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Akosi život do nás vpečatil predstavu, že sa treba báť silných. 
Vraj sú nebezpeční. Ich sila nám môže ublížiť. Silní, t.j. takí, čo 
majú veľké svaly, veľa peňazí, postavenie a moc, vplyv a pod. 
Asi je to pravda. Sila akéhokoľvek druhu môže narobiť škody – 
spomeňme len prírodné sily vetra, vody, zimy i slnka.

Menej už myslíme na to, aká nebezpečná môže byť slabosť. 
Keď má niekto slabú vôľu odpúšťať alebo slabé nervy pri 
výchove. Keď je niekto slabý v ovládaní jazyka, slabý v ovládaní 
hrabivosti, slabý študent medicíny, atď... 

Jednoducho veľkým nebezpečenstvom môže byť silný motor, 
ale rovnako aj slabé brzdy. A úplne najhoršia je kombinácia 
oboch. Žiaľ, také je nastavenie našej spoločnosti: priveľká ponuka 
vonkajšej sily a zároveň primalá starosť o vnútornú silu. Silné 
autá, silná signál v sieti, silná strava, silné lieky, silná ekonomika... 
S tým však bolestne kontrastujú znamenia slabosti – slabé rodiny 
(počtom i súdržnosťou), slabý záujem o život v spoločenstve 
(individualizmus), slabá morálka (relativizmus – každý si sám 
rozhodne, čo je správne), slabá odvaha brániť dobro. 

Atómová energia nie je nebezpečná preto, že je silná. Hrozné 
je, ak je neovládnutá, teda mimo kontroly, alebo v rukách človeka, 
ktorý nemá vnútorné brzdy. Veľkou výzvou dneška je posilňovať 
brzdy. Potrebujeme dobre poznať a pokorme priznať naše slabosti. 
A potom ich odstraňovať. Stará zásada hovorí: „natoľko pokročíš, 
nakoľko sa zaprieš.“

Treba, aby sme sa hlbokým pohľadom dívali na celebrity našich 
čias, aby sme rozlišovali a učili to aj naše deti. Čo robí z človeka 
osobnosť? Čo treba naozaj obdivovať? Hlas? Postavu? Rýchlosť? 
Tetovanie? Vtipnosť? Sebavedomé vystupovanie? Bol som na 
návšteve u spolužiaka zo strednej školy. Má dve dospievajúce 
dcéry a vysvetlil mi, čo sa im snaží vštepiť: „To má cenu, čo malo 
cenu aj pred tisíc rokmi. Ak je na ceste balvan, ktorý bráni ľuďom 
prechádzať, tak ho odtlač na okraj cesty – to malo cenu vtedy a 
má aj dnes. 

Cenný človek je ten, ktorý vie rozlíšiť dobro od zla, dôležité 
od nepodstatného. Kto vie s vďačnosťou prijímať i štedro dávať. 
Kto vie spojiť pravdu s láskou. Kto nezneužíva svoju silu, lebo 
vnútorne dokázal ovládnuť svoje vášne. Užitočné celebrity sú 
také, ktoré nám (a našim deťom) pomáhajú stať sa osobnosťami v 
každodennom živote. Pýtajme sa: čo sa dá od tejto celebrity naučiť, 
alebo prevziať do môjho života? Vedie ma k usporiadanejšiemu 
životu? 

Vo veľkonočných sviatkoch sa odkrýva vyvrcholenie života 
Ježiša Krista. Muž zdanlivo slabý (ukrižovaný), no v skutočnosti 
najsilnejší (vstal z mŕtvych). Silný človek nemusí mať silné slová. 
Nadovšetko sú silné skutky. Ježiš ukazuje mimoriadne vzácne 
prejavy sily: je silný v sebaobetovaní, silný v odpúšťaní, silný vo 
vernosti. Kresťania sú ľudia, ktorí prijímajú tieto prejavy Ježišovej 
sily ako zachraňujúci dar. „On zomrel, aby sme my mohli žiť. 
Aleluja!“ – toto slávia počas sviatkov Veľkej noci. 

V dejinách ľudstva sotva nájdeme ušľachtilejší vzor vnútornej 
sily. Nás, ktorí sme kresťania, môže tešiť, že poznáme silného 
Ježiša. Nie je nebezpečný, práve naopak – je to silák Priateľ. S 
touto hrdosťou môžeme o Ježišovi hovoriť iným. Možno budeme 
prekvapení, ako dokáže Ježiš očariť a posilniť moderných ľudí, 
vyčerpaných vlastnými slabosťami a nenaplnených vonkajšími 
silami. 

Veľká noc je vtedy, keď človeka prekvapí silný Ježišov 
pozdrav: „Pokoj vám!“     

Dušan Škurla 

Silný slabý muž

IKONA KRISTA PRIATEĽA; Egypt, 6.stor.            Zdroj: Internet
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Vážení občania,
opäť nastal čas bilancií, hodnotenia a porovnávania. Každého 

z vás určite zaujíma ako na tom obec skutočne je. Niektorí 
skonštatujú, že sa neurobilo nič, iní povedia, že sa toho stihlo dosť, 
ostatní, že tak priemerne akurát. Je to vec názoru a subjektívneho 
pohľadu, pretože sme každý iný a inak sa na veci pozeráme a 
hodnotíme ich. Aj v roku 2017 sa naša obec popasovala s mnohými 
problémami, ktoré prináša každodenný život. Ale riešili sme 
ich s chladnou hlavou a rozvahou. V roku 2016 bol nezávislým 
audítorom opäť vykonaný audit. Podľa správy nezávislého 
audítora z overovania riadnej účtovnej závierky  obce Benkovce 
(auditu) k 31.12.2016 sa konštatuje, že  podiel celkovej sumy 
návratných zdrojov financovania ku skutočne bežným príjmom 
predchádzajúceho rozpočtového roka dosiahol úroveň 61,79%, čo 
predstavuje zníženie zadlženosti obce oproti predchádzajúcemu 
roku o viac ako 20 %. V  porovnaní s rokom 2014, kedy zadlženosť 
obce bola 94,57%, sme  dokázali znížiť túto úroveň zadlženosti až  
o takmer 33 %. Je to výsledok rozumného hospodárenia vedenia 
obce, získavanie dotácií a zapájanie sa do projektov financovaných 
zo štátneho rozpočtu aj zo zdrojov Európskej únie. Suma splátok 
návratných zdrojov financovania neprekročila povolenú hranicu 
25% z bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
Stav záväzkov po lehote splatnosti neprekračuje povolenú hranicu 
k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka.   Podľa 
názoru audítora účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo 
finančnú situáciu obce Benkovce k 31. decembru 2016, výsledky 
jej hospodárenia za rok, ktorý skončil k uvedenému dátumu sú   v 
súlade so Zákonom o účtovníctve.  Výročná správa o hospodárení 
obce Benkovce za rok 2016  je zverejnená na adrese www.
obecbenkovce.sk, v sekcii úradná tabuľa. Možno očakávať, že audit 
za rok 2017 preukáže, že podiel celkovej sumy návratných zdrojov 
financovania k skutočne bežným príjmom predchádzajúceho 
rozpočtového roka  klesne pod 60 %, čo je jedným z hlavných 
kritérií hodnotenia samosprávneho celku, či už z pohľadu MF SR 
alebo bankového sektoru.

V roku 2017  naša obec získala dotáciu z MV SR cez operačný 
program Ľudské zdroje na opravu materskej školy vo výške cca 117 
000 € s 5 % spoluúčasťou obce. So stavebnými prácami sa začne v 
máji 2018, preto dočasná prevádzka MŠ sa od 1. mája presúva do 
budovy základnej školy. Na individuálne potreby obce sme z MF 
SR dostali dotáciu vo výške 8 900 € s 10 % spoluúčasťou obce na 
revitalizáciu parku pri kostole sv. Imricha.  Každá dotácia je účelovo 
viazaná, to znamená, že môže byť použitá len ten účel, na ktorý bola 
žiadaná, nie na hocičo iné.  Cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
sme realizovali úspešne štyri projekty: Praxou k zamestnaniu, Cesta 
z kruhu nezamestnanosti, Cesta na trh práce  a Dobrovoľnícka 
služba. Spolu sme cez tieto projekty zamestnávali 14 ľudí,  čo je 

Správa starostky o hospodárení a stave obce
o šesť ľudí viac ako v minulom roku. Títo pracovníci vykonávali 
a plnili úlohy súvisiace s rozvojom obce a zabezpečením výkonu 
samosprávnych funkcií, pomáhali v materskej škole, v stacionári. 
Koncom leta plánujeme začať s opravou miestnej komunikácie za 
kostolom smerom k cintorínu. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, 
že obec bude na tento účel čerpať úver z Prima banky, pretože 
si to už môže dovoliť o čom svedčia vyššie uvedené výsledky 
zdravej ekonomiky.   Čo je veľmi potešujúce  minister životného 
prostredia SR rozhodol o poskytnutí podpory pre obec Benkovce 
formou dotácie z environmentálneho fondu  vo výške 200 000 € 
na dokončenie kanalizácie od obecného úradu po číslo domu 1. 
Spolufinancovanie obce predstavuje 5 % čo je 10 000 €.   

