
Zavše akoby v tebe prebývali dvaja ¾udia. Jeden,

ktorý robí všetko dobre a ktorého ukazuješ aj navonok

a druhý, ktorého ukrývaš a za ktorého sa hanbíš.

V každom èloveku je akási hlboká priepas�. Jeden

citát hovorí: „Každý èlovek je priepas�, ktorú môže

vyplni� jedine Boh“. Stretávam ¾udí, ktorí napriek

svojej najlepšej vôli stále upadajú do svojho starého

zla. ¼udí, ktorí by radi žili dobre a predsa robia veci,

ktoré sami nechápu.

 Preèo je to tak? Lebo èlovek nie je Boh, ani anjel,

ani žiadna superbytos�, iba malý pútnik na dlhej ceste.

A predsa je èlovek úžasná bytos�. Môže sa meni� na

dobrého, ako sa Ježiš premenil na vrchu Tábor. Ale

prv ako to urobil, musel zostúpi� medzi nás ako èlovek

na Vianoce a zakúsi� všetko okrem hriechu.

Skúsenos� vlastnej slabosti robí èloveka

chápavejším pre jeho blížnych. Kto si nikdy neprizná

vlastne zlyhanie, stráca sebakritickos�. Srdce mu

stvrdne na kameò, neschopné uteši�, pochopi�, èi

odpusti�. Nemusíš sa èudova� vlastným slabostiam a

chybám. Pred svojimi tienistými stránkami neunikneš.

Ale nesmieš ich ani vylepšova� a vydáva� ich za ènosti.

Musíš sa s nimi nauèi� ži�.

Nik nie je taký dobrý, ako býva vo svojich

najlepších chví¾ach, ale nik nie je ani taký zlý, ako je

vo svojich najhorších okamihoch. Peter povedal:

„Dobre je nám tu na vrchu, dobre je nám, keï sme

premenení v dobrého.“

Dvaja ¾udia v tebe

Sú ¾udia, ktorí všade so sebou vláèia svoje

problémy ani na chví¾u ich nepustia. Nevedia sa

z nièoho teši�. Ich srdce je plné starosti. Kam sa len

pozrú, všade vidia problémy. Èoko¾vek poèúvajú,

poèujú starosti.

Premena, priate¾stvo a láska kvitnú, kde sú ¾udia

prívetiví, láskaví v úsudku, láskaví v slovách a láskaví

vo vzájomnom kontakte. Na takejto hore by sme mali

zosta�, ale nechajme aj zostúpi� tieto veci do

konkrétnej služby èloveku. To bude zážitok pre tých

druhých a možno aj ich premena.

Prajem všetkým rados� z Pánovho narodenie

a možnosti nášho premenenia.          d.o. Miloš Jalèák
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Prihováram sa Vám v tieto záverečné dni roka 2011, aby  som
podal stručnú, pravdivú, výstižnú správu  o hospodárskych
výsledkoch  dosiahnutých  v  roku 2011.

Je treba hneď na úvod zdôrazniť,  že  obec som preberal vo
veľmi zlej finančnej situácii o ktorej som Vás informoval
prostredníctvom listu zo dňa 13.2.2011  a na verejnom zhromaždení
občanov konanom dňa  2.7.2011.  Uvediem citáciu   zo správy
nezávislého audítora , p. Michala Laža, ktorý v závere svojej
správy konštatuje:

„K 31.12.2010 celková suma návratných zdrojov
financovania predstavuje 85 % podiel skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo je prekročenie
povolenej hranice zadlženia o 25 % podľa zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 523/2004
Z.z.“

V zmysle  Zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách  územnej samosprávy,  § 19 , má obec  za povinnosť
riešiť  takýto stav zavedením ozdravného režimu,  ktorý
predchádza zavedeniu nútenej správy...

Ďalej audítor konštatuje:
 „Obec vykazuje v krátkodobých záväzkoch, záväzok,  ktorý

bol v roku 2008 veriteľom na základe zmluvy o postúpení
pohľadávky postúpený na bankovú inštitúciu. Na základe zmluvy
je záväzok-istina v sume 84 610,-- EUR splatný  v roku 2019
v pravidelných polročných splátkach 5 050,-- EUR, celkový úrok
do splatenia záväzku predstavuje sumu 36 590,-- EUR.
K 31.12.2010 obec vykazuje nesplatený krátkodobý záväzok
v sume 74 704,--  EUR.  Podľa nášho názoru bolo potrebné
uvedený záväzok vykázať ako bankový úver.“

Správa audítora bola prerokovaná na zasadnutí OZ
v Benkovciach dňa  27.5.2011. Potvrdila skutočnosti, ktoré boli
zistené  ročnou účtovnou  závierkou obce urobenou ekonómkou
obce p. Ľubicou Sabolovou,  prerokovanou a odobrenou
poslancami OZ na zasadnutí  dňa 11.2.2011.

Toto a mnoho ďalších problémov (napríklad súdne spory,
neuhradené faktúry),  zdedilo   súčasné  vedenie obce, ale aj Vy,
my  všetci. Výrazne to ovplyvní  chod našej obce, treba si to
uvedomiť,  nevidieť za tým môj alibizmus,  alebo výhovorku.

V priebehu roka 2011 sa vynárali ďalšie  finančné problémy
(hrozba  exekúcie, vrátenie financií za zlé vyúčtovanie dotácie
z FSR vo výške 1774,54 EUR,  atď).

Hodnotenie bonity našej  obce bankami,  nás na základe
hospodárskych výsledkov  za rok 2010, zaradilo do   „ C-„ , čím
sa obec zaradila do skupiny,  ktorej banky  neposkytnú  úver.

