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Vianočný príhovor starostu.
Milí spoluobčania, dovoľte
mi prihovoriť sa k Vám v čase
najkrajších sviatkov pokoja,
lásky, porozumenia a nádeje,
ktoré nám dáva Vianočné Jezuliatko.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a rodinnej
harmónie.
V mysli sa vraciame do
čias, keď otec z hory doniesol jedličku a telom nám prebehol pocit vzrušenia, že je to
tu! Znova budeme spokojne
ležať pod vianočným stromčekom a zhlboka dýchať čarovnú vianočnú atmosféru.
Vtedy je každý ku každému
lepší, všetko sa nám zdá ako
samozrejmé, že vieme druhému nezištne podať pomocnú ruku a spoločne žiť v takej
harmónií.
Dnes už je všetkého, stromček strieborný, zlatý? Také
ozdoby, hentaké ozdoby, led
osvetlenia, čo len nechceš.
Niekedy ľudia mali za dosť ,
že to čo si vypestovali či doma

upiekli mohlo zdobiť ich vianočné stromčeky a figy či
mandarínky, ej to už bol luxus. Prečo vtedy stačilo, tak
málo aby človek bol šťastný?
Iba plody ľudských rúk, ktoré
boli každému dostupné urobili väčší zázrak ako dnešné
všetko. Šťastie a pokoj nám
prináša láska a dobré vzťahy
v rodine, na pracovisku ako aj
so všetkým s čím sa v živote
stretneme. Ako sa aj v evanjeliu uvádza „Pripravte cestu
Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Dnešná doba nás ľahko
zvedie s cesty, sme ovplyvnení
a oslabení terajšou situáciou.
Je nám jednoduchšie hovoriť
o chybách druhých a vlastné prehliadať. Každý z nás,
musí začať od seba a potom
tú skúsenosť, to dobro rozdávať ostatným. Len tak sa vyrovnajú chodníky a nič nebude brániť aby Pán vstúpil
po pripravenej ceste do našich životov. Smrť, s ktorou sa
v tejto dobe častejšie stretávame , nás núti sa zamýšľať
nad vlastným životom a svojím poslaním v tomto fyzic-

kom svete. Dajme si otázku,
čo by sme robili , keby sme vedeli, že náš čas už je tu spočítaný. Presne viem, že moje
prvé kroky by viedli za matkou, ktorú by som si privinul
na hruď a ďakoval za život,
lásku a výchovu ktorú mi dávala a aj celej rodine za všetky radosti či aj starosti. Preto
dajme a prejavme lásku matke, ktorá nás na tento svet
priviedla a tvorí základ rodiny. Vzdajme úctu rodičom,
starým rodičom lebo môžeme byť hrdými nositeľmi spoločného mena a tak spoločne vytvárať spoločenstvo rodiny. Využime tento Vianočný
čas, aby sme tieto väzby utužili, alebo obnovili, odpustili
a prejavili ľútosť nad svojim
pochybením a odmenou nám
bude pokojný a šťastný život
v obklopení tých, bez ktorých
si náš život nevieme predstaviť.
Milí Hencovčania, prežite
aj tento rok Vianočné sviatky
plné lásky, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Nech
nás znova naplní pokoj, ra-
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dosť a šťastie ako matku či
otca pri pohľade na spokojne
spiace deti v skromnom betleheme na slame pri vianočnom
stromčeku.
Darujme našim najbližším
pocit, že sú milovaný a že bez
nich Vianoce by neboli tie krásne a čarovné Vianoce naplnené
láskou a porozumením.
Nech ich povzbudí odkaz
betlehemského dieťaťa, nech
ho príjmu do svojich rodín, do
svojich sŕdc, aby mohli prežiť
krásne, požehnané a milostiplné Vianoce.
V tento čarovný čas nezabúdajme na našich blízkych,
ktorý už prekročili bránu nebeského kráľovstva a v tichej
spomienke si uctíme ich pamiatku s vedomím čo všetko
pre nás dobré vykonali a spoločne sa modlime aby sme sa
mohli raz spoločne tam stretnúť.
Želám Vám všetkým, požehnané, milostiplné Vianočné sviatky a zároveň do Nového roku, veľa-veľa pevného
zdravia, ľudského porozumenia, pokoja a svornosti v rodinách.
JUDr. Matúš Tomáš
starosta obce Hencovce

Je tu záver roka, preto mi dovoľte
sa poďakovať všetkým čo prispeli k
chodu nášho úradu, alebo aj iným
spôsobom robili dobré meno našej
obci Hencovce.
V prvom rade, poslancom
obecného
zastupiteľstva
za
jednotnosť pri rozhodovaní o
najdôležitejších otázkach života
obce, všetkým zamestnancom
obce, za príkladné plnenie si pracovných úloh, kultúrnošportovým klubom či skupinám za úspešnú reprezentáciu
obce, spoločnostiam a podnikateľom pôsobiacich na území
obce za vytváranie pracovných príležitosti a podporu našej
obce, Parlamentu mládeže za pomoc pri skrášľovaní obce,
Jednote dôchodcov, že tvoria spoločenstvo do ktorého dúfam,
budú smerovať aj ostatní a v neposlednom rade všetkým
Vám, že napriek tomu, že žijete v tejto ťažkej dobe, snažíte
sa dodržiavať kladené opatrenia a naďalej prechádzať
životom s pokorou a odhodlaním.
JUDr. Matúš Tomáš
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K zhodnoteniu roka.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi zhodnotiť rok 2021 z pohľadu fungovania a činností
obecného úradu ako aj vo všeobecnosti k situácií, s ktorou sa
naša obec ako aj ostatné jednotky samospráv museli vysporiadať v tomto roku.
To, že tento rok bol ďalším
rokom poznačeným pandémiou
COVID 19 nie je potrebné spomínať, lebo každý dobre vie čo
to obnáša z pohľadu obmedzení a ukladaných opatrení, čo má
samozrejme dopad aj na samotný kolobeh života každého
človeka. Spoločnosti, podnikatelia a taktiež samosprávy, ktorých súčasťou sú obce to pocítili primárne a to v dopade na podielové dane ako aj sekundárne
a to najmä všeobecným nárastom cien a tiež v pomerne časovo zdĺhavých procesoch schvaľovania žiadostí a s tým spojených nadväzností na platnú legislatívu ako aj samotnú ekonomiku. Taktiež nebolo možné realizovať plánované kultúrne či športové akcie na ktoré sme boli pripravený, ale napriek tomu sme vďačný, že na-