Jednou z  položiek, ktoré zaťažujú rozpočet obce sú poplatky 
za právne služby. Obec vedie dva súdne spory. V jednom 
je obec žalovaná vo veci žaloby Ing. J. T. o nevyplatenie 
odstupného a v druhom je obec žalujúcou stranou voči P. P. a 
ČSOB vo veci neplatnosti právnych úkonov podanej ešte v roku 
2009 (v súvislosti s realizáciou projektu zmeny vykurovania 
ZŠ a MŠ).  V prvom  spore podala obec dvakrát odvolanie na 
KS Prešov, ktorý zamietol žalobu (vyhovel odvolaniu obce).  
Žalobca podal dovolanie na najvyšší súd, ktorý ho vyzýva na 
zaplatenie súdneho poplatku. Žalobca je tiež povinný zaplatiť 
trovy konania. Proti tomuto uzneseniu podal žalobca sťažnosť. 
V druhom spore OS Prešov žalobu obce zamietol, obec sa 
odvolala, KS potvrdil rozhodnutie OS s odôvodnením, že sa 
nezaoberali skutkovými podstatami a že žalobu treba postaviť 
inak. KS zrušil rozhodnutie OS o trovách a spis vrátil na OS, že 
je tam vada konania a z toho vyplýva nesprávne rozhodnutie. V 
ďalšom postupe obec by mala dať žalobu o určenie, že neexistuje 
záväzok obce voči banke a o vrátenie  plnenia obce. Situácia 
sa však zmenila podstatne v tom, že banka sama podala dňa 
20.10.2017 na OS Prešov proti obci aj proti P. P.  novú žalobu. 
Žiada, aby jej P. P. a obec zaplatili 84.610,04 eur aj s úrokmi 
z omeškania 46.857,85 eur. Keďže ide o vysokú sumu, obec sa 
bude aktívne brániť a podá v rámci konania protižalobu, pretože 
tento záväzok obec už plní a bude žiadať o vrátenie plnenia 
tej sumy, ktorá už bola obcou zaplatená. Aj napriek takýmto 
ťažkostiam sa nám podarilo od  01.01.2015 do 28.02.2018 
splatiť úvery, pôžičky a iné dlhy vo výške 95 643,83 €. Od roku 
2006 obec čerpala úvery takto: r.  2006 – 66 388 € na KD,  r. 
2007 – 84 610 € splácanie pohľadávky za kotolňu na biomasu,  r. 
2008 – 39 833 € na KD, r. 2010 – 37 695 € na 9 bytovú jednotku, 
r. 2012 – 129 477 € na 5 bytovú jednotku ( splácajú nájomníci 
nie obec). Od roku 2013 až do súčasnosti obec nebrala žiadne 
úvery, len spláca záväzky z predchádzajúcich období.

Prehľad prác a činností, ktoré sa urobili počas roka  máte 
možnosť si prečítať v článku Robím, robíš, robíme... Obec 
aktívne spolupracuje s Komunitným centrom čoho  výsledkom je 
množstvo krásnych aktivít pre rôzne cieľové skupiny obyvateľstva. 
Spomenieme hlavne Deň matiek, Deň detí, stretnutie s dôchodcami 
v októbri, Rozozvučanie sŕdc pri posedení s jubilantmi, výlet do 
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Príjmy:
-výnos dane z príjmov                                                          153.377,00
-miestne dane a poplatky
(daň z nehnuteľnosti, popl.za psa, TKO, stočné)                   30.441,72
-príjmy z prenajatých budov a priestorov,
z predaja výrobkov, správne a ostatné poplatky                     11.494,07
-úroky banke                                                                                   0,01
-refundácie                                                                              10.704,86
-transféry – HN stravné, školské potreby, AČ DS,
KC, TSP, § 50j, § 54, prenesený výkon štátnej
správy,                                                                                     98.540,39
-transfér-PSK                                                                            1.000,00
-kapitálový príjem                                                                           1,00  
-zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka                      3.687,27
-príjmy celkom:                                                                   309.246,32               

Výdavky:
-mzdy a odmeny na dohodu                                                    97.541,02                                                     
-odmeny členov OZ                                                                   2.257,04
-odvody poistného /SP, ZP/                                                     34.212,13
-úroky z úverov                                                                         2.668,78
-poplatky banke                                                                        3.523,28
-príspevky – obecné aktivity                                                    5.238,55
                       členské poplatky                                                  1.119,82
-cestovné                                                                                      912,81
-telefón, mobily, poštovné, kolky, rozhlas a televízia              1.677,30                                            
-reprezentačné a potraviny                                                           518,81
-stravovanie zamestnancov                                                      2.165,22   
-výpočtová technika, materiál, knihy a publikácie,
školenia, reklama, poistenie, geom.plán....                              6.891,37                                                              
-voľby                                                                                       1.139,70  
-požiarna ochrana -spracovanie agendy                                      828,36                
-miestne komunikácie                                                                 610,90
-TKO                                                                                        2.708,18  
-ČOV a kanalizácia                                                                  6.252,15                                                                                                                        
-rozvoj obce – § 10, § 12 MOS,
§ 54, § 50j, § 52a, § 52, TSP, KC                                          30.666,75                                      
-vodné                                                                                      1.377,07                                                                                                  
-elektrická energia, plyn                                                        12.176,62                                                      
-Kultúrny dom                                                                            275,90                                                                             
-Dom nádeje                                                                               164,86
-Materská škola, školská jedáleň                                           44.496,46            
-osobitný príjemca, HN stravné, školské potreby                   3.933,19
-odmena umelcov, BOZP, kontrola plyn.kotlov, audit,
 spracovanie projektov, projekt.dokum., spoločný OÚ,
 detské ihrisko-kontrola bezpečnosti, tlač BN, fotenie
 obce, právne služby, pohrebisko....                                      12.932,51
-splátka faktúr KD a OCÚ                                                      4.362,76                                                 
-splátka úverov a pôžičiek                                                     24.724,23   
-výdavky spolu:                                                                 305.375,77

                                                   spracovala: Mgr. Ľubica Sabolová

Bilancia hospodárenia 
za rok 2017

ZOO a dinoparku v Košiciach, Mikuláš, posvätenie adventného 
venca, rozsvietenie vianočného stromčeka. 

Čo nás však trápi je nedisciplinovanosť niektorých ľudí, ktorým 
nezáleží na okolitej prírode a znečisťujú ju komunálnym odpadom. 
Obec v roku 2015 vynaložila 26 000 € na likvidáciu nelegálnych 
divokých skládok, za štátne peniaze sme vyčistili „debru“ za 
záhradami pri poľnohospodárskom družstve, ľavú stranu cesty k 
ČOV a sčasti aj Karchovik. Spolu sa vyviezlo 400 ton odpadu. Ak 
chceme zachovať čisté životné prostredie pre naše deti a ďalšie 
budúce generácie, nebuďme ľahostajní k tejto problematike a 
snažme sa chrániť krásne zákutia našej obce. 

V decembri 2017 nezisková spoločnosť Krok vpred ukončila 
prevádzku denného stacionára, 
ktorý navštevovalo 30 klientov.  
V súčasnej dobe sa obec snaží 
sčasti suplovať poskytovanie 
sociálnych služieb imobilným 
a zdravotne ťažko postihnutým 
občanom prostredníctvom 
terénnej sociálnej práce 
a dobrovoľníckej služby. 
Zabezpečujeme donášku 
obedov, drobné nákupy, či 
administratívne činnosti pre 
klientov. Posledný deň v našom 
stacionári je na tejto fotografii. 

Na  záver patrí jedno obrovské ĎAKUJEME poslancom OZ, 
všetkým zamestnancom obce za činorodú prácu pri rozvoji obce a 
pomoc počas podujatí organizovaných obcou, KC a spoločenskými 
organizáciami. Prajeme vám požehnanú a veselú Veľkú noc, 
regeneráciu síl počas prichádzajúcich voľných dní a hlavne zdravie 
a pokoj v rodinách. 

Ing. Viera Pavlišková, starostka obce
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Poznáte Řihov sad?
Vedeli ste, že máme v Benkovciach Řihov sad? Staršia ge-

nerácia si pod tým predstaví Řihovu lúčku. Benkovčania tak 
volajú lúku, ktorá sa nachádza v lese nazývanom „Polec.“ Do-
stanete sa k nej, keď pôjdete cestou za potôčikom, ktorý kon-
čí na uličke oproti kostolu. Potôčik lemujú topole  a približne 
po jednom kilometri začína les. Keby ste šli ďalej popri potô-
čiku, na pravej strane od potôčika by ste objavili studňu. Asi 
20 metrov povyše studne je Řihov sad. Keď sa vyberiete tým 
smerom a objavíte  pri jarku kamennú studňu (je zarastená, je 
ťažké ju nájsť) ste na dobrej ceste. V minulosti volali pozemok 
pri potôčiku „Barnanin.“ Cez tento pozemok sa pred desiatka-
mi rokov z hájenky zo Řihovho sadu ponáhľala do školy  pani 
Margita Ragančíková, rod. Řihová. V zime dokonca na lyži-
ach, na ktoré si hocikedy rada zaspomína.

Zo spomienok pani Margity sa dozvedáme, že predtým sa 
lúka, na ktorej v hájenke (rozumej v horárni) bývali s bratom a 
rodičmi, volala Polec. „Otec bol lesníkom, a tak sme tam bý-
vali. Ja som sa tam narodila.“ – spomína pani Ragančíková. 
O živote v čarokrásnom prostredí prírody rozpráva s láskou a 
veľkou radosťou v očiach. Každý deň videli niekoľko jeleňov, 
ktoré  sa často pásli pri ich domove. Mali aj plevňu a maštaľ, 
keďže sa starali o niekoľko kráv. Mama bola vo včelárskom 
spolku, pri hájenke bol pčolník (rozumej včelín), ktorý tvorilo aj 
20 úľov. Pani Margita spomína na plné vedrá medu, ktoré po-
máhali nosiť rodičom. Veľkú časť pozemku tvoril sad, v ktorom 
mali jablone, hrušky či slivky.

Vodu zo začiatku nemali, tak chodievali prať s mamkou ku 
potôčiku. S úsmevom vraví: „Keď som uvidela myš, hneď som 
vedela, že tam bude veľa malých hadíkov, ktoré sme muse-
li z plachty povytriasať.“ Teraz by si už pani Margita nevede-
la predstaviť život v lese. Keď bola asi ôsmačkou v základnej 
škole, presťahovali sa s rodičmi do Benkoviec, kde si postavi-
li dom.  Bolo to asi v roku 1958. Najradšej si spomína na ces-
tu do školy. Zbožňovala jazdu na lyžiach z hájenky až ku ško-
le. S nadšením rozpráva, ako jej otec zhotovil prvé lyže, kto-
ré pozostávali  zo sudového dreva. Potom ju rodičia prekva-
pili a na Vianoce jej dali nové lyže, ktoré mali už aj viazanie. 
Spomína na vyučovanie, ktoré bolo popoludní. Vtedy prespá-
vala u Kužmových.   

