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Francúzsky maliar Henri Matisse zomrel v roku 1954
vo veku 86 rokov. V posledných rokoch životatrpel na
silnú reumu, ktorá mu pokrivila prsty na rukách a oslabila
ich. Maľovať obrazy bolo pre neho už veľmi ťažké,
pretože len s námahou vedel udržať v rukách štetec.
Spôsobovalo mu to veľké bolesti. Napriek tomu
pokračoval v maľovaní obrazov. Pomáhal si tým, že si
medzi prsty dával rôzne handričky, ktoré mu pomáhali
napriek pokriveným prstom udržať štetec. Jedného dňa
sa jeho známi spýtali, prečo trápi svoje telo takouto
bolesťou, prečo neprestane maľovať. Matisse
odpovedal: „Bolesť pominie, ale krása pretrvá.“

Podobným spôsobom sme počas veľkonočného
trojdnia boli svedkami pripomenutia si veľkého utrpenia
a bolesti, ktoré znášal Ježiš Kristus za nás. V deň jeho
zmŕtvychvstania môžeme povedať, že utrpenie, ktoré na
seba prijal, definitívne skončilo, ostala už len krása
zmŕtvychvstania. A táto krása je tu natrvalo!

Veľkonočná nedeľa je pre každého veriaceho
kresťana novým pripomenutím si, že v tomto svete Boh
hrá „presilovku“, že premáha zlo tohto sveta a že svojou
mocou preráža aj tú najväčšiu slabosť človeka – smrť.
Boh vidí aj naše namáhania, bolesti, zápasy. Boh vidí, čo
nás to stojí obstáť v tomto svete v zápase o čistotu
svojho srdca, v úsilí o živú vieru, v námahách v rodine,

v manželstve, na pracovisku, v škole, v spoločnosti,
trápení núdzou, chorobou, starobou, neúspechom, či
samotou... Do tohto všetkého nám dnes Boh posiela svoj
odkaz: utrpenie pominie, ale krása pretrvá! Buďme preto
pevní vo svojej viere a úsilí. Osvojme si vyznanie sv. Pavla,
ktorý v Rim 8, 18 hovorí: „utrpenia tohto času nie sú
hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás
má zjaviť“. Aj na nás sa má zjaviť Kristovo
zmŕtvychvstanie a sláva večnosti.

Veľkonočná nedeľa je pre nás dňom radosti, keď si
uvedomujeme, že život s Kristom nám prináša požehnanie
a radosť. S Kristom sa dá žiť. A iba s Kristom máme
nádej a budúcnosť, ktorá sa predlžuje až na večnosť.

duchovný otec Juraj

Krása zmŕtvychvstania pretrvá



Vážení občania,
je za nami prvý volebný rok a preto je potrebné bilancovať

a zhodnotiť stav, v ktorom sa obec nachádza.  V prvom rade by som
chcela skonštatovať v akom stave som obec prebrala 1.12.2014. Podľa
správy nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky
obce Benkovce (auditu) k 31.12.2014 sa konštatuje, že  podiel celkovej
sumy návratných zdrojov financovania k skutočne bežným príjmom
predchádzajúceho rozpočtového roka dosiahol úroveň 94,57%, čo je
nad povolenú hranicu 60%. 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. To znamená, že obec bola
zadlžená k 31. 12. 2014 o 34,57% nad povolený limit (zákon č. 583/
2004). Je to dôsledok hospodárenia v rokoch 2006 – 2010. Obec
v tomto období zobrala viac úverov ako  jej dovoľoval zákon
o rozpočtových pravidlách.  Podľa názoru audítora účtovná závierka
zobrazuje objektívne a pravdivo finančnú situáciu obce Benkovce k 31.
decembru 2014, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý skončil
k uvedenému dátumu sú   v súlade so Zákonom o účtovníctve. Musím
však podotknúť, že na začiatku roka 2016 je uvedený stav už neaktuálny,
pretože v roku 2015 obec získala nové dotácie, čo sa odzrkadlí na
znížení zadlženosti, ale skutočný stav za rok 2015 bude známy až
koncom tohto roka. Zákon o účtovníctve totiž určuje robiť audit za
aktuálny účtovný rok až do 31.12. nasledujúceho roka. Výročná správa
o hospodárení obce Benkovce za rok 2014  je zverejnená na adrese
www.obecbenkovce.sk , v sekcii úradná tabuľa.

Od 1.12.2014 do 24.03.2016 sa naša obec zapojila do 14 projektov,
z toho úspešných bolo 9, neúspešné boli 3 a o dvoch projektoch sa
rozhoduje na Ministerstve pôdohospodárstva SR. Päť projektov bolo
zameraných na zamestnávanie našich občanov, ktorí sú vedení ako
uchádzači o zamestnanie na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo
Vranove n.T. a deväť projektov sa týkalo rozvoja obce Benkovce.
Uvedené projekty sú financované zo štátneho rozpočtu alebo
z európskych fondov, obec sa obvykle podieľa na spolufinancovaní  5-
20 % z celkových nákladov. Cez Úrad splnomocnenca vlády pre rómske
komunity sme sa uchádzali o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva vnútra
SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity na  „Rekonštrukciu miestnej
komunikácie na Ondavskej ulici k osídleniam s MRK“. Žiadosť nebola
schválená z dôvodu  nedostatku finančných prostriedkov. Z toho istého
dôvodu nebola schválená ani žiadosť o nenávratný finančný príspevok
pre projekt: „Zvýšenie bezpečnosti obce Benkovce prostredníctvom
rozvoja technickej infraštruktúry – vybudovanie kamerového systému“

Správa starostky o hospodárení a stave obce
z Programu rozvoja vidieka ešte z predchádzajúceho programovacieho
obdobia 2007-2013. Tretím neúspešným projektom bola „Revitalizácia
parku pri kostole sv. Imricha“, o ktorý sme sa uchádzali cez Program
obnovy dediny formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2016.
Obci zatiaľ nebola doručená odpoveď z akého dôvodu žiadosť nebola
schválená.  Z environmentálneho fondu sa nám však podarilo získať
dotáciu na likvidáciu divokých skládok v našej obci vo výške 24.879,47
eur. Projekt bol zrealizovaný v novembri 2015, kedy bolo z troch
identifikovaných divokých skládok – pri PD, od Ondavskej ulice
k Ondave a v Karchovíku , odvezených 400 ton odpadu. Je potrebné

ešte upraviť terén pri PD, ale dôležité je, že sme prispeli k zlepšeniu
životného prostredia v intraviláne našej obce. Dôležitejšie však je, aby
nedochádzalo k ďalšiemu vzniku takýchto environmentálnych záťaží
a to je úloha pre nás všetkých – zmeniť  naše myslenie, výchovou
a prevenciou viesť svojich potomkov k ekologickému nazeraniu na
problematiku odpadov, čo najviac separovať a predovšetkým
predchádzať vzniku odpadov. Z Ministerstva financií SR obec dostala
na „Interiérové vybavenie KD a kuchynky pri OcÚ“ dotáciu vo výške
7.000 eur na kapitálové výdavky. Tieto prostriedky budú použité na
nákup stolov do KD, elektrospotrebičov a bielej techniky do kuchyne.
Počas februára a marca 2015 sa nám podarilo zrealizovať v  kultúrnom
dome a priľahlých miestnostiach ústredné kúrenie, čo ste pocítili aj
sami, keď pri rôznych aktivitách už nemusíme sedieť v kabátoch, ale
v príjemnom teplom prostredí. Počas leta 2015 pracovníci zamestnaní
cez projekt „Šanca na zamestnanie“ vykonávali stavebné a drobné
údržbárske práce v priestoroch základnej školy, ktorá sa zmenila od
15.01.2016 na Denný stacionár s tridsiatimi klientmi. Zriaďovateľ
zabezpečil financovanie materiálu a obec vykonala potrebné úpravy.
Cez „Nadáciu pre deti Slovenska“ obec získala grant vo výške 2.000
eur na rekonštrukciu volejbalového ihriska. Realizácia by sa mala
uskutočniť do konca augusta 2016. V rámci operačného programu
Ľudské zdroje – Zamestnanosť a sociálna inklúzia obec Benkovce
zriadila 01.03.2015 Komunitné centrum, ktoré aktívne pracovalo až do
31.10.2015. Prínosom KC bolo nielen  zmysluplné trávenie voľného
času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri
uplatňovaní sa na trhu práce, prevencia nežiaducich patologických
javov, podpora počas vzdelávania; pričom všetky služby a  komunitné
aktivity by mali viesť k  integrácii a svojbytnosti sociálne vylúčeného
občana, ale obec úspornými opatreniami ušetrila cca 3.000 eur.  V októbri
2015 skončil po približne štvorročnom trvaní projekt „Terénna sociálna
práca“, do ktorého sa nám podarilo opäť zapojiť od  01.03.2016.
Pomocou projektu „Rodina a práca“ obec obnovila činnosť miestnej
knižnice po takmer desaťročnej odmlke. Novými a modernými
aktivitami chceme prilákať nových a hlavne stálych čitateľov. V knižnici
sú sprístupnené aj tri osobné PC s možnosťou využitia internetu. Obec• pokládka dlažby okolo kostola

• Deň Zeme
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cez pracovné zmluvy a vyššie uvedené projekty zamestnávala
14 občanov našej obce od štyroch do osem mesiacov. V súčasnej dobe
sú v štádiu schvaľovania dva projekty: „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci Benkovce“ a „ Multifunkčné ihrisko a rekonštrukcia
šatní športového klubu“. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 boli podané vo februári
2016 na Pôdohospodársku platobnú agentúru v rámci opatrenia
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.

Stav úverov a ostatných finančných výpomocí Obce Benkovce
k 31.12.2015 je nasledovný: z Prima banky Slovensko, a.s., Michalovce
si obec  zobrala v roku 2006 úver na rekonštrukciu kultúrneho domu
a obecného úradu vo výške 66.387,84 eur, ktorý bol v roku 2008
navýšený o 39.832,70 eur. V roku 2010 obec zobrala nový úver na
výstavbu 9 bytov nižšieho štandardu vo výške 99.600,00 eur ( 61.905,00
eur dotácia a 37.695,00 eur spoluúčasť obce). Ďalší úver obec zobrala
v roku 2012 vo výške 81.648,49 eur na rekonštrukciu verejného
osvetlenia, ale tento bol v plnej výške uhradený z dotácie. Z uvedeného
vyplýva, že dlh obce voči Prima banke je k 31.12.2015 vo výške
112.153,98 eur.  Z ČSOB, a.s., Prešov  si obec  v roku 2007 zobrala
úver na kotolňu na biomasu vo výške 84.610,04 eur. Zostatok
k 31.12.2015, ktorý je ČSOB potrebné splatiť je 58.547,72 eur. Na
výstavbu 5 bytovej jednotky nad základnou školou poskytol Štátny
fond rozvoja bývania v roku 2012 úver vo výške 129.476,67 eur, ktorý
obec spláca z nájomného. Všetky tieto úvery obec spláca v určených
mesačných splátkach. Zároveň je potrebné uviesť, že obec nemá žiadne
nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným
poisťovniam, inšpektorátu práce, colnému úradu ani voči štátu. Ak by
obec také dlhy mala, nemohla by sa uchádzať o dotácie či granty zo
štátneho rozpočtu alebo z európskych fondov.

