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Informačné periodikum Obecného úradu v Hencovciach.

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, prihovoriť sa k Vám, tak
ako každý rok v čase konca roka a blížiacich sa Vianočných sviatkov, ktoré verím
že prinesú do Vašich životov a domovov
radosť, pokoj a Božie požehnanie.
Žijeme v časoch , ktorý málokto z nás
mal možnosť zažiť. Zaiste je nesmierne
ťažké meniť zvyky, ktoré sú v nás dlhodobo zakoreňované ako napríklad možnosť
bezprostredného vzájomného stretávania sa, či už na verejných podujatiach,
bohoslužbách či ostatných kultúrnych a
športových podujatiach, ktoré zrazu boli
a sú zakázané či obmedzené.
Dovoľte mi k tomu, vysloviť slová vďaky Vám všetkým, že ste v skutku dokázali
byť disciplinovaný a zodpovedne pristupovali k opatreniam a povinnostiam
Vám dennodenne kladeným, čo prispelo k pokojnému životu v našej obci. Všetci dobre vieme, že boj s pandémiou nie je
ešte skončený a obmedzenia stále trvajú,
ale svojím príkladným prístupom umož-

nime, aby aj blížiace sa sviatky narodenia Krista sme mohli prežiť plnohodnotne, najmä spoločne v kruhu svojich najbližších, taktiež mať možnosť osláviť príchod spasiteľa na sviatočnej bohoslužbe
a v neposlednom rade potriasť rukou a
pohľadom či objatím potešiť všetkých,
ktorým nám to srdce káže.
Milí Hencovčania!
Výnimočný čas Vianoc je čoskoro tu.
Prežite ich všetci hlavne v dobrom zdraví. Tešte sa zo žiarivých očí detí, ktoré si
budú nedočkavo rozbaľovať balíčky prianí. Majte doma pohodu, porozumenie a
prežívajte spolu chvíle šťastia a láskavosti. Prežívajte spoločne kúzlo Vianoc, ktoré nikdy nekončí, jeho najväčšími darmi
sú rodina a priatelia.
Prejem Vám všetkým vo svojom mene
ako i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých zamestnancov obce
, požehnané Vianočné sviatky naplnené pokojom, radosťou, láskou, zdravím a
Božím požehnaním aj počas celého Nového roku.

Rok 2020, aký si bol?

Keď na hore uvedenú
otázku si budeme chcieť dať
odpoveď, tak väčšina z nás
iste odpovie „Ako žiaden iný
predtým“
Áno, z každej strany počúvame aký veľmi náročný
bol tento rok a vyjadrenia ako
„ Ta to tu ešče nebulo“, alebo Tá to ani staré ľudze nepamätajú“ čo môžu najmä
naši starší spoluobčania potvrdiť, že skutočne tento rok,
rok spojený s pandémiou Covid 19 nás všetkých preveril
po mnohých stránkach.
Isteže, hrozba spojená s
výskytom pandémie tu bola
a ešte aj teraz je, čo nám
všeobecne vytváralo a aj momentálne vytvára mnohé obmedzenia v plánovaných aktivitách a tento rok nás ukrátila o tradičné podujatia ako
napríklad „Súťaž vo varení guľášu ináč pomenovaná
ako Hencovský kotlík, Pouličný turnaj vo futbale, šípkový turnaj, Športový deň detí
a taktiež novo tradujúca ak-

1/2020

cia Hencovských folklórnych
slávnosti, to všetko bolo pripravované.
Nezabúdajme
na našich skôr narodených,
stretnutie s dôchodcami pri
slávnosti Októbra mesiaca
úcty k starším, sa taktiež bohužiaľ nemohlo uskutočniť
kvôli uloženým opatreniam,
tak sme mali tú česť aspoň
malým darom im pripomenúť
ich sviatok.
Nehovoriac už o obmedzeniach v účasti na bohoslužbách, športových súťažiach
a na základných ľudských
právach garantované Ústavou SR. Je veľa názorov, že
to bolo a je neúmerne prísne, ale je určite ťažké nájsť
ten správny balanc, kde na
jednej miske váh je ochrana
zdravia a ľudského života a
na druhej ekonomika, sociálny a finančný dopad na spoločnosť. Dennodenne máme
možnosť v médiách pozorovať ako sa štát zbavuje zodpovednosti a mnohé úlohy
dáva na plecia samospráve ,

tak ako to teraz bolo pri plošnom testovaní a kopu ďalších
vecí či už v súvislosti s evidenciou pri aplikácií stavebného zákona, údržieb verejných priestranstiev, ktoré sú
vo väčšine vo vlastníctve SR
a mohli by sme menovať ďalšie povinnosti kladené, podotýkam bez patričnej finančnej
podpory. Samosprávy tento
rok to najmä pocítili na príjme
z podielových daní, keď naša
obec bola ukrátená v sume
cca 1 mesačného príjmu, čo
je citeľné.
Zároveň aj pri platení dani
z nehnuteľností nebola situácia jednoduchá najmä pre
právnické osoby, ale aj pre
Vás občania, každý s nás pocítil či už tlak od zamestnávateľov, ktorý v niektorých prípadov mali existenčné problémy, čo sa prejavilo aj prepúšťaním, alebo dohodou o
neplatenom voľne. To všetko
malo samozrejme dopad na
platobnú schopnosť a možnosti obyvateľstva.
Ale dosť už náreku, ako sa
vraví kto nechce, hľadá dôvo-

