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“Kto je ten Ježiš Kristus, že sa odváži do všetkého 
sa miešať a neustále si žiadať, aby bol v našom živote 
na prvom mieste?” Takto nejako sa pýtame vždy, keď 
nie sme spokojní so svojím životom, keď o svojej vie-
re premýšľame, keď neraz prichádzajú výčitky svedo-
mia. Voči Kristovi sa dajú zaujať iba dva postoje: buď 
mu veríme, uveríme v jeho zmŕtvychvstanie, alebo ho 
budeme ignorovať a nedôverovať mu. Keby tak Ježiš 
žil medzi nami dnes, aký postoj by sme voči nemu zau-
jali? Neprenasledovali by sme ho, hoci možno niektorí 
by mu vyčítali. Nepribili by sme ho na kríž. Pozvali by 
sme ho na kávu, blahosklonne by sme si ho vypočuli 
a pred ostatnými by sme mu buď vyznali svoju vieru, 
alebo by sme sa mu vysmiali a a skritizovali ho. Mno-
hým je Ježiš Kristus nepohodlný a preto hľadajú všet-
ky možné prostriedky, aby ho mohli vymazať zo svoj-
ho života akýmkoľvek spôsobom. Raz chce ľudstvo 
poprieť jeho existenciu, raz ho degraduje a poníži na 
úplne obyčajného človeka. Inokedy sa evanjelium po-
važuje za knihu rozprávok. Nájdu sa však aj takí, kto-
rým je úplne jedno, či Kristus existoval, či vstal, či nie. 

Z času na čas sa my sami môžeme nájsť kdesi upro-
stred dezorientovaných a posvetštených davoch ľudí, 
ktorí zmýšľajú presne tak.

Vyznať svoju vieru, obhájiť ju slovom i životom, 
vedieť zdôvodniť, prečo verím, je to najpodstatnejšie 
v súvislosti so vzkrieseným Ježišom. Jedine takto sa 
stávame svedkami pre vlažných, ľahostajných a ne-
veriacich. Veď koľkí ateisti sa radostne vydali na ces-
tu viery v Boha, keď sa stretli so vzdelaným kresťa-
nom, ktorý autenticky žije svoju vieru. Dobrý kresťan 
nepotrebuje agitovať a presviedčať, ale svojím sprá-
vaním vie svoju vieru obhájiť. Kto sa teší z Ježišo-
vho zmŕtvychvstania a vo svojom srdci uverí, doká-
že aj neprestajne ďakovať za dar vykúpenia a slobo-
dy. Tej ozajstnej. Vidíme totiž ako dnes ľudia nevedo-
me prijímajú slobodu, ktorá je vlastne diktátom dru-
hých. Umelá inteligencia nahrádza život, ktorý jedi-
ne v Bohu má svoju plnosť, krásu a význam. Ak na-
ozaj uveríme, že Ježiš je živý, náš život bude napĺňa-
ný dennodenne hodnotou, ktorá sa nedá vyčísliť. A 
tou hodnotou je Ježišova prítomnoť skrze Ducha Svä-
tého, ktorého nám poslal po svojom zmŕtvychvstaní.

Priznajme, že častokrát svoju vieru nevieme žiť, a 
ani ju obhájiť v rozhovore s neveriacimi. Je potrebné 
robiť všetko preto, aby naša viera rástla. Aby sme sa 
nemuseli opýtať samého Krista:”Kto si ty?”, ako sa 
ho pýtali farizeji a zákonníci, keď ho chceli spoznať. 
Študujme Sväté Písmo, rozmýšľajme o náboženských 
pravdách, k svojim modlitbám pridajme aj rozjímanie 
nad Božím slovom. Nech teda naša viera v zmŕtvych-
vstaním Ježiša znova ožije, nech sa naše mŕtve srd-
cia znova rozbúchajú láskou, ktorá odolá všetkým po-
chybnostiam a pokušeniam. Vari nevieme, komu sme 
uverili?: “Pán je to!”

 duchovný otec Juraj

Viem, komu som uveril…

3131
Dátum:  Apríl 2017          Číslo: 31    Ročník: 19 

Z obsahu vyberáme
• Viem, komu som uveril..., str. 1
• Správa starostky o stave a hospodárení obce, str. 2
• Slovo kronikárky, str. 3

• Bez detí niet budúcnosti, str. 4
• Zo života MŠ, str. 6
• Čo sa urobili, str. 8
• Sme jdnota dôchodcov Slovenska, str. 9
• Delfin cup 2017, str. 12



Benkovské novinystrana  2

Vážení občania,
máme za sebou ďalší rok aktívnej práce, hospodárenia a bež-

ného života v našej obci. Aj napriek mnohým problémom, ktorým 
sme museli čeliť, podarilo sa nám zdarne ukončiť rok . V roku 
2015 bol nezávislým audítorom opäť vykonaný audit. Podľa sprá-
vy nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závier-
ky  obce Benkovce (auditu) k 31.12.2015 sa konštatuje, že  po-
diel celkovej sumy návratných zdrojov fi nancovania k skutočne 
bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka dosiahol 
úroveň 82,08%, čo predstavuje zníženie zadlženosti obce oproti 
predchádzajúcemu roku o takmer 13 %. Suma splátok návratných 
zdrojov fi nancovania neprekročila povolenú hranicu 25% z bež-
ných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Stav záväz-
kov po lehote splatnosti neprekračuje povolenú hranicu k bežným 
príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka.   Podľa názoru au-
dítora účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo fi nančnú 
situáciu obce Benkovce k 31. decembru 2015, výsledky jej hospo-
dárenia za rok, ktorý skončil k uvedenému dátumu sú   v súlade so 
Zákonom o účtovníctve.  Výročná správa o hospodárení obce Ben-
kovce za rok 2015  je zverejnená na adrese www.obecbenkovce.sk, 
v sekcii úradná tabuľa. Ako som  uviedla v predchádzajúcom čís-
le Benkovských novín, Zákon o účtovníctve určuje robiť audit za 
aktuálny účtovný rok až do 31.12. nasledujúceho roka, preto vždy 
uvádzame výsledky auditu rok pozadu.

V roku 2016 sa  naša obec zapojila do 16 projektov, z toho 11 
„veľkých“, zameraných na získanie dotácií zo štátnych fondov a 
eurofondov a 5 „malých“ zameraných na dotácie z rôznych nadá-
cií – VÚB, Poštová banka, SPP Spoločne, SLSP, nadácia Ekopolis. 
Cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny sme realizovali úspešne 
tri projekty: Praxou k zamestnaniu, Cesta z kruhu nezamestnanos-
ti a Dobrovoľnícka služba. Spolu sme cez tieto projekty zamest-
návali osem ľudí, ktorí vykonávali a plnili úlohy súvisiace s roz-
vojom obce a zabezpečením výkonu samosprávnych funkcií. Cez 
Program rozvoja vidieka na Poľnohospodársku platobnú agentú-
ru sme podali dva projekty. Jeden na opravu miestnej komunikácie 
za kostolom smerom k cintorínu a druhý na výstavbu multifunkč-
ného ihriska. Vypracovanie žiadostí a verejné obstarávanie za tieto 
projekty stálo obec nemalé peniaze a na začiatku tohto roka Minis-
terstvo pôdohospodárstva SR výzvu na multifunkčné ihriská zru-
šilo. Čiže Obec Benkovce a 2 000 ďalších obcí na Slovensku vy-
hodilo do vzduchu spolu 13 miliónov eur. Ministerstvo odôvod-
nilo zrušenie výzvy tým, že bola nesprávne vyhlásená a nespĺňa-
la kritériá požadované EÚ. V hre ešte máme výstavbu cesty. Ni-
kto z kompetentných však nevie povedať, kedy budú tieto projekty 
vyhodnotené a následné schválené. Cez Úrad splnomocnenca vlá-
dy pre rómske komunity sme sa uchádzali o dotáciu v pôsobnos-
ti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych po-
trieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komu-
nity na  „Rekonštrukciu miestnej komunikácie na Ondavskej uli-
ci k osídleniam s MRK“. Žiadosť nebola už druhý krát schválená z 
dôvodu  nedostatku fi nančných prostriedkov.   Cez  Program obno-
vy dediny formou dotácie z environmentálneho fondu sa uchádza-
me o NFP na projekt „Revitalizácia parku pri kostole sv. Imricha“.   
Z environmentálneho fondu žiadame dotáciu na dokončenie kana-
lizácie od obecného úradu po číslo domu 1.  V decembri nám Mi-
nisterstvo vnútra oznámilo, že sme získali dotáciu na rekonštruk-
ciu našej MŠ. Od zmluvy sme však museli odstúpiť, pretože pri za-
bezpečovaní verejného obstarávania sme zistili, že na dokončenie 
a kolaudáciu stavby by nám pridelená dotácia nestačila a vznik-
li by nám neoprávnené výdavky, čím by sa obec značne zadlžila.  
Máme však šancu uchádzať sa znova o tento grant vo 4. kole, kto-
ré je otvorené do konca júna 2017. V roku 2016 sme dotáciu z Mi-
nisterstva fi nancií SR nedostali, do KD sme však zakúpili nové sto-

ly, nový profesionálny sporák do kuchyne, novú chladničku a vy-
novili sme aj malú kuchynku pri OcÚ z dotácie z predchádzajú-
ceho roka. Namontuje sa aj ventilátor a digestor na odsávanie pár.  

Stav úverov a ostatných fi nančných výpomocí Obce Benkovce 
k 31.12.2016 je nasledovný: v Prima banke Slovensko, a.s., Micha-
lovce je zostatok vo výške 100. 583,51 € - úver na kultúrny dom a 
9 bytovú jednotku. V ČSOB, a.s., Prešov je zostatok 55. 547.72 € 
- úver na kotolňu na štiepku. Firme Antoš  dlhujeme ešte 2. 197,29 
€ za poskytnutie pôžičky na 5% spoluúčasť pri rekonštrukcii ve-
rejného osvetlenia.  Na výstavbu 5 bytovej jednotky nad základ-
nou školou poskytol Štátny fond rozvoja bývania v roku 2012 
úver vo výške 129.476,67 eur, ktorý obec spláca z nájomného. K 
31.12.2016  je zostatok tohto úveru 108. 612,71 €.

Významným dňom v živote našej obce bol 28.august 2016, 
kedy sme boli svedkami posviacky kostola sv. Imricha svätiteľom 
J.E. Mons. Bernardom Boberom arcibiskupom – metropolitom. 
Spoločnými silami sme dokončili božie dielo, ktoré bude slúžiť 
nám všetkým, hlavne veriacim Benkoviec a celej farnosti. 