08.02. 2016 Obec Benkovce ako správny orgán a stavebný úrad
zvolala ústne rokovanie za účelom začatia kolaudačného konania stavby
„Kostol sv. Imricha – prístavba, komplexná obnova“ za účasti

dotknutých inštitúcií. Vzhľadom na to, že stavba bola zrealizovaná
v súlade s odsúhlaseným projektom stavby a boli dodržané podmienky
stavebného povolenia, rozhodnutie o užívaní stavby nadobudlo
právoplatnosť a veriaci Benkoviec môžu užívať stavbu s požehnaním
Pána. Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili.

Niektorí občania našej obce majú záujem o služby týkajúce sa
požičiavania obecného náradia a strojov,  odvozu konárov, kosenia
záhrad či zelených pásov popri obecných chodníkoch. Poslanci OZ  na
svojom zasadnutí dňa 04. marca 2015 uznesením číslo 21 neschválili
požičiavanie náradia a strojov vo vlastníctve obce. Vzhľadom na to, že
nám prichádza jar a poniektorí už orezávajú ovocné stromy, je možné
počas pracovných dní doviezť takto vzniknutý drevný odpad za
materskú školu a tento bude využitý ako štiepka v kotolni MŠ.
Zamestnanci obce práve vykonávajú výmenu nožov na štiepkovači,
preto bude možné dovezený odpad zoštiepkovať a použiť. Ak bude

väčší záujem zo strany obyvateľov obce, je potrebné to ohlásiť na
obecnom úrade a areál MŠ bude sprístupnený aj v sobotu.

V súvislosti s príchodom teplejšieho a suchšieho počasia Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou
upozorňuje na zvýšený výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným
vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Počet požiarov
v prírodnom prostredí z roka na rok stúpa. Plošné vypaľovanie tráv a
porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do
331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do
výšky 16 596 eur.  Konáre je možné spaľovať aj doma na záhrade, ale
je potrebné čas spaľovania nahlásiť na obecnom úrade a zabezpečiť
počas spaľovania prítomnosť dospelej osoby patrične poučenej
o BOZP.

Od 01. januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch
č. 79/ 2015, podľa ktorého pre občanov a obce vyplývajú nové
povinnosti. Cieľom nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam
a štandardom Európskej únie, viac odpad separovať, recyklovať,
účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam, ale aj zaviesť poriadok
a transparentnosť vzťahov. Zákon má ambíciu znížiť množstvo odpadov
zneškodňovaných skládkovaním a to najmä zavedením a uplatňovaním
rozšírenej zodpovednosti výrobcov, štandardným spôsobom, tak ako
je to obvyklé v členských štátoch EÚ. Naša obec prijala v zmysle
tohto zákona nové VZN číslo 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom je stanovený poplatok za
1 kg drobného stavebného odpadu  0,05 €. VZN je zverejnené na webovej
stránke obce. Potešiteľné je, že k triedenému zberu sú zaradené aj
tetrapaky. Spôsob organizácie a realizácie separovaného a komunálneho
odpadu bude podobný ako doteraz, ale obec musí zaviesť  triedený
zber odpadu zo zelene. Zlepšenie triedeného zberu má zabezpečiť
zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), teda povinnosti
výrobcov postarať sa o odpad od začiatku až po jeho spracovanie.
Vzťahovať sa bude na viacero komodít - vozidlá, pneumatiky,
elektroodpad, batérie a akumulátory, obaly a taktiež neobalové výrobky.
Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu obcí sú pri triedenom zbere odpadu
z obalov a neobalových výrobkov. Ako nový subjekt v systéme
zabezpečovania triedeného zberu ustanovuje zákon  Koordinačné centrá.
Koordinačné centrá budú zriadené vždy jedno pre každý vyhradený
prúd odpadu (napr. elektroodpad, použité batérie a akumulátory).
Najväčším problémom samospráv bude asi znečistenie triedeného zberu
zmesovým odpadom, alebo  biologicky rozložiteľným  odpadom.
Zodpovednosť samosprávy sa začína až vtedy, keď triedený zber
nebude triedeným zberom, ale len zberom, keď zmesový komunálny
odpad bude vo farebnej nádobe prevažovať viac ako 50%. Vtedy sa
bude kontajner považovať za zmesový komunálny odpad.
Zodpovednosť za znečistený triedený zber ponesú občania, ktorým
kontajner patrí. Iným problémom je znečistenie vznikajúce
z nevedomosti, vtedy budú OZV povinné realizovať osvetové kampane
a dbať na informovanosť občanov. Celý triedený zber odpadov z obalov
a neobalových výrobkov, ale aj elektroodpadu a použitých batérii
a akumulátorov, vrátane zberných nádob, budú financovať výrobcovia
prostredníctvom OZV. Ak budú občania dôsledne triediť odpad, nebudú
mať obce s triedeným zberom žiadne náklady. Problematika odpadov,
rozvoja obce a pozemkových úprav bude aj témou zhromaždenia
obyvateľov obce, ktoré pripravujú poslanci OZ v najbližšom období.

V závere sa chcem úprimne poďakovať poslancom OZ, všetkým
zamestnancom obce za odvedenú prácu a aktivitu počas podujatí
organizovaných obcou, KC a spoločenskými organizáciami. Naša obec
by nevyzerala tak čisto a upravene bez  pričinenia vás všetkých. Preto
 prosím, aby sme sa zjednotili k vzájomnej spolupráci, iniciatíve
a spolupatričnosti s cieľom vytvoriť príjemnejšie a krajšie prostredie
pre nás a naše deti, aby mali chuť tu ostať a vracať sa k rodnej hrude.

Ing. Viera Pavlišková, starostka obce

• kolaudácia kostola
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Spýtali sme sa deviatich mladých ľudí vo veku od 20 do 35 rokov ako
vnímajú život v obci Benkovce. Anonymne odpovedali na tieto otázky:
1. Čo by ste ako občan v obci zmenili ako prvé?
2. Čo Vám v našej obci najviac chýba?
3. Ako hodnotíte Vašu celkovú spokojnosť so životom
v Benkovciach?

1. „1. Upraviť futbalové ihrisko alebo vybudovať multifunkčné
ihrisko. 2. Športové ihrisko, aby sa ľudia mali kde odreagovať. 3.
Priemer. Toto chýba mne .“

2. „1. Keby sa to dalo, tak prístup občanov k obci a v nej
vybudovaných zariadení. Nejakou formou by som sa snažil, aby si
vážili to, čo máme, aby boli za to vďační a viac sa angažovali do rozvoja
a ochrany majetku obce. 2. Multifunkčné ihrisko, upravené miestne
komunikácie, dokončenie inžinierských sietí a výstavba nájomných
bytov pre mladých, rozvoj športu. 3. Som rád, že som Benkovčan, no
netreba sa uspokojovať s tým, čo máme, ale snažiť sa neustále
napredovať a usilovať sa o rozvoj obce. Ako príklad uvediem obec
Malá Domaša.“

3. „1. Zmenila by som chodníky, aj tie, čo už sú urobené.  2.
Chýba tu plnohodnotné detské ihrisko s osvetlením a odpadkovým
košom.  3. Celková spokojnosť.“

4. „1. Nepáčia sa mi chodníky, a to že sa ľudia málo stretávajú na
akciách v dedine, keďže takmer žiadne nie sú. 2. Najviac mi chýba v
obci asi futbal 3. Tak ak by nebola taká rušná premávka, život celkom
ujde, ale aj tak to nemôžem objektívne posúdiť, keďže doma takmer nie
som.“

5. „1. Možno celkový vzhľad obce  ako napr. opravené chodníky
v niektorých častiach obce, obnovené ihriská 2. Zmrzlinaaa! 3. So
životom v obci som celkovo spokojná, jediné čo by som zmenila je
obmedzenie kamiónov a áut.“

6. 3.„Život v obci hodnotím veľmi pozitívne. Nakoľko už dva
roky študujem v Trnave, vždy sa sem rada vraciam, prevláda tu taký
pokoj a zároveň registrujem rôzne aktivity napríklad (neviem ako to
pomenovať) krúžok šikovných rúk, videla som zopár fotiek so super
nápadmi, ďalej je to zumba (neviem či aktuálna), na ktorú som rada
občas, keď som mala čas, zašla. V lete rôzne turnaje, takže myslím si,
že život v našej obci ponúka svojim občanom pestrý výber aktivít.1.
Ako prvé by som zlepšila podmienky pre chodcov, a to v podobe
lepších chodníkov. Čo v opačnom prípade predstavuje väčší problém
aj pre starších obyvateľov, ktorí sú často krát nútení ísť napríklad na
bicykli po ceste, čo nie je bezpečné.“

7. „1. Zmenila by som chodníky, ale to sa musí počkať na
kanalizáciu 2. Chýba mi detské ihrisko alebo multifunkčné ihrisko a
škola. 3. Som spokojná na stupnici od 1 do 5...asi na stupeň 3.“

8. „1. Poskytnúť mladým mamičkám tiché a bezpečné miesto na
prechádzky s deťmi, chýba nám tu moderné detské ihrisko. 2. Viac
zelene do parku, možno jazierko či fontánu. Určite by sme sa nemali
len tak prizerať na devastáciu našich lesov v okolí obce, ale zachovať
ich aj pre ďalšie generácie. 3. Je to pokojná dedina, kde čas nič
neznamená.“

9. „1. Vymenila by som všetky chodníky. 2. Jednoznačne tu chýba
funkčné detské ihrisko. 3. So životom v obci som celkom spokojná,
privítala by som viac kultúrno-spoločenských akcií pre mladých.“

    Ďakujem za rozhovor a cenné názory    kh

Ako sa mladým žije v Benkovciach?