dy a naopak kto chce, hľadá
spôsoby.
Rád by som Vám, vážení spoluobčania informoval o
činnosti a aktivitách obce za
rok 2020.
Projekty ako, výstavba
chodníka na ul. Hencovská
(od križovatky po prepojovaciu ulicu) v ktorom sme boli
úspešný, nám „kvôli Korone
„ Ministerka pre investície a
regionálny rozvoj zrušila, čo
obhajoval a spomenul priamo Hencovce v televíznom
vysielaní aj bývalý podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu pán Richard
Raši. Taktiež sme boli úspešný v projekte „ Zelené obce“,
kde čakáme na dotáciu 16
tis. EUR, ktorou budeme mať
možnosť obnoviť výsadbou
stromov a drevín naše parky a priestranstvá. Projekt
výstavby cestnej komunikácie - pokračovanie ul. Letná
od pani Matovej až po zadnú
časť pozemku pána Jána Kotuľáka a odtiaľ chodník k napojeniu na cestu smerujúcu k
JRD je kvôli terajšej situácií v
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stave schvaľovania.
Pozitívna správa je, že
sme boli úspešný v žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume cez 400 tis.
EUR čo nám umožní výstavbu zberného dvora a nákup techniky, kde momentálne sme pred podpisom zmluvy a po ukončenom verejnom obstarávaní na dodávateľa stavby dôjde k samotnej
realizácií, viac to ozrejmím
v samostatnej časti k odpadom, kde vysvetlíme aké sú
predstavy o činnosti zberného dvora a ako to môže pomôcť našim občanom .
Obec je pripravená sa zapojiť do výzvy IROP –u prostredníctvom MAS Pod hradom Čičva, ktorej cieľom
je zabezpečenie
lepšieho
prístupu osôb do zamestnania alebo k verejným službám výstavbou cyklotrasy
v časti od Bukózy k Linore (
Porobetónu). Plánované je
aj ďalšie napojenie na novovzniknutú cyklotrasu, ktorá
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by mala ísť smerom na Dlhé
Klčovo, Nižný Hrušov a súbežne s tokom rieky Ondava
až k Bodrogu čo už je predmetom projektu zoskupenia
viacerých obcí s Maďarskom.
Demografický posun by
nám mala priniesť výstavba
bytových domov, začo vďaka
najmä poslancom obecného zastupiteľstva za podporu tejto myšlienky čo nám pomôže vytvoriť domov pre prioritne našich obyvateľov v 18
plánovaných bytov. Realizácia bude finančne zastrešená
sčasti Ministerstvom dopravy
a výstavby Slovenskej republiky a sčasti Štátnym fondom
rozvoja bývania. Po ukončenom VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie prebieha v tom čase stavebné konanie a VO na zhotoviteľa stavby. Pripravené žiadosti plánuje obec podať na
hore uvedené inštitúcie začiatkom roku 2021. Po schválení by ešte v tom roku mala
začať realizácia s prognózou

Brigáda Parlamentu mládeže s poslancami

ukončenia v roku 2022. Tak si
prajme, aby všetko dobre dopadlo a aby sme mali možnosť najmä našim deťom poskytnúť vlastný domov v rodnej obci v blízkosti svojich
najbližších.
Počas roka sa priebežne realizovali tieto investičné
aktivity :
- výmena strechy na dome
smútku a podhľadov, taktiež
sa tam realizovala v interiéry
výmena pôvodného drevotrieskového podhľadu za nový
sadrokartónový strop s modernými led svetlami.
- rekonštrukcia kultúrneho
domu – sála - výmena podláh
– v stredovej časti od pódia
parkety a v bočných častiach
keramická dlažba, oprava poškodených stien + nová maľba, nové vstupné dvojkrídlové dvere, časť elektroinštalácie, oprava pódia, chodba – nová keramická dlažba, oprava poškodených stien + nová maľba, horná časť
- oprava poškodených stien +

nová maľba.
- vznik oddychovej zóny
pri prepojovacej ulici medzi
ul. Rastislavovou a ul. Mládežníckou – výstavba altánku, fitparku s možnosťou cvičenia na 5 fit strojov, umiestnenie betónových lavičiek,
stojan na bicykle, kôš a do
budúcna tam plánujeme ešte
umiestniť pre najmenších
detské ihrisko.
- informačný systém v obci
– nové informačné tabule s
označením ulíc, verejných
budov, kde je možné podľa
požiadavky dopĺňať aj označenia obchodných spoločností, ambulancií atď. Taktiež
na cintoríne máme novú informatívnu vitrínu s presným
označením hrobov podľa
abecedy a sektorov.
- výstavba na cintoríne, k
možnosti pochovávania tzv.
americkým spôsobom, kde
vzniklo cca 50 nových hrobových miest
- v Materskej škole nové
detské ihrisko
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najmä mladších spoluobčanov v otužovaní či presnejšie v zimnom kúpaní na Ondave, čo nám aj dáva vzor,
ako posilniť vlastnú imunitu
a odhodlanie niečo urobiť pre
svoje zdravie. Som nadšený,
že aj v týchto ťažkých časoch
sa dokážu stretnúť a takto
vytvárať určité spoločenstvo
s veľkolepým cieľom. Dúfam,
že naše „Hencovské kačičky“ neupustia zo svojho nadšenia a budú vzorom aj pre
ďalších našich spoluobčanov
a zároveň ponúkam pomocnú ruku pri ich ďalšej pôsobnosti a organizovaní (pokiaľ
to opatrenia umožnia) spoločných akcií, čo môže zviditeľniť našu rodnú obec.
Ťažšie to pravda mali v
tomto roku naši dôchodcovia,

Novovzniknuté zoskupenie našich otužilcov „Hencovské
kačičky“ v akcii.
- v budove Klubovne, roz- futbalovom ihrisku, časť pošírenie posilňovne, nové ko- zemku pod a pri ceste na ul.
berce + záťažová podlaha, Letná, pozemok pri Evanjezakúpenie fitnes strojov, ná- lickom kostole zväčša kvôli
radia a pomôcok na cvičenie majetkovoprávnym vzťahom
pre každého.
priľahlých stavieb.
- kamerový systém so záObec počas roka vyvíjaznamom, cintorín, komunitné la aktivity smerujúce k vytvocentrum, klubovňa a okrem reniu vzájomných spoločencintorína na ostatných aj bez- stiev, ktoré by tak boli aj náplatná internetová WIFI zóna. pomocné pri realizácií vybra- kúpa pozemku na za- ných úloh čo vytvára možčatie možnosti predelenia nosti pre budovanie ešte lepdlhých pozemkov od ul. Ras- ších spoločenských vzťahov
tislavovej smerom k výpadov- a pokojnejší život v obci. Práke novovzniknutou ulicou, ve z toho vzišiel aj „Parlaktorá je plánovaná aj v úze- ment mládeže“, kde po kreomnom pláne obce.
vaní zástupcov so svojich ra- kúpa RD a pozemku pri dov sa mládež prezentovala
obecnom úrade (Gerová), ochotou pomôcť, čo sme mali
kde v.č. bolo vydané Upo- možnosť vidieť a posúdiť ich
vedomenie o začatí exekú- odhodlaním a skvelým pracie predajom nehnuteľností, covným nasadením pri čisobec tak zabránila možnosti tení a skrášlení brehov Onkúpy aj neprispôsobivým ob- davy, začo im veľká VĎAKA
čanom a vzniká tu možnosť !!! Verím, že aj počas naslevytvoriť širšie centrum obce. dujúceho roka im chuť a od- obec v priebehu roka re- hodlanie zostanú a tak bualizovala kúpy ďalších ne- deme môcť spoločne skrášliť
hnuteľností, či už spoluvlast- našu obec. Máme možnosť
nícky podiel k pozemku na registrovať aj aktivity našich