časovanie tých hlavných bolo
správne.
2. ročník
Hencovských
folklórnych slávností, ktoré sa
konali 14 augusta znova ukázali, že naša obec si ctí ľudové tradície prezentované ľudovými piesňami, tancom a folklórom, ktoré takto chceme vytvárať a zachovať aj pre ďalšie generácie. Pevne verím, že taký
folklórny súbor ako aj tohto roku
PUĽS ako aj všetci účastníci
budú súčasťou týchto slávností,
čo nám vytvára predpoklad dokonalého umeleckého zážitku.
Samozrejme nezabúdajme na
našu folklórnu skupinu Hencovčan, ktorej týmto si dovolím poďakovať za ich činnosť a reprezentáciu našej obce.
Obec ešte stihla počas roka
pandémie zrealizovať súťaž
vo varení guľášu, kde si víťazstvo zabezpečili najlepším guľášom dôchodcovia,
športový
deň detí, kde sa detičky okrem
účastí na športových disciplínach mali možnosť vyšantiť na
skákacom hrade, či vláčiku a
kolotoči. Pálenie Jánskej vatry
bolo sprevádzané dobrou atmo-

sférou, dobrou muzikou, ktorú
prikrášlila už tradične FS Hencovčan a pohostením. Plavba
loďou po perle východu Domaši nestráca svoje čaro a za doprovodu dobrej muziky a pohostenia si dúfam nájde pevné
miesto v plánovaní aj do ďalších
rokov. K týmto aktivitám v ďalších blokoch aj malá fotodokumentácia s popisom.
Napriek tomu všetkému,
naša obec nezaháľala a aj za
finančnej pomoci PSK počas
roka priebežne realizovala tieto
investičné aktivity :
- výstavba detského ihriska
pri prepojovacích uliciach
- rekonštrukcia pódia v kultúrnom dome
- rekonštrukcia miestnosti
Jednoty dôchodcov
- v budove Klubovne: zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia kúrenia v kuchyni a miestnosti JD, pôvodné gamatky nahradené radiátormi a k
tomu prispôsobené kúrenie a v
celom objekte na topných telesách umiestnené termostatické
hlavice. V zadnej časti budovy
sa s pôvodnej chodba stalo úto-

čisko pre našich tínedžerov, kde
sa okrem novej podlahy umiestnil biliardový stôl, stolný futbal,
elektronický terč so šípkami a
ďalšie spoločenské hry, ktoré aj
mi poznáme z detstva a to človeče nezlob se, šach atď.
- nová fasáda na dome smútku so znázornením sv. kríža na
zadnej stene.
- výstavba chodníkov na cintoríne
- kúpa pozemku pri obecnom úrade (Tlamka, Kučera)
k vytvoreniu námestia, parku,
viac v samostatnom bloku.
- úprava parcely ( pozemku) pri spol. Dorwood, kvôli bezpečnosti v predtým neprehľadnej zákrute a príprave k výstavbe chodníka k napojeniu na pôvodný a aj ďalšie skrášľovacie
aktivity našej obce ako premaľovanie stĺpov verejného osvetlenia či zábradlia na ihrisku vo
farbách nášho erbu, zostrihy
drevín na cintoríne by mali viesť
k vytvoreniu krajších životných
podmienok v našej rodnej obci.
Ako sa vraví, malé veci vytvárajú celok, preto som si dovolil v skratke poukázať aj na tieto
činnosti obce, ktoré sú súčasťou
nášho každodenného života.
Teraz by som Vám rád ozná-
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mil, čo tohto roku bolo a čo aj
naďalej bude hlavnou aktivitou
obecného úradu v súvislosti investičnou činnosťou. Veď samotný rozpočet necelých 2 mil.
EUR poukazuje, že obec sa
uberá smerom k rozvoju a modernizácií.
Výstavba dvoch bytových
domov je momentálne garantovaná podpísanými a účinnými
zmluvami tak s Ministerstvom
dopravy a výstavby SR o dotácií, tak s Štátnym fondom rozvoja bývania ako aj so zhotoviteľom stavby. Preto očakávame, že realizáciou ktorá ma začať v jari dáme potom možnosť
18 rodinám formou nájomného
bývania si vyriešiť bytovú otázku. Výstavba by mala trvať cca
15 mesiacov. Jedná sa o byty
stredného štandardu, nie o sociálne byty pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Dohady, že už sú plné zoznamy

uchádzačov sú neopodstatnené. Obec pred samotným náborom uchádzačov, stanoví podmienky, ktoré predbežne budú
uprednostňovať občanov našej obce, zo zárukou na dobrú platobnú disciplínu atď. Viac
informácií potom bude priebežne poskytovať obecný úrad a
to osobne ako aj na webovom
sídle obce.
Výstavba zberného dvora v časti „Koravčina“ už začala a kolaudácia a nákup techniky sa očakáva do júna budúceho roku. Potom Vás vážení spoluobčania budeme informovať
aké komodity a akým spôsobom budú môcť byť uložené na
zberný dvor. Myšlienkou výstavby zberného dvora bolo aj možnosť zberu a uloženia biologicky rozložiteľného odpadu, jednoduchšie povedané lístia, trávy a konárov čím by sa po uvedení do prevádzky plánovanej

Vizualizácia plánovaného námestia pri obecnom úrade.

kompostárne, na vedľajšej parcele pri zbernom dvore vytvorili dobré podmienky na zhodnotenie tohto odpadu a vzniknutý kompost potom poskytovali na zúrodnenie Vašich záhrad
a polí.
Naša obec ako prvá z obcí
(nad 1000 obyvateľov) v zoskupení Miestnej akčnej skupine pod hradom Čičva má t.č.
podpísanú zmluvu o NFP k realizácií výstavby cyklochodníka k bývalému „Porobetónu“ teraz k spoločnosti Linora. Výstavba by mala začať na jar budúceho roku a nemala by trvať dlhšie
ako 3 mesiace. Obec mala záujem umiestniť túto stavbu viac do
centra obce, ale podmienky tejto výzvy nám to neumožňovali. Verme, že aj týmto vytvoríme
lepšie podmienky na zachovanie bezpečnosti najmä chodcov
a cyklistov v tomto úseku, ktorý
je preplnený nákladnými vozidlami idúcimi prevažne do Bukózy.
Treba mať na pamäti, že spustením papierenského stroja v Bukóze, sa táto časť cesty ešte viac
zaťaží. To už však bude predmetom rokovaní s dotknutými orgánmi ako aj vedením Bukózy o
možnosti vstupu nákladných vozidiel cez pôvodnú bránu smerom na Nižný Hrabovec. Obec
ďalej rieši problematiku parkovania áut, zrejme zamestnancov
alebo návštev Bukózy, ktorí zaberajú miesto pred Vašimi obyd-

liami ako aj pri vstupe na k športovému areálu, čo bude riešené
umiestnením dopravných značení ktoré ukladajú zákaz takéhoto stavu a zároveň nerešpektovaním toho budú môcť byť uložené pokuty privolanou políciou.
Obec s potešením môže
oznámiť, že koncom októbra
tohto roku nám bolo doručené
oznámenie o schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku vo výške 143 691,39
EUR v projekte Prepojenie rómskej osady s centrom v obci
Hencovce čím po podpise zmluvy a ukončení VO na dodávateľa stavby dôjde k výstavbe cesty ( od konca cesty ulice Letná,
RD s.č. 2117 )Týmto vznikne
aj možnosť výstavby rodinných
domov všetkým vlastníkom susediacim s plánovanou cestou,
čo je už zahrnuté aj v územnom
pláne obce.
Po roku urgencií a personálnych zmenách na Slovenskom
pozemkovom fonde sme sa konečne dočkali pristúpenia k nájomnej zmluve s SPF, ktorou sa
obcí umožní na priľahlých pozemkoch pri rieke Ondava vytvoriť oddychovú zónu. Pevne
verím, že aj za súčinnosti Parlamentu mládeže, ktorého členovia aj v minulosti nemali problém podať pomocnú ruku pri
skrášľovaní životných podmienok sa táto časť našej obce stane centrom a oázou oddychu a
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relaxu. Preto do ďalšieho obdobia, tam plánujeme zrealizovať
(za podpory poslancov) umiestnenia altánkov s možnosťou grilovačiek, lavičiek, výsadba zelene, letný detský tábor s možnosťou stanovania, vínna pivnica a v neposlednom rade úprava brehov k lepšiemu vstupu k
rieke ako aj po dohode s SVP aj
samotný tok prispôsobiť k možnosti lepšieho využitia na kúpanie či šport. Vychádzajú s nášho
obecného erbu, ktorý poukazuje aj na spojitosť ľudí s kúskom
prírody, ktorý máme na dosah
a to znázorňuje rieka Ondava,
ktorá tú odjakživa bola a aj dnes
dáva možnosť takto spájať ľudí.
Realizácia výsadby zelene
v našej obci prostredníctvom
NP Zelené obce Slovenska by
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sa mala uskutočniť na jar roku
2022. Verme, že už im nič nebude stáť v ceste aby došlo k
úspešnej realizácií.
Zapojením sa do výzvy MIRRI sa obec uchádza o finančné prostriedky na rekonštrukciu
chodníka na ul. Hencovskej od
križovatky po prepojovaciu uličku. Ide o opakovanie výzvy, kde
v predošlej sme boli úspešní, ale
kvôli pandémii presunulo ministerstvo financie na iný rezort.
Samozrejme, každý by sa potešil, keby sme videli v obci nové a
hlavne bezpečné chodníky.
Podpisom nájomnej zmluvy s urbariátom by obec mala
možnosť realizovať výstavbu
cyklochodníka, parkoviska pre
evanjelickým kostolom a iných
aktivít, kde je potrebné mať mi-