Aj takto si spolunažívali Benkovčania v minulosti. Verím, 
že mladšia generácia už bude vedieť, kde sa nachádza Řihov 
sad. Pretože mali by sme poznať našu rodnú obec, jej okolie 
a ľudí, ktorí v nej žijú. Aby sme tak mohli našim deťom ukázať, 
že nám záleží na našej milovanej domovine, z ktorej pochád-
zajú naši dedovia či naše babky, naši otcovia  a mamy. Odki-
aľ pochádzame my. 

Kronikárka obce Mgr. Katarína Hladká

Slovo kronikárky

Pani Margita Ragančíková s mamou 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2017                               542
   z toho:  ženy                         283
                           muži       259

*Narodili sa:
-Dominik Zreľák, nar. 08.02.2017, Benkovce 137,
-Ján Nábožný, nar. 29.03.2017, Benkovce 1,
-Nina Zuščáková, nar. 24.04.2017, Benkovce 59,
-Viktória Popová, nar. 12.05.2017, Benkovce 17,
-Tomáš Majzeľ, nar. 09.06.2017, Benkovce 48,
-Dominik Barna, nar. 08.08.2017, Benkovcec 61,
-Ján Fuňák, nar. 11.08.2017, Benkovce 34,
-Diana Gadušová, nar. 12.12.2017, Benkovce 128.  

                                                              Gratulujeme!

+Navždy sme sa rozlúčili:
-Margita Popová, Benkovce 130, zomrela 18.06.2017,
-Anna Diľová, Benkovce 131, zomrela 08.10.2017.

                                                          Česť ich pamiatke!

Sobáše v roku 2017:
-Anna Baníková, Mgr., Benkovce 16 (Jenčová),
-Patrik Barna, Benkovce 61,
-Martin Ivanko, Mgr., Benkovce 86,
-Štefan Cina, Benkovce 106,
-Matej Feri, Benkovce 109
                                                          Blahoželáme!

Naši jubilanti:
„50“
-Dana Galliková, nar. 17.01.1967, Benkovce 11,
-Miroslav Stanovčák, Ing., nar. 09.02.1967, Benkovce 4,
-Agáta Goffová, nar. 21.02.1967, Benkovce 80,
-Ján Nábožný, nar. 04.03.1967, Benkovce 1,
-Jozef Mičko, nar. 09.03.1967, Benkovce 89,
-Mária Olachová, nar. 24.03.1967, Benkovce 133,
-Mária Olšavová, nar. 07.06.1967, Benkovce 30,
-Katarína Stropkovská, nar. 23.07.1967, Benkovce 13,
-Martin Pavliško, nar. 02.09.1967, Benkovce 12,
-Jana Oľšavová, nar. 25.12.1967, Benkovce 128.
„60“
-Zdenka Demeterová, nar. 01.03.1957, Benkovce 106,
-Mária Kovaľová, nar. 07.03.1957, Benkovce 49.
„70“
-Jozef Lancoš, Ing., nar. 01.01.1947, Benkovce 125,
-Stanislav Zeman, nar. 31.01.1947, Benkovce 118,
-Mária Polakovičová, nar. 09.03.1947, Benkovce 117,
-Agnesa Šofranková, nar. 12.06.1947, Benkovce 127,
-Vladimír Demeter, nar. 27.07.1947, Benkovce 76,
-Koloman Kukuš, nar. 08.08.1947, Benkovce 110,
-Ladislav Polakovič, nar. 14.08.1947, Benkovce 117,
-Anna Baníková, nar. 05.10.1947, Benkovce 16. 
 „80“
-Marta Butalová, nar. 07.09.1937, Benkovce 134.

„Najstaršie obyvateľky obce“
-Paulína Fuňaková, nar. 05.02.1924, Benkovce 98,
-Mária Lukačinová, nar. 15.10.1925, Benkovce 10.
                                                         
    Blahoželáme!

                                                        Mgr. Ľubica Sabolová

Obecná štatistika
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náš kostol sv.Imricha má za sebou rozsiahlu rekonštrukciu, 
ktorú sme ukončili konsekráciou v auguste 2016. Aj po tejto 
významnej udalosti a na základe návrhu liturgickej komisie 
sme sa rozhodli zvýrazniť estetickú hodnotu sakrálnej kultúrnej 
pamiatky osadením vitráži,  a ako ochranu pred dažďom a 
snehom, namontovať prístrešok pred vchod do kostola. 

Našim plánom bolo zrealizovať to do konca roka 2017 
čo si vyžadovalo ďalšie finančné náklady. Vďaka mesačným 
zbierkam sa to podarilo. Za všetku vašu finančnú obetu vám 
srdečne ďakujeme.

Najväčšou investíciou bolo namontovanie vitráži do okien. 
Ide o klasickú vitráž pozostávajúcu z   rôznofarebných úlomkov 
skla vloženého do olovených profilov. Viď článok duchovného 
otca Juraja „Vitráže v oknách kostola sv. Imricha“.

Pred nedávnom bol namontovaný aj prístrešok pred hlavným 
vstupom do kostola, ktorý bol navrhnutý tak, aby nespôsobil 
estetický zásah do podstaty kultúrnej pamiatky, keďže ako 
všetci veľmi dobre vieme, náš kostol je od roku 1967 zapísaný v 
Štátnom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska. 

Vzhľadom na časté rozladzovanie liturgického hudobného 
nástroja - organu, sme sa v minulom roku rozhodli pre výmenu 
čerpadla vzduchu, čo bol ďalší nie malý výdavok. V dôsledku 
veľkých teplotných výkyvov, dochádzalo k poškodzovaniu a 
následnému rozladzovaniu vnútorných častí organu.  Pôvodné 
veľké čerpadlo bolo umiestnené pod strechou kostola a 
tak pri výrazných mínusových teplotách v zime, alebo 
extrémnych plusových teplotách v lete dochádzalo k nasávaniu 
takéhoto vzduchu priamo do vnútra organu a následné jeho 
poškodzovanie. Čerpadlo nasáva vzduch do mechov. Ovládanie 
píšťal sa uskutočňuje vo vzdušnici v zmysle vpúšťania, prúdenia 
a zastavovania vzduchu vháňaného do píšťal. Príliš teplý alebo 
studený vzduch poškodzoval tieto časti. Nové, podstatne menšie 
čerpadlo vzduchu je umiestnené priamo v organovej skrini, 
čím sa eliminovalo ďalšie  poškodzovanie  tohto vzácneho 
hudobného nástroja.

Ďalšími menšími výdavkami bol potrebný servis. Dalo sa 
vyrobiť nové kľakadlo s použitím ornamentov z pôvodného 
kľakadla, keďže pôvodné už bolo v dezolátnom stave, vymenili 
sa aj dvere na toalete za protihlukové. Tie by mali čiastočne 
znížiť hladinu zvuku. 

Tak ako každá stavba, tak aj náš kostol vyžaduje pravidelnú 
údržbu, preto sa chceme poďakovať všetkým za akúkoľvek 
pomoc, či už je to udržiavanie interiéru, výzdoba, oprava ale 
taktiež starostlivosť o exteriér, zeleň, kosenie. Vďaka každému z 
vás sa môžeme v našom kostole cítiť príjemne. 

                                                        Ing. Kamil Konečný

Vážení občania,

Vitráže v oknách 
kostola sv. Imricha

Jedným z predmetov našej katolíckej viery je, že Cirkev je 
svätá. Už na tejto zemi sa vyznačuje pravou, hoci nedokonalou 
svätosťou. Všetci členovia Cirkvi vrátane jej služobníkov musíme 
uznávať, že sme hriešnikmi, že je v nás pomiešaný kúkoľ hriechu 
s dobrým semenom evanjelia. Zároveň sme všetci pozvaní, každý 
svojou cestou k svätosti. Kým všetci veriaci v Ježiša Krista sa 
máme neustále snažiť s Božou pomocou víťaziť nad hriechom, 
aby sme tak rástli vo svätosti, Panna Mária už dosiahla dokonalosť, 
vďaka ktorej je bez škvrny, dokonale čistá. 

Preto v každom katolíckom kostole, ktorý je obrazom a symbolom 
Cirkvi máme pred očami aj kanonizovaných svätých a najmä Pannu 
Máriu, lebo v nej je Cirkev celkom svätá a zároveň je Matkou Cirkvi. 
Iným z množstva predmetov našej viery je pravda, že Boh je Svetlo. 
Okrem sôch a obrazov Panny Márie sú mariánskym symbolom 
tiež všetky okná v posvätnom priestore kostola. Preto by mali byť 
čo najkrajšie stvárnené. Okná sami osebe nie sú zdrojom svetla, 
svetlo len prepúšťajú a premieňajú ho na svetlo, ktoré symbolizuje 
Svetlo sveta Ježiša Krista. On prišiel na svet skrze Pannu Máriu, aby 
premieňal, posväcoval a zachraňoval naše životy vo svojej Cirkvi.