Poďme však k tomu, čo sme v tomto roku, napriek ťažkostiam,
ktorými obec bude trpieť niekoľko rokov, podarilo urobiť. Na
začiatku roka sme riešili havarijný stav prístupovej  cesty
k sociálnym domom.  Cesta bola totálne rozbitá a rozbahnená,
nebol vybudovaný ani prístupový chodník  pre peších. Občania
sa borili s blatom, museli  chodiť v čižmách, aby sa dostali do
obce. Nebol možný vývoz domového odpadu. Cestu sme preto
spevnili  stavebným odpadom,  ktorý bol navozený na súkromný
pozemok za sociálnymi domami. Vyčistili sme tento priestor,
vhodne využili materiál na cestu, navozili sme štrk, ktorí občania

Vážení  občania
našej obce!

brigádnicky rozhádzali. „ Žabou“  sme  cestu  spevnili. Na
vybudovanie chodníka sme využili panely,  ktorými bol
v minulosti prekrytý potok.

Pokračovali sme v prácach na dokončení rekonštrukcie KD
a OcÚ. Pracovalo sa na dokončení vnútorných omietok,  NN
elektrickej prípojke,  položení dlažby, podláh,  robení stropu,

jeho zateplení, vnútornom osvetlení, hygienickom  zariadení,
vonkajšom schodišti, vonkajších úpravách.  Podstatnou  časťou
prác  podmieňujúcou  kolaudáciu stavby, bolo vybudovanie

kanalizačnej prípojky od KD a OcÚ, ktorú sme robili
svojpomocne.  Práca pozostávala z vypracovania  projektovej
dokumentácie, vytýčenia, vlastného výkopu, položenia
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kanalizačného potrubia  prechodom  cez potok, zásypu. Je to
veľmi stručný prehľad prác, ktoré sme robili vo vlastnej réžii
v blízkosti telekomunikačného kábla, vodovodu, plynového
potrubia, elektrickej NN prípojky. V niektorých úsekoch sme sa
pohybovali v hĺbkach okolo 3 metrov.  Súčasťou kanalizačnej
prípojky bola aj rekonštrukcia lávky cez potok a obnova
porušených stien potoka. Ďakujem všetkým, ktorí sa týchto prác
aktívne zúčastnili : J. Olach, M. Švarný, F. Baník, M. Baník,
P. Demeter,  P. Gažo. Ďakujem aj našim mladým chlapcom, ktorí sa
zapojili do betonáže brehov potoka: M.Púchy, L. Púchy,
P. Babinský, J. Lancoš ml., J. Dudáš.  Výkopové práce robili
pracovníci p. Dopiráka, ktorým  tak isto patrí moje poďakovanie.

Okolie zrekonštruovanej budovy  sme vyčistili, upravili.
Priestor dostal nový rozmer, ktorý chceme využiť.  V spolupráci
s COOP Jednota Vranov urobili sme zmluvu o dlhodobom
prenájme pozemku  vlastníkom ktorého je Jednota.  Kolaudácia
stavby bola dňa 25.10.2011. Pri geodetickom zameraní sa zistilo,
že sme zastavali aj priestor parcely patriaci Jednote, z toho
dôvodu  sme zastavaný priestor o veľkosti 20 m2 kúpili do
vlastníctva obce. Súčasne sme  s COOP Jednotou podpísali
zmluvu o dlhodobom prenájme pozemku, ktorý patrí Jednote (ide
o pozemok pred hlavným  vstupom  do  KD a OcÚ ).

V súčasnosti  sa budova využíva – funkčná je
posilňovňa, v priestoroch  KD sa konajú schôdze, občianske
príležitosti, hrá sa stolný tenis.

Budova nemá vykurovanie, pretože nám chýbajú  peniaze.
Treba zariadiť kuchyňu, aby mohla plniť svoju funkciu.  Verím,
že postupne sa  nám podarí dať  všetko  do  stavu, ktorý umožní
plné využívanie vybudovaných priestorov.

Naša obec  má konečne  dôstojné priestory  KD a OcÚ,  za
ktoré sa nemusíme hanbiť a môžeme byť hrdí.

Financovanie stavby nie je zatiaľ uzavreté. Peniaze sme získali
z úveru  z Dexia banky vo výške 2 mil. Sk v roku 2006. Ďalší úver
bol zobratý v rokoch 2007 -  2010  vo výške  32 934,81 EUR
a následne na to tzv. preklenovací  úver   vo výške  98 277,08
EUR  bol zobraný na splácanie faktúr  od dodávateľa stavby.
V roku 2010 bola získaná dotácia z Pôdohospodárskeho  fondu
vo výške 20 4988,59 EUR v rámci Programu rozvoja vidieka
(PRV).  Faktúry vystavené dodávateľom, musia byť uhradené
z preklenovacieho úveru a následne so žiadosťou o úhradu
zaslané na PPA, ktorá ich po prísnej kontrole preplatí. Preplatené
zdroje majú slúžiť na splácanie preklenovacieho úveru. Zatiaľ
sme vyčerpali preklenovací  úver vo výške  20 8727,32 EUR,
preplatené zdroje z PPA sú vo výške 14 4121,69 EUR, t.j. čerpať
môžeme ešte 60 866,90 EUR. Vystavené faktúry od dodávateľa
sú vo výške  20 5068,07 EUR a zmluva o dielo je podpísaná na
sumu  22 6284,77 EUR.

Dovoľte mi  vrátiť sa k problematike nenaprojektovaných
prác a tým aj nevykrytých financií.  V  stručnosti ide o to, že
nenávratný finančný príspevok - dotácia je prideľovaná na počet
obyvateľov obce.  Istým koeficientom sa prenásobil  počet
obyvateľov a dospelo sa k sume poskytnutej  dotácie. Do  výšky
tejto sumy sa naprojektovala  stavba. Pridelené financie  však
nepostačovali   pokryť  financovanie  elektrickej časti stavby,
vodovodu, vykurovania, kanalizácie. Tieto náklady musí
financovať  obec.

V lete sme urobili brigádu  - pozberali sme staré  rozhlasové
a satelitné káble, ktoré už neslúžili  pôvodným účelom. Je treba
pozbierať  železné stĺpy.  Ďakujem všetkým,  ktorí sa tejto brigády

zúčastnili, zvlášť  chlapcom zapojeným vo  veľkom počte.
Zrenovovali sme  autobusové zastávky  v rámci našich

finančných možností.
V tomto roku sme urobili  údržbu domu smútku, ktorý bol

zanedbaný. Upravili sme dlažbu, osvetlenie, ošetrili sme okná.
Za úspech považujem to, že sa nám podarilo, vďaka pochopeniu
duchovného otca a veriacich zo Slov. Kajne, zariadiť ho lavicami.
Vyradené lavice z kostola sme zrenovovali,  čím sme zvýšili
kapacitu na sedenie o 20 miest.  Lavice vhodne doplnili interiér.
Úprimne ďakujem.