ktorí sú v súvislosti s pandémiou najviac ohrozenou skupinou ľudí. Preto bolo namieste, že zodpovedne dodržiavali uložené opatrenia a
tým chránili nielen seba, ale
aj všetkých ostatných. Slnko
troška vyšlo koncom leta, keď
sa trocha uvoľnili opatrenia a
Jednota dôchodcov, ktorá zastrešuje väčšiu časť našich
skôr narodených v spolupráci s obecným úradom zorganizovala plavbu loďou Bohemia po Domaši a tak si mohli naši dôchodcovia pripomenúť časy, kedy možno ako
mládežníci si naplno vychutnávali pôvab a nádheru tejto perly východu. O pár týždňov nato sme si zobrali z tejto
veľkolepej myšlienky vzor a v
jedno pekné popoludnie sa z

Plošné testovanie sme zvládli nad očakávanie, vďaka Vám
občania za prístup a trpezlivosť a v neposlednom rade
veľká vďaka zdravotným, administratívnym pracovníkom a
veliacej dôstojníčke, ktorí všetci boli z našej rodnej obce
Hencovce a ukážkovo zabezpečili pokojný a hladký priebeh testovania.
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výletnej lode Bohemia niesol
spev folklórnemu speváckeho súboru Hencovčan a manželov Ťaskových, ktorí spestrili svojim vystúpením ďalšie
takéto stretnutie Hencovčanov.
Radosť a úsmev na spokojných tvárach nám môžu
prinášať aj ďalšie takéto stretnutia, kde ozaj nie je
potrebné veľa aby človek

Aktivity jednoty dôchodcov Hencovce .

Prejav vďaky od starostu
Viem, že osobné poďakovanie nič nenahradí, pri ňom
vidieť úprimný pohľad ľudských očí a pevné podanie rúk
svedčí o vzájomnej náklonnosti.
Preto aspoň takto, mi dovoľte sa poďakovať za výbornú
spoluprácu v roku 2020 a to, poslancom obecného
zastupiteľstva za prezieravý a vecný prístup k riešeniu
otázok života našej obce, učiteľkám Materskej školy za
trpezlivosť a profesionálny prístup pri výchove našich detí,
personálu Školskej jedálne za plné bruška detí MŠ, ZŠ ako
aj našich dôchodcov, pracovníčkam komunitného centra a
Terénnej sociálnej práce za skvelé odvedenú prácu najmä
s Rómskou komunitou a v neposlednom rade kolektívu
obecného úradu za bezproblémový chod úradu a podporu.

mal k človeku bližšie a tak
sme mohli vytvárať a utužovať naše spoločenské vzťahy. Verím, že znova sa nám
otvoria možnosti, ktoré teraz
brzdí pandémia a v Novom
roku si budeme môcť plnohodnotne užívať všetky tradície ako aj nové aktivity, ktoré
nás oslovia.
JUDr. Matúš Tomáš
starosta obce

Plavba loďou Bohémia po Domaši, kde si Hencovčania
zaspievali s FSS Hencovčan a manželmi Ťaskovcami.

strana 5

HENCOVSKÝ CHÝRNIK

Odpad náš každodenný...
Vážení občania,
ako som v úvode už spomenul, naša obec je pred
podpisom zmluvy s SAŽP,
ktorá nám zabezpečí poskytnutie prostriedkov na výstavbu zberného dvora a príslušnej techniky zabezpečujúcej
nakladanie s drobným stavebným odpadom, objemovým
odpadom a biologicky rozložiteľným odpadom. Zberný dvor
je plánovaný v časti „Koravčina“ ( oproti bytovým domom)
a mal by slúžiť na dočasné a
bezplatné uloženie hore uvedených druhov odpadu z domácností FO – daňových poplatníkov našej obce, presnejšie potom podľa schváleného prevádzkového poriadku.
Cieľom tohto projektu je, aby
sme si zvýšili mieru triedenia
odpadu čo by malo mať v konečnom dôsledku pozitívny
dopad na určenie výšky vyrubeného poplatku pre každého
poplatníka v obci. Súčasne
bude mať každá domácnosť
možnosť, nevytvárať si skládky doma a rozmýšľať kde tento druh odpadu dočasne uloží, ale priebežne odovzdávať
na zberný dvor, čo zároveň
pôsobí aj ako prevencia pred
vytváraním čiernych skládok.
Obec t.č. kvôli zákonným
zmenám, ktoré upravujú nakladanie s odpadom ako aj
potrebe mať spoluprácu so
spoločnosťou zabezpečujúcou zber a ďalšie nakladanie
s odpadmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
vypovedala terajšej spoločnosti zmluvu a prihliadnuc na
požiadavky kladené zákonom
ako aj vlastné, ktoré sú zakomponované do súťažných
podmienok pristupuje k vyhláseniu VO. To pre nás znamená, že každá smetná nádoba
by mala byť pri zbere vážená,
čo umožní mať presné údaje
o množstve vyzberaného odpadu za každý vývoz v obci,
neskôr ak to bude potrebné aj za každú domácnosť.
Radi by sme takto doplnili do
podmienok aj možnosť zberu šatstva a textílií, predbežne by boli spojený zber plastov, kovových obalov a tetra-