Počas roka 2016 sme zrealizovali výmenu elektrického kábla k 
prečerpávačke za záhradou rodinného domu s.č. 124 v dĺžke cca 
200 m, čo bolo pomerne pracné, pretože výkopy sme realizova-
li ručne a bolo veľmi sucho. Výmena bola nevyhnutná z bezpeč-
nostných dôvodov. Pri príležitosti posviacky kostola sme zabezpe-
čili vyasfaltovanie chodníka vrátane prípravných prác pred asfal-
tovaním. Naši zamestnanci urobili lavičku pred kostolom, vynovi-
li čakáreň na autobusovej zastávke a pomáhali pri terénnych úpra-
vách okolia kostola. V jeseni sme opravili dlažbu pri Dome nádeje 
a vyrovnali terén v prednej časti cintorína pomedzi hroby, opravili 
sme aj nahnuté kríže. Pred kultúrnym domom od štátnej cesty sme 
upravili priestor položením zámkovej dlažby. Opravili sme volej-
balové ihrisko, natreli sme oplotenie futbalového ihriska, oživili 
sme farby preliezok na detskom ihrisku a v materskej škole. Bež-
né práce pri údržbe a čistení verejných priestranstiev ani nespomí-
nam. Ale čo chcem ešte spomenúť je kontrola z Inšpektorátu prá-
ce z Prešova, z dôvodu zmeny našej MŠ na elokované pracovisko. 
Výsledky kontroly boli uspokojivé, nedostatky ktoré kontrola zisti-
la boli včas odstránené a IP nám vydal potrebné kladné stanovisko.

Na  záver sa chcem srdečne poďakovať poslancom OZ, všet-
kým zamestnancom obce za odvedenú prácu pri rozvoji obce a ak-
tivitu počas podujatí organizovaných obcou, KC a spoločenskými 
organizáciami. Zvlášť sa chcem poďakovať pani Oľge Nazadovej, 
poslankyni Beáte Babinskej a poslancovi Slavomírovi Čečkovi za 
nezištnú pomoc pri príprave sladkých maškŕt na športové či kultúr-
ne aktivity obce, pani Edite Hromej a Lenke Gažovej za starostli-
vosť o našu národnú kultúrnu pamiatku a pánovi Petrovi Sabolovi 
za zabezpečenie nových dresov pre náš futbalový klub. 

Ing. Viera Pavlišková, starostka obce

Správa starostky o hospodárení a stave obce
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Príjmy:
-výnos dane z príjmov                    141.027,76
-miestne dane a poplatky
(daň z nehnuteľnosti, popl.za psa, TKO, stočné)   27.501,32
-príjmy z prenajatých budov a priestorov,
z predaja výrobkov, správne a ostatné poplatky       11.272,43
-úroky banke                                                                0,38
-refundácie                                                   8.009,39
-transféry – HN stravné, školské potreby, AČ DS,
KC, TSP, RAP, § 50j, § 54, prenesený výkon štátnej
správy, likvidácia odpadov                     60.312,27
-transfér – Nadácia pre deti Slovenska 396,56
-transfér-PSK                             1.000,00
-príjmy celkom:                              249.520,11               

Výdavky:
-mzdy a odmeny na dohodu      71.672,02                                                     
-odmeny členov OZ   1.545,35
-odvody poistného /SP, ZP/      22.386,36
-úroky z úverov                      3.149,77
-poplatky banke                         834,45
-príspevky – sponzorské, členské poplatky  4.893,97 
-cestovné  1.470,84
-telefón, mobily, poštovné, kolky, rozhlas a televízia 1.298,19                                            
-reprezentačné a potraviny na aktivity KC    769,33
-výpočtová technika, materiál, knihy a publikácie,
školenia, reklama, geom.plán....     9.335,72               
-voľby                                                823,45  
-požiarna ochrana -spracovanie agendy 668,35
-miestne komunikácie  1.812,67 
-TKO 2.062,17
-ČOV a kanalizácia 15.894,76
-5 b.j. - údržba    1.642,10
-rozvoj obce – § 10, § 12 MOS,
§ 54, § 50j, § 52a, § 52, TSP, KC  9.531,02
-vodné    847,31                           
-elektrická energia, plyn      7.061,02
-Kultúrny dom – drobné opravy   211,14
-Dom nádeje – drobné opravy        107,58
-Materská škola, školská jedáleň        42.575,76
-osobitný príjemca, HN stravné, školské potreby 9.773,73
-splátka faktúr KD a OCÚ  12.202,28
-splátka úverov a pôžičiek   21.412,88
-výdavky spolu:     243.982,22

 spracovala: Mgr. Ľubica Sabolová

Bilancia hospodárenia 
za rok 2016
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Harmonogram zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Benkovciach

od 02.01.2017 do 31.12.2017

25.02.2017  (sobota) – 18.00
28.04.2017  (piatok)  – 18.00
23.06.2016 (piatok) -  19.00
18.09.2017 (pondelok) – 18.00
08.12.2017 (pondelok) -  17.00

Zasadnutia OZ sú verejné a konajú sa v budove OcÚ v obecnej knižnici. 
Pozvánka je zverejňovaná na úradnej tabuli na www.obecbenkovce.sk. 
Pri  zmene termínu budú poslanci včas informovaní e-mailom 

Staroba patrí do scenára života každého človeka. Je to časový úsek, 
ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel ži-
vota. Starneme od chvíle, ako sme sa narodili. My mladí si to neuvedomu-
jeme. Myslíme si, že na všetko máme veľa času.   

V našej obci sa zvyšuje počet starších občanov, dôchodcov, ktorí sú 
mnohokrát osamelí a chýba im spoločnosť. Mnohí z nich majú svoje rodi-
ny, ale tie nežijú s nimi. Žijú v bližších alebo vzdialenejších mestách a osa-
melým ľuďom chýba kontakt s človekom, ktorý by si ich vypočul, porozprá-
val sa s nimi a urobil im aspoň na krátku chvíľu spoločnosť. Obec  sa sna-
ží vychádzať starším a osamelým občanom v ústrety, či už vybavením rôz-
nych administratívnych náležitostí, dobrou radou, organizovaním akcií a 
podobne.  Pri príležitosti životného jubilea  sme sa stretli na kultúrno-spo-
ločenskej akcii Stretnutie jubilantov a uctili sme si našich jubilantov srdeč-
ným blahoželaním a malou pozornosťou. 

Spolu s jubilantmi sme sa stretli v kultúrnom dome dňa 22. novembra 
2016. Hovoreným slovom  otvorili stretnutie  Mgr. Katarína Hladká a Mgr. 
Petronela Gaduš-Olšavová. Následne starostka svojím príhovorom priví-
tala jubilantov našej obce, ktorí oslávili v rokoch 2015 – 2016  krásnych 
„60“, „70“, „80“ „90“  a „92“ rokov, ktoré oslávila najstaršia občianka, pani 
Fuňáková.  Program pokračoval piesňou žiaka 7. ročníka Šimona Bajusa 
a milými básničkami žiačky 7. ročníka Karin Hudíkovej a žiačky 8. roční-
ka Eriky Kužmovej.  Naši jubilanti sa zapísali do Pamätnej knihy obce a 
po blahoželaniach nasledovalo vystúpenie folklórnej skupiny  Tovarnianka. 
Po príjemnom kultúrnom zážitku čakalo jubilantov občerstvenie.             

Chceme , aby  naši starší občania vedeli, že na nich nezabúdame, že si 
vážime ich celoživotnú prácu a skúsenosti. Tajomstvom peknej staroby je 
tešiť sa z každého prežitého dňa, z maličkostí, ktoré im robia radosť. Ma-
jme úctu k starým ľuďom a buďme im nápomocní pri každom ich kroku. Ani 
celý život by nám nestačil, aby sme sa dostatočne zavďačili za ich lásku a 
pomoc. Navštevujme ich a buďme s nimi čo najčastejšie, lebo čas uteká a 
nevieme koľko spoločných chvíľ nám zostáva. 

V 21.storočí, v tomto uponáhľanom a vystresovanom svete, nebude 
mať to šťastie zostarnúť veľa ľudí. Starobu budeme pokladať za dar a bu-
deme sa tešiť, keď sa vôbec dožijeme dôchodkového veku. Ako povedal 
V. E. Frankl: „Starý nemusí mladým závidieť ich možnosti, ktoré majú pred 
sebou, skôr sa má tešiť zo skutočnosti svojej minulosti - z vytvorených 
diel, zo skutočnosti milovanej lásky a pretrpených útrap.“ V tomto výroku je 
ukrytá veľká životná múdrosť. 

Na záver by som chcela všetkým našim dôchodcom, ale aj ostatným 
občanom našej obce popriať hlavne pevné zdravie, veľa optimizmu a veľa 
pekných chvíľ prežitých s milými ľuďmi. Verím, že sa stretneme aj v tomto 
roku a budeme môcť spolu stráviť príjemné chvíle.

Mgr. Katarína Hladká

Jar
Tá naša lúka zakvitla,

kvetmi skoro z jari.

Vstávajte snežienky, púpavy,

zelené šaty vám ponúkam,

všetky kvety jari.

Slniečko zvolalo z oblohy

Jar už prišla!

Príroda krásou ožíva,

Včelička sa ozýva.

Obloha je modrá,

Slniečko svieti, 

Včelička priletí.

Barbora Daňová, 
3. ročník ZŠ Slovenská Kajňa

Jarná lúka
Slniečko sa zobudilo,

Všetky deti pohladilo.

Veselo sa spolu hrajú,

Lúčne kvietky natrhajú.

Do trávičky posadajú,

Malú chrobač vyhľadajú.

Karolína Čečková, 2. ročník ZŠ 
Slovenská Kajňa

Veľkonočná jar
Teplé lúče svietili,

kvety rástli a šantili.

Deti s úsmevom na tváričke

maľovali vajíčko na trávičke.

Vtom zbadali zajačika malého,

Medzi kvetmi ho nevideli celého.

Liana Berdáková, 2. ročník ZŠ 
Slovenská Kajňa

Slovo kronikárky
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Základná škola v Benkovciach sa transformovala na denný stacio-
nár pre seniorov. Možno dobrá správa pre dôchodcov, ale vážny sig-
nál o stave našej obce. Vymierame. Tušili sme to už dávnejšie, no te-
raz sa to stalo silno viditeľným. Pri istej príležitosti som vyjadril svo-
je znepokojenie pani starostke. Zároveň som ju urgoval, aby sa niečo 
robilo pre rast pôrodnosti. Požiadala ma, aby som na túto tému niečo 
napísal do našich novín. Tak vznikol tento článok. 