nimálne takýto právny vzťah.
Škoda, že návrh tejto zmluvy
sme kompetentným zaslali už
pred viac ako rokom a doteraz
nedošlo k konsenzu.
Obec sa priebehu roka priebežne zapájala do množstva
ďalších menších výziev, ktoré buď nie sú ešte vyhodnotené, alebo ako aj v ďalších blokoch sú spomenuté, ako napr.
Komunitné centrum, kde bolo
úspešných viacero projektov.
Počas celého roka, keď boli
opatreniami zakázané hromadné podujatia bola pre obec priorita byť občanom našej obce
na blízku a zabezpečiť pre nich
nejakú formu zadosťučinenia,
či už pri Októbri mesiaca úcty
k starším sa posielali balíčky,
či už pri Dňu matiek, športový

deň detí, taktiež rozvozom stravy dôchodcom ako aj teraz v
čase najkrajších sviatkov v roku
sa snažíme malou pozornosťou takto spríjemniť toto ťažké
obdobie pandémie. Rok 2022
bude okrem iného aj slávnostným rokom pre našu obec, lebo
budeme mať možnosť osláviť
650 výročie od prvej písomnej
zmienky o existencii našej obce.
Preto si všetci spoločne prajme,
aby nám bola dopriata možnosť patrične osláviť tento historický míľnik v zdraví, bez pandemických obmedzení a ukázať nielen sami sebe, čoho sme
schopný, ale aj celému okoliu,
že sme hrdí Hencovčania.
JUDr. Matúš Tomáš
starosta obce

Vážený pán Starosta, vážení poslanci Obecného
zastupiteľstva, vážení občania,
Rok 2021 sa pomaly blíži do svojho záveru a pre mnohých je
tu čas bilancovať, a zamyslieť sa nad tým, aký to bol rok, čo bolo
dobré a čo zlé.
Nepoviem nič nové, ak začnem tým, že sa práve končí obdobie,
ktoré poznačilo šírenie korona vírusu. Tak pre Vás občanov obce
Hencovce, ako aj pre nás zamestnávateľov tento vírus znamená
mnoho obmedzení a veľa negatívnych prejavov. Zatváranie
obchodov znamená pre nás zníženie predaja a s tým súvisí
zníženie výroby. V dôsledku toho nám už dva roky za sebou klesajú
naše výkony a tržby.
Aj napriek tejto zložitej situácií hľadáme spôsoby, ako udržať
zamestnanosť a neprepúšťať. V spoločnostiach, ktoré pôsobia v
areáli Gifa Srl (bývalý Porobetón) pôsobí v súčasnej dobe do 400
zamestnancov. Medzi nimi sú aj obyvatelia Vašej obce a viacerí sú
z blízkeho okolia.
V priebehu r. 2021 sme investovali do nákupu nových strojov a
strojných technológií. Chceme sa naďalej rozvíjať a byť konkurencie
schopní. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa podmienky na trhu
upravia a že bude možné podnikať tak, ako to bolo do r. 2019.
Na záver roka sa chcem poďakovať predovšetkým Vášmu
pánovi Starostovi JUDr. Matúšovi Tomášovi, za to, že je vždy
ochotný pomôcť a poradiť, ak ho o to požiadame.
Ďakujem za spoluprácu pracovníčkam obecného úradu,
poslancom obecného zastupiteľstva.
Vám všetkým chcem popriať, aby ste bolí zdraví.
Požehnané Vianoce a šťastný vstup do nového roka 2022
Majiteľ spoločnosti Stefano Vignoni
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BUKÓZA napredovala v roku 2021 aj
napriek pandémii COVID-19
Skupina spoločností BUKÓZA
HOLDING v roku 2021 realizovala
viacero investičných zámerov a to
aj napriek nepriaznivej situácii spôsobenou pandémiou COVID-19.
Skupina spoločností BUKÓZA
HOLDING (SSBH), pôsobiaca v
celulózo-papierenskom priemysle
vyše 60 rokov zrealizovala v roku
2021 aj viacero investičných zámerov prispievajúcich k zlepšeniu
stavu životného prostredia.
V tomto smere plne rešpektujeme jeden z nami zadefinovaných princípov Trvalo udržateľného rozvoja a tým je ochrana životného prostredia. V oblasti ochrany
ovzdušia a to prostredníctvom modernizácie filtračných mechanizmov a technológií, v oblasti ochrany vôd prostredníctvom zvýšenia
efektivity mechanicko-biologickej
čistiarne odpadových vôd, v oblasti prevencie prostredníctvom pravidelného monitoringu a vyhodnocovania zozbieraných dát.
Najväčšia výrobná spoločnosť v
rámci SSBH, spoločnosť BUKOCEL, a.s. dosiahla v roku 2021 viacero míľnikov. Konkrétne sa jedná
o nasledovné:

- uvedenie nového elektro filtra pre
kotol RK3 do prevádzky, čím došlo
k zníženiu emisií o viac ako 250
% na hodnotu súčasných 10 mg/
m3. Hodnota danej investície je na
úrovni takmer 5 mil. EUR.
- na prevádzke Bieliareň bola realizovaná rekonštrukcia práčky odpadových plynov, vďaka ktorej došlo k zníženiu emisií na danej prevádzke o cca 35 %
- na prevádzke Príprava bieliacich roztokov v rámci výroby chlordioxidu bola realizovaná investícia zameraná na druhý stupeň
absorpcie plynného chlodioxidu,
vďaka ktorej došlo k zníženiu emisií na danej prevádzke o cca 60 %
- na prevádzke Rotačná pec vápna bol v roku 2021 nainštalovaný nový riadiaci systém, ktorý priniesol zvýšenie výroby páleného
vápna, zníženie spotreby zemného plynu čo v tomto smere znamená zníženie produkcie oxidu uhličitého z fosílnych palív.
Spoločnosť BUKÓZA ENERGO,
a.s na základe realizácie investície do kotla K1 znížila spaľovanie
uhlia z pôvodných 100 % na aktuálnych 15 %, pričom zvyšných 85