Benkovské noviny strana 5

K športovým udalostiam v obci Benkovce neodmysliteľne patrí
Volejbalový turnaj, ktorý sa tento rok zapísal do Kroniky obce svojím
5. ročníkom. Bol výnimočný tým, že paralelne bežali dve súťaže. Okrem
volejbalu sa súťažilo aj vo varení gulášu. Deťúrence sa zas vyšantili na
skákacom hrade a pri maľovaní na tvár. K tomu všetkému nesmelo
chýbať občerstvenie a dobrá hudba v podaní rómskej kapely zo Žalobína.

5. ročník volejbalového turnaja sa konal 25. júla (v sobotu) 2015 na
ihrisku v Benkovciach. Napriek horúčavám, ktoré nás sprevádzali celé
leto, sa našli priaznivci volejbalu, ktorí si prišli zasúťažiť a zabaviť sa.
Súťažilo 7 tímov, a to tím All stars s kapitánkou Andreou Kužmovou,
Cherry tím s kapitánom, bývalým starostom Benkoviec, Ing. Jozefom
Telepúnom, Klub guľových športov na čele s Adriánom Durecom, tím
zo Slovenskej Kajne s kapitánom Štefanom Vasilkom, tím Tigrice s
kapitánom MVDr. Martinom Uhrínom, Torpéda na čele s Dominikom
Gallikom a Šarkane s kapitánom Pavlom Gažom.  O správnom priebehu
zápasu rozhodovali p. Michal Bufla a Michal Chovanec, ktorý k nám
zavítal až z Prahy. Hralo sa v dvoch skupinách a o umiestnenie bojovali
víťazi skupín. Na 1. mieste sa už tradične umiestnil Cherry tím, 2.
miesto získal tím zo Slovenskej Kajne a 3. miesto vybojoval Klub
guľových športov.  Ocenenie najlepší hráč turnaja si odniesol Adrián
Durec a za najlepšiu hráčku rozhodcovia zvolili Benkovčanku Mgr.
Petronelu Olšavovú.

Benkovčania hostili aj šikovných kuchárov, ktorí súťažili vo varení
gulášu. Zúčastnili sa 4 družstvá, a to Bučky ZOM, ktoré reprezentovali
starosta obce Zlatník p. Juraj Balog, starosta obce Petkovce p. Pavol
Hybala a starosta obce Čierne nad Topľou, Vladislav Dvorjak.  Podporiť
ich prišli starosta z Vyšného Žipova Mgr. Miroslav Ondič a starosta
zo Skrabského p. Ján Mičko. Ďalšie družstvo tvorili zástupcovia obce
Žalobín na čele so starostkou Mgr. Valériou Račkovou. Súťaže sa
zúčastnilo aj družstvo z Malej Domaše na čele so starostom a poslancom
VÚC Mgr. Jaroslavom Makatúrom. A samozrejme, nesmelo chýbať aj
družstvo Benkoviec na čele s poslancom Slavomírom Čečkom, ktorému
pomáhali p. Jolana Turčíková a Miroslav Záhorodník. Predsedom
poroty bol Ing. Štefan Hreha, poslanec NR SR a predseda OR SMER
– SD. Medzi hostí v porote patril aj poslanec Ing. Štefan Topľanský,
ktorý reprezentoval lesný a pozemkový odbor OÚ Vranova nad Topľou.
1. miesto vo varení gulášu nakoniec získali Bučky ZOM.

Volejbalový turnaj v Benkovciach

 Celé podujatie by sa neuskutočnilo bez našich sponzorov, vďaka
ktorým sme mohli stráviť príjemné športové popoludnie v Benkovciach.
Medzi hlavných sponzorov patrili obec Benkovce, SMER – SD, Klub
guľových športov a HEINEKEN. Ďakujeme tiež všetkým účastníkom,
ktorí svojou prítomnosťou podporili obecnú akciu. Volejbal hrávajú v
Benkovciach súčasne viaceré generácie. Cestou z Vranova na začiatku
Benkoviec môžete neraz vidieť, ako hrajú na ihrisku volejbal deti spolu
s dospelými. Naša obec sa aj takýmto spôsobom snaží pritiahnuť
mladých k spoločným aktivitám. Pre mladšiu generáciu už nie je
atraktívne stretnúť sa a venovať sa kolektívnej športovej činnosti. Väčšina
sa venuje cyklistike či kulturistike, a to sú individuálne športy. Potom
sa ťažko pestuje v deťoch tímový duch a ten je potrebný v rôznych
profesiách. Nie je jednoduché prísť medzi cudzích ľudí na ihrisko, keď
sme zvyknutí na pohodlie našich domovov. No sme súčasťou jednej
obce, tak nech láska k nášmu rodisku prevýši nad všetko ostatné.
Príkladom nech pre nás sú už vyššie spomínané tímy, ktoré začali
tradíciu volejbalového turnaja v Benkovciach, a ktoré sa ho zúčastňujú
každý rok. Niektorí kvôli tomu cestujú až z Košíc či z Vranova.
Ďakujeme tiež starostke Benkoviec Ing. Viere Pavliškovej za jej
odhodlanie, vďaka ktorému už po niekoľkýkrát zorganizovala takéto
skvelé podujatie. Víťazom a oceneným blahoželáme a tešíme sa na
budúcoročnú odvetu!         Mgr. Katarína Hladká

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje v rámci Operaného programu ¼udské zdroje. Nadväzuje na národný projekt Terénna
sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až 2015. Pokraèuje v zásadnej zmene a skvalitòovaní výkonu terénnej sociálnej práce,
v odbremeòovaní obcí od administratívy a znižovaní nákladov na òu. Projekt je na obdobie  rokov 2016 až 2019.V rámci projektu pracuje pre našu obec
jedna terénna sociálna pracovníèka, ktorá sa zameriava na prácu so zdravotne postihnutými, nezamestnanými, de�mi, mládežou a seniormi. Práca
terénneho pracovníka je v prirodzenom prostredí klienta a pozostáva z poskytnutia odbornej pomoci všetkým obyvate¾om, ktorí sa ocitli v nepriaznivej
životnej situácii a nie sú schopní sami si pomôc�.  Stretnutím  s klientom sa  stanoví sociálna anamnéza, kde sa popíše problém klienta, vznik, priebeh,
súèasný stav, doterajší spôsob riešenia problému a ïalší  spôsob riešenia. Následne sa vypracuje cie¾ práce, plán a stratégia  riešenia problému. Každý
klient má vedený spis, ktorý je oznaèený èíslom a iniciálami klienta, aby sa zachovala anonymita klienta,  ïalej  súhlas so spracovaním osobných
údajov, sociálnu anamnézu a individuálny plán práce s klientom. Úlohou terénneho pracovníka je poskytovanie poradenstva a administratívna pomoc.
Problémy klienta môžeme zaradi� do nieko¾kých kategórií ako je zamestnanos� ( napísanie životopisov, motivaèných listov, vyh¾adávanie pracovných
miest, komunikácia so zamestnávate¾om – potvrdenie o zárobku, žiados� o prijatie do zamestnania),bývanie   (asistencia pri upratovaní spoloèných
priestorov a priestorov okolo obytných domov,  asistencia pri zabezpeèení palivového dreva), zdravie (poradenstvo v oblasti zdravia, komunikácia
s lekárom,  poradenstvo týkajúce sa absolvovania preventívnych a odborných vyšetrení),sociálno-patologické javy (susedské spory, poskytovanie
súèinnosti orgánom èinným v trestnom konaní pri riešení trestnej èinnosti, spolupráca s pracovníkmi sociálno-právnej ochrany a kurately pri riešení
sociálno-patologických javov v komunitách a rodine), financie (nedoplatky, pôžièky, omeškanie splátok, telefonická komunikácia s pôžièkovými
spoloènos�ami a exekútormi, písanie žiadosti o odklad splátok, o zníženie mesaènej platby), škola (pomoc s domácimi úlohami, štipendium pre deti
- Nadácie pre rómske deti), sociálne zabezpeèenie ( vypisovanie tlaèív na ÚPSVaR, sociálnu pois�ovòu, exekúcie, súdne návrhy, žiadosti nadáciám,
žiados� do domov dôchodcov, žiados� o rozvod, vypísanie žiadosti o výživné na deti, vypisovanie žiadostí o prehodnotenie výšky dôchodku, atï).
V prípade potreby spolupracuje TSP s   políciou, krízovým centrom, ÚPSVaR - sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Nadáciami, pôžièkovými
spoloènos�ami, RWE elektrárne, Vodárenskou spoloènos�ou, SPP, atï. Každoroène sa TSP zapája do organizácie projektov obce ako je  cvièenie
zumby, medzinárodný deò detí , deò zeme,  deò matiek a deò úcty k starším.  Práca TSP je práca s ¾uïmi a pre ¾udí a preto sa riadi heslom : „Èlovek
má právo pozera� na druhého zhora len vtedy, keï mu chce pomôc� vsta�.,,                                                                            Mgr. Mária LIÈÁKOVÁ

PREÈO PRÁVE TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
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Po roku opäť bilancujeme činnosť
jednej z našich najrozšírenejších aktivít v
obci futbalu. V roku minulom je škoda že
nemôžeme bilancovať tak úspešne ako
predminulý rok. Letná miniliga, v ktorej
sme v predminulom roku obsadili pekné
štvrté miesto sa nakoniec nekonala,
nakoľko sa prihlásilo málo mužstiev.
Treba však povedať, že naše mužstvo by
sa tejto udalosti zúčastnilo len spojením
s minuloročným účastníkom mužstvom
Realu nakoľko naše silné jadro je viac-
menej  v rozvrate. Veľa chlapcov je
odcestovaných, čo sa odzrkadlilo aj na
minuloročných aktivitách. Spomeniem
napríklad bratov Púchyovcov, bratia
Pavliškovci, Peťo Babinský či Peter
(Gregor) Pop. Zranený bol viac menej celý
rok Samo Babinský. To už vzhľadom na
veľkosť obce je obrovská strata a v
minulom roku sa väčšie akcie nedali
organizovať. Treba však povedať že sme
pravidelne navštevovali ihrisko s umelým
trávnatým povrchom v neďalekom
Žalobíne a to pravidelne takmer každý deň
počas letných mesiacov. Jedinú väčšiu
aktivitu sme tento rok organizovali