pakov do jedného zberu, čo
by nám výrazne zjednodušilo nakladanie a uskladnenie tohto druhu odpadu. Ďalšie povinnosti nám zákonodarca uložil pri likvidácií kuchynského bioodpadu, ktoré by mali na Slovensku platiť od januára budúceho roka.
Zákon hovorí, že samospráva
je povinná zbierať a uskladňovať, prípadne zhodnocovať takýto druh odpadu. Obce
a mestá sa postupne na tento systém pripravujú. Sú si
však vedomé, že implementácia bude náročná a mnohé
z nich to do začiatku nového
roka nestihnú – takto to prezentoval pre TASR prvý podpredseda Združenia miest a
obcí Slovenska (ZMOS) Radomír Brtáň. Takže ďalšie povinnosti pre obce bez primeraného času na prípravu a
samozrejme bez patričnej finančnej podpory. Samosprávy môžu od svojich občanov
vyberať prostredníctvom poplatkov v súvislosti s odpadovým hospodárstvom len toľko,
koľko majú s tým spojené celkové náklady, čo je zákonom
dané aby bola zachovávaná
cielená rovnováha, ale zároveň nemôžu neprimerane doplácať za producentov odpadu, čo môže v takomto prípade vyvodiť zodpovednosť pre
obec pod hrozbou udelenia
sankcií. Zjednodušene povedané, radi by sme ( obec,
starosta, poslanci) sa vo vyššej miere podieľali na nákladoch spojených s odpadmi a
nezvyšovali poplatok, ale legislatíva nepustí. Preto buďme všetci zodpovednejší pri
likvidácií odpadu, ktorý dennodenne produkujeme, zodpovednejšie trieďme vzniknutý odpad, kompostujme čo sa
kompostovať dá, lebo to v komunálnom odpade tvorí hlavnú váhovú zložku a tak sa dostaneme spoločne k lepším
číslam v separácií, čo nám
prinesie nižšie sadzby za uloženie odpadu čo sa premietne do nižších poplatkov.
JUDr. Matúš Tomáš
starosta obce

Usmernenie obce k hláseniu
prechodného pobytu
Prechodný pobyt hlási občan, ktorý sa dočasne
zdržiava mimo miesta trvalého pobytu a trvá viac ako 90
dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu už nie je
obmedzená, je však potrebné uviesť ako dlho bude trvať.
Chceme požiadať občanov, ktorí žijú v našej obci bez
prihlásenia k trvalému pobytu a z objektívnych dôvodov sa
nechcú k trvalému pobytu v obci prihlásiť, je potrebné, aby
sa v našej obci prihlásili k prechodnému pobytu, ak sa tu
zdržiavajú viac ako 90 dní.
K prihláseniu na prechodný pobyt je občan povinný
predložiť:
• platný občiansky preukaz, za dieťa do 18 rokov predkladá
jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
• Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo
spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti (Občan
poskytne nasledovné údaje - názov obce a katastrálneho
územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby,
alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“,
alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu
vlastníctva).
• súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi
podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou
ohlasovne (obecný úrad) potvrdia svoj súhlas s prihlásením
občana (tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie
vlastníka, spoluvlastníka alebo nezaopatreného dieťaťa),
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na prechodný
pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo
všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne na ohlasovňu
pobytu ( tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie
vlastníka, spoluvlastníka alebo nezaopatreného dieťaťa).

V závere odchádzajúceho roka úprimne
ďakujeme vedeniu PD Hencovce a pánovi
Jánovi Dudášovi za celoročnú spoluprácu,
FSS Hencovčan, OCFK Hencovce, OSTK
Hencovce, Klubu chovateľov poštových
holubov, za úspešnú reprezentáciu našej
obce, Parlamentu mládeže za pomoc pri
skrášľovaní obce, Jednote dôchodcov za
ich činnosť a každému kto sa akýmkoľvek
spôsobom pričinil o rozvoj našej obce
alebo ináč zviditeľnil našu obec, všetkým
tým patrí naša úprimná vďaka za priazeň,
spolupatričnosť a prejavenú dôveru.
Prajeme Vám krásne prežitie vianočných
sviatkov a veľa zdravia, šťastia, osobných a
pracovných úspechov v Novom roku 2021.
Obecný úrad Hencovce
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K práci Terénnych sociálnych pracovníkov

Národný projekt TSP a TP v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít /MRK/ sa v obci
Hencovce začal realizovať od septembra 2018 a plynule
pokračuje naďalej, t.j. aj
V druhej fáze tohto národného projektu.V rámci projektu
je klientom poskytované sociálne poradenstvo, pomoc,
podpora ako v kancelárii TSP, tak aj v ich prirodzenom
rodinnom prostredí.
Jedná sa predovšetkým o problematické oblasti
zamestnanosti,
zdravia,
sociálno
patologických
javov, financií a hospodárenia, bývania a sociálneho
zabezpečenia.
Významnú časť našej práce tvorí prevencia v
jednotlivých uvádzaných oblastiach.
Tieto aktivity sa snažíme realizovať predovšetkým
v spolupráci s miestnym Komunitným centrom. V
tomto roku šlo o tieto skupinové aktivity: Preventívna
prednáška na tému KYBERŠIKANOVANIE,ktorá sa
realizovala v Komunitnom centre a prednášku viedla Kpt.
JUDr. Katreničová z OR PZ Vranov. Klienti nadobudli
nové poznatky o dôsledkoch Kyberšikany v rovine
trestnoprávnej a psychosociálnej.
Preventívna aktivita v súvislosti s aktuálnou epidémiou
Coronavírusu. Klientov
marginalizovanej rómskej
komunity sme edukovali o spôsoboch ochrany pred
nákazou vírusom Coronavírus o spôsoboch jeho šírenia a
o význame mechanickej prevencie. V rámci toho spôsobu
prevencie zabezpečil Obecný úrad Hencovce ochranné
rúška a rozdali sme klientom informačné materiály na
danú problematiku. Veríme, že aj táto aktivita prispeje k
zachovaniu dobrého zdravotného stavu príslušného MRK
a prenos nákazy bude u nich eliminovaný.
Preventívna aktivita na tému: OBČIANSKE SPOLUNAŽIVANIE v MRK.
Skupinova aktivita splnila svoj účel, kde sme sa
dopracovali aj k niektorým návrhom riešenia.
Klienti si uvedomili, že problémy je treba konštruktívne
riešiť,nie nechávať plynúť a vyhrocovať.
Preventívna prednáška na tému: OCHRANA SPOTREBITEĽA.
Pozvanie na túto prednášku prijala p. Sciranková z
Centra ochrany občanov spotrebiteľov O. Z. Vranov.
Spolu s pracovníčkami Komunitného centra sme
vyhodnotili toto stretnutie za prospešné a veľmi potrebné.
Po prednáške klienti mali možnosť individuálnej
konzultácie s pracovníčkou z Centra Ochrany občanov
spotrebiteľov, kde im bolo poskytnuté individuálne
finančne poradenstvo.
Klientom je ďalej poskytovaná pomoc pri vyhľadávaní
voľných pracovných miest, spisovaní žiadosti a
životopisov. Efektívna je aj spolupráca s ÚPSVa R,
nakoľko v prevažnej miere spolupracujeme s klientmi
nezamestnanými, sociálne odkázanými, kedy potrebujú
pomoc, usmernenie v oblasti evidencie uchádzačov
o zamestnanie, výkonu aktivačných prác, poberania
sociálnych dávok, či vypisovania žiadosti s týmito
situáciami spojenými. Klientov vedieme k zodpovednému
prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu svojich detí, či už