 Štatistika a pozorovanie
 Vymieranie je dlhodobý a celoeurópsky trend, ktorý naštartoval v 

60.-70. rokoch 20. storočia. Dolná hranica na udržanie jednoduchej 
výmeny generácií je 2,1 dieťaťa na jednu ženu. (V praxi to zname-
ná tri deti na ženu.) Pre zaujímavosť: v roku 1989 túto hranicu v Eu-
rópe dosahovalo len Poľsko a Írsko. Pôrodnosť na Slovensku patrí 
dnes medzi najnižšie v Európe: 1,3 - 1,4 dieťaťa na ženu. Infostat v 
roku 2002 predstavil prognózu demografi ckého vývoja na Slovensku 
do roku 2050. Ukázal, že úbytok obyvateľstva sa nedá zastaviť, dá sa 
len spomaliť. Tiež predpovedal, že prvé viditeľné scvrknutie obyva-
teľstva sa objaví po 15-20 rokoch. Od roku 2002 uplynulo 15 rokov. 
Mal pravdu. Stačí sa prejsť po našej dedine. Vieme zrátať neobýva-
né domy. Ba dokážeme urobiť aj jednoduché predpovede, ktoré domy 
budú čoskoro opustené. Zaiste, treba počítať aj s migráciou, ale žiaľ aj 
tu pozorujeme smutný jav, že prípadní prisťahovalci do obce sú „vy-
važovaní“ odlivom našich mladých do zahraničia. Ak si povzdychne-
te, že taký je osud maličkých dedín, lebo všetko sa sťahuje do miest, 
tak sa mý lite: pred niekoľkými týždňami sa v košickom korzári obja-
vil článok o demografi ckom vývoji Košíc a Prešova. Počet ich obyva-
teľov niekoľko rokov po sebe klesá!

Pod koberec
Generácie, ktoré sa nedostatočne obnovujú, zaniknú. Je to neod-

vratný proces. No keďže prebieha pomaly, neberieme ho vážne. Pro-
blém zasúvame pod koberec.  Dnešnej generácii sa žije relatívne dob-
re. Profi tuje ešte zo zníženej pôrodnosti - nemusí sa s deťmi deliť o 
materiálne dobrá. Starnutie sa tak stáva bezbolestným. 

A politici? Vedia, že sú volení na 4 roky. Zvyčajne sa neradi púšťa-
jú do projektov, z ktorých bude mať spoločnosť osoh o 20 rokov. Je-
den zo spôsobov ako sa dá problém riešiť je ten, že sa nerieši. Krátko-
dobo výhodné, dlhodobo cesta do priepasti. „My nebudeme voličov 
dráždiť, po nás nech je hoci aj vojna.“  Potrebujú udržať spokojnosť 
voliča teraz a pre najbližšie voľby. Politici nechcú posilňovať zodpo-
vednosť občanov za budúcnosť tým, že ich motivujú žiť v stabilnej 
rodine, prijímať deti, ktoré sa neskôr postarajú o rodičov. Radšej vy-
tvárajú model, kedy sa  Matka - Štát o svojich občanov postará v kaž-
dej situácii  (z ich daní). Pokračujúci úbytok obyvateľstva sa „rieši“ 
postupným  zvyšovaním veku odchodu do  dôchodku. Je to len zdan-
livé riešenie - rieši dôsledky, nie príčiny. Nezastavuje vymieranie, ale 
len tlmí dopad na štátnu kasu.  

Strašiaky a omyly
Pretrvávajú v našich mysliach. Vytvárajú zmätok, brzdia snahu o 

zlepšenie. Spomeňme aspoň niektoré. Napr. debata o vymieraní Slo-
venska sa rýchlo ukončí poukazom na mnohodetné a zanedbané róm-
ske rodiny. Vraj podporou pôrodnosti len zväčšíme rómsky problém. 
K tomu len toľko: Podporu pôrodnosti treba dobre nastaviť. Ak ju 
niektorí zneužívajú, tak je zle nastavená a treba to opraviť, resp. vy-
meniť neschopných ľudí na ministerstve.  Okrem toho, nie je prav-
da, že väčší počet detí spôsobuje chudobu. Príčinou chudoby je skôr 
nedostatok čností, jednoducho povedané nevychovanosť. Kto nemá 
čnosť pracovitosti, šetrnosti, trpezlivosti, miernosti, sebaovládania a 
pod., veľmi ľahko upadne do chudoby aj keď nemá veľa detí. A nao-
pak: tam, kde rodičia majú vypestované čnosti a vedia ich odovzdá-
vať, väčší počet detí je skôr  znakom bohatstva a istoty. Kto sa chce 
presvedčiť, nech zájde na návštevu napr. do Lendaku.  Obec má 5000 
obyvateľov, mnohodetné rodiny sú skôr pravidlom. V MŠ a ZŠ je spo-
lu 1100 detí/žiakov. (predstavme si, že naša obec s 500 obyvateľmi by 
mala spolu v MŠ a ZŠ 1.+2. st. 110 detí/žiakov.). V žiadnom prípa-
de sa nepodobá na osadu s chatrčami. Je rozvinutá, moderná a hlav-
ne hemžiaca sa deťmi! 

Tu sa pristavme pri ďalšej námietke. Pri diskusii o deťoch neraz 
počuť názor, že žijeme v ekonomicky ťažkej dobe a viac detí si ne-
možno dovoliť. Nuž predovšetkým treba uznať, že je na rodičoch, 
aby posúdili, o koľko detí sa dokážu postarať. Na druhej strane treba 
povedať, že veľa raz je naša núdza len zdanlivá. Napr. je zjavné, že 
na Slovensku nikto nezomiera od hladu, ba práve naopak, mnohých 
ohrozuje obezita, t.j. prebytok. Je tiež  zjavné, že ani ľudia na vidieku 
nevyužívajú plodnosť zeme. Jednoducho to nepotrebujú. Úrodná zem 
tak zostáva ako nevyužitá potravinová rezerva. Iný príklad: žijúc v 
konzumnej spoločnosti mnohí dospelí nedokážu rozlíšiť medzi potre-
bami a túžbami. Myslíme si, že niečo potrebujeme, no pravda je taká, 
že  je to len neovládnutá túžba, ktorú v nás umelo vytvorila reklama či 
konzumné prostredie. Tak utrácame veľké  množstvo peňazí na zby-
točnosti - oblečenie, prestavby, nábytok, záhradné dekorácie, techni-
ku, relax... Konzumný človek je naučený míňať alebo sníva o míňaní. 
Preto má vždy pocit núdze. Napokon spomeňme rozšírenú predstavu, 
že vychovať deti znamená zabezpečiť ich materiálne. Z toho sa po-
tom vyvodzuje: čím menej detí, tým zodpovednejšia výchova. V sku-
točnosti to nie je ani potrebné, niekedy to nie je ani možné, a neraz to 
môže dieťaťu uškodiť. Dalo by sa odpovedať aj otázkou: Čo je viac? 
Dať núdznemu rybu, alebo ho naučiť chytať ryby?

Príčiny dnešného stavu  úbytku obyvateľstva 
Sú rôznorodé. Kedysi to bývali vojny, choroby, hlad. Dnešný úby-

tok má iné pozadie. Nastal napriek tomu, že detská úmrtnosť takmer 
nejestvuje, netrpíme hladom ani bombardovaním. Spomeňme zopár 
skutočností:

1. Rozšírenie potratov a antikoncepcie. Pred 60 rokmi (1957) boli 
aborty legalizované v Československu. Išlo sa v línii Sovietskeho 
Zväzu, ktorý ich uviedol už v roku 1920 ako spôsob uskutočnenia re-
volúcie v rodine - žena sa musí oslobodiť od jarma tehotenstva, kto-
ré na ňu uvaľuje muž. Po čase Stalin potraty zakázal, aby doplnil oby-
vateľstvo zničené v gulagoch a 2.svetovej vojne. V roku 1955 ich v 
ZSSR zaviedli znova. Štatistiky uvádzajú najvyššie čísla umelých po-
tratov na Slovensku koncom 80-tých rokov 20. storočia, kedy siahali 
na hranicu 50 tisíc ročne. Postupne sa rozšírilo užívanie hormonálnej 
antikoncepcie, pri ktorej nie je možné štatisticky vyčísliť počet potra-
tov. Za rok 2016 štatistika uvádza 6500 chirurgických potratov.

2.Antikoncepčná mentalita, t.j. myslenie spoločnosti nastavené 
proti prijatiu dieťaťa. Táto mentalita je utváraná dlhodobo súčasne vi-
acerými vplyvmi, ktoré si ani neuvedomujeme, pretože sú umne pod-
súvané v elegantnom šate. Napr. už spomínaný konzumizmus - ži-
votný štýl utrácania peňazí a umelo vytvorených potrieb; ekonomiz-
mus - pohľad na svet očami zisku; relativizmus - každý si môže sám 
určiť, čo je dobré a správne;  individualizmus - sloboda a vôľa jedinca 
je nad všetkým; sexizmus - sexualita zúžená na príjemnosť bez zod-
povednosti; hyperfeminizmus - ženskosť postavená na imitácii muža 
a odmietajúca materstvo. Tieto kultúrne prúdy sú silno prítomné v na-
šej spoločnosti hlavne cez médiá a fakticky rozkladajú rodinný život, 
posilňujú sebectvo, oslabujú ochotu prijímať deti.

3. Nedostatočná rodinná politika, často antirodinná politika. Stru-
čne: najprv bola rodina, až potom štát. Štát má slúžiť rodine, chrániť 
celistvosť  rodiny, posilňovať väzby v rodine. Ak sú silné rodiny, bude 
prosperovať aj štát. Žiaľ, politici často priahajú rodiny do služieb štá-
tu (resp. svojich záujmov). Tu by sme mohli zoširoka písať o mater-
ských príspevkoch, daňovom zaťažení, rodinnom podnikaní, ochrane 
nedele, materských školách, školských osnovách, televíznych progra-
moch, opatrovateľských príspevkoch, ....

Čo môžeme robiť my
Priznajme, že každý z nás je aspoň troška zodpovedný za dnešný 

stav. Pripusťme, že každý z nás môže urobiť niečo. Zdá sa mi, že sto-
jíme ako spoločenstvo pred neľahkou úlohou. Iste nebude stačiť, ak 
sa bude snažiť len starosta. Vyžaduje si to súčinnosť čím viacerých. 

1. Zmeniť pohľad na dieťa. Vytvárať v našich rodinách  atmosféru 
prijímania detí a radosti z detí. Dieťa je dar. Túto pravdu treba oprá-
šiť a premeditovať. Treba jednoducho uveriť, že dieťa nás môže obo-
hatiť, prekvapiť, očariť, dať nový zmysel všetkému nášmu namáha-
niu. Treba sa zriecť nevhodných slov, ktoré zabíjajú zmysel pre ma-
terstvo. Tehotná žena nerada počuje, že je „hrubá“. Je hrubé povedať 
žene „hrubá“. V skutočnosti je krásna, požehnaná, hodná úcty a po-

Bez detí niet budúcnosti
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moci. Tehotenstvo nie je choroba, ani hanba. Je to najvznešenejšie po-
slanie ženy. Takú atmosféru treba vytvárať, také presvedčenie treba 
vštepovať už malým deťom. 