Èinnos� Terminátorov pokraèuje
výjazdom na medzinárodný turnaj v
malom futbale do českých Nedachlebic.
A tu prišiel kameň úrazu  našej súdržnosti.
Po sľuboch o účasti, kde sa nám sľúbilo
dostatok hráčov, sme zaplatili registračný
poplatok. Napokon  sme však ostali šiesti
a keďže z hľadiska financií sme
nedokázali zvládnuť presun na dvoch
autách, tak sme vycestovali len piati
jedným autom. A to: Jozef Dudáš, Martin
Dudáš, Anton Lancoš, Martin Breda a
Kajňančan Peter Vasilko. Treba povedať,
že to bolo to najlepšie, čo mohlo ísť. A
vôbec sme si zle nepočínali. V prvý
skupinový deň sme vyhrali svoju skupinu
s dvomi výhrami a dvomi remízami so
skóre 2:0. Iná ako obranná taktika nám
nezostávala a tá aj na takomto turnaji
plnila svoj účel. Hrali sme zodpovedne,
zozadu, na brejky a to slávilo úspech.
Lenže... Druhý deň, ako inak nedalo sa
pokračovať nakoľko traja z našich piatich
hráčov kvôli zraneniam už hrať nemohli.
Prvý deň ich fyzicky vyčerpal, obetovali
všetko aj  svoje zdravie, nehľadali
výhovorky a statočne reprezentovali našu
obec. Verím, že ak by sme mali ešte

aspoň troch hráčov k dobru tak by sme to
dotiahli vysoko a o Benkovciach by počuli
aj na severe Čiech. V tomto roku máme
zase ambíciu sa tohto turnaja zúčastniť,
poučení o  minuloročné skúsenosti
veríme, že aspoň ôsmi sa nazbierame a
prinesieme aj nejaké to ocenenie. Naša
posledná aktivita je hranie futbalu každý
utorok o 18:00 v nafukovacej hale vo
Vranove nad Topľou a týmto chcem vyzvať
prípadných záujemcov aby kontaktovali
Jožka Lancoša a môžu sa pokojne
pripojiť. Treba ešte povedať, že v tomto
roku sa nezúčastníme prestížneho
turnaja Delfin cup nakoľko si asi
organizátori poplietli termíny vďaka čomu
je stanovený na poslednú marcovú
sobotu t.j. Biela sobota.

Na záver by som chcel poďakovať za
sponzoring obci Benkovce, firme KUR-
VOD-PLYN (Martin Dudáš) a bratom
Púchyovcom do ďalekých USA nakoľko
nám poslali loptu :-)

Veríme, že spolupráca s obcou bude
pokračovať aj v tomto roku aspoň na takej
úrovni ako tomu bolo doteraz.

                                    Jozef Dudáš

Január
 Privítanie Nového roka 2016 pred Obecným úradom
 Zimný výstup na Inovec – 25. ročník

Február
Založenie miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska
Obnova činnosti Klubu slovenských turistov Inovec Benkovce

Marec
Týždeň slovenských knižníc v obecnej knižnici
 Deň učiteľov

Apríl
Vydanie 30.  čísla Benkovských novín
Posedenie s jubilantmi

Máj
 Deň matiek – oslava spojená s vystúpením detí z MŠ a ZŠ
Sadíme my máje ...
 Putovanie za črievičníkom papučkovitým do Štefanovskej
boriny – 2. ročník

Jún
 Deň detí – športové aktivity, prezentácia hasičskej jednotky,
prezentácia kynologického výcviku
 Nohejbalový turnaj nielen pre otcov

Júl
 Púť seniorov do Litmanovej
 Sviatok sv. Cyrila a Metoda – volejbalový turnaj o pohár
starostky – 6. ročník
 Beh za zdravím – spoločný beh detí a rodičov na veľkom
ihrisku

August
 Futbalový turnaj

September
 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
 Spoločná rozlúčka so starým rokom a ohňostroj

Tento plán bol schválený na zasadnutí  Obecného
zastupiteľstva v Benkovciach dňa 27.02.2016 a počas roka
sa môže dopĺňať podľa potreby

 Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2016
v obci Benkovce
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Obec Benkovce patrí medzi stredne veľké obce vo
Vranovskom okrese, niekedy známa pod názvom „Dedina bielych
mostkov“. Už samotný názov napovedá, že ide o niečo biele –
čisté.

Obec zamestnáva občanov v hmotnej núdzi, zaradených do
menších obecných služieb (ďalej len MOS) formou aktivačných
činností, ktorí nemalou mierou prispievajú k čistote a poriadku
v obci. MOS sa zameriavajú najmä na údržbu, úpravu, opravu,
ochranu a zveľaďovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku
vo vlastníctve obce.

V minulom roku sa toho urobilo veľa. V prvom rade chcem
spomenúť pomoc našich pracovníkov pri rekonštrukcii kostola.
Či to bola pokládla zámkovej dlažby, zametanie pieskom, úprava
terénu, čistenie a upratovanie v interiéri kostola  a samozrejme
presťahovanie zo sály KD do zrekonštruovaného kostola.

Ďalšou veľkou aktivitou bol denný stacionár. Najprv sa
vypratali triedy, zborovňa, chodby, sklady a tak sa začalo
s úpravami. Opravili sa WC-ká, položila dlažba, obklad
v kuchynke, zmontovala kuchynská linka,  urobil záchod pre
imobilných, namontovali prietokové ohrievače, opravila voda,
svetlá, osadrovali steny, vybielili, všetko sa  vyčistilo upratalo
a nakoniec sa previezli stoly a stoličky zo sály KD.

Cez letné prázdniny sa prevažne pracovalo v budove MŠ.
Vystierkovali  sa popraskané steny v kuchyni, chodbách,
záchodoch a skladoch, nalepili ozdobné lišty a všetky priestory
sa vybielili. Premiestnili sa postieľky do staronovej spálne,
opravili umývadlá,  záchody, sprcha a v kuchyni sa vymenil drez
na umývanie riadu.  Opravilo sa pieskovisko (vymenili sa nové
dosky okolo pieskoviska), ofarbili všetky  preliezky, vyrýľoval
celý živý plot, ktorý už bol nebezpečný  pre deti. Na detskom

Čistejšie Benkovce

v tomto roku sme sa dostali do záverečnej etapy
rekonštrukcie nášho Kostola sv. Imricha, ktorá vyvrcholí
konsekráciou dňa 28. augusta 2016. Máme za sebou množstvo
práce od začiatku rekonštrukcie, a chceme vám priblížiť jej
priebeh za posledný rok.

V apríli minulého roku bolo dokončené reštaurovanie oltára
a sôch umeleckými majstrami a ich postupné osadenie
v interiéri kostola. Po veľkonočných sviatkoch sme začali s
prácami na úprave okolia kostola. Požiadali sme kompetentné
orgány o povolenie na odstránenie starých stromov,  aby sa
nám otvoril priestor pre budúcu úpravu okolia. Rozobrali sme
kovový kríž a previezli na rekonštrukciu, ktorú spravil František
Baník.  V súčinnosti so záhradným architektom sme odsúhlasili
návrh a výber zámkovej dlažby okolo kostola. Každú sobotu
sme začali organizovať brigády ktoré trvali až do jesenných
mesiacov. Na týchto brigádach sa pravidelne zúčastňovali
mnohí naši chlapi: Milan Banik, Milan Urbanek st., Anton Ivanko,
Michal Holub, František Božik st., Jan Pop, Jozef Klapak, Dušan
Škurla st. a ďalší, ktorí vykonávali postupne tieto práce:
Vykopanie základu a vymurovanie oporného múru na spevnenie
navezenej zeminy, presun stavebného odpadu a jeho
zhutňovanie ako podklad pod zámkovú dlažbu, presun zeminy
a rôzne prípravné práce potrebné pre uloženie zámkovej dlažby.

Ako podkladovú zeminu na závoz sme využili cestné stavby,
ktoré čistili zavozenú plochu pred ihriskom.  Odborné práce
ako vymurovanie oporného múra, uloženie obrubníkov a
zámkovej dlažby okolo celého kostola vykonal náš majster Ján
Kužma s pomocou Vlada Macíka, Jozefa Popa a Jozefa Kužmu.

V á ž e n í  o b č a n i a ,

ihrisku sa opravila hojdačka a lavička, kde sa vymenili prehnité
a polámané dosky za nové.

Veľká časť práce sa urobila v Poľcovom jarku. Postupne sa
začali vyrezávať stromy a divo rastúce kry, ktoré už
znemožňovali prietoku vody.   Drevo, ktoré sa pripravilo, použilo
sa na vykurovanie v MŠ a postupne z konárov sa bude robiť
štiepka, ktorá sa tak isto použije.

Na futbalovom ihrisku sa natrel plot so základnou a vrchnou
farbou, opravili polámané dosky na altánku. Naši chlapi prerobili
telefónnu búdku na prenosné WC umiestnené za volejbalovým
ihriskom. Taktiež sa natrelo zábradlie okolo potoka pri dome č.
23 smerom k firme GS a dvoru PD a zároveň sa tento potok čistil
od buriny a nánosov bahna. Do sály KD sa zvaril stojan, ušil
záves. Stojan  slúži na rôzne príležitosti ako podklad pre
aranžovanie a dekorácie.

Na Deň Zeme, 22.04.2015, obec zorganizovala brigádu na
zber odpadkov, ktorej sa zúčastnili aj pracovníci úradu. Zberali
sa odpadky smerom od nájomných bytov na Ondavskej ulici
k ČOV, kde si obyvatelia našej obce urobili smetisko.  Nazbieralo
sa 30 vriec odpadkov, ktoré sa odniesli na určené miesto
k Ondave a aktivisti za ochranu  životného prostredia (ALCEA
– požičovňa lodí) uvedené vrecia pri splave Ondavou zobrali na
skládku odpadu.

Priebežne cez rok sa kosilo (cintorín, park, detské ihrisko,
areál ZŠ s MŠ, futbalové ihrisko, priestor okolo OcÚ a COOP
Jednota, miestne uličky), hrabalo, zametalo, okopávalo, čistilo,
upratovalo a opravovalo, keď bolo treba. Treba ešte spomenúť
pílenie, rúbanie a ukladanie dreva.

Viem, niekedy to vyzerá, že pracovníci MOS nič nerobia, ale
ubezpečujem Vás, že všetky tieto práce, o ktorých som písala
urobili oni a nikto iný a patrí im za to poďakovanie.

                                                                         Ivanková Emília

Nápomocní boli aj chlapi zamestnaní na obecnom úrade.
Začiatkom jesene dala rodina Štoková zrekonštruovať kríž

pri vstupe do kostola. Pokračovali sme s terénnymi úpravami a
úprave podkladu pod parkovisko pre autá na pozemkoch obce.
S týmito prácami nám veľmi pomohol pán  Ján Alžo so svojím
bagrom. Vybratú zeminu z pod parkoviska premiestnil ku
kostolu, pomohol nám s osadením kovového kríža, presunutím
búdky na stavebný  materiál.

