že v základnej časti inkasovali
najmenej gólov.

Po tejto skúsesnosti aktivita futbalistov neprestala. Ich názov FK
Gemer Benkovce (bol to názov jedného z členov skôr z recesie) sa
premenoval na Terminators Benkovce, keď tak boli nazvaní divákmi,
ktorí sledovali miniligu. Dvakrát trikrát do týždňa naši chlapci naďalej
hrali v Žalobíne a tento rok počas zimy v nafukovacej hale vo Vranove
nad Topľou. Ich posledná akcia sa datuje na 7.3.2015 a ich účasť na
turnaji Delfin Cup. Tento vysokoprestížny turnaj sa konal už piaty
rok. Naši dostali nesmierne ťažkú skupinu poskladanú z mužstiev
humenskej, michalovskej i vranovske zimnej futsalovej ligy. Po tuhých
bojoch obsadili v osemčlennej skupine nepostupové piate miesto, čo
ich predurčilo na predčasný odchod domov. Treba povedať, že boli
výrazne oslabení o „odcestuvších“ bratov Púchyovcov ako aj Dávida

FK Terminators Benkovce

Pavliška. Zaslúžia si však pochvalu za to že ani v jednom súboji
nepôsobili odovzdane a skoro v každom zápase siahali na výhru, len to
chcelo kúsok šťastia. Hrali proti mužstvám, za ktoré hrajú hráči venujúci
sa futbalu od mala na poloprofesionálnej úrovni a naši v meraní síl s
nimi hoci nie vždy vyhrali, ale výkonom a bojovnosťou určite nesklamali.

Na záver by sme sa chceli poďakovať bývalému aj terajšiemu vedeniu
obce za ich podporu či už pri platení štartovného na našich akciách,
zaplatení potlače na naše nové dresy ako aj za financovanie našich
„tréningov“ na ihrisku v Žalobíne. Veríme, že taká spolupráca bude
medzi nami naďalej a aj v nasledujúcich rokoch budeme obec
reprezentovať aspoň tak ako doteraz.

Káder FK Terminators Benkovce: J.Dudáš, M.Dudáš, M.Púchy,
L.Púchy, D.Pavliško, M.Pavliško, P.Babinský, S.Babinský, P.Pop,
L.Švárny, J.Fuňák, J.Lancoš, M.Breda.                           Jožo Dudáš

Tajnička- dopĺňaj vodorovne a v spoločnom zvislom stĺpci nájdeš riešenie

1. Aký spoločný názov majú dedina a mesto?
2. Ako si hovoríme my v našom nárečí?
3. Aká výroba  u nás na dedine súvisí s kameňom?
4. Aké priezvisko má ten, ktorý chodí do našej najstaršej budovy?
5. Kde chodíme každé ráno na pochúťky?

6. Kto nás toho veľa naučil o zdravej výžive v škole v Slovenskej
Kajni?
7. Čo majú spoločné MICHALOVCE, BENKOVCE,KVAKOVCE
A MAJEROVCE?
8. Aký znak okrem koruny je v našom erbe?

Tatiana Chovancová, žiačka 8. roč.