2. „Dieťa musí byť považované za verejného priateľa číslo jedna.“ 
(Alfréd Sauvy.) T.j. robiť serióznu rodinnú politiku (aj v obci). Rodin-
ná politika je čosi iné ako sociálna politika. Sociálna politika sa za-
meriava na krátkodobú solidaritu pre jednotlivca. Rodinná politika je 
dlhodobá a podporuje solidaritu medzi generáciami. Zopár príkladov: 
cestovanie pre všetkých študentov zdarma je skôr sociálny projekt. V 
Krakove a Varšave môžu cestovať zdarma rodiny s troma a viac deť-
mi. To je projekt, ktorý uznáva jedinečný prínos viacdetných rodín. 
Alebo ženy (niekedy aj muži), ktoré sú doma s deťmi počas prvých 
troch rokov. Ich spoločenský prínos je vysoko kľúčový, no ich  fi nanč-
né ocenenie je hlboko pod minimálnou mzdou.

Antirodinným nápadom je dotácia na jasle, aby sa matka mohla za-
mestnať. Je to podpora odlúčenia dieťaťa od matky. Prečo radšej ne-
dať podporu matke, aby sa nemusela zamestnať?  Aj v tomto prípade 
je kdesi v pozadí nevypovedaný odkaz, že dieťa je príťaž. Na úrovni 
miestnej politiky sa to ľahko vysvetlí na príklade poplatkov. Zvyčajne 
sa odvádzajú podľa počtu osôb v domácnosti.  Najpočetnejšie rodiny 
platia najviac, hoci práve ony najviac investovali do dlhodobého spo-
ločného dobra, ktorým sú prijaté deti. Rodinná politika dáva opačný 
odkaz rodičom: dieťa je spoločenská hodnota! Vaše deti sú naším bo-
hatstvom. Budeme vám pomáhať.

3. Formácia. Ak mladým včas a dobre vysvetlíme zmysel manžel-
stva a hodnotu rodičovstva, ochotnejšie sa na to podujmú. V prostre-
dí, kde žijem a pracujem, som každodenne obklopený mnohodetný-
mi rodinami. Nie sú to však žiadne náhodné javy. Dostali dobrý zá-
klad od rodičov, alebo v mládežníckych či študentských spoločenst-
vách. Dobre vyformovaný s ľahkosťou zvláda to, čo je inému zaťaž-
ko. Jednoducho: povedz mi, čo čítaš, čo pozeráš, s kým sa stretávaš, 
a ja ti poviem, kto si.

4. Dobrý dialóg. Zdá sa mi, že zlepšenie nastane len cez vzájomnú 
komunikáciu na rôznych úrovniach - starosta s poslancami, rodičia s 
dospievajúcimi deťmi, manželia medzi sebou, duchovný s rodinami, 
mladé rodiny navzájom. Treba počúvať, čo by privítali mladé rodiny; 
treba sa rozhliadnuť, ako robia rodinnú politiku inde; Napokon, nie-
kedy sa viac povie osobným svedectvom než slovami. A veľkoduš-
ní rodičia, ktorí príjmu viac detí,  sú ozajstnými svedkami! Máme ich 
medzi sebou. Treba im poďakovať a možno sa aj započúvať.

Ak je v trupe lode diera, zateká voda a hrozí potopenie, nikto nerie-
ši hrdzavé zábradlie alebo špinavú dlážku. Najprv treba zastaviť po-
tápanie. Rovnaká logika nám diktuje, aby sme v obci prioritne riešili 

obnovu spoločenstva.  Až potom má zmysel všetko ostatné snaženie. 
Môže sa nám zdať, že my sme malí hráči  na vykonanie veľkých 

zmien. No všetci môžeme vkladať malé kamienky do veľkej mozai-
ky. Seneca raz povedal: „Neodvážime sa nie preto, lebo veci sú ťažké, 
ale ťažké sú preto, lebo sa neodvážime.“ Treba odvahu. Inak zanechá-
me našim deťom nezávideniahodnú situáciu. 

Dušan Škurla, ml.

Január 
Privítanie Nového roka 2017 pred Obecným úradom 
Zimný výstup na Inovec – 26. ročník
Február 
Fašiangy – karneval pre deti a rodičov 
Marec 
Týždeň slovenských knižníc v obecnej knižnici  
Deň učiteľov 
Benkovce v toku času – výstava fotografi í spojená s výsta-
vou výrobkov umelcov regiónu
Apríl 
Vydanie 30.  čísla Benkovských novín 
Máj 
Deň matiek – oslava spojená s vystúpením detí z MŠ a ZŠ 
Sadíme my máje ... 
Putovanie za črievičníkom papučkovitým do Štefanovskej 
boriny – 3. ročník
Jún 
Deň detí – športové aktivity, prezentácia hasičskej jednotky, 
prezentácia kynologického výcviku 
Nohejbalový turnaj nielen pre otcov 

Júl 
Sviatok sv. Cyrila a Metoda – volejbalový turnaj o pohár sta-
rostky – 7. 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 
Rozozvučanie sŕdc – posedenie s jubilantmi
December 
Rozsvietenie stromčeka v obecnom parku 
Mikuláš pre deti 
Prijatie betlehemského svetla v kostole sv. Imricha 
Betlehemci 
Spoločná rozlúčka so starým rokom a ohňostroj 

Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2017 v obci Benkovce

Tento plán bol schválený na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Benkovciach dňa 25.02.2017 a počas roka sa môže 
dopĺňať podľa potreby
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V školskom roku 2016/2017 je v materskej škole v Benkovciach 
zapísaných 23 detí od troch do šiestich rokov. Výchovno - vzdeláva-
ciu činnosť zabezpečujú dve pedagogické pracovníčky: Chrenková 
Jana, ktorá je poverená riadením a Baníková Anna. Prevádzka v MŠ 
trvá od 7:00h – 16:00h, do materskej školy prijímame aj deti dvoj-
ročné s podmienkou, že ovládajú hygienický návyk – použitie WC.

Dôležitou podmienkou správnej životosprávy dieťaťa je strieda-
nie činností a rôznych druhov aktivít, ale aj to, aby miera zaťaženia 
určitou činnosťou bola primeraná silám detského organizmu. Život 
v MŠ je organizovaný podľa denného poriadku – rozpisu denných 
činností: po otvorení MŠ sa deti postupne schádzajú, potom nasle-
dujú hry a herné činnosti podľa predstáv detí, spoločné diskutova-
nie, návrh aktivít, pohybové a relaxačné cvičenia. Okolo pol desi-
atej nasleduje osobná hygiena a desiata. Do dvanástej prebiehajú 
edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej, poznávacej, pohybo-
vej, hudobno - pohybovej, výtvarnej a grafomotorickej oblasti a roz-
voj pracovných zručností a návykov, pobyt vonku - vychádzka na 
školský dvor. Pred a po obede je opäť osobná hygiena, čistenie zu-
bov a odpočinok. Popoludní od 14.15 sa realizujú pohybové a rela-
xačné cvičenia, hygiena, olovrant. Od 15.00 hodiny do  16.00  - hry 
a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo us-
merňované.                                                                                                                   

Každá organizačná forma denného poriadku je zameraná na in-
tegrované realizovanie komplexnej starostlivosti o dieťa po strán-
ke výchovnej a vzdelávacej. Materská škola je akceptovateľným 
partnerom pre rodičov, predstaviteľov miestnej samosprávy a iných 
osôb, s ktorými vstupuje do kontaktu. S rodičmi sa pedagógovia 
majú možnosť stretávať pri rannom preberaní a popoludňajšom 
odovzdaní detí,  náhodne na ulici, v obchode, na spoločenskom po-
dujatí,  na akciách organizovaných pre rodičov - vystúpenia detí.

Preferujeme neformálne kontakty s rodičmi za účelom spoloč-
ného záujmu o dieťa a rozvoj jeho osobnosti. Najväčšiu účasť na 
stretnutiach zaznamenávame už tradične na vystúpeniach detí pri 
príležitosti osláv sviatkov: Mesiac úcty k starším, Vystúpenie pri 
stromčeku, Deň matiek. V rámci spolupráce nám komunitné cent-
rum organizovalo fašiangový karneval, na ktorom sa zúčastnili ro-
dičia s deťmi a v marci, mesiaci knihy, sme navštívili knižnicu. Pre 
deti pracovníčky komunitného centra pripravili občerstvenie, pre-
mietli rozprávku Máša a medveď a vytvorili príjemnú atmosféru, z 
čoho mali deti radosť. Do komunitného centra nás pozývajú aj po-
čas školského roka, čo radi využívame a napĺňame tým u detí potre-
bu zábavy, radosti a pohybu. Pracovníčky komunitného centra usku-
točnili návštevu v materskej škole počas pobytu vonku kde sa zah-
rali spoločne s deťmi.

Všetky kontakty a aktivity zo strany obce veľmi oceňujeme a 
vážime si ich. Chcem sa poďakovať pani starostke Ing. Viere Pav-
liškovej, že na nás nezabúda a podporuje predprimárne vzdeláva-
nie v obci.

Jana Chrenková - poverená riadením MŠ

Zo života MŠ

Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve najvýznamnejším a najdôležitejším sviat-
kom cirkevného roku. Kresťanstvo spojilo pôvodné pohanské znovuzrodenie jari a 
príchod hospodárskeho roka s oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Zvyky spoje-
né s veľkonočnými sviatkami majú hlbšie korene a vo väčšine obcí, aj keď s menší-
mi zmenami pretrvávajú dodnes. Išlo o rôzne činnosti zabezpečujúce zdravie a pro-
speritu pre všetkých členov rodiny. Týždeň pred vyvrcholením pôstneho obdobia sa 
slávila tzv. Kvetná nedeľa. V tento deň sa v kostoloch na znak príchodu Ježiša Kris-
ta do Nazaretu svätili bahniatka, ktoré získali ochrannú funkciu.  

Cyklus veľkonočných obyčají sa začínal na Zelený štvrtok. V tento deň sa v kos-
toloch „zväzovali“ zvony, prestávalo sa na nich zvoniť. Až do vzkriesenia nahradi-
li zvuk zvonov veľké rapkáče na znak umučenia Ježiša Krista. Ich hluk mal ochrá-
niť celé spoločenstvo od nepriaznivých a nadprirodzených síl. Naši predkovia jed-
li v tento deň najmä zelenú stravu ako špenát či kapustu, aby boli po celý rok zdra-
ví. Na Zelený štvrtok ženy a dievčatá pripravovali a v cibuľových šupkách farbi-
li veľkonočné vajíčka. Neskôr sa zdobili voskom a postupom času pribúdali aj ďal-
šie modernejšie techniky. 