V interiéri kostola sme dokončili drobné práce a začali
s plánovaním  sedesu vo svätyni, v kostole, na chóre.  Požiadali
sme obecný úrad ako zástupcu stavebného úradu o kolaudáciu
stavby, doložili potrebnú  dokumentáciu, revízne správy, zmluvy,
certifikáty a iné. Dňa 8.februára 2016 za prítomnosti rôznych
organizácii prebehlo kolaudačné konanie.

 Tento rok zavŕšime rekonštrukciu a obnovu nášho kostola.
Čakajú nás práce v exteriéri, s ktorými začneme po
veľkonočných sviatkoch v závislosti od počasia. Potrebujeme
navoziť zeminu a zatrávniť celú plochu, urobiť výsadbu
okrasných drevín, obmurovať plynovú a elektrickú prípojku,
osadiť ďalší mobiliár tak, aby všetko zapadlo do koloritu
sakrálnej kultúrnej pamiatky.  V interiéri potrebujeme dokončiť
sedes, a podľa návrhu architekta v súčinnosti s liturgickou
komisiou doriešiť obetný stôl a ambónu vo svätyni kostola.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prichádzajú
na brigády, vykonávajú akékoľvek práce a obetujú množstvo
svojho času.  Poďakovanie patrí aj všetkým rodinám a
dobrodincom za finančné obety, dary. V neposlednom rade
ďakujeme duchovnému otcovi za povzbudivé slová modlitby a
prosby, ktoré nám dodávajú silu pokračovať a vydržať až do
konca.                                                             Ing. Kamil Konečný
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Úprimne ma teší, že medzi tradície Benkoviec patrí aj januárový
Výstup na Inovec, ktorý sa tento rok uskutočnil po krásny 25-krát s
podporou obce. 86 priaznivcov turistiky sa 2.januára vybralo na zimnú
prechádzku po zelenej turistickej značke vedúcej popri studničke na
Malý a Veľký Inovec a pokračuje k hradu Čičva. V cieli - medzi hradbami
- sme sa zohriali pri ohníku a horúcom čaji, kto mal chuť, k dispozícii
bola na opekanie klobása alebo si zamaškrtil na výborných domácich
koláčoch. Účastníci si pri príležitosti jubilejného ročníka odniesli na
pamiatku turistický odznak, na ktorom sú vyobrazené symboly nášho
oddielu - ľalia zlatohlavá a turista v popredí siluety Inovca. 

Kto bude mať čas a chuť radi ho privítame v druhej polovici mája na
ďalšom tohtoročnom podujatí, ktoré nás zavedie do Štefanovskej boriny.
Cieľom nášho jarného pochodu bude vzácna rastlina - črievičník
papučkový (zákonom prísne chránená orchidea). 

Prechádzku sme si vyskúšali minulého roku, kedy túto poučnú a
súčasne nenáročnú turistiku organizovala naša obec a komunitné
centrum. Trasou nás sprevádzal pán učiteľ Michálek, ktorý ako vždy
pútavo rozprával nielen o črievičníku ale aj o okolitej prírode. 

Podrobnosti o pripravovanej akcii budú včas zverejnené.

KST Inovec Benkovce a podujatia v roku 2016

V mene KST Inovec sa chcem poďakovať za spoluprácu Obci
Benkovce a pani starostke pri organizovaní turistiky a tešíme sa na
ďalšie spoločné podujatia!            Eva Butalová, členka KST Inovec

Život je dar, ktorý sme dostali a nikdy nie je neskoro ho
začať žiť - povedal niekto múdry, tak prečo by sme sa
nemohli podľa toho riadiť. A o dôchodcoch v Benkovciach
môžeme povedať, že žijú. Veď Klub dôchodcov patrí medzi
najaktívnejšie organizácie v obci.

Tohto roku sme si zorganizovali dve opekačky na
Močiarkach, boli sme na "maľovaní vajíčok" v Malej Domaši,
na predstavení Kladzanského ľudového divadla, na oslavách
Dňa matiek aj na akcii  v rámci Mesiaca úcty k starším vo
Vranove nad Topľou.

Naši dôchodcovia sa zúčastnili aj na výstupe na Inovec
a na akcii Putovanie za črievičníkom papučkovitým.  Okrem
toho  chodievajú na pravidelné nedeľné potulky po našom
chotári, zdravý pohyb nezanedbávajú. Niektorých neodradí
ani upršané počasie.

Ako každý rok nám Obec  Benkovce  poskytla dotáciu
na dopravu na  výlet. Vybrali sme si národnú kultúrnu
pamiatku Solivar Prešov a kostol sv. Juraja, kde je vystavené
turínske plátno a v júli  púť seniorov do Levoče. V októbri
pre nás obec a  KC  zorganizovali príjemné posedenie s
kultúrnym programom.

Koncom roka 2015 dostal náš Klub dôchodcov ponuku
pripojiť sa k Jednote dôchodcov na Slovensku. Túto ponuku
sme prijali a už sa tešíme, že sa budeme môcť zúčastňovať
aj na ich akciách ako napr. športové hry. výstavy, rôzne
kultúrne akcie, ap.

Podstatnou zmenou v živote seniorov bolo otvorenie
stacionára pre dôchodcov v našej obci v januári 2016. Po
počiatočných obavách, čo také zariadenie bude obnášať
si dôchodcovia stacionár obľúbili a radi využívajú jeho
služby, ktorých nie je málo. Sú to chutné a lacné obedy,
posedenie pri kávičke alebo čaji, internet, denná tlač, rôzne
spoločenské hry, cvičenie pre seniorov, ručné práce,
masáže, Aby nám náhodou nebolo smutno, chodí nás
pravidelne rozveseliť harmonikár, s ktorým si radi

Akt iv i ty  dôchodcov zaspievame slovenské ľudové pesničky.     
Vždy sme chceli klubovňu, kde by sme sa mohli

stretávať a porozprávať sa, atd.. Stacionár nám toto
vynahradil a nezostáva nám len poďakovať zriaďovateľovi
pánovi Papiakovi, poslancom OZ Benkovce a starostke,
že využili ponuku na otvorenie stacionára v našej obci.

Anka Zemanová, predsedníčka JDS Benkovce
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Počet obyvateľov obce k 31.12.2015                                        529

z toho: ženy                                                                   283
                        muži                                                                    246
*Narodili sa:
-Matej Mičko, nar. 09.01.2015, Benkovce 89,
-Oliver Janič, nar. 16.04.2015, Benkovce 132,
-Alžbeta Pačová, nar. 04.05.2015, Benkovce 52,
-Benjamín Berdák, nar. 11.05.2015, Benkovce 71,
-Sofia Viktória Háberová, nar. 25.05.2015, Benkovce 49,
-Ema Zreľáková, nar. 24.07.2015, Benkovce 137,
-Michal Šiket, nar. 21.08.2015, Benkovce 39,
-Juliana Galliková, nar. 01.10.2015, Benkovce 11,
-Tomáš Feri, nar. 03.12.2015, Benkovce, ul. Ondavská 109/3.

                                                                                   Gratulujeme!
+Navždy sme sa rozlúčili:
-Jozef Stanovčák, Benkovce 4, zomrel 06.01.2015,
-Ján Macík, Benkovce 18, zomrel 19.02.2015,
-Michal Oľšav, Benkovce 44, zomrel 08.03.2015,
-Mária Sabolová, Benkovce 31, zomrela 27.08.2015,
-Ján Daňo, Benkovce, ul. Ondavská 106/10, zomrel 08.10.2015.

                                                                           Česť ich pamiatke!
Sobáše v roku 2015:
-Ján Nábožný, Benkovce 1,
-Pavol Pop, Benkovce 17,
-Matúš Háber, Benkovce 19,
-Ľubomír Púchy, Benkovce 29,
-Viktória Telepunová, Benkovce 41 (Kozáková),
-Tomáš Mikloš, Benkovce 54,
-Jozef Dudáš, Benkovce 58,
-Mgr. Katarína Oľšavová, Benkovce 62 (Hladká),
-Jana Šenitková, Benkovce 63 (Neubauerová),
-Nikola Turčíková, Benkovce 92 (Háberová),
-Lukáš Švarný, Benkovce 121,
-Katarína Kužmová, Benkovce 126 (Čintalová),
-Mgr. Dominika Olachová, Benkovce 133 (Kicáková),
-Matej Olach, Benkovce 133.

                                                                                  Blahoželáme!

Naši jubilanti:
„50“
-Jaroslav Oľšav, nar. 02.04.1965, Benkovce 60,
-Agáta Púchyová, nar. 09.04.1965, Benkovce 29,
-Gabriela Baníková, nar. 08.06.1965, Benkovce 77,
-Ján Kozák, nar. 09.06.1965, Benkovce 100,
-František Baník, nar. 18.11.1965, Benkovce 77,
-Ružena Chromá, nar. 22.07.1965, Benkovce, ul. Ondavská 109/3,
-Milan Butala, nar. 03.08.1965, Benkovce 136.

„60“
-Viktor Mihalenko, nar. 22.03.1955, Benkovce 67,
-Helena Sabová, nar. 16.05.1955, Benkovce 3,
-Ľubomír Baník, nar. 01.08.1955, Benkovce 63,
-Pavol Demeter, nar. 03.12.1955, Benkovce, ul. Ondavská 106/10,
-Anna Baníková, nar. 29.12.1955, Benkovce 63.

„70“
-Juraj Šofranko, nar. 04.06.1945, Benkovce 127.

„80“
-Ján Telepun, nar. 28.05.1935, Benkovce 46,
-Anna Butalová, nar. 25.09.1935, Benkovce 136.

„90“
-Mária Lukačinová, nar. 15.10.1925, Benkovce 10.
                                                                                  Blahoželáme!

                                                                    Mgr. Ľubica Sabolová

V období od 1. marca 2015 do 31. októbra 2015 v obci
Benkovce úspešne pôsobilo Komunitné centrum (ďalej KC)
zriadené obcou Benkovce,  ktorého aktivity a prevádzka boli
financované z prostriedkov Národného projektu Komunitné
centrá.