Cintorín považujem za posvätné miesto  a je preto náležité
starať sa oň. Myslím si, že sa nám to v tomto roku darilo, za čo
ďakujem všetkým pracovníkom obce.

V rámci zvýšenia  zamestnanosti občanov zamestnali sme
dve  pracovníčky cez ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou.  Pani
Knapiková a p. Hromá vyčistili Benkovský potok v dĺžke 1,7 km
od nánosov bahna, štrku, krovia, trávy.

Cez MOS a aktivačné práce  sme zamestnávali
11  pracovníkov, ktorí  sa starali o údržbu, kosenie  verejných
priestranstiev  obce. Ďakujem im za to. Kus  práce vykonali
najmä pri čistení záhrady v MŠ, ktorá nebola kosená   a bola
zanešvárená drevným  odpadom. Urobili sme tiež oplotenie
priestoru drevnej štiepky a MŠ.

V jarných mesiacoch sme mali snahu o to, aby ľudia mohli
prechádzať chodníkom v hornej časti obce. Preto sme naň
navozili kamennú drvinu.  Je to prechodné riešenie,  ktoré sa
ukázalo ako málo účinné a preto chceme v budúcom roku začať
s betonážou chodníkov v tejto časti obce.

 Vážení  občania, chcem povedať,  že taký náročný rok som
vo funkcii starostu nezažil.  Problémov je ako maku, najhoršie je,
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že jeden zažehnáme a vynorí sa druhý. Chápem Vaše očakávania
rozvoja obce, chcem však povedať, že prvoradou úlohou obce je
vyriešiť  finančné problémy minulosti. Najväčším problémom
je z môjho pohľadu splatenie úveru  ČSOB  vo výške vyše 84
tisíc EUR, ktorý obec zobrala na vykurovanie drevnou štiepkou.
Začali sme splácať tento úver  (mesačne po 500 ,-- EUR),  ako aj
iné pohľadávky voči našej obci.  Výrazne to ovplyvňuje naše
možnosti rozvoja,  preto Vás prosím o pochopenie.

Som presvedčený o tom, že by ste mali vedieť aj o súdnych
sporoch,  ktoré obec  sprevádzajú z minulého obdobia.  Prvý je
vedený proti obci  firmou  Premier Consulting  o zaplatenie
1 185,03 EUR  (2173,92 EUR sú trovy konania), v súvislosti
s vypovedaním zmluvy o dielo obcou.

Príjmy obce:
výnos dane z príjmov poukázaných územ. samospráve 73 459
daň z nehnuteľnosti 11 771
poplatok za psa 142
poplatok za komunálny odpad 932
za prenájom 8
ostatné poplatky 201
poskytnuté služby 224
poplatky za stravné lístky 463
úroky banky 2
poplatky za vypúšťanie odpadových vôd (ČOV) 4 912
transféry zo štátneho rozpočtu 95 024
transfér na rekonštrukciu OcÚ a KD 66 400
preklenovací úver na rekonštrukciu OcÚ a KD 35 126
presun prostriedkov z minulého roka 6 573
     Príjmy spolu: 295 237

Výdavky obce:
správa obecného úradu 114 464
- z toho: mzdy, odstupné 20 739
              odvod poistného 7 408
poplatky banke 838
miestne komunikácie 400
nakladanie s komunálnym odpadom 1 199

Výsledky hospodárenia obce za 9 mesiacov roka 2011:

Druhý  súdny spor  vedie obec proti  p. Pulíkovi o vrátenie
sumy  40 000,-- EUR.  Prvotná  žaloba obce  bola o navrátenie
82 000,-- EUR,  avšak súdnym zmierom medzi  obcou a p. Pulíkom
znížila sa vymáhaná  suma na 40 000,- EUR!  Na akciu vykurovania
drevnou štiepkou  obec vynaložila celkom vyše  228 tisíc €
 ( úver -84 000, dotácia 136 000,  vlastné zdroje- 8 000, ) !

Obec odvrátila nepriamu exekúciu na ňu spôsobom úhrady
cez  fyzickú osobu,  ktorej bude dlžobu vo výške 4 328,67 EUR
splácať počas 13 mesiacov. Išlo o záväzok obce z čias výstavby
sociálnych bytov voči firme Cassovia, ktorá bola dodávateľom
stavby.

Aké sú naše zámery v roku 2012?  Budú iste ovplyvnené
splácaním faktúr a záväzkov z minulého obdobia,  dúfajúc,  že
ostane konečne  iba pri nich...   Chceme sa  pohnúť dopredu, no
momentálne neviem predvídať  vyriešenie niektorých problémov
z  minulosti.  Nebudem  teda  teraz predstavovať  naše zámery,  aj
keď na nich pracujem.

Pár slov o práci poslaneckého zboru. Mali sme  zatiaľ 10
zasadnutí OZ (píšem to 30.novembra 2011). Riešili sa veľmi vážne,
najmä finančné problémy obce. Nebudem klamať ak poviem, že
niekedy sa  iskrilo.  Zápisy zo zasadnutí si môžete pozrieť na web
stránke obce :  www.benkovce.ocu.sk.

V závere Vám ďakujem za spoluprácu v tomto náročnom roku,
ďakujem aj poslancom OZ.

Želám Vám požehnané Vianoce a  všetko najlepšie v roku
2012 -  zdravie, šťastie, lásku.