Vitráže v oknách nášho kostola skrášľujú a umocňujú ich 
mariánsku symboliku v abstraktnom prevedení. Okno v presbytériu 
symbolizuje očakávanie celého Starého zákona a volanie padlého 
ľudstva po Vykupiteľovi. Toto sa splnilo v narodení Ježiša, 
vteleného Božieho Syna, ktorý sa narodil z Márie Panny, ktorú 
nazývame tiež stella maris -  hviezda morská alebo hviezda ranná. 
Hviezda je osemcípa, symbolizuje tiež hviezdu, ktorá priviedla k 
jasliam troch mudrcov z východu na zjavenie Pána celému svetu. 
Okná Ruža duchovná a Nádoba 
duchovná sú stvárnené ako motív z 
Loretánskych litánií. Biela ľalia je 
všeobecný symbol Máriinej čistoty. 
Delfín symbolizuje Pannu Máriu 
ako tú, ktorá ochraňuje a sprevádza 
veriacich v ťažkostiach rozbúreného 
mora života, lebo delfín dokáže v 
morských búrkach sprevádzať loď s 
námorníkmi do bezpečia. Hlavným 
symbolom každého okna v kostole 
je Panna Mária, lebo skrze jej súhlas 
s Božím plánom záchrany ľudstva 
prišlo na svet Svetlo sveta Ježiš 
Kristus.
podľa podkladov od autorov vitráží 

spracoval duchovný otec Juraj
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Keď povieme slovo „Obec“ predstavíme si množstvo prác, ktoré ani tak 
nepotrebujú peniaze, ale množstvo pracovitých rúk ľudí. Naša obec nie je 
veľká, ale potrebných prác je veľa, ba dovolím si tvrdiť veľmi veľa. 

Toho času obec zamestnáva cez MOS a  projekty  9 občanov,  ktorí 
sú  poberateľmi dávok v hmotnej núdzi. Týchto 9  ľudí dennodenne, 
zabezpečuje chod a prevádzku obce. Obec si z finančných dôvodov  
nemôže  dovoliť zamestnať pracovníkov na plný úväzok, ktorí by túto 
prácu vykonávali, takže nebyť týchto občanov, nemal by kto sa - starať, 
opravovať, upratovať, alebo postaviť niečo nové a tak prispieť k zlepšeniu 
životého prostredia obyvateľov  obce. 

Opäť prešiel rok  a ja Vám v krátkosti opíšem čo všetko  sa urobilo, 
opravilo, dalo do poriadku. V apríli 2017 sa štiepkovalo po záhradách 
občanov, v  záhrade MŠ, vymenili sa  nože v štiepkovači, opravila sa príruba 
a šnek ku  kotlom na drevnú štiepku, upratovali sme brehy Ondavy a cestu 
k Ondave – Deň Zeme, ženy prerýľovali záhon za vodárničkou v záhrade 
MŠ + sadili zeleninu, začalo sa s opravou altánku na detskom ihrisku, zrezal  
a olúpal sa smrek na postavenie mája. V máji 2017 sa začalo s čistením 
jarku okolo Božíka od nánosov hliny, bahna a divo rastúcich krov, natierali 
sa dosky na altánok a lavičky (3x), prerýľovalo sa  pieskovisko na detskom 
ihrisku a v areáli MŠ, obrúsili sa šmýkačky na detskom ihrisku a nanovo 
sa natreli, prebehlo veľké upratovanie na futbalovom ihrisku pred Dňom 
detí,  urobil sa priklop na šachtu – Močiarky. V júni 2017 sa pokračovalo 
v čistení jarku okolo Božíka a následne na rómskej uličke, vyčistilo sa celé 
oplotenie na futbalovom ihrisku od divo rastúcich krov  okolo Kizlinga, 
vystriekalo sa postrekom proti burine tenisové ihrisko, cesta na cintorín, 
okolie okolo OcÚ   a COOP Jednota, priestor medzi kostolom a Šiketom,  
dokončil sa altánok na detskom ihrisku, nanovo sa natrel s ochranným 
náterom altánok na futbalovom ihrisku, položila sa dlažba okolo lavičky na 
zástavke pri kostole, namontoval sa nový digestor a ventilátor do kuchyne 
kultúrneho domu, začalo sa s opravou stropného sadrokartónu v dome 
smútku   (oprava prasklín). V júli 2017 vyčistila sa celá ulička okolo p. 
Blaškovej a jarok okolo p. Knapikovej  od divo rastúcich krov, pokračovalo 
sa v oprave sadrokartónu, maľovalo sa a nakoniec sa s diavou natrelo všetko 
drevo a lavice v DS,  na ČOV sa obmurovala prívodná rúra odpadovej 
vody, aby v zime nezamŕzala, opravila, natrela a osadila sa vývesná 
tabuľa na cintorín, zvaril, obrúsil a natrel sa vývesný stojan na propagačný 
materiál v čase volieb, zabetónovali sa obrubníky a položila dlažba za 
budovou  ZŠ – chodník do stacionára, opravila sa cesta na Ondavskú 
ulicu privezenou drťou,  namontovali sa odkvapové rúry na prístrešok pri 
vstupe do budovy OcÚ  a na kotolňu na drevnú štiepku, začalo sa s opravou 
dlažby na chodníku Božík – Bajus. V auguste 2017 zabetónovala sa šachta 
okolo Bajusa, pod tribúnou na futbalovom ihrisku urobil sa priestor na 
odkladanie náradia, nanovo sa vystriekal priestor tenisového ihriska, jarok 
okolo Božíka prípravkom proti burine, pokračovalo sa s opravou chodníka, 
vykosil sa priestor okolo Ondavy, doviezol  štrk z Karchovika, vykopali 
diery a zabetónovala lavička a značka na splav Ondavou. V septembri 
2017 sa vykonala  oprava oplotenia na detskom ihrisku,ohradil sa vstup 
okolo Hudíka a urobila sa brána a bránička na detské ihrisko, dokončila sa 
oprava chodníka,  maľovali sa  steny v sále KD, zdemontoval sa chodník  z 
betónových kociek v parku, kocky sa povozili do garáže. V októbri 2017 
sa pripravoval terén na kladenie dlažby pred predajňou COOP Jednota 
– rozbíjanie betónu zo základov oplotenia, vývoz hliny a betónu, dovoz 
hliny z Karchovika (2x) na detské ihrisko – vyrovnanie terénu, kopanie 
dier a následné betónovanie na hraciu zostavu, skladanie a osadenie hracej 
zostavy na detské ihrisko, zrezalo sa 21 stromov v parku pri kostole, 
drevo sa porezalo a povozilo ku kotolni na drevnú  štiepku, vykopali 
sa v parku diery pod lavičky, okrasné lampy, na stromček  na  kábel na  
elektrinu, premiestňovanie odpadu z kontajnera na cintoríne do kontajnera 

určeného na vývoz. V novembri 2017 sa zavážal priestor pred Jednotou  
s makadamom a položila  dlažba, žehlenie, pieskovanie  a tiež sa položila 
dlažba na chodník medzi budovou Jednoty a KD, oprava záchodov – 
výmena plavákov, zabetónovali sa malé a veľké palisády v parku a začalo 
sa s kladením dlažby, na Ondavskú ulicu sa doviezol makadam, ktorým 
sa zavážali diery na ceste. V decembri 2017 sa dokončila dlažba v parku,  
vyrezal a osadil stromček pred Jednotou, urobila sa vianočná výzdoba v 
obci, zavážanie kameňom chodník č. d. 1-20, pretože boli veľké mláky a 
nedalo sa po chodníku prejsť, štiepkovanie – záhrady občanov + vozenie 
dreva. V januári 2018 sa začalo sa s výstavbou gabiónov v parku, najprv sa 
zabetónovali stĺpy,   vyplietali  koše  a postupne sa ukladali štiepané kamene, 
oprava kotlov na drevnú štiepku – výmena ložísk, demontáž vianočných 
ozdôb, štiepkovanie, oprava štiepkovača – výmena nožov. Vo februári 
2018 prerýľovanie pieskoviska na detskom ihrisku, zvaril sa železný stôl a 
obil drevom na ČOV, gabióny, zrezal sa orech (Kocka 90) porezal, konáre 
sa zoštiepkovali, doviezlo sa 5 fúr hliny do parku – na vyrovnanie terénu, 
v tomto mesiaci bol veľký mráz, pracovníci čerpali aj dovolenky. V marci 
2018 roznášanie vriec na separovaný odpad po dedine, začalo sa s čistením 
krajníc od štrku na ceste I. triedy, oprava kotla na  štiepku – výmena ďalších 
10 ložísk, pripevnenie mapy Slovenska na stenu pri vstupe do budovy OcÚ, 
výmena záchodu v sále KD, kladenie dlažby vo WC v budove bývalej ZŠ, 
gabióny, úprava terénu v Poľcovom jarku po výrube drevín  SVP Košice.

Ako vidíte  urobilo sa toho neúrekom, a to som nespomenula práce, 
ktoré sa denno-denne vykonávajú podľa príslušného ročného obdobia 
ako je kosenie, hrabanie, vývoz trávy,  sena, pálenie, príprava palivového 
dreva, štiepanie dreva,  čistenie, vyplievanie, upratovanie, umývanie 
okien a pomocné práce  pri rôznych akciách, ktoré organizuje obec alebo 
KC Benkovce.  Zo všetkých týchto prác spomeniem kosenie. Veľké 
priestranstvá ako sú futbalové ihrisko, Močiarky  a pravá strana na cintoríne 
sa v minulosti kosili traktorom. V minulom roku všetko  kosili naši 
pracovníci vyžínačmi, ktoré máme k dispozícií a to nám zaberá veľa času. 
Tiež veľa času nám zaberie príprava palivového dreva na vykurovanie  MŠ. 

Obec je ako hociktorá iná domácnosť, v ktorej sa treba postarať o všetko  
a keď sa niečo zanedbá je potom ťažké vrátiť to do pôvodného stavu.  Preto 
pravidelnou kontrolou,  údržbou a ochotou  sa snažíme o to, aby naša obce 
nezaostávala za ostatnými.             Ivanková Emília   

Robím, robíš, robíme ...