Veľký piatok bol deň prísneho pôstu. V minulosti sa ľudia chodili skoro ráno 
umývať k tečúcej vode potoka. Toto obradné umývanie im malo zabezpečiť zdravie 
počas celého roka. Počas dňa sa ženy venovali príprave veľkonočného jedla – paski. 
Upiekli veľkonočný koláč, uvarili šunku, klobásy, pripravili hrudku z mlieka a va-
jec. Nesmel chýbať ani veľkonočný baránok, ktorý bol ozdobený sladkou plnkou. V 
tento deň sa mali otvárať hory, ktoré vydávali svoje poklady a nemalo sa nič požičia-
vať, lebo požičaná vec by mohla byť začarovaná; nesmelo sa manipulovať so zemou 
(ryť, kopať) ani prať bielizeň, lebo by bola namočená Kristovou krvou. 

Na Bielu sobotu gazdinky už od rána do košíka chystali a dodnes chystajú veľko-
nočné jedlá – pasku, ktoré potom zaniesli do kostola na posvätenie. Do košíka pekne 
poukladali koláč, šunku, klobásky, hrudku, slaninu, vajíčka, maslo, soľ, poper, cviklu 
s chrenom a pálenku (dnes sa už veľmi nedáva). Košík sa prikryl bielym tkaným ruč-
níkom. Veľkonočné jedlá posvätil po vzkriesení kňaz pred kostolom (u rímskokatolí-
kov na Bielu sobotu a u gréckokatolíkov skoro ráno na veľkonočnú nedeľu). Po po-
svätení sa každá gazdiná ponáhľala s košíkom domov, lebo verili, že vďaka rýchle-
mu príchodu domov, im nebudú utekať kravy z poľa a skoro ukončia žatvu. Po prí-
chode do dvora raz obehla s košíkom okolo domu. Až potom s kresťanským pozdra-
vom Pochvaľeni Ježiš Kristus (rímskokatolíci) alebo Christos voskres (gréckokatolí-
ci) vošla do domu. Následne položila košík na stôl a vyložila všetky jedlá. Nakrájala 
ich na tanier a všetci sa spoločne pomodlili a jedli. Počas konzumácie nesmela odísť 
od stola, lebo sa verilo, že počas celého roka by nemala ani chvíľu voľného času. Ne-
smela ani piť vodu, vraj aby vtáci neozobávali mladú pšenicu. Spomenuté zvyky sa 
zachovali až na malé odlišnosti takmer v každej obci dodnes.    

Veľkonočnou nedeľou sa opätovne rozozvučali zvony v kostoloch. V domácnos-
tiach sa nič nevarilo, pretože sa celý deň jedli len posvätené jedlá. Od zvykov, ktoré 
boli spojené s týmto dňom sa upustilo a dozvedáme sa o nich len z počutia. Za spo-
menutie stojí napr. Poobede po omši a po popoludňajších pobožnostiach, keď diev-
čatá vyšli z kostola, chodili po dedine, spievali obradové piesne a tancovali chorovo-
dy (Hoja Ďunďa, Na dzive huši,...). Dievčatá boli oblečené v bielych blúzkach a bie-
lych sukniach.  Tieto tance patrili k najstarším slovenským ľudovým tancom.  

Veľkonočný pondelok, tak ako to býva aj dnes, patril mládencom a oblievačke. 
Ľudia verili, že voda má blahodarné účinky na  zdravie a krásu dievčat. Už od skoré-
ho rána chodili po dedine malí oblievači, ktorí zašli do každého domu, kde mali diev-
ča. Oblievalo sa vodou, neskôr používali aj voňavky. Za oblievačku ich dievčatá od-
menili koláčom, vajíčkom, ktoré je znakom životného kolobehu alebo peniazmi. Po-
poludní prišli na rad starší parobci, ktorí väčšinou vytvorili skupinky a tak postupne 
po domoch obchádzali všetky dievčatá. Tie sa pred nimi často skrývali. Keď ich mlá-
denci našli, obliali ich vedrami vody tak, že na nich neostala ani nitka suchá. K veče-
ru sa všetci, dievčatá aj chlapci, zišli pred krčmou. Zábava začínala dievčenskou ka-
ričkou a potom nasledovali párové tance, najčastejší bol čardáš. Vyvrcholením zába-
vy bol parobský tanec „prečekavany“, kde mládenci ukazovali, ako vedia zacifrovať 
s ostrohami na čižmách. Do tanca im väčšinou hrala cigánska muzika. 

Tieto zaujímavé tradície sa kedysi dodržiavali takmer vo všetkých rodinách a 
odovzdávali sa z generácie na generáciu. Dnes však moderný život priniesol ich po-
stupný zánik. Len občas sa niektoré zjavia na nejakých slávnostiach, čo je iste škoda.  

                                                           Mgr. Petronela Gaduš Oľšavová

VEĽKÁ NOC VO ZVYKOCH A TRADÍCIÁCH 
Z OBLASTI HORNÉHO ZEMPLÍNA
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Činnosť nášho KC sme začali v období od 01.05.2016 a pokračuje-
me úspešne  aj v ďalšom roku. Obec Benkovce zriadila Komunitné cent-
rum s pomocou  Národného projektu Podpora vybraných sociálnych slu-
žieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ) realizo-
vaného Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR).

Hlavným cieľom Komunitného centra je poskytovanie komplexných 
sociálnych a komunitných služieb jednotlivcovi, rodine a komunite, kto-
rá z rôznych dôvodov nemá možnosť na zabezpečenie vlastnej pomo-
ci, sociálnej mobility, osvojenie si sociálnych zručností a vlastnú seba-
realizáciu.

Každý mesiac sme organizovali  komunitnú  aktivitu väčšinou v spo-
lupráci s obcou. V minulom roku to boli aktivity ako Putovanie za črie-
vičníkom papučkovitým, Staviame my máje v našom parku, Deň matiek, 
Nohejbalový turnaj,  Volejbalový turnaj, Rozprávkový les, Uvítanie detí 
do života, Deň úcty k starším, Mikuláš a Betlehemci. V tomto roku sme 
začali aktivitou -  premietanie fi lmu Čierno biely svet, ktorý aj napriek 
nižšie účasti mal pozitívny ohlas. Vo februári sme v spolupráci s MŠ zor-
ganizovali karneval pre detičky. V marci sme usporiadali besedu pri prí-
ležitosti marca mesiaca kníh s pracovníčkami Hornozemplínskej knižni-
ce pani Maďarovou a spisovateľkou pani Majzlíkovou o jej knihe Keď 
myšlienky sladko tancujú.

V najbližších mesiacoch plánujeme aktivity ako Deň zeme – uprato-
vanie brehov Ondavy a  Deň Rómov. Všetci ste na nich srdečne pozvaní.

Medzi naše pravidelné činnosti patria aktivity zamerané na tri skupi-
ny obyvateľstva.

KC opäť v činnosti

Prvá skupina sú deti a mládež, pri ktorej spolupracujeme s učiteľmi 
ZŠ a MŠ pri doučovaní, ale aj pri rôznych voľno časových  aktivitách a 
záujmových krúžkoch (máme krúžok spoločenských hier, športový krú-
žok, krúžok malý kuchárik, výtvarný krúžok...).

Druhá skupina sú mamičky na materskej dovolenke, ktoré pravidelne 
navštevujú náš klub matiek so svojimi ratolesťami.   

Poslednou treťou skupinou sú dôchodcovia, s ktorými sa stretávame, 
aby sme im vyplnili čas. 

V tomto období je práca terénnej pracovníčky pozastavená z dôvodu 
materskej dovolenky, a preto jej klientov vybavujú pracovníčky KC. Od 
01.05.2017 pokračuje TSP pod vedením pani Miklošovej.

V rámci týchto aktivít sa nám podarilo dosiahnuť (na spoločných 
komunitných akvitách) čiastočné odstránenie bariér medzi minoritnou 
a majoritnou obce, čím sa zlepšila vzájomná akceptácia oboch skupín 
obyvateľstva.                                                              Mgr. Mária Ličáková

Prvého marca 2017 sme opäť začali prevádzku zariadenia pre seni-
orov. Denný stacionár pre seniorov je opatrovateľská služba v zaria-
dení s denným pobytom, poskytovaná seniorom, ktorí žijú so svojou 
rodinou, ale tá sa im nemôže venovať celý deň. Je určená tiež senio-
rom, ktorí žijú sami, potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplnenie voľného 
času. Hlavným cieľom tohto typu zariadenia je vytvárať podmienky 
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravot-
ným postihnutím. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytova-
né ambulantnou formou v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú 
sieť sociálnych služieb  pre cieľovú skupinu osôb. Poslaním denné-
ho stacionára je podpora integrovanej výchovy, vzdelávania a zmys-
luplného trávenia voľného času pre osoby s ťažkým zdravotným po-
stihnutím. 
     Aj v našej obci Benkovce máme takýchto seniorov a preto v marci 
bol u nás zriadený neziskovou organizáciou Krok vpred, v spolupráci 
s Obcou Benkovce, denný stacionár. 
Naším klientom ponúkame:  
• dennú starostlivosť,
• zabezpečenie občerstvenia a stravy,
• denný program na vyplnenie voľného času,
• hlavnou výhodou je spoločenstvo s inými dôchodcami – rovesník-
mi, s ktorými spoločne prekonávajú pocit osamotenia.

 Veronika Kocková

Znovu otvorenie denného stacionára ...
Možno nie všetci vedia, že v januári sme si pripomenu-

li 72. výročie oslobodenia našej obce od fašistickej okupácie 
počas druhej svetovej vojny. Skúsme sa na chvíľu ponoriť do 
spomienok nebohej pani Márie Šafránkovej. Podľa jej roz-
právania bola obec Benkovce  oslobodená 17. januára 1945. 
V  ten deň bol odmäk, Ondava mala vysoký stav vody.  So-
vietska armáda postupovala od východu smerom na západ. 
Tesne za dedinou mali Nemci  mínové pole a v lese vo svahu 
nad Ondavou mali zákopy a bunkre. Ich pozostatky môžeme 
vidieť v lese aj dnes. V Benkovciach mali Nemci asi 4-člen-
nú hliadku, ostatní boli v zákopoch. Sovietski vojaci muse-
li prejsť  cez rozvodnenú  Ondavu a pritom boli pod paľbou 
Nemcov. Veľa sa ich  utopilo a veľa ich Nemci postrieľali. 
Mŕtvoly vojakov plávali po vode ako drevo. V úseku za Slo-
venskou Kajňou došlo aj k bojom na bodáky.

Pri ústupe Nemci vyhodili do vzduchu most v Podčičve, 
ostala len kostra. Cestou rabovali, brali so sebou všetko, čo 
sa dalo.

 Počas 2. svetovej vojny bolo veľa obcí vypálených. Po-
dobný osud postihol aj našu obec, hoci sa o tom nikde ne-
píše.