S úctou Vás zdraví
                          Ing. Jozef Lancoš –starosta obce Benkovce

nakladanie s odpadovými vodami 7 892
rozvoj obce (vrátane aktivačnej činnosti) 11 995
zásobovanie vodou 65
verejné osvetlenie 2 974
kultúra a šport 1 040
Materská škola 20 544
Základná škola 24 257
opatrovateľská služba 917
stravovanie detí v hmotnej núdzi 892
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 149
realizácia nových stavieb 38 122
splátka úverov 68 147
     Výdavky spolu: 293 895

Novozvolení
členovia farskej rady v Benkovciach

ďakujú veriacim
za prejavenú dôveru a prajú všetkým

Benkovčanom
požehnané vianočné sviatky plné lásky a

vzájomného porozumenia.
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Terénna sociálna práca je práca s ľuďmi a pre ľudí, ktorí
potrebujú pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácií.
Týka sa to občanov dlhodobo nezamestnaných, zdravotne
postihnutých, seniorov, Rómov, ale aj  všetkých občanov
našej obce, ktorí budú moju pomoc potrebovať. Obec
Benkovce sa zapojila do projektu terénna sociálna práca,
ktorý je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho
fondu a bude trvať dva roky.   Podstatná náplň terénneho
sociálneho pracovníka spočíva v pomoci občanom obce,
ktorí sú sociálne slabí. Konkrétne moja práca pozostáva
z toho, že za mnou príde klient, ktorý ma nejaký problém
a nevie si s nim rady. Každý klient musí mať založený spis,
ktorý bude obsahovať súhlas so spracovaním a uchovaním
osobných údajov,  popis a riešenie problému, ako aj záznam
stretnutí za účelom riešenia problému. Spis je označený
číslom a iniciálami klienta, aby sa zachovala anonymita
klienta. Ďalej stanovím sociálnu anamnézu, ktorá popisuje
problém klienta, jeho vznik, priebeh, súčasný stav a ako
sa ho klient pokúsil doteraz riešiť, a ako si predstavuje ďalší
spôsob riešenia daného problému. Následne sa vypracuje
cieľ práce, stanoví sa plán a stratégia riešenia problému.

Mojou úlohou je teda poskytovanie poradenstva,
administratívna pomoc ako je vypisovanie tlačív pre úrady,
pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok, písanie žiadosti
do zamestnania, do nadácií alebo organizácií poskytujúcich
pôžičky, sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho
nepriaznivej sociálnej situácie k lekárovi, či budúcemu
zamestnávateľovi. Popri tejto práci sa zúčastňujem aj pri
vykonávaní aktivačných prác /MOS našich občanov.

TERÉNNA  SOCIÁLNA  PRÁCA V NAŠEJ OBCI

Aktivačné práce/MOS slúžia na udržanie si zručnosti
a návyku pracovnej činnosti pre dlhodobo nezamestnaných.
Občania pracujúci na týchto aktivačných činnostiach
udržujú poriadok v našej obci. Starajú sa o údržbu parku,
kostola, priestoroch ZŠ a MŠ, tým že hrabú lístie, zametajú
chodníky, zbierajú odpadky,  upratujú KD, OcÚ pred a po
kolaudácii, za čo im patrí vďaka. Zúčastnila som sa aj
kultúrneho programu pre seniorov ku dňu úcty k starším.
Aby som vyplnila voľný čas žien v našej obci,  poprosila
som Ing. Vieru Pavliškovú, aby začala cvičiť zumbu aj u nás
v obci. O každej svojej činnosti si vediem denný terénny
denník, ako aj mesačný výkaz práce. Želám Vám pokojné
prežitie Vianočných sviatkov.     Bc. Mária Kocková, TSP

V januári tohto roku na podnet člena športovej komisie
pri OZ Benkovce Mateja Olacha sa začala
v Benkovciach cvičiť zumba. Zumba je nový dynamický
fitness program, ktorý kombinuje prvky aerobiku a
latinsko - amerických tancov. Využíva základné kroky
tanečných štýlov ako Salsa, Reggaeton, Merengue,
Flamenco, Hip-hop, Chacha, Samba, Calypso,
Cumbie a mnohých ďalších... Nielenže vďaka nemu
spálite množstvo energie, ale posilníte takmer všetky svaly
tela. Zumba má v sebe určitý neopísateľný druh energie
ktorý vás nabije pozitívnou náladou a myslením. Nemusíte
sa ale báť, že by ste mohli zaostávať! Nezáleží na vašom
tanečnom nadaní, toto cvičenie je pre všetkých - mladých,
starých, chudých, bacuľatých, ohybných, neohybných. Pri
zumbe je najdôležitejší pohyb a radosť z neho. Základným
pravidlom je, že cvičenie sa mení na jednu veľkú party,
počas ktorej sa ľudia usmievajú a zbavujú sa nepotrebných
kíl. A na druhej strane, získavajú potrebné endorfíny šťastia
a bojujú proti stresu. To všetko za znenia vášnivej a
energickej latino hudby.  Fotografie z cvičenia máte
možnosť vidieť na internetovej stránke obce Benkovce.
Stretávame sa v utorok a v piatok o 18.30 hod v základnej
škole. Cvičenie trvá hodinu, niekedy aj viac. Pozostáva

Zumba pokračuje ...

zo štyroch fáz. Na začiatku je vždy rozcvička, tak ako pri
každej športovej aktivite, aby sa telo pripravilo na záťaž
a aby nedošlo k úrazu. V druhej fáze sa realizuje samotné
cvičenie zumby. Väčšinou stihneme precvičiť 5 – 6 tancov,
ktoré majú gradáciu a záťaž sa zvyšuje. Tanečné kroky
si vysvetlíme postupne, najprv v pomalom a potom
v rýchlom tempe.  Tretia fáza cvičení je zameraná na
posilňovanie jednotlivých svalových partií – ramená,
brušné svalstvo, stehná, lýtka a panva. V poslednej fáze
prebiehajú uvoľňovacie a naťahovacie cvičenia, ktoré sú
zamerané na celkové uvoľnenie organizmu, vydýchanie
a po rozcvičení aj na naťahovanie niektorých svalov. Ak
sa počas dlhých zimných večerov nudíte a chcete niečo
pre seba urobiť, radi vás medzi sebou privítame.