23.02.2018  (piatok) - 18.00    14.09.2018 (piatok) - 18.00
20.04.2018  (piatok) - 19.00    03.12.2018 (pondelok) - 18.00
15.06.2018 (piatok) -  19.00

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 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Benkovciach od 02.01.2018 do 31.12.2018

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ Benkovce
poslanec Účasť v % rok 

2015 
Účasť v % rok 
2016 

Účasť v % rok 
2017 

Milan Baník 77,78 14,28 • 42,86   • 
Beáta Babinská 77,78 71,43 57,14 
Slavomír Čečko 100,0 85,71 85,71 
Jozef Dudáš 77,78 85,71 85,71 
Mgr.Marián Oľšav 88.89 71,43 71,43 
Marián Švarný 88,89 85,71 71,43 
MVDr. Martin Uhrín 66,67 71,43 25,00    • 
Matej Olach -------------- ----------- 100,00  • 
• poslanec Baník bol práceneschopný, poslanec Uhrín sa vzdal mandátu, poslanec 

Olach nahradil poslanca Uhrína 
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Január 
Privítanie Nového roka 2018  
Zimný výstup na Inovec – 27. ročník
Prvý ples Benkovčanov
Február 
Fašiangy – karneval pre deti v materskej škole 
Marec 
Týždeň slovenských knižníc v obecnej knižnici  
Deň učiteľov 
Apríl 
Vydanie 32.  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 – 
4. ročník
Jún 
Deň detí – športové aktivity, prezentácia hasičskej jednotky, 
prezentácia kynologického výcviku 
Nohejbalový turnaj nielen pre otcov 

V obci Benkovce si zorganizovali zaujímavé podujatie. Urobili 
výstavu s názvom Benkovce v toku času. Pôvodne zamýšľali, že to bude 
výstava fotografií z minulosti obce – z jej niekdajšieho výzoru a zo života 
jej obyvateľov v minulosti. Vlastniť fotoaparát však nebolo kedysi bežné, 
takže fotografií sa zo začiatku nenazberalo veľa. Organizátori výstavy na 
čele s pani starostkou Ing. Vierou Pavliškovou sa rozhodli, že vystavia 
to, čo ľudí obklopovalo kedysi, s čím žili, čo im uľahčovalo život, s čím 
pracovali, čo si obliekali, proste ukážu všetko, čo sa ešte zachovalo na 
povalách, skladoch, čo často zavadzia. Život je dnes iný ako kedysi, staré 
veci už netreba, vyhadzujú sa. Dnes mladí ľudia už všeličo nepoznajú, 
často nevedia, čo sa za pomenovaniami skrýva, na čo mnohé veci slúžili.

Na výstave bolo vidieť všeličo: staré roľnícke náradie, oblečenia, 
starý riad, remeselnícke pomôcky a nástroje, no všetko možné. Cenné 
bolo to, že vystavovatelia k exponátom dali menovky s archaickými 
pomenovaniami, čo malo veľkú informačnú hodnotu pre mladých 
návštevníkov. Zhromaždilo sa nakoniec aj hodne fotografií – najstaršia 
z roku 1930. Boli na nich zábery obce, z domov, zo športu, svadieb. 
Cenné boli aj písomné doklady, niektoré ešte v maďarčine z čias 
Rakúsko-Uhorska, iné sa dotýkali vysťahovalectva. Pozoruhodná 
bola aj zbierka dodnes vydaných čísel Benkovských novín, ktoré 
práve tento rok majú už svoj 20. ročník. Keďže Benkovčania sú známi 
tvorcovia, vystavené boli aj viaceré výrobky z dreva, maľby, kreslené 
obrazy, výtvory ručných prác, kraslice, rozličné zbierky. Najstarším 
vystavovaným exponátom bol rádioprijímač z r. 1920 a mažiarik z r. 
1921. Výstava umožnila starým pamätníkom pospomínať na svoju 
mladosť, mladým priblížiť život ich predkov a ich obec v minulosti. 
Hovorilo sa aj o myšlienke robiť takúto výstavu častejšie alebo ako 
trvalú expozíciu možno v nejakom neobývanom dome. Benkovčania 
budú na to myslieť. (Mimochodom niečo podobné je aj inde, napr. 

Benkovce v toku času v Sedliskách). Na trvalú výstavu by sa iste prišli pozrieť aj cudzí 
návštevníci, napr. tí, čo trávia dovolenky na Domaši, mohla by im 
vyplniť čas pri horšom počasí. Isté je, že Benkovská výstava môže byť 
motiváciou aj pre iné obce v našom regióne, nakoniec viaceré pokusy už 
boli. V každej obci by bolo čo vystavovať, navyše je aj zvrchovaný čas 
priblížiť reálie minulosti, pamätníci sa totiž míňajú, staré veci netreba, 
sme obklopovaní obrovským množstvom súčasných výrobkov, ktorých 
ponuka je masívna. Je nutné vracať sa ku koreňom. Jednou z možností 
sú aj takéto výstavy, akú urobili v Benkovciach. Dá to robotu, ale stojí 
to za to. A ešte pre históriu – výstava bola v spoločenskej sále obecného 
úradu v dňoch 26. až 28. mája 2017. Návštevnosť sa pohybovala okolo 
150 ľudí, o čom svedčia podpisy v pamätnej knihe.                                           

      Mgr. Martin Michálek 

Júl 
Sviatok sv. Cyrila a Metoda – volejbalový turnaj o pohár starostky 
– 8. ročník
Beh za zdravím – spoločný beh detí a rodičov na veľkom ihrisku 
August 
655. výročie 1. písomnej zmienky o obci
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 2018 v obci Benkovce

Tento plán bol schválený na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Benkovciach dňa 08.12.2017 a počas roka sa môže dopĺňať podľa potreby

Veľkonočné zvyky sa v Benkovciach dôsledne dodržiavajú.
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1.  Čo je na východe väčším zvykom šibačka či oblievačka
2.  Ozdobné vajcia
3.  Noc medzi  Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou
4.  Pečivo, ktoré sa svätí
5.  Deň ktorým sa začína pôst
6.  Čo sa svätí na Kvetnú nedeľu
7.  Iný názov pre svätý týždeň
8.  Názov nedele na ktorú sa zakrývajú kríže fi alovou šatkou
9.  Ako sa skratkou nazýva Ježiš Nazaretský 
10. V akej cirkvi sa používa pre Veľkú noc názov Pascha 
11.  Čo sa stalo cez vigíliu
12.  Iný názov Veľkej noci
13.  Aký kalendár používajú Pravoslávne cirkvi na výpočet  Veľkej 
noci
14.  Hlavný symbol cirkvi 
15.  Obdobie pred Veľkou nocou

žiačka 9. ročníka ZŠ Slovenská Kajňa Erika Kužmová,  
žiačka 8. ročníka ZŠ JUH Karin Hudíková
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Tajnička

Vitaj Jar 
Jar je ročné obdobie, 
farbičkami maľuje. 
Vymaľuje kvety, trávu, 
nevynechá ani malú. 
Aj zajko veľký maliar je,
vajíčka nám maľuje. 

Liana Berdáková 3. roč. 

Jarné slniečko
Kde sa vzalo tu sa vzalo, 
slniečko sa ukázalo. 
Cez mrak hlávku vystrčilo, 
snežienky nám pošteklilo. 
Vitajte snežienky, už je čas
vyhnalo som zimu- mráz. 
Tešíme sa všetci z jari, 
slniečko nám krásne žiari. 

Karolína Čečková 3.roč.

Dieťa predškolského veku sa vyznačuje skúmavosťou, 
zvedavosťou, zaujímajú ho všetky podnety. Z hľadiska 
osobnostného rozvoja je priaznivé ak materská škola vytvára 
podnetnosť prostredia, ak dáva dieťaťu odpovede na otázky, 
uspokojuje jeho zvedavosť a vytvára množstvo pedagogických 
situácií, v ktorých sa deti učia hrou.

Digitálne technológie sa stali súčasťou vzdelávacieho procesu 
a uchádzajú uplatnenie aj v materských školách. Digitálny kútik 
sme v našej MŠ zriadili ako jednu z požiadaviek plnenia štátneho 
vzdelávacieho programu. Po úprave priestoru a zariadenia sa 
digitálna technika inštalovala tak, aby kútik zodpovedal potrebám, 
požiadavkám, možnostiam a špecifi ckým osobitostiam dieťaťa 
predškolského veku.

Digitálny kútik je vybavený:
Pracovným stolom a 2 stoličkami tak, aby dieťa malo 

možnosť voľného príchodu a odchodu
Počítačom a tlačiarňou umiestnenými na pracovnom 

stole tak, aby dieťa s nimi mohlo plynule a bez obmedzenia 
manipulovať
Tabletom a včelou bee-boot, ktoré sú vedľa prac. stola
Televízorom Samsung zaveseným na stene a DVD 

prehrávačom umiestneným na pracovnom stole spolu s ovládačmi
Kopírovacím papierom, ceruzkami, podložkami
Pre deti pripravujeme primerané aktivity zohľadňujúce ich 

vek, schopnosti a zručnosti:
1. Hry s edukačným softvérom Šašo Tomáš
2. Kreslenie na počítači v programe RNA

3. Prezeranie fotografi í na počítači
4. Práca s robotickou včelou bee-boot zameraná na orientáciu 

v priestore
5. Sledovanie rozprávok, maľovanie obrázkov, pexeso, 

pesničky, určovanie polohy predmetov a iné
Všetky aktivity sú zamerané na dosiahnutie školskej zrelosti.
Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý 

umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a 
zručnosti.

Anna Baníková, učiteľka MŠ

Digitálne technológie v MŠ
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Dobrovoľný hasičský zbor (DHZO) Benkovce bol zriadený na zá-
klade záujmu občanov obce Benkovce. Dôvod zriadenia resp. obno-
venia DHZO Benkovce bol zameraný najmä na skutočnosti, že v oko-
lí obce tečie rieka Ondava (protipovodňové opatrenia), obcou vedie 
štátna cesta 1.triedy (dopravné kolízie) a niekoľko metrov od obce sa 
nachádza les (riziko požiarov).