% tvorí biomasa, čím dochádza k
výrobe zelenej energie. Hodnota danej investície je na úrovni 10
mil EUR.
Celková hodnota predmetných investícií je na úrovni viac ako 20
mil. EUR.
Z hľadiska zvyšovania recyklačných kapacít a miery recyklácie ako takej, Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING tiež nezaostáva o čom svedčí fakt, že aj v
roku 2021 investovala do modernizácie recyklačných kapacít zberového papiera na úroveň 74 000
t/rok. Najmodernejšia technológia
bude schopná spracovávať odpadové vlákna z procesu výroby buničiny a zberového papiera. Portfólio produktov tejto výroby je pomerne široké a modifikáciou nastavení technológie bude možné
meniť vlastnosti konečného produktu.
V roku 2021 sme sa snažili zvyšovať svoju konkurencieschopnosť
okrem iného aj prostredníctvom
zvyšovania počtu zamestnancov
a preto aj v roku 2021 sme jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov s viac ako 1 000 za-

mestnancami. Preto si plne uvedomujeme zodpovednosť v rovine
ochrany zdravia našich zamestnancov a preto aktuálne umožňujeme vstup našim zamestnancom
na pracovisko v režime OTP. Našich zamestnancov motivujeme k
očkovaniu a dodržiavaniu opatrení, tiež ich v tomto smere odmeňujeme za zaočkovanie a to vo forme 50 € poukážky na nákup v obchodných reťazcoch. Sú to práve
naši zamestnanci, vďaka ktorým
je BUKÓZA stabilným partnerom
na celulózovo-papierenskom trhu.
Spoločne sme zvládli krízu v roku
2008, spoločne zvládneme aj pandémiu COVID-19.

Mobilné monitorovanie kvality ovzdušia v našej obci Hencovce.

V snahe vedieť, aká je kvalita ovzdušia v našej obci sa naša
obec zapojila do projektu LIFE IP –
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych
a miestnych orgánov a podporou
opatrení v oblasti kvality ovzdušia,
ktorým máme možnosť monitorovať a vyhodnocovať stav kvality
ovzdušia v našej obci.
K tomu, slúži meracie zariadenie a to konkrétne - Mobilná
AMS (automatická monitorovacia stanica) ktorá bola do našej
obce koncom septembra dovezená z SHMÚ. Nakoľko jej umiestnenie vyžaduje elektrickú prípojku
na 380 V, preto sme ju umiestnili v zadnej časti pozemku za Klu-

bovňou a taktiež kvôli tomu, že v
prípade južného prúdenia a tlakovej níže sa korytom Ondavy nesie
zväčša zápach. Doteraz máme k
dispozícií iba nevalidované správy
z SHMÚ, ktoré poukazujú na zvýšené hodnoty PM 10 (pevné prachové častice menšie ako 10 μm),
ale to už viac v správe zástupcov
SHMÚ.
Kvalita ovzdušia bola v Hencovciach monitorovaná pomocou
mobilnej automatickej monitorovacej stanici (M-AMS) v období od
4.10.2021 do 22.11.2021. Porovnávajúc priemerné hodnoty koncentrácií PM10, PM2,5 na AMS vo
Vranove nad Topľou a na mobilnej
AMS umiestnenej v Hencovciach.
LH – 1 deň PM10 = 50 µg.m-3
sa nesmie prekročiť viac ako 35x
za rok. Čiastočné vyhodnotenie
nevalidovaných dát za obdobie
04.10. – 22.11.2021 pre častice
PM10 vychádza z porovnania s limitnou hodnotou na ochranu zdravia ľudí pre priemerované obdobia 1 deň, ktorá je vyhláškou MŽP
SR č. 244/2016 Z.z. - 50 µg.m-3 a
nesmie sa prekročiť viac ako 35
krát za kalendárny rok. Táto hodnota bola na M-AMS v Hencovci-

ach počas monitorovania prekročená 15x. Na AMS vo Vranove
nad Topľou bola táto hodnota prekročená 8x. V závere správy uvádzajú, že z meraní vyplýva, že v jesennom období počas umiestnenia M-AMS v obci Hencovce došlo
15x k prekročeniu dennej limitnej
hodnoty pre častice PM10, ktorá
je stanovená vyhláškou MŽP SR
č. 244/2016 Z.z. - 50 µg.m-3 . Vo
Vranove nad Topľou bolo v danom
období zaznamenané prekročenie limitnej hodnoty 8x. V danom
štádiu monitorovania nie je možné jednoznačne identifikovať podiel jednotlivých zdrojov PM10 v danom území na predmetnom znečistení ovzdušia. V danom období začína vykurovacia sezóna a
keďže v ostatných ročných obdobiach (jar, leto, zima) neprebehlo
monitorovanie kvality ovzdušia nie
je možné v danej fáze stanoviť príspevok lokálnych kúrenísk na znečistení ovzdušia v danej lokalite.
Preto odporúčame realizovať indikatívny monitoring kvality ovzdušia
aj v ostatných ročných obdobiach.
Pre príklad uvádzame, že v jeden deň nás kontaktovali pracovníci SHMÚ kvôli výrazne prekro-

čeným hodnotám zaznamenaných v našej AMS, že čo sa deje,
či sme nezaregistrovali zhoršenú
kvalitu ovzdušia. Priznám sa, bolo
ťažko im odpovedať, lebo v predošlý večer niekto pálil intenzívne lístie. Zhoreniská sme lokalizovali pri Ondave čo bolo toho príčinou. Tu nejde o hľadanie vinníka z
radu občanov obce, ale takéto stavy budú skresľovať štatistiku a dávať možnosť niekomu sa schovať
za tieto stavy.
Nechceme Vás zahltiť číslami,
ktoré viacerým nám nemusia byť
jasné preto v skratke zhrniem, že
mobilná stanica AMS bude v našej
obci aj do budúcna tzv. strážnym
psom, ktorý bude bdieť nad možným zhoršeným stavom ovzdušia
v našej obci. Tým, že bude umiestňovaná u nás ako aj obci Nižný
Hrušov viackrát v priebehu roka
a to priebežne v každom ročnom
období, nám dáva potom možnosť
k ucelenej odpovedi o stave prípadne zmene kvality ovzdušia počas celého roku. O výsledky týchto validovaných dát bude už možnosť sa oprieť a prípadne vyvodzovať zodpovednosť ak vzniknú
na to dôvody.
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MIESTNE DANE na ROK 2022
Obec Hencovce vyberá daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 –
podáva do 31.januára zdaňovacieho obdobia (r.2022) vlastník nehnuteľností, ktorý v minulom roku nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, dedením...), alebo u ktorého nastali v minulom roku zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane (stal
sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti predal nehnuteľností, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil účel užívania stavby, zmenil sa druh pozemku...).
Sadzby dane zo stavieb pre rok 2022 ostávajú nezmenené:
Daň z nehnuteľností – vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia. (tzn. do 1 mesiaca od doručenia Rozhodnutia)!
Daň za psa
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom
dane podľa § 22 ods.1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?
Ako vlastník, resp. držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že u vás (daňovníka) vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania (napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), ste ako daňovník povinní podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti čiastkové daňové priznanie príslušnému správcovi
dane (podáva sa na rovnakom tlačive). V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Ak však u vás nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach daňové priznanie nepodávate.
Daň za psa – v obci Hencovce je sadzba dane 6 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia
(tzn. do 1 mesiaca od doručenia Rozhodnutia)!
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 ostáva nezmenený:
Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná
plocha(ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Poplatok za TKO na rok 2022 za osobu a rok je 12 €, pri
zníženej sadzbe je 6,- € za osobu a rok.
Občania si môžu zakúpiť na obecnom úrade kuka nádobu
na odpad:
plastová nádoba čierna 120 l
		