 Ing. Viera Pavlišková
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Čas neuveriteľne beží a je tu zase koniec roka. Neprislúcha
mi hodnotiť ho, chcem len stručne zrekapitulovať
činnosť Klubu dôchodcov. Nebolo toho veľa, veď na všetko
treba financie a tých niet. Napriek tomu  Obecný úrad
Benkovce zaplatil dôchodcom autobus do vybranej destinácie,
tohto roku to boli kúpele Nová Ľubovňa. Hoci už bola jeseň,
počasie nám prialo a tak po príchode do Novej Ľubovne sa
skupina dôchodcov vybrala na cca 2 a pol
hodinovú nenáročnú túru, ostatní sa medzitým poprechádzali
po kúpeľoch a posedeli pri káve v útulnej reštaurácii.

Na obed sme sa všetci stretli v penzione Sylvia, kde sme
mali objednanú stravu. Tu by som chcela vyjadriť vďaku aj
nášmu každoročnému sponzorovi - Lesnému spolku
Benkovce.  Všetci sme  využili aj možnosť nabrať si vodu z
minerálneho prameňa Ľubovnianka, ktorá tam vyviera. Po
dobrom obede sme ešte zašli do neďalekého
poľského Ľeľuchova na trh, kde si mohol každý  výhodne
nakúpiť. Škoda len, že ako zvyčajne, nebol plne obsadený
autobus, nie všetci dôchodcovia využili možnosť za minimálny
poplatok ísť na celodenný výlet. 

Tohoto roku Klub dôchodcov dostal ponuku zorganizovať
prezentáciu zdravotných pomôcok istej firmy. Využili sme túto
možnosť, bola to príležitosť získať finančné prostriedky pre
klub  /jedno Euro za každého účastníka/. Iný zdroj príjmov 
okrem členského príspevku nemáme, preto by sme
v budúcnosti boli radi, keby sa podobných akcií zúčastnilo
viac členov. O stave pokladne  boli členovia informovaní na
výročnej členskej schôdzi.

 Mesiac október je mesiacom úcty k starším a aj tento rok
pre nás OcÚ Benkovce a Základna škola s materskou školou
pripravili pekný večer s kultúrnym programom a chutnou
večerou, za čo všetkým zamestnancom ďakujeme.

   Anna Zemanová

VVýlet dôchodcov�
do Novej ¼ubovne

Vyššie uvedený program je rámcový, je ho možno aktualizovať. Zasadnutia OZ sú verejné, preto ich považujte
zároveň za pozvánku. Prípadné zmeny termínov zasadnutí budú vopred oznámené. Zasadnutia OZ sa konajú

v zasadačke OcÚ.  Ing. Jozef Lancoš- starosta obce

Plán zasadnutí OZ v Benkovciach na 1. polrok 2012
Zasadnutia OZ:

Poradie   Dátum             Hodina
1.            10.2.2012        18.00
2.             27.4.2012       19.00
3.             29.6.2012       20.00

Návrh programu  OZ:
1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh a uznesení
3. Správa starostu o plnení úloh obce, čerpaní rozpočtu,
stave účtov
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

 Kedy som si istý, že mám úsmev čistý? Každé ráno začnem
s tým, že si zúbky vyčistím. Zhora nadol, šuchy, šuch, už mám
čistý mliečny chrup. Tak som si istý, že mám úsmev čistý.

V súčasnosti sa dostáva do edukačnej praxe ďalší spôsob
učenia sa a to „Učenie hrou s možnosťou overenia správnosti
riešenia“. V rámci vnútroškolského projektu „Za zdravé zúbky,
za zdravý úsmev“, sme pre naše deti pripravili týždenný projekt
s obsahovým zameraním „Ako sa starať o svoje zúbky“.
Charakteristikou obsahového celku bolo získať poznatky
o zdravej výžive (ovocie a zelenina), poznatky z oblasti
starostlivosti o zuby, ústnu dutinu, osvojiť si základné hygienické
návyky, správny postup pri umývaní zubov, nebáť sa zubára.
Chceli sme s deťmi prebrať otázky – prečo si musíme umývať
zuby, kedy si umývame zuby, či je zdravé jesť sladkosti, aká
strava je zdravá pre naše zuby, prečo nás občas bolia zuby, kto
nám ošetrí boľavý zub a kde sa ošetrujú zuby.

V priebehu celého týždňa sme sa v edukačných aktivitách
zamerali na rozhovory o starostlivosti o zuby. Deti sa oboznámili
s hygienickými prípravkami (vôňa, farba), ich funkciou pri čistení
zubov, pracovali s encyklopédiou, u ktorej videli detský chrup
i chrup dospelého. Vo výtvarných chvíľkach utvárali tému – ako
sa zúbky na mňa nahnevali, keď som jedol veľa sladkosti.
V hracích kútikoch sme realizovali námetové hry so zameraním
na nákup v drogérii, ako to vyzerá u nás doma večer a ráno.
Deti pracovali v skupinách. Učili sa nielen vzájomne sa
rešpektovať, ale aj sústrediť sa na prácu. Viedli sme ich
k vyjadrovaniu svojich názorov, poznatkov a skúsenosti. Deti
v edukačných aktivitách uplatnili tvorivé nápady aj svoju
zvedavosť.

Veľkým prekvapením pre deti bolo, keď do triedy počas
námetovej hry „Na zubára“,  prišiel pán doktor  Revák  - dentista.
Zapojil sa do hry detí ako ošetrujúci lekár, deťom pri hre rozprával
ako sa staráme o zúbky, ako ich správne čistíme, prečo
musíme jesť veľa ovocia a zeleniny a kedy si máme čistiť zuby,
aby nás neboleli.  Spoločne si s deťmi precvičil správny pohyb
čistenia zubov – češem zúbky z hora dole, zdola hore. Na
makete chrupu ukázal deťom ako môžu vyzerať zdravé zuby a
zúbky, ktoré si nebudeme umývať.

Pri rozlúčke deti sľúbili, že nakreslia svoje dojmy a pocity
z hry a pošlú ich ujovi doktorovi a že raz navštívia pána doktora
v jeho ambulancii.           Mária Lancošová, riaditeľka  MŠ

Ako sa starať o zúbky.
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Naše lesné spoločenstvo
obhospodaruje rozlohu 75  ha  lesov.
Spoluvlastníctvo je tvorené 38 celými
dielmi vlastníkov  a 8  dielmi polovičných
vlastníkov lesa.  Sme už tretia generácia
vlastníkov lesa po našich predkoch,
ktorým vďačíme za toto  dedičstvo.