 Dňa 31.08.2017 bola vykonaná ustanovujúca členská schôdza 
znovuobnovenia činnosti DHZO Benkovce, na ktorej sa zúčastnilo 14 
členov z celkového počtu 16 členov. V súvislosti s prípravou naštar-
tovania činnosti DHZO Benkovce by som chcel poďakovať samotnej 
obci Benkovce, starostke Ing. Viere Pavliškovej a členke prípravné-
ho výboru Mgr. Petronele Gaduš-Oľšavovej, ktorá zabezpečila všetky 
potrebné materiály, žiadosť o IČO, protipovodňový vozík, hasičské 
auto, čím boli splnené podmienky kategorizácie a preto bol DHZO 
Benkovce zaradený do kategórie „C“.

V nasledujúcom období bude potrebné zabezpečiť školenia pre 
ďalších členov DHZ  Benkovce, tak aby postupne  všetci absolvova-
li základné odborné prípravy členov hasičskej jednotky pre zlepšenie 
funkčnosti,  odbornosti a samotnej kvality DHZ Benkovce.

predseda DHZO Benkovce Mgr. Matúš Hladký

Obnovenie činnosti Dobrovoľného 
hasičského zboru obce Benkovce

Čo si predstavíme pod slovom „fitness“? Niektorí ľudia pod 
pojmom „fitness“ chápu len posilňovanie s cieľom zamerania 
sa na prírastky svalovej hmoty alebo naopak na redukciu 
hmotnosti z dôvodu nadváhy či obezity. Ale  je to iba o tom? 
Posilňovanie patrí k fitness štýlu, ale nie je to len o tom. Pojem 
„fitness“ obsahuje výraz „fit“, čo v preklade znamená zdravý, 
pripravený, v dobrej kondícii. A teda fitness štýl buduje fyzické, 
ale aj psychické zdravie človeka. Ide o akúsi regeneráciu mysle 
a naštartovanie tela. Uvedomením si tejto myšlienky sa v roku 
2003 začal v mysliach mladých Benkovčanov kreovať plán 
vytvorenia posilňovne v našej obci, ktorý sa už po krátkom 
čase pretavil do prvých krokov zriaďovania. Zaiste to pre nich 
nebolo ľahké, vzhľadom na absentujúce priestorové možnosti 
v obci a náročné financovanie drahého cvičebného zariadenia. 
No spoločným úsilím sa napokon podarilo zariadiť posilňovňu 
v našej obci. Stroje a cvičebné zariadenia neboli nové. Aj 
napriek tomu poslúžili a niektoré ešte stále slúžia svojmu účelu. 
Rekonštrukciou obecného úradu a kultúrneho domu v roku 
2011 sa naskytla možnosť rozšírenia priestorov posilňovne 
vrátane inštalácie WC a spŕch. Priestory boli nové, cvičebné 
zariadenie však zostalo pôvodné. Priebežne bolo renovované, 
čo je záležitosť, ktorá bola financovaná podporou obce ako aj 
príspevkami samotných cvičencov. Je však nutné konštatovať, 
že v súčasnej dobe niektoré stroje dosluhujú a preto súčasní 
návštevníci posilňovne, začiatkom roka 2018, začali premýšľať 
o ich výmene. Podarilo sa zabezpečiť používanú, ale veľmi 
zachovalú posilňovaciu vežu (horná a dolná kladka). Následne 
na to bolo oslovené vedenie obce – starostka obce a obecné 
zastupiteľstvo – za účelom požiadania finančnej podpory na 
zakúpenie posilňovacej nastaviteľnej lavičky na úrovni PROFI 
zariadenia. Boli predložené tri cenové ponuky. Napokon bola 
schválená cenová ponuka s najlepším pomerom cena : kvalita. A 
tak začiatkom mesiaca marec 2018 bola zakúpená posilňovacia 
lavička v sume 220 €, čo je suma, ktorá bola schválená a 
poskytnutá obcou. Touto cestou chcú všetci súčasní cvičenci 
posilňovne vrelo poďakovať vedeniu obce za túto podporu. 
Takisto sa aktualizoval vnútorný poriadok posilňovne, ktorý 
poukazuje na pravidla a povinnosti cvičencov, ktoré je potrebné 
dodržiavať. Tento vnútorný poriadok bol vypracovaný a následne 
schválený obcou. Dodržiavanie povinností a pravidiel z neho 
vyplývajúcich je náhodne a neohlásene kontrolované obecným 
zastupiteľstvom a starostkou obce. V prípade nedodržiavania 
vnútorného poriadku, budú vyvodené náležité dôsledky a 
opatrenia. A čo budúcnosť? Aké sú naše ciele a vízie vzhľadom 
na úroveň zariadenia posilňovne a jej sprístupnenia všetkým 
skupinám obyvateľstva? Krátko a jednoducho povedané 
chceme, aby súčasné zariadenie posilňovne sa vymenilo 
za nové, moderné a kvalitné. Naším cieľom je tiež zakúpiť 
„kardio stroje“ (bežiaci pás, stacionárny bicykel, žinenka ...), 
ktoré umožnia a sprístupnia aj ženskému pohlaviu možnosť 
zacvičiť si a tak urobiť niečo pre svoje zdravie a kondíciu. A 
ako to chceme dosiahnuť? V súčasnej dobe sa obci podarilo 
zapojiť do výzvy Úradu vlády SR „Podpora rozvoja športu na 
rok 2018“, podprogram 4, názov nášho projektu je „Pohyb pre 
tri generácie“,  ktorá  umožňuje získať finančné prostriedky pre 
tieto účely. Určite to nebude ľahké, ale urobíme všetko preto, 
aby náš projekt bol úspešný a aby sme dosiahli ciele, o ktoré 
sa snažíme. V prípade neúspechu sa určite nevzdáme a budeme 
sledovať iné výzvy, prípadne hľadať iné alternatívy financovania 
nášho zámeru. Pevne veríme, že v blízkej budúcnosti sa budeme 
môcť pochváliť novým a moderným fitness centrom v našej obci.

 PhDr. Radoslav Feri

Využitie našej posilňovne

INFARKT MYOKARDU

Infarkt myokardu (srdcový infarkt) je veľmi závažné ochorenie 
a Slovensko v rámci Európy stále patrí ku krajinám s najvyššou 
úmrtnosťou na srdcovo – cievne ochorenia. Srdcový infarkt vzniká 
vtedy, ak dôjde k upchatiu niektorej srdcovej tepny a nastane 
odumretie určitej časti srdcového svalu v dôsledku nedostatku 
prívodu krvi a kyslíka. 

Infarkt postihuje ľudí vo vyššom veku a častejšie sú ohrození 
muži a to aj v mladšom veku. U žien sa však výskyt infarktu zvyšuje 
po prechode (menopauze) a okolo 60. roku sa pravdepodobnosť 
vyrovnáva. Ku rizikovým faktorom vzniku infarktu okrem veku 
a pohlavia patrí aj dedičnosť, vysoký krvný tlak, vysoká hladina 
cholesterolu v krvi, cukrovka, fajčenie, obezita. Tiež netreba 
zabúdať na to, že ku rozvoju infarktu môže prispieť aj sedavý 
spôsob života, strava chudobná na zeleninu a ovocie, nadmerná 
konzumácia alkoholu a psychický stres. 

Medzi príznaky srdcového infarktu patrí silná zvieravá alebo 
pálivá bolesť za hrudnou kosťou, ktorá môže vyžarovať do 
ľavého ramena, krku, čeľuste, chrbta a aj do brucha. Okrem týchto 
príznakov, infarkt myokardu sprevádza tiež potenie, búšenie srdca, 
nevoľnosť, vracanie, dýchavica, úzkosť, strach až strata vedomia. 

Pri akomkoľvek podozrení na akútny infarkt myokardu je 
nutné ihneď volať rýchlu zdravotnú pomoc (číslo 155 alebo 
112). Počas čakania na príchod zdravotnej pomoci treba zostať 
v pokoji a nenamáhať sa ak je to možné užiť acylpyrín. Príznaky 
v žiadnom prípade netreba podceňovať, pretože každá sekunda 
je dôležitá a vždy je lepšie kontaktovať lekára skôr ako bude 
neskoro.                               Simona Hurná, študentka medicíny
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Moje meno je Viera Pavlišková a zdravému životnému štýlu 
a cvičeniu sa venujem už asi 5 rokov. K tomuto rozhodnutiu  
ma prinútili zdravotné ťažkosti, ktoré som začala mávať 
vďaka nesprávnej strave. Tak ako viaceré oblasti aj v tejto je 
priestor zlepšovať sa. Človek sa učí správne konzumovať a 
kombinovať potraviny celý život. 

Prečo by si mal začať so zdravým životným štýlom?
Vďaka zdravému životnému štýlu nebudeš mať nadváhu, 

budeš sa cítiť fyzicky silný a odolnejší voči stresu. Zdravý 
životný štýl zahŕňa dostatok pohybu, pestrý a vyvážený 
jedálniček, dostatok spánku a pitný režim. Samozrejmosťou je 
nefajčiť, nepiť alkohol alebo piť len v obmedzenom množstve.

Rozhodnutie na celý život
Uvedom si, prečo chceš meniť svoj štýl života – chceš sa 

predsa cítiť zdravšie a v pohode. Preto je potrebné prejsť na 
zdravý štýl života nastálo. Je to zmena hlavne v tvojej hlave, 
musíš sa pre túto zmenu rozhodnúť sám, pretože keď ťa k 
zmene niekto donúti, tak to väčšinou nie je na dlho a postupne 
skĺzneš späť k tvojim starým návykom. Ak sa rozhodneš 
zmeniť svoj štýl života k lepšiemu, vykonávaj zmeny postupne 
a pomaly. Ak zmeníš všetko naraz, budeš sa cítiť zaskočený, 
o pár dní budeš nervózny, bude sa ti cnieť po starom štýle 
života a rýchlo sa vrátiš na začiatok. Ak chceš zmeniť štýl 
stravovania, pridať pohyb aj zmeniť spánkový režim, vyber si 
jedno z toho a začni. Až si na zmenu zvykneš, pridaj ďalšie.