je to pri preventívnych prehliadkach, očkovaniach, no aj
pri realizácii operačnej liečby. Predovšetkým sa jedná o
spoluprácu so spádovou pediatričkou v prípade MRK,
no v jednotlivých prípadoch aj s odbornými lekármi, či
obvodnými lekármi osôb handicapovaných, osamelých,
seniorov a pod. Podieľali sme sa na testovaní klientov MRK
V I. fáze pandémie COVID 19,realizovanom príslušníkmi
OS SR a napokon aj na celoplošnom testovaní v II.
fáze pandémie. Klientov, ktorým bol súdom uložený
trest povinnej práce, vedieme k jeho riadnemu výkonu,
nakoľko prísnejšie sankcie v podobe nepodmienečných
trestov by predstavovali ohrozenie fungovania ich rodín
a nutnosť prijímania ďalších opatrení zo strany obce.
Dôležitou súčasťou našej práce je aj pomoc a podpora
rodičom pri plnení školskej dochádzky u ich detí. Tu
sa orientujeme na spoluprácu so základnými školami,
ktoré deti navštevujú. Naši klienti využili v uplynulom
období možnosť pomoci s cieľom odlženia sa formou
osobného bankrotu.V
dvoch prípadoch bol proces
úspešne ukončený. V otázke sociálneho zabezpečenia
poskytujeme klientom pomoc v jednotlivých životných
situáciách, napr. pri narodení dieťaťa, stave hmotnej
núdze, ťažkom zdravotnom postihnutí. Vyhľadávame
možnosti poskytnutia humanitárnej pomoci klientom,
poskytujeme im pomoc pri kontaktovaní jednotlivých
inštitúcii pri riešení ich nepriaznivej životnej situácie.
Treba však dodať, že cieľom našej sociálnej práce je
viesť klientov pokiaľ možno k čo najväčšej samostatnosti,
zodpovednosti, naučiť ich orientovať sa v jednotlivých
životných situáciach a vo fungovaní spoločnosti.
Vlastným získaním zručnosti, návykov ich takto chceme
viesť k vyššej kvalite ich života a zapojeniu do života
spoločnosti. Samozrejme, v prípade osobitnej kategórie
klientov,ako sú napr. osoby hendikepované, osamelé, je
sociálna práca cielená na pomoc, podporu, sprevádzanie.
Poďakovanie patrí pánovi starostovi JUDr. Matúšovi
Tomášovi za spoluprácu pracovníčkam OcÚ, komunitným
pracovníčkam, pracovníčke osvety zdravia bez ktorých
by naša práca nemala zmysel. Veríme, že aj naďalej sa
nám bude dobre žiť a pracovať v tejto obci.
Mgr.Eva Kopčová terénna sociálna pracovníčka
Anna Čopjanová terénna pracovníčka
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Zo života a aktivít komunitného centra
Obec Hencovce sa v novembri 2019 zapojila do 2.
fázy národného projektu Komunitné centrá. Vďaka tomu
môžeme pokračovať v poskytovaní sociálnych služieb v našom centre naďalej a tak pomáhať v skvalitňovaní života obyvateľov
MRK. Zapojili sme sa do viacerých grantových výziev,
ktoré boli úspešné a finančne podporené. Od januára
sme začali realizovať aktivity v predškolskom klube, vďaka finančnej podpore nadácie ESET - Podpora
vzdelávania detí zo sociálne
znevýhodneného
prostredia. Všetky aktivity boli zamerané na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Komunitné centrum je pre tieto deti momentálne jediným priestorom,

kde sa môžu hravou formou
učiť a pripravovať na vstup
do materskej, alebo základnej školy. Preto aj aktivity v
predškolskom klube považujeme za prioritnú a zároveň nenahraditeľnú investíciu do vzdelania. Vnímame
však, že neformálne vzdelávanie nemôže v plnej miere
nahradiť pravidelnú návštevu MŠ, avšak aspoň sčasti pomôže deťom získať základné kompetencie pre
vstup do materskej či základnej školy. V rámci projektu sme navštívili ZOO v
Stropkove, privítali Divadlo
Babadlo a pripravili rôzne
iné akcie.
Pre staršie deti a mládež
sme vytvorili priestor pre učenie sa sociálnym a praktickým
zručnostiam prostredníctvom
aktivít v tvorivej dielni. Poskytli

sme im množstvo aktivít, z ktorých si mohli počas celého leta
vyberať podľa záujmu a tak využiť zmysluplnejšie voľný čas.
Mnohí z nich sa naučili samostatne vyrobiť mydielká, upliesť
košík z pedigu, samostatne niečo ušiť, či s pomocou pripraviť
chutné jedlo alebo koláč. Vďaka
finančnej podpore Nadácie pre
deti Slovenska sme tak mohli
zakúpiť materiál na všetky aktivity v tvorivej dielni.
Dôležitou súčasťou našej
práce je pomoc dospelým.
Okrem tém bezprostredne
súvisiacich so zamestnávaním, či zamestnaním, intenzívne riešime aj finančné poradenstvo a poskytujeme im
pomoc a podporu pri riešení
problémov so zadĺžením a s
exekúciami. Veľkou témou je
pre nás tiež celková finančná gramotnosť, ktorú sa sna-