Na úvod je treba povedať, že zoznam
pôvodných vlastníkov  lesa sme získali
od p. Jozefa Baníka č. d. 16, ktorému ho
zanechal jeho dedo. Je to úradný
dokument, ktorý významne poslúžil pri
obnove a založení nášho spoločenstva
po   páde komunizmu  v roku 1991.
Iniciátormi vzniku lesného spoločenstva
boli páni Uhrín A., Kužma M., Goffa J.  Na
prvom stretnutí vlastníkov lesa bol zvolený
výbor LS Benkovce, ktorého členmi boli
páni  A. Uhrín, M. Kužma, M. Olšav,
L. Polakovič, J. Goffa. Čas prinášal aj
zmeny vo výkonnom orgáne  LS a tak
z neho   odstúpili   M. Olšav a L. Polakovič.
Kooptovaní boli Ing. J. Ješko a 
J. Stanovčak.  V takomto zložení pracoval
výbor do roku 2000.

Začiatky práce  boli veľmi ťažké, nikto
z vedenia ani členov LS  nemal
skúsenosti s hospodárením v lese, ktoré
má svoje špecifiká. V začiatkoch bolo
treba naučiť sa niečo o zákonoch
platiacich pre tento druh činnosti. Ďalej
bolo nutné  vyznačiť  hranice nášho lesa,
určiť vlastnícke vzťahy, práva, povinnosti.
Podielnici na svojej členskej schôdzi
preto odovzdali  náš les do prenájmu
podniku Štátne lesy  dňa 20.11.1992.
Dnes už  s určitosťou  môžeme povedať,
že to nebolo šťastné rozhodnutie.
Uspokoj ili sme sa s cenou za ročný
prenájom vo výške  36 000,- Sk, pričom
cenu  vyťaženej drevnej hmoty Štátnymi
lesami odhadujem na približne 1,5 mil.
Sk ! Nikto z členov výboru ani z podielnikov
sa nestaral o gazdovanie v našom  lese.
Stačilo jedno stretnutie na valnom
zhromaždení, na ktorom sa rozdelili
podiely  vo výške cca 800,- Sk. Po ťažbe
nám  dovolili ako vlastníkom lesa, porasty
upratať a konáre sme si zobrali domov
ako palivové drevo. Išlo pritom o výrub
4 pasov na holo. Ďalšie financie unikli
podielnikom  z prerezávok.

Po tejto nepríjemnej  skúsenosti,

Ohliadnutie za minulosťou Lesného spolku Benkovce

ukončili sme v roku 1996 zmluvu
o prenájme  a  rozhodli  sme sa skúsiť
hospodáriť  v lese sami. Už v prvých
rokoch hospodárenia sa ukázalo, že to
bolo dobré rozhodnutie. Ukázalo sa to
nielen pri vyplatení  výšky podielov, ktoré
boli neporovnateľné s výškou získanou
za prenájom. Každý podielnik, ktorý
prispel svojou prácou na zveľaďovaní
lesa, dostal aj palivové drevo  na zimné
vykurovanie. Les dostal konečne
ozajstného gazdu, ktorý sa staral nielen
o výrub, ale aj  poriadok, výsadbu,
hospodárenie.

Valné zhromaždenie LS Benkovce
v roku 2000 zvolilo  do výboru LS nových
členov : F. Baník, A. Uhrín, Ing. J. Ješko,
J. Stanovčák, Ing. J. Telepun, J. Olšav,
J. Bodnár. Predsedom spoločenstva sa
stal F. Baník. Nové vedenie LS Benkovce
urobilo veľmi dôležité  prvé kroky -
registráciu  LS Benkovce na  KÚ, DÚ,
ObÚ. Náš lesný spolok pôsobí  ako
subjekt bez právnej subjektivity.

Od roku 2000 do roku 2011 sa výbor
LS Benkovce  zúžil zo 7 na 5 členov. Z
výboru odstúpil J. Bodnár a  A. Uhrín, ktorý
sa najviac zaslúžil o opätovné založenie
LS Benkovce.

Píše sa rok 2011, my sme nazbierali
skúsenosti, poučili sme sa na chybách.
Nehovorím, že už sa nemáme čo učiť, čo
naprávať v našom spoločenstve.
Problémy sa snažíme riešiť  na
zasadnutiach výboru, valnom
zhromaždení.  Za uplynulé roky sme však
nadobudli presvedčenie, že dokážeme
dobré hospodáriť s našim majetkom.
Dôkazom sú doterajšie výsledky
dosiahnuté nielen v ekonomickej oblasti,
ale aj starostlivosti o náš les. Robíme
zalesňovanie, staráme sa o posadené
stromčeky.

Zo zákona o hospodárení v lesoch
musí mať každé lesné spoločenstvo aj
dozornú radu.

Dozorná rada – DR-  má kontrolnú
právomoc pri kontrole financií, odpredaji
drevnej hmoty. Minimálne jeden člen rady
je prítomný  pri kontrole  stromov
určených na  odpredaj. Ide nám  nielen
o kontrolu, ale aj  objektívnosť
a následne pravdivé informácie  pre

podielnikov nášho spoločenstva.  Naše
spoločenstvo malo aj kontroly z KÚ, ObÚ.
Výsledky  z každej kontroly  boli pozitívne
a  naša práca bola  kontrolnými orgánmi
hodnotená veľmi dobre.

  V dozornej rade pracovali J. Grofik,
J. Ivanov, M. Baník, J.Sabol, S. Zeman,
J. Klapak.

Súčasné zloženie dozornej rady  je :
E. Čečko- predseda, Mgr. M. Fuňak,
V. Lorenc.