A pohyb?
Pravidelným pohybom zlepšíš svoju fyzickú kondíciu a 

znížiš riziko nadváhy. Vďaka športu sa budeš cítiť uvoľnenejšie. 
Preto si vyber šport, ktorý ťa bude baviť a bude ti prinášať 
radosť. 

Môj bežný deň
Hneď z rána po prebudení vypijem 3 – 5 dcl vody s citrónom 

to vo mne vyvolá ešte väčší hlad. Približne po 30 minútach 
začnem zdravými, pestrými a výdatnými raňajkami. Raňajky 
sú veľmi dôležité pretože hneď po prebudení začína telo 
pracovať a potrebuje energiu na to, aby niečo vykonalo. Keď 
mu nedoplním energiu prostredníctvom raňajok začína mi 
odoberať energiu zo svalov a zo zásob, ktoré má telo uložené 
na „horšie časy“, preto sa môžem cítiť unavená, ospalá bez 
nálady a energie. Takéto raňajky by mali zahŕňať sacharidy, 
bielkoviny, vlákninu a vitamíny (napr. ovsené vločky, chia, 
slnečnicové a tekvicové semiačka, škorica, brusnice, zaliate 
horúcou vodou, lyžica proteínu, ovocie podľa chuti a biely 
jogurt, dochutiť si to môžeš aj medom). Dôležité je jesť v 
menších dávkach a častejšie, minimálne 4 – 6 krát denne. 

Približne po 2 – 3 hodinách nasleduje desiata. Tu si 
väčšinou dávam nejaké ovocie alebo jogurt. 

Ďalším chodom dňa je obed. Keďže preferujem delenú 
stravu, t. j. nekombinujem sacharidy s bielkovinami, zväčša si 

dám nejaké zemiaky, ryžu, hokkaido pyré so zeleninou, či už 
grilovanou, varenou alebo čerstvou. 

Olovrant už popri štúdiu a práci veľmi nestíham ale v 
prípade, že mám čas, tak si dám proteínovú tyčinku, cottage 
cheese, mozzarelu alebo niečo podobné, ľahké. 

Medzi 16:00 – 18:00 chodievam cvičiť. Keďže v škole a 
práci stále sedím a nemám tam pohyb, tak to telu a mysli veľmi 
prospeje. Po cvičení nasleduje večera. Keďže telo po cvičení 
potrebuje prijať bielkoviny, aby sa svaly mali z čoho formovať 
a rásť, a celkovo sa snažím večer vyhýbať sacharidom preto 
volím nejaké mäsko najvhodnejšie je biele, prívarok alebo 
rybu so zeleninou. 

Nie je čas na výhovorky
Začať môžeš kedykoľvek, preto sa nevyhováraj a zmenu 

neodsúvaj na neskôr. Koľkokrát si povedal, že od zajtra začneš 
cvičiť alebo jesť zdravšie a potom ti do toho niečo vošlo, tak 
si zmenu odsunul na ďalší týždeň atď. Pamätaj si, že nie je 
čas na výhovorky. Pre zmenu budeš potrebovať pevnú vôľu 
a odhodlanie.

Viera Pavlišková ml.

Skús to so mnou...

Rýchle pestovanie byliniek 
Už sme si zvykli využívať na varenie čerstvé bylinky, ktoré si 

môžeme vypestovať sami v záhrade. Ak sa nám nechce vysievať, 
polievať a piplať s presádzaním, dá sa to aj jednoduchšie a rýchlejšie. 
V obchodnom dome si kúpime napr. bazalku a  pažítku v kvetináči.

Pažítku rozdelíme na jednotlivé trsy a vysadíme buď do kvetináčov, 
ktoré  držíme  na okne v chladnejšej miestnosti, aby sa nevyťahala 
alebo priamo na záhon. Pažítka je trvalka, môže zostať na jednom 
mieste viac rokov a podľa toho jej vyberieme stanovište. Využitie 
pažítky je všestranné. Nasekaná pažítka je výborná do  polievok 
podobne ako petržlenová vňať, na ktorú sme viacej zvyknuté. Dá sa 
využiť aj do nátierok, plniek do mäsa, ap. Posekaná sa dá nasušiť do 
zásoby na zimu. Bazalku rozdelíme na jednotlivé kusy a rozsadíme 
buď do kvetináčov alebo na záhon. Keď začne nasadzovať na kvet, 
vrcholky odštipneme a rastlina sa krásne rozrastie. Na varenie 
používame čerstvé listy, ktoré sa dajú tiež sušiť. Bazalku pridávame 
na pizzu, na špagety, do zeleninového šalátu, s limetkou  je výborná 
na paradajkový šalát. 

Mäta a medovka sú trvalky, tie sa dobre rozmnožujú odnožami. 
Nemusíme ich kupovať, vypýtame si ich od susedky alebo kamarátky, 
posadíme a zalievame kým sa nepríjmu. Celé  leto z nich môžeme variť 
čaj a sú vhodné aj na sušenie .Mäta je vhodná na ochutenie ovocných 
nápojov napr. na známe mojito. Dá sa pripraviť jednoducho:do 
nádoby so studenou vodou dáme trstinový cukor (môže byť aj 
obyčajný kryštálový), vytlačíme 1 limetku, prípadne citrón, pridáme 
pár vetvičiek čerstvej mäty, kocky ľadu, l limetku narežeme na väčšie 
kúsky a tiež pridáme do nápoja. Drevenou vareškou zamiešame a 
trocha roztlačíme mätu, aby nám krásne prevoňala nápoj.  Dochutíme 
buď cukrom, limetkovou alebo citrónovou šťavou, podľa vlastnej 
chuti. Môže sa podávať ako nealkoholický nápoj alebo  pridáme 
trochu rumu najlepší je biely rum. Dobrú chuť!            Anna Zemanová



Benkovské noviny strana  11

Obec Benkovce v spolupráci s Implementačnou agentúrou 
realizuje Národný projekt Terénna práca v obciach I. na  obdobie 
rokov 2016 až 2019. Do tohto projektu je obec zapojená 
druhýkrát. 

S pojmom terénna sociálna práca sa už teraz stretávame 
čoraz častejšie, no každý si pod výkonom tejto činnosti 
predstavuje niečo iné. Čo je teda terénna sociálna práca, 
prečo je potrebná a vlastne rieši? Zjednodušene by sme mohli 
povedať, že tento pojem označuje pomoc človeku, ktorá má 
istý problém, nevie ho riešiť vlastnými silami, potrebuje sa 
poradiť, potrebuje sprievod, podporu, pochopenie alebo tento 
človek žije s pocitom, že je v nejakom smere znevýhodnený. 
Terénna sociálna práca je teda cielená práca s jednotlivcom, 
ktorá vedie k vyriešeniu jeho problému, či nepriaznivej životnej 
situácie a je poskytovaná v prirodzenom prostredí, teda priamo 
u klienta, v mieste jeho bydliska. Dôležité je aj to, že klient sa 
aktívne spolupodieľa pri riešení svojho problému alebo situácie. 
Táto práca je vykonávaná terénnym sociálnym pracovníkom. 
Je to školený odborník, ktorý má vysokoškolské vzdelanie a 
pracuje v prospech svojho klienta, snaží sa mu veci vysvetliť, 
pomôcť vyriešiť, motivovať, prevenčne pôsobiť a poskytuje mu 
podporu a oporu. V našich podmienkach sa terénny sociálny 

pracovník zameriava hlavne na okruhy problémom spojené 
so zdravím, vzdelávaním, bývaním, sociálnym zabezpečením 
(dávky, príspevky), finančným poradenstvom a hospodárením, 
zamestnanosťou, sociálno – patologickými javmi (závislosti, 
kriminalita). Pre našu obec sú charakteristický klienti – rómsky 
občania, seniori, matky s deťmi, deti a mládež, osoby ťažko 
zdravotne postihnuté. Práca s klientmi je náročná, pretože 
každý človek je iný, ale daný problém chceme riešiť hneď. Je 
potrebné zvoliť si správny výber pomoci šití presne na potreby 
klienta a zapojiť ho do procesu riešenia. Terénny sociálny 
pracovník pôsobí ako barlička, o ktorú sa môže klient oprieť. 
Dôležité je nebáť sa požiadať o pomoc, ak si neviem dať so 
svojím problémom rady. Všetky informácie sú dôverné, platí o 
nich zásada mlčanlivosti. Terénny sociálny pracovník okrem 
priamej práce s klientom vykonáva aj nepriame aktivity. 
Preventívne pôsobí na svojich klientov na predchádzanie 
vzniku sociálnych problémov, vykonáva vyhľadávaciu činnosť, 
monitorovaciu činnosť a v neposlednom rade sa snaží klientov 
motivovať, tým správnym smerom. 

Terénna sociálna práca môže upozorniť na vznik problémov, 
ich nárast, zmobilizovať sily na ich riešenie, zapojiť do riešenia 
kompetentných, odhaliť možnosti pomoci už pri zárodku 
problému a tak predísť veľkým sociálnym problémom a ich 
šíreniu, a práve preto je potreba tejto práce taká podstatná. 

Mgr. Michaela Miklošová

Športová nálada, radosť a spev sprevádzali 7. ročník 
Volejbalového turnaja o pohár starostky obce, ktorý sa konal dňa 
15. 7. 2017 v Benkovciach. Sprievodnou akciou bola Súťaž vo 
varení gulášu a občerstvenie zabezpečil Catering Jari zo Žalobína.