Činnosť nášho KC bola zameraná na rôzne oblasti života
občana obce. Pravidelne sa poskytovalo sociálne a kariérne
poradenstvo, príprava na školskú dochádzku (doučovanie),
sprevádzanie detí na autobusovú zastávku  a z nej, rôzne
záujmové krúžky a voľnočasové aktivity (volejbalový, futbalový,
stolnotenisový krúžok, cvičenie pri hudbe – zumba, pilates, body-
building, ďalej kreslenie, tanec, spoločenské hry, spev -
predovšetkým s deťmi). Okrem pravidelných aktivít naše KC
organizovalo aj nepravidelné skupinové aktivity (napr.
Medzinárodný deň Rómov, Deň Zeme - upratovacia akcia, výlet
na Šarišský hrad, putovanie za črievičníkom papučkovým, Deň
matiek a.i.) a nasledovné komunitné aktivity: v marci sme
zorganizovali Stolnotenisový turnaj, v apríli pri príležitosti Dňa
vtáctva sme mali prednášku s MVDr. Martinom Uhrínom, ktorý
nás potešil živou ukážkou vtáčikov a kvalitnou prednáškou.
V máji sme sa stretli na hromadnej akcii Staviame máje v našom
parku. Táto akcia bola sprevádzaná folklórnym vystúpením
skupín Konopianka a Rovina, doprevádzali ich deti z nášho cen-
tra svojím tancom. V júni sme oslavovali MDD akciou
Rozprávkový les, ktorá sa uskutočnila na futbalovom ihrisku.
Úspešnou akciou letných prázdnin bol Volejbalový turnaj o pohár
starostky obce, ktorý bol spojený so súťažou vo varení gulášu.
Jeseň sme začali peknou akciou Uvítanie detí do života, pri ktorej
sme privítali našich najmenších občanov obce. Poslednou akciou
bola oslava Dňa úcty k straším, na ktorej sa stretli starší občania
našej obce pri dobrej hudbe a pohostení.

 Doteraz sa nám pomocou Komunitného centra Benkovce
podarilo zlepšiť školskú dochádzku detí z KC, dosiahlo sa
zlepšenie učebných výsledkov detí z KC,  rozvinula sa spolupráca
s učiteľmi materskej a základnej školy, ktorú navštevujú deti z
marginalizovanej rómskej komunity (ďalej MRK). Tiež bolo
zaznamenané zlepšenie správania sa detí a mládeže voči
dospelým. Znížila sa kriminalita v obci,  zabezpečila sa
bezpečnosť chodcov - detí do školy a zo školy, organizovaním
rôznych stretnutí so zdravotníkmi sa zvýšila úroveň
informovanosti MRK o prenose chorôb, o plánovanom
rodičovstve. Podarilo sa dosiahnuť (na spoločných komunitných
aktivitách) čiastočné odstránenie bariér medzi MRK a majoritnou
skupinou obyvateľstva a vzájomnú akceptáciu oboch skupín.

  Momentálne čakáme na schválenie projektu KC, aby sme
mohli pokračovať v týchto, veríme, úspešných aktivitách.

   Mgr. Petronela Oľšavová

Aktivity KC  Benkovce
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Materská škola v Benkovciach mala k 15.09.2015 – 22 zapísaných
detí vo veku od dvoch do šiestich rokov. Neskôr nám pribudli 3 deti
z Malej Domaše. Podmienky vstupu do základnej školy v septembri
2016 spĺňajú 4 deti. Rodičia dieťaťa narodeného v októbri žiadajú
o predčasné zaškolenie. Ak im po absolvovaní potrebných vyšetrení
bude udelený súhlas, odíde v septembri do 1. ročníka základnej školy 5
detí.

Materské školy sú od roku 2003 podľa zákona 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v prevažnej miere
zriaďované obcou. Obec je ich sociálnym strategickým partnerom. Obec
ako zriaďovateľ zo zákona zodpovedá za podmienky, ktoré majú
základný význam pre funkcie a chod školy.  Materská škola
spolupracuje s obcou podľa platných  právnych noriem v rôznych
oblastiach. V oblasti pracovno-právnych vzťahov, v oblasti materiálno-
technického zabezpečenia a v oblasti verejno-prospešných aktivít.

V oblasti pracovno-právnych vzťahov obec vymenúva a odvoláva
riaditeľa školy, zabezpečuje organizačné zabezpečenie výberového
konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na
vymenovanie riaditeľa, určuje rozsah zodpovednosti a povinnosti
riaditeľky materskej školy.

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia obec poskytuje na
základe žiadosti finančné prostriedky podľa osobitného predpisu -
dotácie na mzdy a prevádzku. V čase letných prázdnin sa v našej škôlke
zrealizovala rozsiahla oprava a údržba akú si nepamätáme za
posledných desať rokov. Zamestnanci MŠ a obce odviedli poriadny
kus práce. Obec zabezpečila nielen pracovníkov na odstránenie
nedostatkov v budove materskej školy, ktoré nezodpovedali
hygienickým normám, ale zabezpečila aj materiál.  Zakúpil sa umývací
drez do kuchyne, vymenil sa nefunkčný ventilátor za funkčný s väčšou
kapacitou, odstránili sa  staré nátery a vymaľovali sa priestory kuchyne
hygienickou maľbou, presťahovala sa  spálňa do priestoru určeného na
spálňu, ktorému predchádzala príprava  miestnosti vymaľovaním
a zakúpením koberca. Presťahovali sme aj kabinet učebných pomôcok
z kuchynskej časti do priestoru, kde bola spálňa. Vymaľovali sme
chodbu a skladové priestory v kuchynskej časti, chlapi namontovali
nové stropné   svietidlá, rohové stropné lišty  a vymenili odstávajúce

Spolupráca materskej  školy  s obcou.

staré zadné vchodové dvere za nové. Do triedy, kde sa deti hrajú a
stravujú bol v prvom polroku 2015 zakúpený nový koberec
s dopravnou tematikou a podlahová krytina, čo významne kvalitatívne
zmenilo priestor po estetickej a praktickej stránke. Vymenili sa
nefunkčné umývadlové batérie a zatesnili sa škáry na toaletách
a v kuchyni kadiaľ prenikal zápach z kanalizácie. Areál zariadenia, ktorý
bol predtým voľne prístupný je teraz uzatvorený, uzamykateľný,
neumožňuje voľný pohyb cudzích osôb. Oplotený a uzamknutý je aj
priestor kotolne, čím sa zabránilo odcudzovaniu palivového dreva.
Zamestnanci obce vykonávajú aj  údržbu okolia materskej školy
kosením, hrabaním,  upratovaním a úpravou okolia.

V oblasti verejno-prospešných aktivít sa MŠ zapája do obcou
organizovaných podujatí s cieľom rozvíjať  kultúrne, spoločenské
a ľudové  tradície. Naše detičky potešili milým programom mamky a
babky pri príležitosti dňa matiek a  vianočnou akadémiou. Zúčastnili
sme sa  osláv dňa detí a navštívili sme novootvorenú knižnicu
a komunitné centrum. Sme radi, že obec poskytuje deťom vianočné
balíčky a balíček pri príležitosti medzinárodného dňa detí.

Spoluprácu materskej školy s obcou hodnotíme veľmi pozitívne.
Prajeme si, aby naďalej pokračovala v záujme zvyšovania kvality
pobytu detí v prostredí materskej školy.

                                        Chrenková Jana, poverená riadením MŠ

Dňa 25. 9. 2015 sme sa v kultúrnom dome stretli
s mamičkami a ich drobcami na akcii Uvítanie detí do života.
Deti z 1. stupňa si pripravili pod vedením Mgr. Petronely
Olšavovej  pre mamičky pesničky a básničky. Následne
starostka každé dieťa oficiálne privítala do života našej obce,
a to nasledovne: Rodičia vzali svoje bábätko a položili ho do
postieľky. Keď sa mu tam dobre ležalo, znamenalo to, že sa
mu bude v Benkovciach dobre bývať. Potom sa rodičia
podpísali do Pamätnej knihy obce ku menu svojho dieťatka
a nakoniec si prevzali od starostky gratuláciu a krásny darček.
Bolo pekné vidieť mladé rodiny s ich malými deťmi. Veríme,
že o rok sa stretneme s ďalšími a táto tradícia bude
pokračovať.      Mgr. Katarína Hladká

Celkové príjmy a výdavky na rekonštrukciu kostola

PRÍJMY OD 19. 2. 2012 DO 29. 2. 2016               79 605,00 €
VÝDAVKY OD 28. 9. 2010 DO 29. 2. 2016             137 025,39 €

PRÍJMY OD 1. 3. 2015 DO 29. 2. 2016
                                                                                   SUMA

milodary na rekonštrukciu kostola                              3 930,00 €
zbierky na rekonštrukciu kostola                             15 609,00 €
                                                      S P O L U                19 539,00 €

VÝDAVKY OD 1. 3. 2015 DO 29. 2. 2016
                                                                                     SUMA

poplatky na rekonštrukciu kostola                                 560,00 €
reštaurovanie oltára, sôch a krížovej cesty - doplatok    5 770,00 €
výroba a montáž okien, dverí, líšt a parapet - doplatok      700,00 €
úpravy okolia kostola     6 732,75 €
ozvučenie kostola        164,13 €
zariadenie interiéru kostola        273,31 €
doprava stavebného a ostatného materiálu        580,82 €
občerstvenie, obedy                                                          334,75 €
                                                      S P O L U               15 115,76 €

REKONŠTRUKCIA KOSTOLA
Uvítanie detí do života
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Poďme sa v tomto príspevku pozrieť do našich Benkoviec v roku
1937. Dozvieme sa, ako dôsledne sa úradovalo na obecnom úrade, kto
sa toho zúčastňoval, ktorí Benkovčania boli vtedy poslancami obecného
zastupiteľstva. Povedia nám to dokumenty zachované v Štátnom archíve
vo Vranove nad Topľou.

V novembri roku 1937 sa do stavu zamestnancov obce a do štatútu
obce dopĺňalo miesto notárskej výpomocnej sily. Na obvodnom notariáte
v Sedliskách, kam Benkovce patrili, pribúdalo úradnej agendy
a úradovania. Rozhodlo sa, že pri Obvodnom notárskom úrade
v Sedliskách bude ustanovené miesto notárskej výpomocnej sily so
zameraním práce na jednotlivé obce patriace do notárskeho obvodu,
pričom tieto obce sa budú spolupodieľať na jej financovaní. O priebehu
tejto úradnej záležitosti sa zo zachovaných písomností dozvedáme
nasledovný príbeh:

Starosta obce Benkovce Ján Stanko zvolal zasadnutie obecnej rady
(malého operatívneho orgánu zastupiteľstva), ktorého sa zúčastnili:
Ján Stanko ako predseda, Jozef Mulár K., Jozef Mulár F. a Juraj Štecák
ako členovia a obvodný notár Pavel Beluš. Obecná rada pripravila návrh
na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Členov zastupiteľstva zvolal
starosta pozvánkou, ktorú tu uverejňujeme, na zhromaždenie na deň
05.09.1937. K platnému uzneseniu malo byť prítomných aspoň 2/3
členov. Na zadnej strane pozvánky je uvedený zoznam vtedajších členov
obecného zastupiteľstva.  Boli to: Jozef Mulár K., Ján Stanko, Jozef
Zožčák st., Andrej Tomáš, Michal Alžo, Michal Lancoš, Jozef Mulár
F., Ján Ješko, Michal Kužma, Jozef Grec, Juraj Štecák a Jozef Mulár
B.. (Asi nás zaujmú traja poslanci s rovnakým menom Jozef Mulár –
rozlišovali sa písmenami K., F., B. (prečo?) za menom je to tak aj na
iných dokumentoch a aj sa tak podpisovali.) Zvolaného zasadnutia sa
podľa zachovaného výťahu zo zápisnice zúčastnilo 11 členov
zastupiteľského zboru (chýbal Juraj Štecák). Súčasní Benkovčania si
z uvedeného zoznamu môžu pozrieť, koho si ich predkovia volili pred
80 rokmi za svojich poslancov v obecnom zastupiteľstve, môžu si
prípadne nájsť svojich príbuzných, zistiť, ako sa zmenili priezviská,
ktoré už v obci dnes nie sú. Na dvoch dokumentoch nájdeme aj podpisy
všetkých členov zastupiteľstva. Vidíme, že ide napospol o podpisy
napísané ťažkými upracovanými rukami. Páni poslanci neboli páni, ale
tvrdo pracujúci roľníci.