žíme zvyšovať rôznymi aktivitami u všetkých vekových
kategórií. Komunitné centrum je miestom prvého kontaktu pre všetkých obyvateľov MRK, ktorí prichádzajú
do nášho centra so svojimi
žiadosťami, sťažnosťami a
problémami, ale aj s návrhmi, nápadmi a odporúčaniami. Prostredníctvom spoločných činností a aktivít v centre ožíva aj komunitný život.
Dopady majú rôzne úrovne
a príkladov je veľa- menej
záškoláctva, lepšie známky, poslušnejšie deti, pokračovanie v štúdiu, či nájdenie
si zamestnania. My ale vidíme, že dlhodobá a komplexná práca má zmysel a tešíme sa z každého, aj zdanlivo
malého úspechu.
PhDr. Toroková Mariana
garant KC
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Zamorenie Zemplína PCB látkami
Vážení občania,
dovoľte mi Vás informovať o stave riešenia problematiky znečistenia životného prostredia PCB látkami v našom kraji. Dnes
môžeme zodpovedne prehlásiť, že minuloročné kroky najmä samosprávy smerujúce k začatiu radikálneho riešenia problematiky
PCB látok dnes už majú svoje ovocie.
Konštatovania v letáku vydanom Úradom verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou,
ako i výsledky analýzy na prítomnosť PCB v ľudskom tele, voľne žijúcich zvierat a hospodárskych zvierat z domácich chovov sú
alarmujúce. Fatálnou sa stáva situácia v momente, keď si uvedomíme, že cez potravinový reťazec sa toxická chémia importuje nielen v rámci Slovenska, ale vylúčené nie je, že prekračuje hranice.
Z toho dôvodu bol jednou z ich požiadaviek monitoring vybraných
skupín obyvateľov v najexponovanejšom území na PCB látky, ktorý našiel podporu aj na Ministerstve zdravotníctva SR.
Samozrejme to museli strpieť, prevažne chovatelia a pestovatelia úkony potrebné k zisteniu množstva PCB látok v ich chovov
či úrode. Výsledky realizácie odberu vzoriek, ako aj samotná situácia, ktorá sa dlhodobo so strany štátu neriešila viedli k tomu, že
sa to dostalo na rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie.
Predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta definoval rokovanie výboru ako historické, pretože sa na ňom zúčastnili dvaja ministri a štátni tajomní» Kto je najviac ovplyvnený kontamináciou PCB látkami
ci za ministerstvo zdravotníctva Jana Ježíková a ministerstvo vnv Prešovskom
Košickom
kraji? tiež to, že na znení uznesení
útra Ján
Lazar. Za adôležité
považuje
participovala svojimi návrhmi aktívne aj samospráva. Vníma to ako
Obyvatelia okresov Michalovce, Trebišov, Humenné a Vranov nad Topľou
potvrdenie,
že pre súčasnú vládnu garnitúru je riešenie zamorenia
Zemplína PCB látkami z pohľadu životného prostredia jednou z
V týchto častiach neodporúčame
kľúčových
tém. Odvolal sa na programové vyhlásenie vlády obsažiadny domáci chov ani
hujúce
záväzok,
že zvláda
konzumáciu
produktov
neho SR vyvinie maximálne úsilie na odstránenie(hydina,
environmentálnych
bravčový a hovädzí záťaží, najmä tých s najvyššou prioritou
dobytok)
ani lovjerýbzneškodnenie
a poľovnej
riešenia
akou
PCB látok, ťažkých kovov a sanázveri určený naúzemia
konzumáciu.
ciu priľahlého
na východnom Slovensku, v okolí Strážskeho a Odkaliska Poša. „Negatívny vplyv PCB je dnes už jasne preukázaný.
Výsledkom
sú spontánne potraty u matiek žijúcich v tomIde najmä
o tieto územia:
1. Odpadový
kanál Chemko
Strážske
rieka Laborec od onkologické ochoto regióne,
vrodené
poruchy
u anovorodencov,
vstupu odpadového
(nevhodný
je napr.
renia, poruchy
štítnej kanála
žľazydoanejďalšie
zdravotné
problémy,“ reagochov hydiny na brehu – sliepky, kačky, husi a ich následval Jaroslav
Karahuta
a
dodal:
„O
dva
roky
bude
vyzerať Zemplín
ná konzumácia);
ináč,2.ako
dnes.
to miesto
vhodné pre život. Je na nás všetÚzemie
v okolíBude
areálu Chemko
Strážske;
kých,3. ako
stojíme,
aby sme
odstránili
škaredú minulosť, ktorá
Lesnátu
obora
s kontaminovanými
miestami
a identifikovanými
nádobami
s obsahom
PCB (kontaminovaná
divá eur a ktorú nám zanás bude
stáť
desiatky,
možno
stovky miliónov
nechalizver);
predchádzajúce vlády. Toto im neodpustíme, toto im bude4. Zemplínska šírava pri vstupe rieky Laborec (lov rýb iba
me stále
pripomínať.“
formou – „chyť a pusť“);
Pripomenieme,
že ministri Ján Budaj a Ján Mičovský rokovali
5. Okolie odkaliska Poša;
so zástupcami
samospráv,
6. Skládka Pláne
(nie obec Pláne)tretím
– priamesektorom
okolie miesta,a odbornou verejnosboli v minulosti
sudy s obsahom
PCB; Pred necelým mesiťou už na
v ktorom
máji tohto
roka uložené
v Nižnom
Hrabovci.
Kontaminovaná
pôda pod
používanými
starými transacom7. sa
konalo ďalšie
pracovné
stretnutie
v Nižnom Hrušove s J.
formátormi (označené „s obsahom PCB“).
Mičovským, ktorý aj na tlačovke po rokovaní výboru vyzval média
a verejnosť,
aby kontrolovali a apelovali na plnenie uznesení a záDoba rozkladu PCB látok sa odhaduje v ľudskom tkanive na desiatky rokov.
väzkov súčasnej vlády. „Chcem oceniť starostov z postihnutej oblasti, ktorí svoju funkciu vykonávajú zodpovedne. Nebojím sa to
povedať, že možno aj vďaka ním môžeme povedať, že dnes sme
» Charakteristika PCB látok
blízko riešenia, kedy od slov, sľubov, rôznych zápisov... prejdeme
k reálnym• krokom,
ktoré si situácia
nažeZemplíne
Toto nie
ide o látky perzistentné,
to znamená,
veľmi pomalyvyžaduje.
podliehajú rozkladu
je otázka, či
tam kontaminované
územie
pretože odpoveď pov prostredí
a atmosférou sa prenášajú
na veľkéje,
vzdialenosti;
známe. Tam
sa život
likviduje,“
J. Mičovský.
• sú málo
rozpustné
vo vode, alezdôraznil
dobre rozpustné
v tukoch (organická zložka
vodných
sedimentov,
tukové tkanivo zvierat a človeka);
Výbor NR
SR
pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie
majú schopnosťv ukladať
sa vodporúča:
tukovom tkanive človeka, s možným postupschválilo •uznesenia,
ktorých
ným uvoľňovaním do krvného obehu;
1. Zabezpečiť
pre odkalisko Poša zastavenie jeho prítoku a
• sú karcinogénne;
okamžité• filtrovanie
výtoku zrozrušovače,
odkaliska
Poša do
Kyjovského
potopatria medzi endokrinné
to znamená,
že narušujú
hormonálnu
ka (MV SRrovnováhu
a MŽPvSR).
tele človeka
2. Pripraviť legislatívne zmeny, ktorými sa zabezpečí presná
štatistika chorobnosti
na základe
ktorej ako
sanapr.
bude dať
Niektoré PCB látkyobyvateľstva,
majú štruktúru podobnú
ľudským hormónom
hormónom
štítnej žľazy. To znamená,
že majú
určiť dopad
environmentálnych
záťaží
naschopnosť
ľudské„nahradiť“
zdravieľudský
(MZ SR).
hormón
a zastávať jeho situácie
funkciu, alebo
naopak, jeho funkciu
potlačiť.vrt v od3. V rámci
mimoriadnej
zrealizovať
kontrolný