Dňa 26.11.1944 bola dedina Benkovce evakuovaná. 
Nemci ráno asi o pol ôsmej dali vybubnovať, že všetci sa 
musia do desiatej hodiny vysťahovať. Ľudia naložili na vozy 
ťahané kravami periny a najnutnejšie veci a celé rodiny s 
deťmi odišli z dediny cez Verehovku. Spali v lese pritúle-
ní ku kravám, aby im bolo teplejšie. Neskôr ich prichýlili vo 
viacerých obciach, kde neboli Nemci. Evakuácia trvala nie-
koľko týždňov. Návrat do dediny bol neradostný. Benkovce, 
rovnako ako Slovenská Kajňa a Hencovce boli vypálené. Zo 
zhoreniska trčali iba komíny.  Každý sa však vracal domov. 
Do jari bývali v pivniciach a postupne si začali stavať dreve-
né domy omietnuté hlinou, neskôr domy z nepálených tehál. 
Boli to jednoduché domy - jedna izba a sýpka. Postupne bola 
obec Benkovce znova vybudovaná.

Podľa rozprávania nebohej Márie Šafránkovej

Oslobodenie  Benkoviec
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Na to, aby sa obec postarala o poriadok, čistotu a údržbu majetku 
obce potrebuje pracovnú silu, ktorá by bola k dispozícií každý pra-
covný deň. Skoro každý deň sa vyskytne nejaký problém, ktorý tre-
ba urýchlene a bezodkladne riešiť. Nebyť pracovníkov na MOS (men-
šie obecné služby) alebo pracovníkov zamestnaných cez projekty ÚP-
SVaR, chod prevádzky kultúrneho domu, materskej škôlky, denné-
ho  stacionára, čističky odpadových vôd, domu smútku, alebo kotol-
ne na drevnú štiepku by bol narušený alebo možno v niektorých prí-
padoch aj pozastavený. 

Obec zamestnáva cez projekty 4 občanov a cez MOS pracujú pre 
obec 6 občania. Títo pracovníci denno-denne vykonávajú prácu, kto-
rú si prevádzka obce vyžaduje. 

Za uplynulý rok, od vydania BN č. 30,  sa urobilo:
KD 
- upravil sa priestor pred sálou KD – rozbil starý betón, zabetónovali 
obrubníky, zaviezol sa makadam a položila zámková dlažba,
- vyčistili sa odkvapové rúry na OcÚ a KD, 
 - opravili sa steny v zasadačke – orýpali, nanovo vystierkovali a vy-
maľovali, 
- opravili kocky v potoku pred domom č. 23, 
ČOV   
- vykopal sa kanál na nový elektrický kábel poza sady Lancoš – Ku-
kuš (prečerpávačka) cca 200 m, následne sa zasypal a upravil terén, 
- vykopali  a zabetónovali diery  – závora k ČOV, nafarbenie,    
MŠ      
- vystierkovali a vymaľovali sa steny – sklady – WC – kúpeľňa – 
chodby,   
- dalo sa nové linoleum na vstupnú chodbu, 
- vymenila sa časť oplotenia medzi domom. č. 48 a MŠ, 
- nalepilo sa výstražné značenie na schody,  
- namontoval  sa vodomer do MŠ,
- opravil sa stojan na plynové bomby, 
- porýľoval a prekopal sa  záhon  na zeleninu, 
kotolňa na drevnú štiepku
- výmena tesnenia na kotloch 
- výmena spätnej klapky a ventila na kotle 
- výmena súčiastky na kotle, výmena príruby, 
denný stacionár
-  odmontovanie W-cka, rozbíjanie betónu, zabetónovanie, 
- vymurovala sa stena, ktorá predelila chodbu na 2 časti: vstupná a od-
dychová časť,  osadila zárubňa, vystierkovala a vymaľovala, 
- urobila sa sprcha v mužských WC, 
futbalové a tenisové ihrisko 
- nafarbilo sa oplotenie okolo celého futbalového ihriska    
- opravila zlomená lavička pod altánkom a na tenis. ihrisku, vymenili 
polámané dosky na altánku,  
- skopala tráva z celého tenisového ihriska, upravil celý terén, vyvie-
zol odpad  z ihriska na cestu ku ČOV, 
- doviezla a rozviezla nová antuka,
- demontáž starého pletiva,  dalo sa nové oplotenie na tenisové  ihrisko,   
- vyčistil sa celý priestor pod tribúnou,        

detské ihrisko
- nafarbili sa preliezky a hojdačka  na detskom ihrisku,
- opravila polámaná lavička, 
- toho času sa začína s opravou altánu,         
Ondavská ulica
- na Deň Zeme (22.04.) – zber odpadkov + urovnanie terénu, 
- doviezla sa drť na ulicu, s ktorou sa zaviezli diery na ceste,  
areál okolo kostola 
– zabetónovali obrubníky a urobila pokladka dlažby, zametanie pieskom,
- zabetónovali obrubníky okolo parkoviska, navozil stavebný odpad,  
zaviezol  makadamom,   urobila tabuľa na parkovanie – zabetónovala, 
- vykopali sa diery, vybetónovali a vymurovali lavičky,
- posiala a polievala tráva, 
- demontáž plecháča pri kostole 
- úprava terénu v párku pri kostole (doviezla sa hlina, rozviezla, po-
siala tráva)
- asfaltovanie chodníka pred kostolom (rozbíjanie starého asfaltu, be-
tónovanie obrubníkov, zavážanie makadamom, následné asfaltovanie)
- premiestnili: zastávka SAD, stojan na úradné oznamy – očistili, ofarbili, 
- zvaril sa veľký adventný veniec  ku kostolu 
cintorín
 – vyviezol sa kontajner s odpadom (nakoľko nie je možné vyviesť 
tento druh kontajnera, je potrebné každý rok ručne prehádzať odpad 
do druhého  kontajnera), 
- v DS sa vymenila batéria na vodu,  
- opravili sme kríže, ktoré boli nahnuté a hrozilo ich spadnutie a upra-
vili sme terén zarovnaním a skopávaním.

Pomedzi všetky tieto práce sa priebežne kosilo, hrabalo, zametalo, 
okopávalo, upratovalo, čistilo,  štiepkovalo, opravovalo a pod. Veľké 
čistenie sa urobilo v Poľcovom jarku a za záhradami rodinných do-
mov smerom ku kamenárstvu, kde sa zrezali  stromy, ktoré ohrozova-
li bezpečnosť ľudí, konáre sa  zoštiepkovali a pripravili na vykurova-
nie MŠ a DS. V tomto čase sa štiepkujú konáre zo záhrad našich ob-
čanov (20 vlečiek štiepky).  Spomeniem ešte Močiarky, kde sa osadi-
li  dve lavičky od kostola a jedna na dolnú zastávku.  V neposlednom 
rade musím pripomenúť, že jeden pracovník sa  stará o chod kotolne, 
aby naším deťom v škôlke nebola zima.  

Urobil sa zas kus potrebnej a užitočnej práce. Práce, ktoré vykona-
li občania našej obce, evidovaní na ÚPSVaR.  Patrí im poďakovanie.

Ivanková Emília 

Čo sa urobilo 
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Významným sviatkom boli kedysi aj Turíce – Rusadľe. Na počesť 
týchto sviatkov si ľudia ozdobovali svoje príbytky, vstupné brány do dvo-
ra, domy, ale aj hospodárske budovy zelenými lipovými alebo agátový-
mi vetvičkami, ktoré mali ochranný charakter. V noci zo soboty na turič-
nú nedeľu dávali mládenci svojím vyvoleným dievčatám na dom alebo do 
plota ozdobné stromčeky – máje, vyzdobené stužkami – pantlikmi a ru-
žami z krepového papiera. Ak o niektoré dievča mal záujme aj iný mlá-
denec, stávalo sa, že ak prišiel k domu svoje vyvolenej a zistil, že už jej 
niekto pred ním postavil máj jednoducho ho vyhodil. Bolo tiež zvykom, 
že mládenci si svoje máje počas celej noci strážili. Starým dievkam mlá-
denci zakladali jalovec – fi jomak. V neskoršom období sa tento zvyk pre-
sunul k dátumu prvého mája. 

Táto tradícia zakladania májov v našej obci zatiaľ nevymrela, aj keď 
je tých májov z roka na rok menej. Preto sa obec rozhodla obnoviť tradí-
ciu zakladania spoločného mája v obecnom parku, aby sa naše kultúrne 
dedičstvo zachovalo a prenášalo z pokolenia na pokolenie. Začali sme v 
roku 2015 a po veľmi dobrom ohlase od občanov, sa nám aj v roku 2016  
podarilo zorganizovať túto peknú akciu, kde k zábave a dobrej atmosfére 
prispeli tiež mladí tanečníci z folklórneho súboru Rovina z Dlhého Klčo-
vého a tradične folklórna skupina Konopianka zo Žalobína.  

Mgr. Petronela Gaduš Oľšavová

SADÍME MY MÁJESme Jednota dôchodcov Slovenska

Rodina je pre mňa základ. Základ všetkého. Každý na svete má svo-
ju rodinu. Bohužiaľ, nie každý ju má pri sebe, keď prežíva každodenné 
prekážky života, ale niekde v kútiku duše dúfa a verí v to, že ju raz ná-
jde. Ak ľudia mali to šťastie mať rodinu, môžu s ňou prežívať pocit lás-
ky, bezpečia a pochopenia...

Ja som to šťastie mala. Narodila som sa do úžasnej rodiny, viac si 
už ani priať nemôžem. Ale prečo ho potom ostatní mať nemuseli? Mys-
lím si, že to je nespravodlivé. Podľa mňa by každý mal zažiť pocit lás-
ky, bezpečia a porozumenia.

Našťastie, nie všetci ľudia na tejto planéte sú takí zlí a bezcitní a majú to 
pochopenie, že si vezmú cudzie osamelé deti k sebe domov. Ak niekto také deti 
nechce, tak sa na tomto svete vytvárajú priateľstvá. Samozrejme, že ten pocit 
rodiny, priateľstvo nenahradí úplne, no myslím si, že je to lepšie ako byť sám.

Väčšina mladých ľudí si svoju vlastnú rodinu vytvoriť nechce, nepo-
trebuje ju a ani nad ňou nerozmýšľa. Ale prečo mladí rozmýšľajú tak 
prvoplánovo a ľahkovážne? Možno preto, lebo si povedia, že oni sú na 
rodinu mladí, chcú si užívať život, byť slobodní... Avšak prečo neroz-
mýšľajú nad tým, že sa môže niečo stať? Asi nemyslia na to, že ich doma 
niekto čaká a nevážia si svoj život. Ak sa im niečo stane, nebudú trpieť 
oni, ale hlavne ich blízki...

Pre mňa rodina znamená všetko. Ako raz niekto povedal: ,,Najšťast-
nejší je ten, kto našiel šťastie v rodine.“ S touto myšlienkou úplne sú-
hlasím. Som presvedčená, že to tak je u všetkých, no bojím sa, či to tak 
bude navždy. Ale verím, že áno. Možno si niektorí ľudia konečne uve-
domia, že žiadne materiálne bohatstvo nenahradí tak dôležitú rodinu. 