25,- €
plastová nádoba zelená 120 l na sklo
		
25,- €
plast. nádoba žltá 120 l na plasty+kovy+nápojové kartóny 25,- €
vrece na komunálny odpad 120l
1,40 €

oblastná výstava psov
Prvého septembra tohto roku v
Deň Ústavy SR sa v našej obci
organizovala oblastná výstava
psov, ktorú usporiadal pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej kynologickej jednoty, MKK Slovakiadog v spolupráci s klubom chovateľov duričov a našou obcou Hencovce.
Dovoľte mi sa poďakovať nášmu spoluobčanovi a zároveň
poslancovi OZ pánovi Bartolomejovi Venceľovi ako iniciátorovi myšlienky zrealizovať v
našej obci túto výstavu a zároveň mu zablahoželať k poprednému umiestneniu so
svojimi miláčikmi.
Verím, že organizovanie ta-

kýchto výstav a podobných
podujatí, prispeje k zviditeľneniu našej obce a pripomenie,
že pes je najlepší priateľ človeka.
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V zmysle územného plánu ako aj zabezpečenia prístupu k pozemkom, ku ktorým momentálne nemajú vlastníci možnosť prísť a
užívať svoje vlastnícke práva, obec má záujem podľa plánu vyhotoveným geodetom pristúpiť k scudzovaniu pozemkov. Je potrebné
si uvedomiť, že týmto dôjde nielen k značnému zhodnoteniu pozemkov, ale aj možnosti k ďalšej bytovej výstavbe v našej obci a
sprístupnenie týchto pozemkov vlastníkom. Dotknutí vlastníci môžu dôjsť na OU ohľadom dohody k vyhotoveniu potrebných zmlúv.
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Materská škola v Hencovciach

Materská škola v Hencovciach poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 – 6 rokov veku dieťaťa. O výchovno – vzdelávací proces sa starajú kvalifikované učiteľky – Ferencová Jana
(riaditeľka školy), Tomášová Magdaléna, Kaňská Mária,Bc.,
Kákoniová Barbora, Bc. O stravovanie pre deti z MŠ, ZŠ a
dôchodcov našej obce sa stará vedúca školskej jedálne Hudáková Magdaléna a kuchárky Miková Alena, Galajdová Daniela,
Valčová Iveta. O čistotu a poriadok Helena Dudášová.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v MŠ v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie je dosiahnutie optimálnej , kognitívnej, senzomotorickej a
sociálno – citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v
ZŠ a na život v spoločnosti. Jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie, začleňovanie sa do kolektívu, umožňuje hlavne prostredie
v materskej škole.
Aj v tomto roku sa učiteľky MŠ snažili deťom odovzdať čo
najviac poznatkov, skúseností , zručností. Pomocou rôznych
príťažlivých aktivít hrového charakteru, prostredníctvom zážitkového učenia, experimentovania, bádania a získavania nových poznatkov aktívnou činnosťou tak rozvíjali všetky stránky osobnosti dieťaťa.
Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii v roku 2021 súvisiacej s ochorením COVID 19 sa podarilo uskutočniť a zrealizovať niektoré naplánované akcie a aktivity. V mesiaci jún sme
zrealizovali v MŠ s deťmi počas týždňa MDD „Športovú olympiádu“, projekt „Po stopách jelenčeka“.
V tomto roku odišlo do ZŠ 15 detí. S predškolákmi sme sa
rozlúčili 23.06.2021 na obecnom úrade, kde im rodičia s pedagóg. zamestnancami pripravili „Rozlúčkovú slávnosť “ a ako
hosťa pre deti pozvali detského umelca a hudobníka Uja Ľuba.
Starosta obce deťom slávnostne zablahoželal a obdaroval praktickými darčekmi, ktoré budú deťom nápomocné v ZŠ.
Pre školský rok 2021/2022 bolo do MŠ Hencovce na základe žiadostí novoprijatých 16 detí.
V mesiaci august starosta obce v spolupráci so zamestnancami MŠ ,zamestnancami KC zorganizovali a uskutočnili „Športový deň“ pre deti z našej obce. Deti si mohli v tento deň zašportovať, zabaviť sa na rôznych atrakciách, osviežiť zmrzlinou, či
teplým jedlom a potešiť darčekom, ktorý zabezpečila obec.
V jari 2021 sa nám podarilo vďaka zriaďovateľovi zmodernizovať exteriér (školský dvor) MŠ , ktorý zakúpil pre deti
MŠ novú hernú zostavu. V blízkej budúcnosti plánujeme v
spolupráci so zriaďovateľom vymeniť preliezačky, lavičky a
upraviť terén.
Jana Ferencová – riaditeľka MŠ

V decembri sa zakúpila pre deti aj do druhej triedy MŠ interaktívna tabuľa s príslušenstvom a nová farebná tlačiareň.
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Uplynul ďalší rok v Komunitnom centre....
Je za nami náročné obdobie plné výziev, ktoré nás naučilo, aká vzácna je sloboda
voľného pohybu, aké vzácne
je byť spolu a aké ľahké je narušiť naše plány a zabehnutý
spôsob života. Na druhej strane nám táto doba ponúka čas
na zastavenie a zamyslenie sa
nad tým, čo je pre nás dôležité a naopak, bez čoho dokážeme bežne existovať aj naďalej.
Aj napriek bariéram, ktoré
nás v tomto roku obmedzovali v mnohých aktivitách, pozornosť sme sústredili najmä na
poskytovanie adresnej pomoci rodinám, poskytovaniu poradenstiev a pomoc pri vybavovaní rôznych úradných dokumentov. Prevencia sa stala kľúčovou, najmä v spojitosti s Covidom, pričom sme boli
nápomocní pri osvete očkovania, registrácii a neskôr aj pri
samotnom očkovaní.
Tento rok bol náročný aj
v oblasti vzdelávania. Keďže
jednou z priorít nášho centra
je aj podpora vzdelávania, stali sme sa tiež iniciátormi diskusie o potrebe hľadať efektívnu a fungujúcu náhradu vzdelávania žiakov, ktorí zostali doma bez akejkoľvek podpory. To sa nám podarilo vďaka podpore Karpatskej nadácie a Nadácie ZSE. Napomáhali sme žiakom základných a
stredných škôl pri dištančnom
vzdelávaní. Sprostredkúvali
sme im učivo a pracovné listy priamo do rodín. Pomocou
zakúpeného technického vybavenia sme tak mohli spolupracovať so školami a zabezpečovať tak kontinuálny priebeh ich vzdelávania. Taktiež
sme žiakom sprístupnili onlinu výučbu. Hlavnou myšlienkou projektu bolo, aby si deti
osvojili a dobehli učivo, ktoré
im chýba a aby sa znížil dopad
Covidu na ich vzdelávanie aj
prostredníctvom online výučby, keďže bez priameho výkladu učiteľa a spätnej väzby žiaka je to veľmi náročné. Ďalej
naším cieľom bolo prostredníctvom neformálneho vzdelávania pripraviť deti na vstup
do základnej a materskej školy. Vďaka podpore rôznych nadácií sme vytvorili pre deti po-