Ako a kto úradoval  v Benkovciach pred 80 rokmi

Roman Olšav má 31 rokov, pochádza z Benkoviec a pracuje vo firme
Drevokom. Posledné dva roky strávil v zahranièí a predtým žil dva roky v
Bratislave. Teraz sa vrátil domov do rodných Benkoviec a dúfa, že si tu raz
založí rodinu.

Preèo si odišiel do Austrálie?
Chcel som sa nauèi� nové veci, jazyk, vidie� nové kultúry  a cestova�.
Èo si tam robil? Aký bol tvoj denný harmonogram?
Uèil som sa jazyk a pracoval som pre stavebnú firmu. Ráno som šiel

do práce a keï som v práci skonèil, èakala ma každý veèer škola.
Èo sa ti páèilo na živote v Austrálii?
Je to krásna krajina s úchvatnou prírodou. V Austrálii je  ve¾a možností,

spoznáte tam ¾udí z rôznych krajín.
Nebolo ti smutno za domovom a rodinou? Necítil si sa tam sám?
Jasné, že mi chýbala, ale dnes nie je problém komunikova� aj z Austrálie.

A to pohodlne cez telefón. S rodinou  sme boli v kontakte.
Preèo si sa vrátil? Nechcel si tam osta� ži�?
Vrátil som sa, lebo som sa tu narodil. Mám tu rodinu a Slovensko je

krásna krajina.
Precestoval si Austráliu, Tasmániu, Nový Zéland, Malajziu, Thajsko,

Vietnam, aj Kambodžu. Ktorá krajina �a chytila za srdce najviac?
A preèo?

Každá krajina je iná. Výnimoèná nieèím iným. Mòa osobne najviac
chytila za srdce Austrália. Aj kvôli tomu, že som tam strávil najviac èasu,

O výsledku zasadnutia zastupiteľstva boli občania Benkoviec
informovaní vyhláškou, ktorá bola vyvesená 14 dní na úradnej doske
pri obecnom úrade. Občania mohli podať proti prijatému uzneseniu
počas týchto dní odvolanie u starostu. Zaujímavé je, že obec musela po
skončení vyvesenia vydať o tom písomné svedectvo. Uznáme, že
v oboch prípadoch išlo o úradnícku dôslednosť. Vyhlášku i svedectvo
vám tu na ilustráciu prikladáme. Môžeme si všimnúť, že všetky
dokumenty obce popri starostovi podpisoval aj obvodný notár ako
zástupca štátu. V zachovanom výťahu zo zápisnice zo zasadnutia sa
dočítame, že benkovské obecné  zastupiteľstvo súhlasilo s ustanovením
spomínanej funkcie.

V ďalších dokumentoch nás prekvapuje, že až v marci v roku 1938
zvolal okresný náčelník Dr. Viktor Krenický benkovských členov
obecného zastupiteľstva na Notársky úrad do Sedlísk, aby uskutočnili
reálnu voľbu výpomocného notárskeho úradníka. V zachovaných
dokumentoch sa jeho meno nedozvedáme. Voľby sa 26. marca 1938
zúčastnili 9 benkonvskí poslanci. Podobný proces schvaľovania
notárskej výpomocnej sily prebehol aj v ostatných obciach notariátu.

                                                                                 M. Michálek

Dva roky v Austrálii

a to skoro jeden a pol roka. Spoznal som tam úžasných ¾udí, nádhernú
prírodu. Je to krajina neobmedzených možností, ¾udia sú milí, vždy ochotní
pomôc�. Po kope tam žijú rôzne národnosti a kultúry. Dokážu sa rešpektova�
a vychádza� spolu. Majú rešpekt k prírode, chránia si ju a snažia si ju
zachova� pre ïalšie generácie. Austrália je ve¾ký kontinent, bohužia¾ som
mal možnos� prejs� iba východné pobrežie od Cape Otway do Port Dou-
glas, ale bol to obrovský zážitok.

Myslíš si, žeby mladí ¾udia mali cestova� do zahranièia? Ak áno,
preèo?

Mladí ¾udia by mali vidie� svet, aby si vážili to, èo majú doma.
Ïakujeme za rozhovor a za to, že si sa vrátil



    Dňa 05.03.2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Oznamujeme Vám priebeh a výsledky hlasovania vo
volebnom okrsku č. 1 v obci Benkovce:

počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                 412
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                             229
počet voličov, ktorí odovzadali obálku podľa § 24                                    229
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny                                   0
počet platných odovzdaných hlasov                                                              225

POČET  PLATNÝCH  HLASOV  ODOVZDANÝCH
PRE  KAŽDÚ POLITICKÚ STRANU ALEBO KOALÍCIU:

Strana TIP                                                                                                    1
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)                                       1
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob. (OĽANO-NOVA)              14
ŠANCA                                                                                                        2
SME RODINA – Boris Kollár                                                                  16
MOST-HÍD                                                                                                 6
Slovenská národná strana                                                                        18
Odvaha-Veľká národná a proruská koalícia                                             1
Komunistická strana Slovenska                                                                 5
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS                   1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
VÝSLEDKY  HLASOVANIA

VO VOĽBÁCH  DO NÁRODNEJ  RADY  SLOVENSKEJ
REPUBLIKY  V  OBCI  BENKOVCE
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SMER – sociálna demokracia                                                                105
Kresťanskodemokratické hnutie                                                              16
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                                                14
#SIEŤ                                                                                                          7
Sloboda a Solidarita                                                                                  18

   Zápisnica  o výsledku volieb v obci Benkovce bola členmi
okrskovej volebnej  komisie prečítaná a uznaná za správnu,
o čom svedčia ich podpisy.
                             Mgr. Ľubica SABOLOVÁ, zapisovateľka OVK

„Niè ve¾ké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.“ Emerson R.W.
Žiaci zo ZŠ Slovenská Kajòa  získali za posledné dva roky nieko¾ko

ocenení v športových sú�ažiach. Nebolo by na tom niè zvláštne, no pokia¾
sa menšej dedinskej škole podarí získa� 1. miesto v okrese a umiestni� sa
aj v krajskom kole, to už za zmienku stojí.

 Naši žiaci sa zúèastnili tento školský rok vo všetkých kategóriách v
okresnom aj krajskom kole sú�aže OXDOG FLORBAL CUP. Žiaci 3. a 4.
roèníka v kategórii mini obsadili v konkurencii škôl  vo vranovskom okrese
krásne 1. miesto. Rovnaké umiestnenie si vybojovali žiaèky 5., 6., a 7.
roèníka v kategórii mladších žiaèok. Najkrajší úspech zažili žiaèky 8. a 9.
roèníka, ktoré sú�ažili v kategórii starších žiaèok. Nielenže zví�azili
v okresnom kole, na ktorom vyhrali aj nad mestskými školami ako sú ZŠ
Námestie Jána Pavla II., ZŠ Bernolákova èi ZŠ Kukuèínova, ale po tesnej
prehre 1:2 so Starou ¼ubovòou obsadili 3. miesto v krajskom kole. Tie
isté žiaèky v minulom školskom roku získali 1. miesto v okresnom kole
sú�aže Malý futbal v kategórii mladších žiaèok. V konkurencii, ktorá sa
ukázala v krajskom kole, akou boli základné školy zo Svidníka, Bardejova,
Prešova èi  Starej ¼ubovne, dokázali obsadi� 3. miesto.

Tešíme sa, že po dlhšom èase sa v našej škole opä� sústreïujú športové
talenty. Ve¾ká vïaka patrí uèite¾kám telesnej výchovy Mgr. Lucii Oslovièovej
a Mgr. Kataríne Hladkej, no najmä trénerovi Štefanovi Vasilkovi, ktorý už
nieko¾ko rokov nielen rozvíja talent našich žiakov, ale dokáže v nich vyvola�
nadšenie a chu� športova�, èo je dnes u detí vzácnos�ou. Za každým
úspechom našich žiakov sa skrýva aj tvrdá drina, hodiny tréningov
a odriekanie si viacerých ob¾úbených aktivít žiakov. Dievèatá obetovali
piatkové popoludòajšie nákupy v meste èi oddych doma za poèítaèom
a ostávali poctivo na každý tréning. Chlapci 3. a 4. roèníka taktiež nezahá¾ali.
Oceòujeme prístup žiakov zo špeciálnych tried, ktorí pomohli vybojova�
3. miesto v krajskom kole.  Vo finále  sa stretli so športovou školou ZŠ
Májové námestie z Prešova, ktorá bola od zaèiatku jasným favoritom celej
sú�aže. Chlapci sa nevzdávali, no v poslednej minúte zápasu inkasovali
gól, ktorý rozhodol o ich 3. mieste.  Je obdivuhodné, že o tento úspech sa

MLADÍ BENKOVÈANIA ZO ZŠ SLOVENSKÁ KAJÒA ZAŽÍVAJÚ ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

zaslúžili aj žiaci špeciálnej triedy. Na tomto príklade môžeme demonštrova�,
že aj títo žiaci sú šikovní, len potrebujú správne vedenie a motiváciu.