LS má zo zákona mať aj funkciu
odborného lesného  hospodára.
V našom spoločenstve sa tejto funkcie
zhostili  P. Hrunený, ktorý v roku 2003
odstúpil zo zdravotných dôvodov.
V období rokov  2003 -  2009 pôsobil
v tejto funkcii  Ing. Bangov, z ktorého
prácou LS nebolo  spokojné a preto sme
s ním v roku 2009 skončili dohodu. Od
roku 2009 pôsobí   v tejto  funkcii  Ing.
Petrík. Tento hospodár si svoje povinnosti
plní svedomite, využíva bohaté
skúsenosti z funkcie lesného projektanta
v prospech nášho LS.

Náš  LS obhospodaruje poľovnícke
združenie Čičva. Spolupráca medzi nami
je dobrá, čoho dôkazom je bohaté
množstvo zveriny vyskytujúce sa v našich
lesoch,  či už vysokej alebo diviačej.

Prítomnosť  a budúcnosť nášho
spoločenstva spočíva v rozumnom
hospodárení s bohatstvom nášho lesa
a to nielen drevnej hmoty, ale aj zveriny,
húb, lesných plodov.  Pri tomto spôsobe
hospodárenia vidíme  aj  nádej  do
budúcna. Musíme hospodáriť tak, aby
sme uchovali  náš les   pre našich
potomkov, aby on  naďalej plnil potreby
našich občanov  na  oddych, relax
a ďalšie funkcie , ktoré mu patria. Dôležité
je uvedomiť si, že drevná hmota  vyrastá
počas dlhých rokov  a nedá sa to
porovnať s pestovaním zemiakov, ktorých
úrodu zbierame každý rok.

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým
podielnikom LS za doterajšiu prácu,
vysloviť uznanie ľuďom, ktorí sa podieľali
na doterajších výsledkoch LS.

Pri príležitosti Vianoc  Vám želám
požehnané Vianoce  a mnoho úspechov,
zdravia, šťastia v roku 2012.

F. Baník – predseda LS Benkovce

• Les pred výsadbou r. 2002 • Zalesňovanie r. 2003 • Terajší stav r. 2011
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Rok 2011 bol pre nás jubilejným, v�ktorom organizácia
oslávila 40. výroèie od jej založenia. Cie¾om chovate¾skej
èinnosti je zoš¾ach�ova� èistokrvné zvieratá v�jednotlivých
druhov a�plemien, vytvára� nové farebné rázy a�prípadne
aj nové plemená. Èinnos� ZO je hlavne zameraná na chov
králikov, hydiny, holubov a�chov exotického vtáctva a�iných
zvierat. V�našej ZO chovajú chovatelia plemená:
KKráliky: èinèila malá, holandský, anglický a� èeský

strakáè, havana strieborná, malièká  havana a�èinèila.
Hydina: wyandotky strieborné a�biele, faverolky,

brahmanky svetlé a�žlté columbie,  rodailenky a�miflerky.
Holuby: king, anglický, èeský, brnenský hrvoliak,

sovky, arabský bublák, košoa, èínsky  holub, košický
a�debrecínsky kotrmeliak, birminghamsky kotrmeliak,
kluske kotrmeliaky. Holuby sú v�rôznych farebných razov.

Z�uvedeného vidie�, že naši èlenovia chovajú ve¾mi
pestrú paletu rôznych plemien zvierat. Tieto zvieratá chovajú
pre produkciu hlavných produktov ako sú mäso, vajcia,
kuracia a�kaèacia mas� a�pre cenné suroviny ako sú králièie
kožky a�angorská a�ovèia vlna a�ako ved¾ajší produkt ve¾mi
cenný hnoj. Okrem týchto vlastností holuby sa využívajú
aj na športové úèely a�výstavnícku èinnos�.  Èlenovia našej
organizácie prezentovali nie len seba, ale aj našu obec na
oblastných, klubových, krajských a�celoštátnych
výstavách. Prvým podujatím v tomto roku, ktorého sme
sa zúèastnili bola oblastná výstava drobných zvierat vo
Vranove nad Top¾ou. Tejto výstavy sa zúèastnili èlenovia:
Ing. Ján Ješko, Ing. Jozef Uhrín, Ján Banik a�Martin Uhrín,
ktorí za svoje zvieratá obdàžali vecné ceny. Pre chovate¾ov
holubov ïalším podujatím bola 1. Výstava zvierat
Východoslovenského regiónu s�medzinárodnou úèas�ou
v�Košiciach. Na tejto výstave získal èestnú cenu Ing. Ján
Ješko za košického kotrmeliaka èervenosedlatého. Ïalšou
akciou na ktorej sa zúèastnili chovatelia z�našej organizácie
bola Celoštátna výstava mláïat králikov, na ktorej som sa
zúèastnil ako chovate¾ aj ako posudzovate¾ králikov. Za
najlepšie hodnotené králiky chovatelia získali vecné ceny.
Celoštátna výstava mláïat králikov poskytuje príležitos�




vidie� to najkvalitnejšie, èo v�našich chovoch máme. Sú to
výsledky práce obetavých ¾udí. Pestros� plemien
a�variabilita farieb prezentovaných zvierat urèite zaujme
nielen odborníkov, ale aj širokú verejnos�. V�dòoch 11. -12.
novembra 2011 sa konala v�Michalovciach Zemplínska
výstava drobných zvierat a�špeciálka èinèily malej
a�výletkov kingov. Na tejto výstave vystavoval Ing. Ján
Ješko a�zároveò posudzoval holuby. V�expozícií klubu
chovate¾ov kingov získal ví�aznú kolekciu na èervené
recesívne kingy a�v�expozícií klubu králikov èinèily malej
získal šampiónku a�èestnú cenu na kolekciu, ktorú tvorili
3 kusy králikov. Poslednou akciou, ktorá sa konala bola
CV drobných zvierat v�Nitre. Na tejto výstave v�tomto roku
naši chovatelia zo ZO nevystavovali. Výnimoèným
podujatím boli preteky v�akrobacií športových holubov, ktoré
náš èlen Ján Baník z�Malej Domaše získal 1. miesto na
birminghamské kotrmeliaky. Touto cestou svojho príspevku
chcem poïakova� OcÚ Benkovce za poskytnutie finanènej
podpory na rozvoj chovate¾stva a�na udelenie pamätných
plakiet, pamätnice vo forme brožúrky a�zaslúžilým èlenom
vecný dar pri príležitosti 40. výroèia založenia organizácie.
Toto slávnostné posedenie chceme uskutoèni� do konca
roka. V�závere svojho príspevku sa chcem poïakova�
všetkým èlenom za dosiahnuté chovate¾ské výsledky
a�popria� mnoho chovate¾ských a�osobných úspechov.
Vzh¾adom k�tomu, že sa blížia Vianoèné sviatky prajem
všetkým obèanom príjemné prežitie vianoèných sviatkov
a�š�astný Nový rok.  Ing. Ján Ješko, predseda ZO SZCH