kalisku Poša a zistiť presné znečistenie odkaliska (MV SR a MŽP
SR).
4. Rozšíriť monitoring pôd, podzemných vôd, ovzdušia, potravinových zvierat, produkovaných potravín a monitoring voľne žijúcich zvierat a rýb v oblasti potvrdených environmentálnych záťaží
s pravidelným vyhodnocovaním znečistenia (MPaRV SR a MŽP
SR).
5. Pripraviť legislatívne zmeny a finančné krytie pre posilnenie
kompetencií kontrolných orgánov (RÚVZ, SIŽP a iné ) pri kontrolnej činnosti prevádzkovateľov znečistenia, prevádzkovateľov odkalísk a skládok komunálneho a nebezpečného odpadu (MŽP SR
a MZ SR).
6. Pripraviť legislatívne zmeny, ktorými sa zmení povoľovací
proces pre veľkých znečisťovateľov, prevádzkovateľov skládok,
odkalísk tak, aby proces povoľovania realizovalo ministerstvo alebo SIŽP integrovaným povolením. Vydanie integrovaného povolenia je treba časovo ohraničiť, aby nemohla nastať situácia, že prevádzkovateľ podá žiadosť, ktorá sa prerokováva opakovane aj niekoľko rokov (MŽP SR).
7. Bezodkladne pristúpiť k odstráneniu nezabezpečených sudov s obsahom PCB z lokalít „Ošipáreň“, „Tepláreň“ a „Pri prameni“ a k ich uloženiu do nepriepustných kontajnerov na určenej
skládke (MV SR).
8. Na základe výsledkov monitoringu zabezpečiť dodávky pitnej
vody a dotovanie cien dodávok pitnej vody pre oblasti postihnuté
» Kolobeh PCB látok v zložkách životného
dôsledkami environmentálnych záťaží v oblasti mesta Strážske a
prostrediaPoša.
a v zdrojoch
potravy
okolia odkaliska
(MŽP SR
a MZ SR).
Hlavným zdrojom kontaminácie prostredia PCB bola priemyselná výroba v podniku Chemko Strážske do roku 1984.
Životné prostredie
• voda
• sedimenty v riekach a jazerách
• pôda
• ovzdušie

Nakoľko PCB sú vo vode
nerozpustné, ich príjem do
organizmu človeka z vody
nepredstavuje zdravotné riziko.

Zdroje PCB z potravy
• voľne žijúca divá zver a vtáctvo
• ryby
• mäso z domáceho chovu, masť, vajíčka
• mliečne výrobky z domácich chovov (syry, mlieko, maslo, atď.)
Priemyselná výroba Chemko Strážske a.s.
nezabezpečné skládky
a odpadové kanály

emisie z výroby

povrchové
a podzemné vody

znečistenie pôdy

organická zložka
riečnych sedimentov
(fytoplanktón,
zooplanktón)
ryby, predátorské ryby

domáci chov hydiny,
bravčového a hovädzieho
dobytka a výroba
domácich produktov
z kontaminovaného
územia (masť, mäso,
vajíčka, mlieko,
mliečne výrobky)

divé vtáctvo

divá zver
ČLOVEK

Veľkosť expozície
závisí od množstva
prijatej potraviny
a obsahu PCB v tej
potravine