 Ve¾ká vïaka patrí vedeniu školy, ktoré sa nám snažilo zabezpeèi� èo
najlepšie podmienky na tréning. Po úspechoch v okresnej sú�aži riadite¾
školy Mgr. Marián O¾šav neváhal a zakúpil našim žiakom nové dresy
a futbalové turfy. Naša škola je dôkazom toho, že tam, kde žiakov spolu
podporujú vedenie školy, tréner i uèitelia, dokážu žiaci vybojova� ve¾ké
veci. Pretože zví�azi� nad najlepšími školami z okresov Bardejov, Stará
¼ubovòa, Humenné, Snina èi Prešov je pre našu školu ve¾ká vec.  Sme
škola poètom žiakov neporovnate¾ná s mestskými školami, nemáme
telocvièòu a napriek tomu sme dokázali vzbudi� u detí nadšenie, zmysel
pre tímovú spoluprácu, vytrvalos� i zodpovednos�.  Benkovce
reprezentovala Erika Kužmová, žiaèka 7. roèníka. Ïakujeme všetkým, ktorí
sa podie¾ajú na tomto úspechu, žiakom, rodièom, uèite¾om, trénerovi aj
vedeniu školy. Veríme, že v jarnej èasti nám už trojka nebude osudná
a prekvapíme aj lepším výsledkom.                      Mgr. Katarína Hladká
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 Knihy sú ľuďom tým, čím sú vtákom krídla. (John Ruskin)
Aj v dnešnej dobe masmédií a počítačov má kniha stále miesto.

Boli by sme tam, kde sme dnes, keby sme nemali prístup k poznatkom
ľudí žijúcich pred dávnymi vekmi, keď nás nemohla potešiť vtipná
beletria ani slová básnikov? Knihy a slová v nich sa zachovávajú po
celé roky.

Dňa 27.10.2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc starostka Benkoviec Ing. Viera Pavlišková slávnostne
znovuotvorila činnosť obecnej knižnice. Krátky program si pre našich
hostí pripravili mamičky s deťmi 1.stupňa ZŠ a materskej školy, tiež
učiteľky MŠ a zamestnankyne obecného úradu Bc. Alena Čečková
a Marianna Švarná. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila pani
riaditeľka  Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Mgr.
Emília Antolíková so svojimi spolupracovníčkami, a to  ekonómkou
knižnice Mgr. Danielou Molčanovou a knihovníčkou Mgr. Andreou
Maďarovou. Privítali sme medzi nami tiež riaditeľa Obvodného
pozemkového úradu vo Vranove nad Topľou Ing. Štefana Topľanského,
starostku obce Giglovce Ing. Zuzanu Bochovú, nášho stáleho
prispievateľa do obecných novín Mgr. Martina Micháleka a kronikárku
obce Mgr. Katarínu Hladkú.

Knižnica v obci Benkovce bola zatvorená približne 10 rokov
z dôvodu rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu. Po
znovuotvorení bol obnovený knižný fond. V súčasnej dobe je v obecnej
knižnici 1056 knižných titulov a 182 čitateľov. Obec vyčlení na rok

Znovuotvorenie knižnice v Benkovciach

určitú čiastku na nákup nových kníh. V knižnici majú čitatelia prístup
nielen ku knihám, ale aj ku počítačom s internetom. Naša knihovníčka
má pre najmenších čitateľov pripravené zaujímavé aktivity. Veríme, že
nielen deti podľahnú kúzlu písaného slova a stanú sa aktívnymi členmi
obecnej knižnice.

Ďakujeme našim hosťom za ich cenné poznatky a inšpiratívne
námety zo života. Tešíme sa na všetkých návštevníkov!

                                                                   Mgr. Katarína Hladká

,,Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia. Aj keď niečo vyparatím,
našim nepovedia.“  Aj týmito slovami by sa dal priblížiť sviatok
našich starých rodičov. Ako všetci dobre vieme, mesiac október
je mesiacom úcty k starším, a tak sa aj  deti zo ZŠ
Slovenská Kajňa pod vedením pani učiteľky Hladkej rozhodli v
spolupráci s obecným úradom  potešiť starých rodičov a
pripravili pre nich krásne nedeľné popoludnie.

Celý program otvorila svojim príhovorom starostka obce
Ing. Viera Pavlišková, ktorá  privítala milú návštevu - prednostku
Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Ing. Máriu Cingeľovú,
poslanca VÚC PhDr. Jaroslava Makatúru, duchovného otca Mgr.
Juraja Sitarčíka a všetkých prítomných. Starostka obce popriala
dôchodcom krásnu jeseň ich života. Nato ich potešili žiaci
svojimi básňami a vtipnou scénkou. Po nich vystúpila spevácka
skupina z Nižného Hrabovca a záver nám spestrila folklórna
spevácka skupina Konopianka zo Žalobína. Dôchodcom sa
podávala slávnostná večera, káva a zákusok. Všetci sme domov
odchádzali s úsmevom na perách.

Uctime si šediny
Celá krajina sa prebúdza späť k životu po dlhom

zimnom spánku.
 Ľadové kráľovstvo sa mení na uplakanú zem. Naše

ľadové nanuky visiace  zo   striech sa pomaly roztápajú
z pohľadu na úsmev slniečka. Jar prichádza lenivo, pretože
by chcela spať ešte päť minút. Ako prvé vstávajú snežienky.
Ich malé belasé hlávky vykukujú spod posledného zvyšku
snehu. Hlavičky sa dvíhajú a pozorujú vtáky vracajúce sa
z dlhej  cesty z teplých krajín. Počuť úžasný sonet
štebotajúcich spevákov. Aj včely oznamujú bzukotom
príchod jari. Včeličky usilovne tancujú vo vzduchu
z jedného kvetu na druhý a oberajú drahocenný nektár.
Maliarka Jar ešte nemá na štetci dostatok farby, ale začína
maľovať... Zatiaľ len skúša ľahkú zelenkastú farbu, ale
pustí sa aj do tmavších kútov zelene, ktorá vytvorí kontrast
dokonalej oázy. Ťahá sa ďalej k dúhovým farbám , aby
namaľovala lúku plnú kvetov. Žltá farba ako farba prvého
jagavého slnka jari bude patriť prvosienke. Pokračuje
oranžovou, oranžovou aká je len pri západe slnka, Tá patrí
narcisu. Červená ako krv v žilách našich, ktorý má
jedinečný tulipán. A kráľovská modrá, najjedinečnejšia akú
len hlbiny mora poznajú. Tajomstvo jej pozná taktiež
hyacint. Na zelenkastom koberčeku sa objavujú zlatisté
hlávky. Sú to púpavy. Jablone či marhule sa obliekajú do
veľkolepých svadobných šiat plných vône a prísľubu, že
z nich budú o pár mesiacov konáre plné šťavnatých plodov.

Stále je ešte zima, ale predsa v hĺbke svojho srdca
cítime, že je jar.        Tatiana Chovancová, 9. ročník ZŠ

Po zime, jar prichádza
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V rámci snáh o poznávanie nášho regiónu usporiadali
Obec Benkovce a Kumunitné centrum Benkovce 23. mája
2015 podujatie s názvom Pochod do Štefanovskej boriny –
Putovanie za črievičníkom papučkovým. Cieľom tejto akcie
bolo ukázať účastníkom – mladým a starším Benkovčanom
– našu najkrajšiu rastlinu – črievičník papučkový a jej vzácne
nálezisko v našom bezprostrednom regióne – chránené
územie Štefanovská borina. Cestou na trase Benkovce  -
Slovenská Kajňa  - Malá Domaša – Žalobín – chata Ľudmilka
- Štefanovská borina si pochodujúci mohli všímať aj iné krásy
našej jarnej prírody. Krásny a príťažlivý bol najmä pohľad
na naše Benkovce a ich okolie z okraja lesa nad Žalobínom.

Je hodno spomenúť, že prvý pochod do Štefanovskej
boriny za črievičníkom papučkovým usporiadali benkovskí
turisti pod vedením pánov Ľuba Baníka a Jozefa Klapáka
už v r. 1998. Neskôr nálezisko navštevovali benkovské deti
v rámci akcií ZŠ v Slovenskej Kajni. Boli roky, keď kvitnúcich
exemplárov črievičníka nachádzali účastníci veľa, inokedy
len pár. Na tejto našej návšteve boriny bolo kvitnúcich rastlín
priemerne – niekoľko desiatok vo viacerých skupinách.
Verme, že toto nálezisko jedincov krásneho kvetu – divu
prírody – črievičníka papučkového sa zachová aj do
budúcnosti. Prispejme k tomu všetci, ktorí sa tam
dostaneme.

Čím je črievičník taký zvláštny? Je to vlastne naša
orchidea. Ide o trvácu byl iny, patriacu do čeľade
vstavačovitých, ktorá je vysoká 40 – 50 cm, má 3 – 4  veľké
elipsovité listy objímajúce byľ. Mimoriadne krásne
a nápadné sú kvety žltohnedej farby nezvyklého tvaru –
podobajú sa črievičke či papučke a odtiaľ je aj názov rastliny.
Črievičník kvitne od mája do júna, v našej borine najčastejšie
v 2. polovici mája. Je rozšírený v strednej a severnej Európe,
na Kaukaze, na Sibíri. U nás rastie na mnohých miestach,
Štefanovská borina je jeho najvýchodnejšie nálezisko na
Slovensku a aj v Európe, potom rastie až na Kaukaze.
V našom regióne je ešte lokalita pri Skrabskom a najnovšie
bol nájdený aj nad Žalobínom. Táto rastlina rastie výlučne

Putovanie za èrievièníkom papuèkovým

na vápencovom a dolomitovom podklade, vo svetlých
teplých lesoch a na ich okrajoch. Je veľmi prísne chránená.

Štefanovská borina za Žalobínom nad obcou Štefanovce
je pre nás najbližšie položenou prírodnou rezerváciou. Ide
o chránené územie pre ochranu teplomilnej vegetácie.
V riedkom poraste kríkov, listnatých stromov a borovíc medzi
trávou rastú popri črievičníku aj mnohé ďalšie druhy
teplomilnej vegetácie, napr. vstavače, veternice, ostrice,
horčinka, mrvica. Územie  rezervácie je malé, má len pár
desať árov, ale svojím botanickým bohatstvom a významom
veľmi vzácne. Má aj svoje problémy  - ide totiž o okraj lesa
a hrozí prirodzené zalesnenie plochy drevinami.

Po návrate z chráneného územia si pár desiatok
účastníkov pochodu urobilo príjemné posedenie pri chate
Ľudmilka. Každý dostal na pamiatku pekný účastnícky list
so základnými informáciami, s mapkou a krásnou
ilustráciou. Tento náš pochod do Štefanovskej boriny by
nemal byť posledný, už tento rok bude usporiadaný Klubom
slovenských turistov Inovec Benkovce 2. ročník. Mal by sa
uskutočniť na konci mája a už teraz Vás, milí Benkovčania,
naň pozývame. Príďte, neoľutujete, veď uvidíte náš najkrajší
kvet a pobudnete v našej krásnej prírode.    M. Michálek
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