čítačovú miestnosť a malú relaxačnú miestnosť vybavenú
knihami, kde môžu deti zvyšovať svoju čitateľskú gramotnosť.
Tretím úspešným projektom bol grant z Nadácie pre
deti Slovenska, vďaka ktorému sme vytvorili pre deti a mládež centrum športu a pohybových aktivít v areáli a interiéri Komunitného centra. Pravidelne sme realizovali pohybové a športové aktivity pre deti a
mládež zo sociálne znevýhodňujúce prostredia. Vnímame,
že šport má u deti a mladých
ľudí z MRK pozitívny dopad
na socializáciu, fyzický a duševný vývin a súčasne môže
byť aj nástrojom vzájomného
spoznávania a búrania predsudkov. Pre rómske deti môže
šport znamenať aj ,,cestu von
z vylúčenej komunity.“
V októbri nás príjemne prekvapila správa, že sme sa stali súčasťou veľkého projektu
Hornozemplínskej knižnice vo
Vranove n.T, v ktorej vznikne
multifunkčné centrum. Nové
centrum bude fungovať ako
komplexná štruktúra šiestich
súčastí pracujúcich s deťmi a
mládežou, medzi ktorými je aj
Komunitné centrum v Hencovciach. Projekt ponúka príležitosti v štyroch oblastiach, ktorými sú: vzdelanie, zamestnanosť, zdravie a nediskriminácia. Projektový zámer sa má
realizovať od januára 2022 do
apríla roku 2024. Slúžiť má na
zlepšenie podmienok detí a
mládeže z marginalizovaných
skupín.
Meranie úspechu v práci s našimi klientmi je špecifické, individuálne a zamerané na čiastkové, pre mnohých ľudí samozrejmé ciele.
Na naše úspechy sa pozeráme cez úspechy jednotlivcov,
keďže zmeny v komunitách sú
otázkou dlhodobého procesu.
Každý z nás sa už určite
teší a v kútiku duše očakáva,
že táto pandémia už konečne vymizne z našich životov a
budeme môcť opäť pracovať a
riešiť veci, ktoré treba pohnúť
dopredu nielen v komunite, ale
aj mimo nej. Máme však víziu
v lepšie časy a chuť motivo-

vať ľudí, aby sa kvalita života
v zraniteľných komunitách pomalými krokmi zlepšovala.
Ja naozaj pevne verím, že
už čoskoro nám bude umožnené realizovať aktivity, ktoré

sme vykonávali aj pred pandémiou. Všetkým nám prajem
pevné zdravie a silné odhodlanie meniť veci k lepšiemu.
PhDr. Töröková M.
Garantka KC
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Z kroniky Hencoviec

Stav obyvateľov: 1333 (661 žien, 672 mužov)
PRIŠLI MEDZI NÁS
08.01.2021
10.02.2021
09.03.2021
09.03.2021
16.03.2021
05.05.2021
12.05.2021
09.06.2021
10.07.2021
14.07.2021
20.07.2021
31.08.2021
18.10.2021
03.11.2021
11.11.2021
01.12.2021

Dominik Bičej
Amélia Galánková
Ján Silvester Kužma
Adam Hoľan
Kristián Ferko
Kamil Berky
Samuel Gombita
Hana Švarná
Zuzana Valčová
Samuel Hric
Tobias Pavlo
Michal Popovič
Júlia Ťasková
Tomáš Pénzeš
Matúš Prokop
Samuel Terebesi

ODIŠLI DO VEČNOSTI

Hencovské kačičky aj tohto roku si riadne namastili perie a vyskúšali svoju odolnosť viackrát nielen na miestnej Ondave, ale
problém im nerobila ani Domaša, rybník v Tovarnom a bazén
v Majerovciach pri kaštieli. Veríme, že ich základňa sa bude z
roka na rok rozrástať.

29.12.2020
08.02.2021
18.02.2021
02.03.2021
08.03.2021
06.04.2021
23.04.2021
08.05.2021
14.07.2021
16.07.2021
09.08.2021
29.08.2021
27.10.2021
16.11.2021
24.11.2021
25.11.2021
28.11.2021
03.12.2021
11.12.2021

Helena Miňová
Agnesa Kovaľová
Oľga Huňáková
Jozef Gera
Ján Sabo
Zlatica Valčová
Jozef Valčo
František Šimko
Anna Dávidová
Jozef Ferko
Vladimír Gešperík
Bartolomej Dudáš
Jozefína Čelovská
Jozef Kovaľ
Ružena Petro-Venceľová
Mária Gerová
Zdenko Demeter
Ružena Piskorová
František Krajník

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Adrián Bogár a Nikola Bažová
Ing. Štefan Prokop a Patrícia Biliková
Lukáš Matišin a Veronika Kmeťová
Adrián Pavlo a Adriána Valašteková
Lukáš Vančuřík a Dominika Dudášová
Ing. Tomáš Pénzeš a Ing. Jana Krajníková
Dominik Fabian a Mária Martišíková
MUDr. Miroslav Vojtek a MUDr. Katarína Venceľová
JUDr. Ondrej Mašlanka a Mgr. Aneta Németová
Matúš Gajdoš a Nikola Melnyková
Ján Dudáš a Jana Chovanová
Maroš Tomáš a Bc. Daniela Pališinová
MDDr. Daniel Baran a MDDr. Monika Dzurkocová
Marek Venceľ a Lýdia Kušnírová
Lukáš Haňov a Mgr. Jana Hančuláková
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Národný projekt Terénna sociálna práca
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít sa v obci Hencovce začal
realizovať od septembra 2018
a plynule pokračuje aj naďalej v druhej fáze. V rámci tohto
projektu je klientom poskytované sociálne poradenstvo, pomoc, ale aj podpora, tak ako v
kancelárií TSP, tak aj v ich prirodzenom prostredí. Jedná sa
o poskytovanie spomínaných
služieb v rôznych problematických oblastiach. Z tých najčastejších oblastí spomeniem len
oblasť zamestnanosti, bývania, vzdelávania, sociálno - patologických javov a v neposlednom rade aj zdravia, či financií
a hospodárenia.
Významnú časť našej práce tvorí okrem iného aj prevencia v jednotlivých uvádzaných oblastiach. Aj preto sú z našej strany
organizované a realizované rôzne preventívne aktivity. Príkladom
doposiaľ realizovaných preventívnych aktivít sú: preventívna aktivita
zameraná na kultúru bývania, preventívna skupinová aktivita zameraná na prevenciu pred pandemickým ochorením Covid 19, prednáška na tému kyberšikana, preventívna aktivita na tému občianske spolunažívanie v marginalizovaných rómskych komunitách a
množstvo ďalších. Preventívne aktivity sú zamerané na predchádzanie vzniku najzávažnejších sociál-