Erika Kužmová (8. Ročník ZŠ Slovenská Kajňa) 

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ Ján Pavol II.
(Úvaha)

Klub dôchodcov Benkovce v roku 2016 vstúpil do Jednoty dôchodcov 
Slovenska (JDS). Čo nám to prinieslo? Máme možnosť získať zľavne-
né poukazy na kúpeľne pobyty do všetkých kúpeľov na Slovensku, čo už 
niektorí naši členovia využili. JDS vydáva pre svojich členov časopis Vek. 
V ňom  sa môžu dočítať o témach týkajúcich sa seniorov z oblasti zdravot-
níctva, o zľavách na cestovnom, o zmenách v  dôchodkoch, o zdravom ži-
votnom štýle a pod, ako aj o aktivitách iných základných organizácií JDS. 

Ďalšou výhodou pre nás je, že sa môžeme zúčastňovať podujatí,  kto-
ré organizuje Okresná organizácia JDS Vranov nad Topľou. Sú to pravi-
delné akcie ku Dňu matiek, Mesiac úcty k starším a pred Vianocami po-
sedenie pri jedličke. Tieto akcie sú pripravované na vysokej úrovni.  Ok-
rem slávnostnej večere máme vždy bohatý kultúrny program, v ktorom 
vystupujú žiaci základných škôl, žiaci základnej umeleckej školy Vranov 
n/T, ľudový rozprávač, folklórne súbory z Ukrajiny aj nejaký známy slo-
venský spevák. Účasť na týchto akciách je limitovaná, určuje ju výbor 
okresnej organizácie JDS podľa počtu členov jednotlivých základných or-
ganizácií (ZO). Naša ZO dostáva 2 – 3 miesta. Vo výbore sa snažíme, aby 
sa na týchto podujatiach postupne vystriedali všetci naši členovia, ktorí o 
to majú záujem. 

Okresná organizácia JDS Vranov n/T zorganizovala  v roku 2016 vý-
stavu ručných prác, na ktorú prispeli aj naše seniorky svojimi výšivkami 
a háčkovanými dečkami – Barnová, Macíková, Škurlová a A. Lancošová. 

Veľmi zaujímavou akciou bola Okresná športová olympiáda seniorov, 
ktorá sa konala 18. júna 2016 v rekreačnom stredisku Lysá Hora vo Vy-
šnom Kazimíri. Podujatie sa konalo pod záštitou honorárneho konzula 
Ukrajiny na Slovensku Stanislava Obického. 

Na olympiáde sa zúčastnili družstvá z jednotlivých ZO v okrese Vra-
nov n/T a družobné družstvá z Považskej Bystrice a Kamienky.  Športo-
vé hry slávnostne otvoril predseda okresnej organizácie JDS PaedDr. Po-
paďák, olympijský oheň zapálil pán  Golonka - známa hokejová legenda. 
Zaspieval nám populárny spevák Dušan Grúň. Nasledovali rôzne športo-
vé súťaže. Súťažne disciplíny pre ženy boli kop do bránky, rýchla chôdza, 
kolky a hod loptičkou na cieľ. Pre mužov – beh na 50 metrov, kop do brá-
ny, beh s fúrikom a vrh guľou. 

Po vyhlásení víťazov a udeľovaní medailí nasledovali ukážky vojen-
skej techniky a akrobacie historických  vojenských lietadiel. Na záver vy-
stúpili folklórne súbory z Bieloruska a Ukrajiny.  

Všetci súťažiaci mali zabezpečené občerstvenie – guláš a domáce ko-
láče. Počasie nám prialo a pre všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok.                                                                                                                 

  Anna Zemanová
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Počet obyvateľov obce k 31.12.2016      536
   - z toho:  ženy                    283
                           muži   253

*Narodili sa:
-Matúš Kicák. nar. 04.03.2016, Benkovce 133,
-Jakub Bartko, nar. 08.04.2016, Benkovce, ul. Ondavská 107/4,
-Viliam Bogoľ, nar. 05.09.2016, Benkovce, ul. Ondavská 106/10,
-Jozef Sabol, nar. 07.11.2016, Benkovce 31,
-Terézia Šiketová, nar. 07.11.2016, Benkovce 39,
-Melánia Miklošová, nar. 21.12.2016, Benkovcec 54.  

                                                                            Gratulujeme!

+Navždy sme sa rozlúčili:
-Anna Kužmová, Benkovce 78, zomrela 21.01.2016,
-Zuzana Hromadová, Benkovce 7, zomrela 10.04.2016,
-Štefan Macík, Benkovce 18, zomrel 16.10.2016,
-Anna Oľšavová, Benkovce 128, 26.10.2016.

                                                                        Česť ich pamiatke!

Sobáše v roku 2016:
-Miriam Galliková, Benkovce 11 (Bielavská),
-Jozef Sabol, Benkovce 31,
-Bc. Peter Sabol, Benkovce 31,
-Ing. Simona Svoreňová, Benkovce 48 (Majzeľová),
-MVDr. Martin Uhrín, Benkovce 103,
-Mgr. Petronela Oľšavová, Benkovce 128 (Gaduš Oľšavová),
-Jakub Olach, Benkovce 133.
     Blahoželáme!

Naši jubilanti:
„50“
-Marián Oľšav, nar. 11.04.1966, Benkovce 128,
-Anna Kužmová, nar. 14.04.1966, Benkovce 126,
-Marián Švarný, nar. 21.04.1966, Benkovce 121,
-Ján Gallik, nar. 15.06.1966, Benkovce 113,
-Mária Kizlingová, nar. 30.07.1966, Benkovce 137,
-Mgr. Ľubica Sabolová, nar. 13.08.1966, Benkovce 31.
„60“
-Valéria Čaršová, nar. 22.03.1956, Benkovce 138,
-Jolana Holubová, nar. 30.03.1956, Benkovce, ul. Ondavská 141/5,
-Jozef Ivanov, nar. 01.05.1956, Benkovce 50,
-Valéria Ignacová, nar. 08.05.1956, Benkovce, ul. Ondavská 143/9,
-Milan Feri, nar. 27.08.1956, Benkovce, ul. Ondavská 109/3,
-Agáta Božiková, nar. 21.11.1956, Benkovce 23.
„70“
-Anna Oľšavová, nar. 06.02.1946, Benkovce 65,
-Agnesa Stanovčáková, nar. 06.02.1946, Benkovce 4,
-Anna Švarná, nar. 17.03.1946, Benkovce 121,
-Lýdia Ješková, nar. 29.08.1946, Benkovce 139.
„80“
-Lýdia Nábožná, nar. 12.04.1936, Benkovce 1,
-Helena Grofi ková, nar. 07.06.1936, Benkovce 36,
-Margita Hobľáková, nar. 10.11.1936, Benkovce 59.
„Najstaršie obyvateľky obce“
-Paulína Fuňaková, nar. 05.02.1924, Benkovce 98,
-Mária Lukačinová, nar. 15.10.1925, Benkovce 10.
                                                         Blahoželáme!

                                                        Mgr. Ľubica Sabolová

Poznáte to, slniečko trošku vykukne, oteplí sa a vy máte chuť 
vybehnúť do prírody. Mnoho ľudí však trápia nepríjemné alergické 
príznaky. Práve na jar sa v ovzduší začnú vyskytovať peľové zrná 
rôznych stromov, ktoré sú príčinou alergie. 

Sezónna peľová alergia (polinóza) známa ako „senná nádcha“ 
je najrozšírenejšie alergické ochorenie, ktoré postihuje až pätinu 
populácie. Je to prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systé-
mu organizmu na peľ tráv, drevín a burín. Prejavuje sa kýchaním, 
výrazným vodnatým výtokom z nosa, svrbením a opuchom sliz-
níc. U niektorých ľudí sa môže vyskytnúť zápal spojiviek, ktorý 
sa prejavuje svrbením, sčervenaním a slzením očí, či opuchom 
viečok. Ľudia trpiaci týmito problémami by mali navštíviť aler-
gológa, ktorý podrobne preberie výskyt alergických problémov. 
Zohľadňuje sa rodinná anamnéza, vplyv dedičnosti, životný štýl, 
stravovacie návyky a iné. Klinické vyšetrenie doplní spirometric-
kým vyšetrením, urobí kožné testy a vyšetrenie krvi môže tiež po-
slúžiť k presnejšiemu stanoveniu diagnózy. Liečba spočíva v ob-
medzení kontaktu s alergénom a v užívaní antialergických liečiv. 
V období peľovej sezóny peľová informačná služba v týždenných 
intervaloch vyhodnocuje aktuálnu situáciu. V súčasnosti existuje 
celoeurópska peľová informačná služba s centrálnou databázou vo 
Viedni.

Alergia je poruchou imunitného systému a nedá sa natrvalo 
vyliečiť. Cieľom liečby je predchádzať príznakom ochorenia a 
zmierňovať už prepuknuté príznaky. Nepodceňovať liečbu a rady 
lekára sú najlepšou prevenciou pred zhoršením ochorenia, preto-
že neliečená alergia môže prerásť do bronchiálnej astmy. Pacient 
môže sám zmierniť príznaky dodržiavaním aj známych rád ako 
napríklad obmedziť pobyt vo voľnej prírode v čase maximálneho 
výskytu peľu v ovzduší a využiť čas po daždi. V miestnosti čo 
najmenej vetrať alebo okná zabezpečiť špeciálnou sieťou. Neotvá-
rať okná v aute počas jazdy, obzvlášť počas jazdy popri lúkach a 
lesoch v období kvitnutia. Nesušiť bielizeň vonku. Po návrate z 
prírody sa osprchovať, umyť vlasy, tvár, urobiť nosovú hygienu a 
obliecť si čisté oblečenie. 

Simonka Hurná, študentka medicíny

Dňa 26.10.2016 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička a prababička Má-
ria Čalfová. S úctou a láskou na ňu 
spomínajú jej deti Oľga a Ladislav s 
rodinami. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. 
                                          
Ďakujeme! 

Jarná alergia

Obecná štatistika
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Dňa 26.02.2017 priestory nášho kultúrneho domu sa rozjasnili fa-
rebnými girlandami, stuhami a balónmi, ožili vravou a veselou hud-
bou. Detičky sa premenili na šašov, anjelikov, zvieratká, policajtov, 
spidermanov, pirátov, rytierov, princezné, motýle, víly, čarodejníkov.     
Karneval začal predstavovaním masiek a začala sa ozajstná zábava. 
Tancovali a bavili sa všetci. Masky mali možnosť zasúťažiť si v rôz-
nych aktivitách a na každú čakalo sladké prekvapenie.  

Pracovníčky KC Benkovce pripravili pre našich najmenších slad-
ké a slané maškrty a nechýbal ani sladký čajík.  

Všetkým sa zábava veľmi páčila a čo bolo najdôležitejšie, nechý-
bali rozžiarené očká našich detí. Ďakujeme všetkým rodičom za prí-
pravu karnevalových masiek. 