Napriek nepriaznivým prognózam počasia sme privítali na ihrisku 
osem tímov, ktoré súťažili v dvoch skupinách. Tohtoročného turnaja 
sa zúčastnili tzv. stálice, mužstvá, ktoré k nám prichádzajú každý 
rok, a to Klub guľových športov, Višňa team či mužstvo Slovenská 
Kajňa. Premiéru na našej antuke malo mužstvo z Hanušoviec nad 
Topľou, pedagógovia z nášho okresu, ktorí tvorili tím s názvom 
Priatelia školy, prvýkrát sa zúčastnilo aj mužstvo strany SMER, 
ktorú statočne reprezentoval Ing. Štefan Topľanský, riaditeľ lesného 
a pozemkového odboru OÚ vo Vranove n/T.  Tradične nechýbali 
naši mladí nadšenci, ktorí súťažili ako Team ŽVS (Ženy, víno, spev) 
a Team Nábožných. V každom mužstve museli hrať minimálne dve 
ženy, aj preto bol prekvapením tím z Hanušoviec, ktorý pozostával 
z viacerých ženských hráčok a vo veľkej konkurencii obsadil 
celkové 2. miesto. Vo finále sa s Hanušovcami stretli Priatelia školy, 
ktorí predviedli vynikajúcu hru plnú napätia. Diváci si veru prišli 
na svoje, až do poslednej lopty každý sledoval, kto bude nakoniec 
víťazom. Priatelia školy si tak svojimi výkonmi získali 1. miesto. 
Konkurencia bola veľká, o čom svedčia kvalitné tímy, na 3. mieste 
sa umiestnil Višňa team, ktorý každoročne získava umiestnenie na 
prvých priečkach, vynikajúcim súperom bol tiež Klub guľových 
športov. Tešíme sa, že od amatérskeho hrania volejbalu sme urobili 
veľký krok vpred, pretože v posledných rokoch sa úroveň tohto 
turnaja zvyšuje a tento rok sme privítali tímy, ktoré nielen hrali 
krásny volejbal, ale užívali si spoločnosť ľudí a tešili sa z hry. 
Prišli sa k nám zabaviť a uvoľniť sa od každodenných povinností a 
stresu, ktorý nás sprevádza. Ukázali tak mladšej generácii ako šport 
spája a robí ľudí šťastnými. Keďže turnaj sa konal v Benkovciach, 
zaujímavosťou bolo, že súčasťou každého mužstva bol aspoň jeden 
Benkovčan či Benkovčanka, a to pritom nebolo podmienkou. Za 
najlepšiu hráčku bola vyhlásená Miriam Lokšíková a najlepším 
hráčom sa stal Milan Gešperík. Ocenenie najlepší rozhodca získal 
už tradične Ladislav Roža a ocenili sme aj rozhodcu Michala Buflu, 
ktorý od 1. ročníka nevynechal ani jeden turnaj, no tento rok sa pre 
chorobu nemohol dostaviť. Volejbalisti si pochutnali na obecnom 
guláši, ktorý získal ocenenie Zlatá vareška 2017. Súťaže vo varení 

gulášu sa zúčastnili tri tímy, ktoré sa umiestnili v nasledovnom 
poradí, 1. miesto získal tím Petra Hromého, na 2. mieste sa 
umiestnila folklórna skupina Konopianka zo Žalobína a 3. miesto 
obsadil tím Popových. Vyvážené chute hodnotila porota v zložení  
Ing. Štefan Hreha, poslanec VÚC PSK, PhDr. Jaroslav Makatúra, 
poslanec VÚC PSK a starosta obce Malá Domaša, Ing. Ľubomír 
Lukič, poslanec VÚC PSK a PhDr. Jozef Baran, riaditeľ ÚPSVaR 
vo Vranove n/T. V závere akcie sa viacerí potešili tombole, ktorú 
tvorilo viac ako 50 cien. Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí 
svojou účasťou podporili túto akciu, no najmä tým, bez ktorých by 
sa neuskutočnila. Za organizáciu patrí poďakovanie obci Benkovce 
a Komunitnému centru. Bohatá tombola by nepotešila našich 
občanov bez sponzorov, ktorými boli Klub guľových športov – 
Stanislav Zeman, František Polaček, Heineken – Bc. Peter Sabol, 
GS – Milan Nus a SMER SD. 

Vďaka vám všetkým, ktorí si radi zahráte volejbal a pomáhate 
nám tak vytvárať tradíciu príjemného športovo-spoločenského 
zážitku, ktorý si spolu odnášame z tejto akcie každý rok. Tešíme 
sa, že sa súťažne zapojil aj otec duchovný Mgr. Juraj Sitarčík. Veď 
počasie sme si doslova vymodlili, z každej strany nás obchádzali 
búrky. Prajeme všetkým, ktorí podporujú svojou účasťou alebo 
iným spôsobom športové či kultúrne akcie v našej obci, aby bolo 
búrok v ich životoch čo najmenej. Nech vás životom sprevádza 
radosť a láska, chuť stretnúť sa na našich akciách a prejaviť tak 
záujem jeden o druhého. Príjemný, a hlavne športový zvyšok roka 
želá kronikárka obce Benkovce        Mgr. Katarína Hladká

Volejbalový turnaj v Benkovciach

Terénna sociálna práca
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Zelená lagúna cup
Dňa 15.09.2017 sa v areáli ihriska na Zelenej lagúne usku-

točnil 0.ročník futbalového turnaja Zelená lagúna cup. Na-
koľko naši chlapci pravidelne raz týždenne navštevujú toto 
ihrisko za účelom priateľského hrania futbalu tak funkcioná-
ri tohto hotela nás neopomenuli a dostali sme pozvánku. Za 
pekného počasia sa stretlo medzi sebou  päť mužstiev a to: 
Benkovce, domáci hráči z hotela Zelená lagúna, Malá Domaša, 
Ondavské Matiašovce ako aj favorit turnaja BNP Team Vra-
nov ktorý hrá II. slovenskú futsalovú ligu. Naši hneď na úvod 
podľahli Ondavským Matiašovciam 2:3 avšak po tejto prehre 
nasledovali už len samé výhry. Zaujal najmä zápas s favoritom 
turnaja BNP Vranov keď sme viedli už 5:1 avšak súper dve 
minúty pred koncom znížil na 5:4 a bolo sa ešte na čo poze-
rať. Silou vôle a trochu aj šťastia sme to dotiahli do úspešného 
konca. Zhodou výsledkov sme ešte pred posledným zápasom s 
Malou Domašou mali možnosť skončiť na prvej priečke. Misia 
posledného zápasu sa podarila. Ľahké víťazstvo 4:1 nám pri-
nieslo zaslúžené prvenstvo takže na budúci rok môžeme tento 
titul obhajovať. Pevne veríme že z tohto turnaja sa stane pekná 
tradícia samozrejme aj s našou účasťou a pevne veríme, že s čo 
najväčším počtom výhier na našom konte.

Naše mužstvo reprezentovali: Jozef Dudáš, Martin Dudáš, 
Anton Lancoš, Maroš Púchy, Dominik Gállik, Martin Breda, 
Peter Sabol, Martin Pavliško ml. a Peter Babinský ml..

Rodí sa nová tradícia
Dňa 25. augusta 2017 sa v našej obci konal 1. ročník  

futbalového turnaja.  Za priaznivého počasia sa stretli 
tímy z Benkoviec, Malej Domaše, Žalobína, Ondavských 
Matiašoviec a tímu Heineken. Po sčítaní bodov sa na prvom 
mieste umiestnili Benkovce, ktoré o jeden bod predstihli tím 
Heinekenu. Na treťom mieste sa umiestnili hráči z Ondavských 
Matiašoviec. Po priateľskom turnaji  si všetci účastníci ako aj 
diváci, mali možnosť vychutnať guľáš a občerstvenie, ktoré 
pripravili pracovníčky obce Mgr. Ľ. Sabolová a E. Ivanková.  
Nálada bola výborná, len fanúšikov bolo pomenej. Veríme, že 
sa z turnaja v Benkovciach stane tradícia a už teraz sa tešíme 
na ďalší ročník. Medzi hlavných sponzorov patrila spoločnosť 
HEINEKEN Slovensko, a.s. a obec Benkovce. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným a za organizáciu patrí vďaka  Bc. Petrovi 
Sabolovi a  obci Benkovce.                                       Jozef Lancoš ml.

7.1.2017 sa uskutočnil jeden z najmrazivejších zimných 
výstupov na 322,4 m vysoký Inovec v histórii nášho turistického 
klubu. Štyridsať otužilcov neodradilo -14C a o 9:00 hod. po 
26-krát vyrazili popri  studničke, cez Malý a Veľký Inovec na 
hrad Čičva. Na nádvorí nás čakal ohník, opäť bol k dispozícii 
horúci čaj, klobásky a výborné koláčiky pani Babinskej a pani 
Nazadovej. Ďakujeme obci Benkovce, šikovným pekárkam, 
turistom KST Inovec a pani starostke za privítanie účastníkov 
a podporu pri zorganizovaní podujatia.

Trasa výstupu vedie po zelenej pásovej značke. Prečo sú 
turistické chodníky značené červenou, modrou, zelenou alebo 
žltou farbou?

Červenou farbou sa vyznačujú hlavné trasy ako sú 
hrebeňovky, trasy mimoriadneho významu a diaľkové trasy
Modro značené sú spravidla významnejšie stredne dlhé 
trasy, napríklad dolinami alebo bočnými hrebeňmi

Zelená sa používa na kratšie trasy miestneho 
významu
Žltou sú označované spojovacie cesty, skratky, krátke 
úseky.

Všetkým zakladateľom, členom a sympatizantom KST 
Inovec Benkovce úprimne ďakujeme za spoločné chvíle v 
prírode a pekné zážitky, ktoré sme vďaka turistike mohli 
zažiť. Tohtoročný 27. ročník novoročného výstupu na Inovec 
bol posledný, ktorý sa konal pod hlavičkou oddielu KST, 
nakoľko vo februári bola oficiálne ukončená jeho činnosť. 
Kalendár pripravovaných regionálnych podujatí si môžete 
prezrieť na stránke http://www.kst-krokus.sk/

Veľa slnečných dní a pekných zážitkov v našej krásnej 
prírode i naďalej praje  

Butalová Eva.

26. ročník Zimného výstupu na Inovec