Úspechy
našich mladých

Ach tá dnešná mládež! Nerobí nič,
len sedí pri počítači, hrá hry, stláča
tlačidlá na klávesnici hore – dole,
vpravo – vľavo, alebo hodiny
facebokuje s kamarátmi o úplných
nezmysloch, prinajlepšom pozerá
televízor. Dovoľte mi oponovať. Poznám
takých, ktorí si svoj čas vedia rozdeliť
veľmi účelne a napriek svojmu mladému
veku už niečo dokázali. Mnohí ich veľmi
dobre poznáte. Sú to chlapci Marián
Polakovič a Marko Rusnák, ktorí sa
tohto roku v marci zúčastnili okresného
kola chemickej olympiády vo Vranove
nad Topľou. Hoci sa neumiestnili na
prvých miestach, ale boli úspešnými

riešiteľmi, čo znamená, že z maximálneho
počtu bodov za teoretickú a praktickú
časť získali viac ako polovicu a tým
úspešne reprezentovali nielen svoju
základnú školu v Slovenskej Kajni, ale aj
svoju rodnú obec Benkovce. Kým
ostatní išli domov, oni sa poctivo
pripravovali, študovali, experimentovali,
overovali získané informácie. A stálo to
za to. Kto z vás starších alebo dospelých
v 15-tich rokoch dokázal viac?
Úspechom sa môže pochváliť aj Vierka

Pavlišková, ktorá sa  vo svojich 14-tich
rokoch stretla so známou spisovateľkou
Slovenska pani  Verešpejovou a
rozprávala  sa s ňou o svojej tvorbe, o
svojej práci, pretože získala jej hlavnú
cenu v literárnej súťaži Rozprávka 2010.
Prečítajte si rozprávku, ktorú vymyslela
a posúďte, či mám pravdu. Na záver by
som už len chcela dodať, aby sme
unáhlene neodsudzovali našu mládež, že
sú horší ako sme za mladi boli my. Dnešní
mladí robia iba to, čo im ich rodičia
dovolia. Venujme sa svojim deťom,
dajme im pocítiť že aj oni sú dôležití, že
ich uznávame.

                       Ing. Viera Pavlišková
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V obývacej izbe bolo veľké okno, ktoré zdobila krásna záclona
s ešte krajšou drapériou. Spolu pozorovali život v obývacej

izbe a rozprávali sa, ako by niektoré problémy riešili ony.
Drapéria mala vždy hlavné slovo, bola si vedomá svojej

dôležitosti na záclone a neustále jej to pripomínala. Záclona
len ticho počúvala a súhlasne prikyvovala hlavou. Raz to

drapéria nevydržala, bola taká hyperaktívna, že sa odtrhla od
záclony a poskakovala, gúľala sa, pobehovala po obývačke,

až sa nakoniec priviazala špagátom a vznikol z nej čudný,
prečudný tvor. Záclona udivene pozerala s otvorenými ústami.

„ Čo zízaš ako teľa na maľované vráta „ osopil sa práve
vzniknutý tvor  na záclonu.  „ Od tejto chvíle som pre teba
Draper. Rozumela si ? „panovačne skríkol Draper, či vlastne

drapéria na záclone.
Chudera záclona sa triasla od strachu a nevychádzala z údivu

nad tým, čo sa okolo nej dialo. V kútiku srdca dúfala, že Draper
jej konečne dá pokoj, keď sa mu splnilo jeho tajné želanie a

zmenil sa na muža. No nebolo to tak. Draper dával záclone ešte
viac najavo, kto je tu pánom. Musela počúvať jeho hudobné a
piesňové výtvory, ktoré každý deň skladal a sám ich aj záclone

predvádzal. Ale to nestačilo. Záclona musela aj Drapera
ohodnotiť a vyhlásiť za najlepšieho, hoci sa jej hudba a spev
nepáčili.  No posúďte sami. Draper vyskočil na klavír  pri okne
a začal svojimi bosými dierkovanými nohami  poskakovať po

klávesoch a pritom repoval :
„ Ja som zdatný reper

a volám sa Draper.
Rytmus na mňa nemá,

videla si ty už kulového  Batmana ?
Repujem si deň aj noc,

nie je toho trochu moc ?
Vidím ti to na očiach,

že máš zo mňa veľký strach.
Nemusíš sa cica báť,

keď mi budeš pomáhať. „

V tom do izby vstúpila domáca pani. Keď uvidela, že drapéria
Draper- sa povaľuje po klavíri, tak jej mysľou prebehla

myšlienka, že z odtrhnutého Drapera urobí svadobné šaty pre
Barbie svojej dcérky Emanuely. Aj tak sa jej zdalo, že na

záclone pôsobí drapéria staromódne. Chytila do rúk nožnice a
šikovne rozstrihala Drapera.

Draper sa bránil zubami, nechtami, ale pred ostrými nožnicami
nemal kam ujsť. Cítil, že sa blíži jeho koniec. Pred očami sa mu

premietol celý jeho život. Bolo mu ľúto, ako sa správal k
záclone a predstava, že skončí ako svadobné šaty ho desila.

Rozlúčil sa so záclonou týmito slovami :
„ Je mi to ľúto, kočena moja,
bude mi chýbať láska tvoja.

Mal som ťa veľmi rád,
aj keď som to na sebe nedal znať...

 Vierka Pavlišková, 14 rokov

Reper Draper
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Z  našej školy



  

 





                   

Krásne a veselé
Vianoce

a úspešný
Nový rok 2012
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