Veru, bol to vydarený a veselý karneval. Už teraz sa tešíme na kar-
neval v roku 2018.

Ivanková Emília

K a r n e v a l    

V poslednom čase boli opätovne zaznamenané viaceré 
sťažnosti občanov na voľný pohyb psov po obci. Pripomí-
name všetkým majiteľom psov, že sú povinní zabezpečiť, 
aby pes neohrozoval ľudí, zvieratá, neznečisťoval verejné 
priestranstvá, nepáchal škody na majetku iných občanov a 
nemohol sa voľne pohybovať po obci. 

Zároveň prosíme o chápavý prístup tak, aby radosť cho-
vateľa nebola na úkor bezpečnosti spoluobčanov. 

V prípade, že obec zistí majiteľa psa, ktorý sa voľne 
pohybuje po obci, resp. poruší platné nariadenie, bude mu 
udelená pokuta vo výške 166 €. 

Takisto, ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ 
psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými 
pes znečistil verejné priestranstvo. 

V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť 
pokutu do výšky 66 €.

Človek vekom asi mäkne. Po šesťdesiatke (a možno už aj 
pred ňou) sa častejšie vraciame ku koreňom. Tie moje sú úzko 
späté s dedinou na Východe... „s bilyma mostkami“.

Na chvíľu odbočím ....
Manželka učila na Inštitúte Juraja Páleša Katolíckej univer-

zity Ružomberok. Jedna študentka na otázku odkiaľ pochádza 
(lebo meno Nábožná v manželke zarezonovalo...) odpovedala 
–Z Východu. Ale odkiaľ? – opýtala sa manželka. Z Vranovské-
ho okresu. No dobre, ale odkiaľ? To nebudete poznať z Ben-
koviec. No tak to náhodou poznám, lebo môj manžel sa tam 
narodil....

A manželka vyrozprávala, ako jej svorka len, len stihla dôjsť 
domov, aby sa mohol narodiť syn Vladimír Tomko v rodine Re-
vákových. Po ceste ešte stihla poprosiť suseda Nábožného , aby 
sadal rýchlo na motorku a doviezol z Kajne „babičku“ (pôrodnú 
asistentku ....)

Mama sa so mnou vracal z poľa. Písal sa 13. september 1955 
popoludní. Nechcem byť patetický, ale nevdojak mi prichádza 
na um nápis na múre kostola vo Warszawe, kde má Frederik 
Chopin uložené srdce – „Kdze skarp twoj, tam i szerco twoje...“ 
(Kde sú tvoje korene, tam je aj tvoje srdce).  Bude na tom čosi 
pravdy ...

Celý svoj život cítim ku svojej rodnej dedine hlboký vzťah. 
Prežil som tam síce iba necelých 5 rokov, ale aj keď som neskôr 
býval na Rodinnej oblasti, vždy som sa do Benkoviec vracal 
veľmi rád. Hlavne cez prázdniny. A to čo sa mi vrylo do srdca 
boli naše ondavské zážitky, pastierske dobrodružstvá (kravy sa 
pásli na redy ....), rybolovy .... hubárčenie, čerešne popri ceste, 
z Inoci...  Dodnes sme neprerušili priateľstvo s Jančom a Ľu-
bom Banikovcami .... Dodnes spomíname na náš objav ropy: 
Keď sme sa kúpali pri Ondave v „bandžuru“ (voda tam bola 
oveľa teplejšia a príjemnejšia ako v koryte rieky) zrazu sme 
zbadali malý (mastný) pramienok ako priteká od brehu. (Bol to 
olej nezodpovedného bagristu – ekológia vtedy ešte neexisto-
vala – tá sa narodila až už keď sme krajinu veľmi – prepáčte za 
výraz „zasvinili“...)

Keďže sme vtedy čítali aj Petrolejového princa od Karla 
Maya, prvé čo nás napadlo bolo – nálezisko nafty ... (ropy). A 
tak sme si vo svojich cca dvanástich rokoch uvedomovali „úžas-
ný význam“ pre budúcnosť – ropné polia by tak veľmi pomohli 
zbohatnúť. Spolu sme „še zalali“, že nikomu nič neprezradíme. 

Najkrajší valal s bilyma mostkami ....
Vydržalo nám to až do príchodu domov (na obedné kŕmenie 
– väčšinou sme boli pri Ondave celé dni...) kde som sa zveril 
môjmu pradedovi Revákovi, zvanému Girovčák . Tiež som ho 
zaviazal mlčanlivosťou, ktorá mu vydržala až do popoludňajšej 
návštevy krčmy – u Margity. Keď sme potom išli na malinov-
ku do tej istej inštitúcie už v dverách nás privítali starešinovia 
sŕkajúci svoje pivo – „No naftare prišli ... Ej ta až teraz budze 
Benkovčanom dobre....“  Ešte dlho sme boli „naftare“.  

Potom, čo sa moji prastarí rodičia pominuli – pradedo v roku 
1977 a prababka (babča) v roku 1986, ostala v rodnom dome 
krstná mama Helena Drozdíková s manželom Jánom. 

Vždy som do Benkoviec vybehol aspoň na chvíľu a vždy keď 
zájdem na cintorín pozrieť a porozprávať sa so svojimi drahý-
mi mi je na jednej strane ľúto, ale na druhej strane som veľmi 
vďačný Najvyššiemu, že som sa mohol narodiť do rodiny, na 
ktorú budem s láskou spomínať do smrti.

Vďaka Bohu za Benkovce ....
Mgr. Vladimír Tomko, Levoča

AKTUÁLNE OZNAMY 
UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV
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6. ročník volejbalového turnaja O pohár starostky sa konal 23.07.2016 
a bol spojený s 2. ročníkom  súťaže vo varení gulášu. Volejbalu sa 
zúčastnilo 8 tímov a súťaže vo varení gulášu 5 tímov. Pre všetkých 
účastníkov bolo pripravené občerstvenie – guláš, pivo, kofola. Kým 
rodičia súťažili, deti sa mohli vyšantiť pri súťažiach a maľovaní na 
tvár. Nechýbala ani cukrová vata a stánky s hračkami a občerstve-
ním. Bola to doteraz najzábavnejšia a najpríťažlivejšia spoločná ak-
tivita obce.

Deň otcov sme oslávili 19.06.2016 športovou aktivitou Nohejba-
lový turnaj, ktorý sa konal v športovom areáli našej obce. O prven-
stvo bojovali tri tímy rôznych vekových kategórií. Víťazi získali ok-
rem medaily aj kozmetický balíček. Ani druhé a tretie miesto neobi-
šlo naprázdno. Oteckovia boli odmenení pivkom a synovia čokolá-
dou. Nechýbala zdravá súťaživosť a dobrá nálada.

Naši mladí futbalisti  sa 27.08. 2016 zúčastnili futbalového turna-
ja v Malej Domaši, kde sa im podarilo spomedzi všetkých mužstiev 
z blízkeho regiónu obsadiť krásne 3. miesto. Ďakujeme  za úspeš-
nú reprezentáciu našej obce a veríme, že v tomto duchu budú po-
kračovať aj v budúcnosti.

 Mgr. Petronela Gaduš Oľšavová

Športové aktivity

 
 

  

P O Z V Á N K A 
  

 

 Obec BENKOVCE Vás srdečne pozýva na výstavu 

fotografií „Benkovce v toku času“, ktorá sa uskutoční v dňoch 

26.-28.5.2017 v sále kultúrneho domu.  

Výstava je spojená s predajom výrobkov domácich, ale aj 

regionálnych umelcov s príjemným posedením. 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ ...  

Už tradične sa partia futbalových nadšencov z Benkoviec zúčastnila 
prestížneho turnaja Delfin CUP, ktorý usporadúva reklamná agentúra 
„DELFIN“ z Vranova nad Topľou. Tentokrát to bol už 7.ročník a hralo sa 
v športovej hale v Humennom dňa 4.3.2017. Mužstvá boli po vyžrebovaní 
rozdelené do dvoch šesťčlenných skupín. Naši sa ocitli v A skupine spo-
lu s favoritom turnaja RAMEKOM, BNP Vranov, AMADEUS Poprad, 
Kanonieri a s mužstvom z neďalekých Gigloviec. Cieľ bol jasný a to post-
up zo skupiny. V prvom stretnutí proti vysokému favoritovi z Rameka 
sme síce viedli od prvej minúty, avšak skúsenosti boli na súperovej strane 
a prehrali sme 1:3. Druhý zápas proti mužstvu BNP(neskôr víťazovi tur-
naja) sme si takpovediac ani nepípli a hoci sme prehrali len 0:1, mohli 
sme odchádzať s debaklom. Tretí duel nám do cesty postavil Amadeov 
z Popradu. Aj tu sa ukázala kvalita súpera kde vidno, že každý hráč z toh-
to mužstva hrá futbal aktívne a prehrali sme, tentokrát 0:2. Aj napriek 
prehrám sme stále mali nádej na postup zo skupiny a to v prípade výhier 
z posledných dvoch zápasov. Už prvú prekážku sme nezvládli, keď sme 
s Kanoniermi len remizovali 0:0. Boli sme lepší, mali šance avšak chýbal 
kúsoček šťastia...V poslednom zápase v derby proti Giglovciam sme už 
hrali len o česť. Giglovčania však mali nádej na postup a to v prípade 
štvorgólového víťazstva nad nami. Nič sme však neponechali na náho-
du, susedom nič nedarovali a v peknom stretnutí sme otočili stav z 0:1 
v poslednej minúte na 2:1. Latku sme na tomto turnaji nepodliezli ale 
ani nepreskočili. U mužstiev, ktoré skončili pred nami sa ukázala kvalita 
hráčov, ktorí hrajú futbal aktívne kdežto z našich chlapcov len brankár 
Jozef Dudáš, Domino Gálik(ten však na turnaji chýbal pre klubové povin-
nosti). Bola to pekná skúsenosť a veríme, že o rok sa zúčastnime opäť 
s lepším výsledkom. Už teraz sa pripravujeme na tradičný turnaj do Čiech 
LASO CUP 2017, ktorý sa bude konať posledný júnový víkend v Ne-
dachlebiciach neďaleko Uherského Hradišťa. Týmto by sme chceli aj 
poďakovať obci Benkovce, ktorá nás sponzorsky podporila zaplatením 
štartovného vo výške 100 eur a zabezpečením potlače na nové dresy, 
o ktoré sa postaral Peter Sabol.

Turnaja sa zúčastnili: Jozef Dudáš, Matej Stropkovský, Maroš Púchy, 
Anton Lancoš, Peter Babinský, Martin Pavliško ml., Peter Pop, Peter 
Sabol, Jozef Lancoš ml., Jozef Barna z Vranova nad Topľou, nakoľko na 
poslednú chvíľu nám vypadol pre zranenie Martin Dudáš.

   Jozef Dudáš ml.

DELFIN CUP 2017
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