nych problémov vo všetkých vekových kategóriách našich klientov a
aj preto sme spolu s pracovníčkami komunitného centra Hencovce
vyhodnotili tieto stretnutia za prospešné a veľmi potrebné.
Klientom vyhľadávame možnosti poskytnutia humanitárnej pomoci pri riešení ich nepriaznivej
životnej situácie. Samozrejmosťou je pomoc pri vyhľadávaní voľných pracovných miest, následnom písaní rôznych žiadostí, životopisov a motivačných listov do zamestnania a to za účelom znižovania nezamestnanosti a budovania pracovných návykov u klientov.
Efektívna je aj spolupráca s Úradom práce sociálnych veci a rodiny Vranov nad Topľou, nakoľko v
prevažnej miere spolupracujeme
so sociálne odkázanými a nezamestnanými klientmi, ktorí potrebujú pomoc a usmernenie v oblasti evidencie uchádzačov o zamestnanie, aktivačných prác a taktiež v
oblasti sociálneho zabezpečenia.
Klientov sa snažíme viesť k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu svojich detí, či už je
to pri pravidelných preventívnych
prehliadkach alebo očkovaniach.
Podieľali sme sa na testovaní, ale
aj očkovaní proti pandemickému
ochoreniu Covid 19. Dôležitou súčasťou našej práce je aj pomoc a
podpora rodičom pri plnení povinnej školskej dochádzky ich detí.
V úzkej spolupráci so starostom obce sme zaužívali podľa kalendára zvozu odpadu pravidelnú

pomoc, podporu a pozitívnu motiváciu klientov pri separovaní odpadu a taktiež kontrolu dodržiavania
povinností súvisiacich s uskladňovaním odpadu za účelom dosiahnutia jeho úspešného zvozu.
O každom zvoze odpadu z marginalizovaných rómskych komunít v obci vedieme evidenciu podporenú fotodokumentáciou správne separovaného a pred rodinnými domami uloženého odpadu,
čím sa nám darí predchádzať vytváraniu nelegálnych skládok odpadu v obci.
Je potrebné dodať, že cieľom našej sociálnej práce je viesť
klientov pokiaľ možno čo k najväčšej samostatnosti a zodpovednosti. Naučiť ich orientovať sa v jednotlivých životných situáciách a
vo fungovaní spoločnosti. Práca v
MRK je veľmi náročná, učí nás tr-

pezlivosti, ale aj rozhodnosti. Vieme, že výsledky našej práce nie sú
hneď viditeľné a merateľné, ale tešíme sa, ak sa niekto z klientov zamestná, ak deti klientov dodržiavajú povinnú školskú dochádzku a
navštevujú školu a v neposlednom
rade, ak sú k sebe a k iným všetci
slušní a priateľskí.
Poďakovanie za spoluprácu
patrí pánovi koordinátorovi Mgr.
Rastislavovi Zubajovi, pánovi starostovi JUDr. Matúšovi Tomášovi, pracovníčkam Obecného úradu Hencovce a Komunitného centra Hencovce, asistentke osvety
zdravia a taktiež aj všetkým našim
klientom. Bez obojstrannej spolupráce s menovanými by naša práca nemala zmysel. Veríme, že aj
naďalej sa nám bude dobre žiť a
pracovať v tejto obci.
Mgr. Lukáš Valčo
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Parlament mládeže

Keď sa prvýkrát spomenul „Parlament mládeže“ mnoho z nás
si kládlo otázku, čo to vlastne bude, čo od toho môžeme očakávať a ako to bude celé fungovať. Dnes sú to už 2 roky, kedy sa
môžeme aj my mladí pripájať k rozvoju a skrášleniu našej obce.
Hoci ani tento rok nám pandemická situácia nedovolila zorganizovať naše plánované aktivity, predsa sme radi, že sme stihli aspoň niečo. Väčšina z nás bola nápomocná pri rôznych kultúrno-športových akciách organizovaných našou obcou, ako sú
Jánske ohne, Hencovské folklórne slávnosti, Športový deň detí
a taktiež zúčastnením sa na „Hencovskom kotlíku“ s krásnym
umiestnením sa na 2. mieste. Tak, ako minulý rok, aj tento rok
sa nám podarilo zorganizovať brigádu a spoločnými silami sme
prispeli k zlepšeniu a skrášleniu prostredia, v ktorom väčšina
našich občanov trávi svoj voľný čas. Smutné však je, že sa stále nájdu ľudia, ktorí naďalej sypú odpadky k brehu Ondavy a tak
naša práca zväčša vychádza nazmar. Týmto by som sa chcela poďakovať ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili, prejavili záujem a našli si čas. Verím, že v budúcnosti sa stretneme zas.
Za všetkých nás by som sa chcela poďakovať starostovi obce
za poskytnutie a vybavenie priestorov v klubovni, posilňovňou
a hlavne novo vybavenou spoločenskom miestnosťou, ku ktorej sa nám oficiálne odovzdali kľúče v júli tohto roku a ktorá sa
v posledných mesiacoch už plne využíva. Som rada, že aj touto
cestou sa spojili rôzne generácie mladých, šikovných ľudí v našej obci a spoločnými silami budeme pokračovať ďalej a vytvárať lepšie prostredie, aj pre všetkých občanov.
Na záver by som sa chcela ešte raz veľmi pekne poďakovať
starostovi obce JUDr. Matúšovi Tomášovi, všetkým poslancom,
v ich podpore a hlavne takým skvelým mladým ľudom, akých
naša obec má. ♥
Viktória Haňová
Predsedníčka Parlamentu mládeže

HENCOVSKÝ CHÝRNIK
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Ako sa darilo našim
holubárom v roku 2021

V súčasnosti je chov a pretekanie s poštovými holubmi považované za záľubu, koníček, alebo ako sa hovorilo, je to pasia. V minulosti však poštový holub nosil správy o výsledkoch vojen, korunovácií kráľov, či krachoch na burzách. Tak sa zainteresovaní dozvedeli tieto výsledky časti aj s 24 hodinovým náskokom, a podľa
toho sa potom zariaďovali.
Naposledy sa poštové holuby využívali v I. a II. svetovej vojne.
Holub ako taký nemal čo sa týka rýchlosti konkurentov. Bol to práve holub, ktorý doniesol správu v podobe vetvičky Neomovi, že potom sa skončila. Tak píše biblia.
No, ale čo robili hencovskí holubári v roku 2021?
Nuž posielali holuby na preteky, a to postupne až do ďalekého
nemeckého mesta Demnin. Náš klub súťaží v konkurencii klubov Trebišov, Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou. Z našich členov najlepšie skončili: J. Gajdoš – 4. miesto, L. Gajdoš – 7.
miesto a F. Ilčišin obsadil 12. miesto. Mali sme v minulosti aj lepšie
výsledky, ale treba rešpektovať konkurenciu. Čo nás najviac trápilo, bola skutočnosť, že sme potratili veľa dobrých holubov – pretekárov. Tento jav bol po celom Slovensku. Nuž, nevieme či orientáciu našich holubov narúšajú radary, vojenské satelity, či porušené magnetické pole zeme. Poviem príklad: „holub sa 10krát vrátil z
trate 400 km a 11krát už nedoletí. To potom holubár je z toho sklamaný a ešte stále očakáva, dúfa že sa mu jeho obľúbenec vráti.
Niekedy áno, ale častejšie nie, ale ako som spomínal, je to iba koníček, takéto javy patria k tomu.
Veríme, že rok 2022 bude pre nás úspešnejší a bude sa nám
viac dariť.
Záverom by sme chceli poďakovať za pomoc, ktorej sa nám dostáva od súčasného starostu obce, JUDr. Matúša Tomáša, ako aj
pánov poslancov, ktorí nám vychádzajú pri našej činnosti v ústrety.
Všetko najlepšie naším spoluobčanom do roku 2022 a nech holuby nosia iba dobré správy pre nás všetkých.

ŠPORTOVÁ RUBRIKA –
STOLNÝ TENIS
Tak ako sezóna 2020/2021, kedy po 2 kolách bola súťaž prerušená kvôli opatreniam v súvislosti s pandémiou Covid 19 aj v
sezóne 2021/2022 po 4 zápase sa to zopakovalo, čo je škoda
lebo zverenci nášho Obecného stolnotenisového klubu troma
víťazstvami a jednou prehrou najtesnejším pomerom v stolnom
tenise 10:8 deklarovali dobrú formu. Mužstvo OSTK Hencovce
reprezentujú: Vladimír Zimný, Peter Kos, Matúš Tomáš, Peter
Tomáš, Dušan Eštok, Pavol Rusnák, Štefan Bak, Miroslav Nemčík a Tomáš Haňo.

VSSTZ Košice - 3. liga Severovýchod,
muži 2021/2022
P. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Záp.

OŠK Kamienka A
JMC Lužany pri Topli A
ŠAZZOH Hendrichovce A
ŠKST Humenné B
OSTK Hencovce A
STO Snina A
MŠK VSTK Vranov n/T C
STJ Družba Bardejov A
STO Sedlice A
ŠKST Kamenica n/Cir. A
STK Lemešany A
STO Košarovce A

4
4
5
4
4
4
4
3
4
4
4
4

V R

P

K

Skóre Body P

4
4
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0

0
0
2
1
1
1
2
1
3
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

61 : 11
45 : 27
46 : 44
46 : 26
43 : 29
40 : 32
31 : 41
27 : 27
23 : 49
27 : 45
22 : 50
21 : 51

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

12
12
11
10
10
10
7
6
6
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Športová rubrika - Futbal
Rok 2021 je pomaly minulosťou a my môžeme pomaly bilancovať výsledky
futbalového mužstva OcFK
Hencovce. Súťažný ročník
2020/2021 už po druhýkrát
zasiahla pandémia koronavírusu, kvôli ktorej sa v jarnej časti hrali iba 3 kolá zápasov.
Aj napriek týmto
okolnostiam skončili chlapci nakoniec na peknom
2. mieste 5. ligy Vihorlatsko-dukelskej skupiny. Poďakovanie tak patrí bývalému trénerovi pánovi Miroslavovi Nemčíkovi, ktorí viedol
mužstvo OcFK Hencovce do
konca jarnej časti.
Po letnej prestávke a doplnení mužstva (M. Zubko,
D. Maľár) sme sa prihlásili
do súťaže SlovnaftCup, kde
sme po výbornom výkone
uspeli v predkole v Bystrom
výsledkom 0:2. Následne v
1.kole sme privítali minuloročného súpera MFK Vranov. Chlapci sa držali veľmi dobre, hrali s nasadením,
bojovali a ešte 10. min. pred
koncom zápasu prehrávali
gólovým rozdielom 0:1. Nakoniec sa u súpera prejavila kvalita 2 tried a po výsledku 0:3 do ďalšieho kola
postúpilo MFK Vranov, ale
naše mladé sa určite nemá
za čo hanbiť. Súťažný ročník 2021/2022 sme začali vynikajúco, keď sme sa
pohybovali na prvých troch
priečkach tabuľky. Násled-

ne aj kvôli zraneniam, úzkemu kádru a absencii skúsenejších hráčov to zostávalo
na mladších hráčoch, ktorí
posledné 3 zápasy prehrali a
tak sa prepadli na 7.miesto.
Najlepšími strelcami sezóny sa stali Ondrej Vyčneľ a
Peter Kos, ktorí zaťažili kontá súperov 6 gólmi. Nakoniec sa súťaže riadené VsFZ
nie všetky dohrali a to opäť v
dôsledku pandémie. Tým sa
súťaže stávajú neregulárnymi a mládež tak stráca záujem o šport.
Veríme, že nám situácia
dovolí začať jarnú časť súťaže a futbal bude znova tým
fenoménom, ktorým bol kedysi, kedy sa fanúšikovia
mohli stretnúť a povzbudiť
naše mužstvo, pretože sme
zažili v tejto sezóne zopár
zápasov bez divákov.
Mužstvo žiakov účinkujúce v súťaži 3.ligy SŽ U15
ObFZ Vranov n/T a je momentálne na 8. mieste. Rovnaké umiestnenie majú aj
dorastenci, ktorí pôsobia v
súťaži 5.ligy SD U19 ObFZ
Vranov n/T.
Zároveň by som sa chcel
poďakovať starostovi obce
Hencovce JUDr. Matúšovi Tomášovi, poslancom obecného zastupiteľstva za finančnú podporu pri schvaľovaní rozpočtu. V neposlednom
rade tiež ďakujem správcovi futbalového ihriska pánovi Janovi Šimkovi a taktiež

Do Nového roka Vám chcem zaželať
pevné zdravie a hojnosť Božích milostí.
Za obec Hencovce,
člen športovej komisie
Peter Kos

pánovi Marekovi Tomášovi, a
všetkým ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o fungovanie hencovského futbalu.
Poďakovanie taktiež patrí aj
správcovi a tvorcovi futbalovej
web stránky (www.ocfkhencovce.eu) Ivovi Tongelovi.

Muži - JAKO V.liga VD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Tatran Zámutov
13
TJ Družstevník Borov 12
F.O. AJAX Pakostov
13
OFK Tatran Bystré
13
OFK Tatran Kračúnovce 13
TJ Jasenov
13
OFK Hencovce
12
FK Kamenica nad Cir. 11
TJ Ptava NV Ptičie
13
FK Žipov-Čierne o.z.
13
FK Vechec
13
TJ Družst. Dlhé nad Cir. 13
ŠK Slávia Lackovce
12
OFK AGRIFOP Stakčín 12

9
9
7
7
7
6
6
5
4
3
3
2
1
1

2 2 26:18
1 2 36:17
5 1 25:11
4 2 30:16
3 3 21:14
5 2 20:15
1 5 21:14
3 3 18:13
2 7 17:23
4 6 18:21
2 8 19:30
1 10 14:35
2 9 14:29
1 10 10:33

29
28
26
25
24
23
19
18
14
13
11
7
5
4

5
9
12
8
4
11
13
7
2
6
14
1
10
3

3.liga SŽ U15 ObFZ Vranov n/T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OFK Tatran Bystré
FK Tatran Zámutov
ŠK Sačurov
FK Žipov-Čierne o.z.
FK Soľ
OFK Dlhé Klčovo
OFK Sečovská Polianka
OFK Hencovce
FK Sedliská
FK Nižný Hrušov

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
6
6
4
4
4
3
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
3
5
5
5
6
8
9

105:3
90:7
51:35
38:23
28:30
31:49
15:36
22:54
8:73
4:82

27 2
24 6
18 8
18 9
12 4
12 7
12 1
9 5
3 3
0 10

5.liga SD U19 ObFZ Vranov n/T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FK Soľ
FK Žipov-Čierne o.z.
FK Sedliská
OFK Sečovská Polianka
OFK Dlhé Klčovo
FK Tatran Zámutov
ŠK Sačurov
OFK Hencovce
OFK Tatran Bystré
FK Nižný Hrušov

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
4
4
3
2
2
1
1

0
0
1
2
1
3
4
1
2
0

1
2
2
3
4
3
3
6
6
8

60:9
36:11
38:21
33:29
22:24
46:40
24:33
23:36
22:47
22:76

24 4
21 9
19 3
14 1
13 7
12 6
10 8
7 5
5 2
3 10
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