» Človek je vystavený PCB
látkam 2 cestami:
1. prostredníctvom potravy živočíšneho pôvodu
s vyšším obsahom tuku lokálne produkovanej
v kontaminovanej oblasti – ZÁVAŽNÁ
2. prostredníctvom inhalácie z ovzdušia – MENEJ
ZÁVAŽNÁ
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Využitie pôvodného podniku
V areáli bývalého Porobetónu už niekoľko rokov pôsobia firmy, ktoré zmenili charakter pôvodného podniku.
V minulosti sa v týchto priestoroch vyrábal stavebný materiál, dnes je základom tohto priestoru výroba dámskych
pančuchových nohavíc. Zmeny nastali aj vo vlastníckej
štruktúre. Dnes je vlastníkom
areálu zahraničná rodinná firma, v minulosti to boli slovenskí vlastníci.
Všetky tieto zmeny majú
svoj dopad aj na fungovanie
Vašej obce ale i okolitých dedín. Dnes je už ťažšie hodnotiť, prečo v 90-tych rokoch
končili na Slovensku mnohé
dobré firmy. Pravdou je, že
jednou z tých lepších firiem
bol práve spomínaný Porobetón, ktorý postupne upadal. Priestory menili vlastníkov a nakoniec táto dobra firma skončila.
Je dobré, že na rozdiel od
mnohých iných firiem, v regióne, sa do týchto priestorov nasťahovala nová výroba a nie jedna, ale postupom
času niekoľko. Neboli to jednoduché procesy. Postupné
úpravy a prerábanie priestorov boli nákladné. Najväčším problémom bolo zabezpečenie likvidácie odpadových vôd, ktoré sa používajú
v technológií výroby na farbenie pančúch.
Nový investor musel veľa

investovať do úpravy priestorov, do nákupu nových strojov a zariadení. Výsledkom
toho je dnes moderná a fungujúca firma v oblasti textilného priemyslu.
Základné procesy výroby dámskych pančuchových
nohavíc sú rozdelené do niekoľkých fáz:
1. Fáza šitia – kde sa zošívajú polotovary, aby tvorili jeden celok.
2. Fáza farbenia – tu sa
polovýrobky farbia – ide o
technologicky najnáročnejšiu
časť výroby.
3. Fáza balenia – v ktorej
sa ušité a zafarbené výrobky
zabalia.
S týmito procesmi je prepojená dobre organizovaná logistika a expedícia, ktorej cieľom je zabezpečiť pravidelné prísuny materiálu a
po ukončení a finalizácií výroby je to expedícia hotovej
výroby.
Súčasná kapacita je nastavená na objem výroby
cez 3,5 milióna pančúch
mesačne, čo predstavuje
vysoký objem a samozrejme aj vysoké nároky na organizovanie
jednotlivých
procesov.
V tomto čase šírenia koronavírusu zažívajú aj firmy,
ktoré pôsobia v našom areáli zlé časy. Je to zapríčinené poklesom dopytu. Tieto
udalosti nevieme ovplyvniť,

ale dúfame a veríme, že to
rýchlo pominie a možno už
budúci rok bude lepší.
Na záver tohto článku
mi dovoľte, aby som Vám
všetkým občanom obce
Hencovce poprial, aby ste
mali pokojné a požehnané tieto Vianočné sviatky.
Prajme si všetci do týchto dní pokoj a viac porozu-

menia. Želám Vášmu starostovi a Vašim poslancom
veľa sily a energie, aby ste
spoločne prekonali prekážky, ktoré sú pred Vás stavané.
Ešte raz požehnané Vianoce a Šťastný lepší rok
2021
Majiteľ spoločnosti
Stefano Vignoni

Folklórny spevácky súbor Hencovčan našu obec úspešne reprezentoval na podujatí „Špivanočky“ v Nižnom Hrabovci.
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Z kroniky Hencoviec

Stav obyvateľov: 1337 (671 žien, 666 mužov)
PRIŠLI MEDZI NÁS
07.01.2020		
10.01.2020		
06.02.2020		
25.02.2020		
27.02.2020		
12.03.2020		
01.04.2020		
15.04.2020		
05.05.2020		
27.05.2020		
25.06.2020		
24.07.2020		
05.08.2020		
11.08.2020		
17.09.2020		
23.09.2020		
23.09.2020		
05.10.2020		
16.10.2020		
18.10.2020		
06.11.2020		
11.11.2020		

Laura Bogárová

Damián Kos
Oliver Haňov
Martin Kochan
Vratko Roman
Valentína Berkyová
Martina Kančiová
Nela Goroľová
Nina Karchňáková
Jozef Fiľo
Linda Tomášová
Karina Karchňáková
Nela Bogárová
Sabína Piskorová
Peter Karchňák
Leonard Oľha
Adam Oršin
Nikolaj Geci-Borov
Flavia Očenášová
Lukas Dančo
Eliška Tatarková
Ryan Dominik Šmatár

ODIŠLI DO VEČNOSTI

Jánske ohne konané dňa 27.06.2020

12.01.2020
20.02.2020
17.03.2020
18.03.2020
19.04.2020
30.04.2020
18.05.2020
30.05.2020
16.07.2020
23.08.2020
24.08.2020
02.09.2020
29.09.2020
22.10.2020

Aurelia Ferková
Michal Piatničko
Anna Pavelková
Ladislav Hašo
Bartolomej Petro
Helena Vrabľová
Anna Petrová
Anna Miklošová
Jozef Pavelko
Pavol Mikula
Ing. Jozef Kotuľak
Ján Kotuľak
Anna Drugová
Jozef Tomáš

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Dominik Šmatár a Valentína Ferková
Michal Popovič a MUDr. Jana Kelblerová
Patrik David a Katarína Jakubová
Dávid Bogár a Kristína Bogárová
Rastislav Haňov a Simona Gonosová
Tomáš Karchňák a Michaela Goroľová
Ing. Andrej Oršin a JUDr. Dominika Kelblerová
Peter Karchňák a Mária Lapuníková
Jozef Fiľo a Amália Ferková
Tomáš Kovaľ a Kristína Šmajdová
Róbert Bogár a Jana Rezanková
Adrián Goroľ a Katarína Bogárová
Marek Galánek a Kristína Gerhardtová
Adrián Jenčo a Ľubomíra Fehérová
Ing. Michal Pinter a Mgr. Daniela Gajdošová
Ing. Pavol Palenčík a Mgr. Alexandra Hrešková
Ing. Peter Venceľ a Viktória Joneková
Patrik Kaliaš a Barbara Telváková
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Stolný tenis

Sezónu 2019/2020 náš Obecný stolnotenisový klub uzavrel na 10. mieste zabezpečujúci zotrvanie v krajskej súťaži 3.ligy severovýchod. Vstup do sezóny 2020/2021 mali naši
zverenci vcelku dobrý, nakoľko po jednej výhre a jednej prehre sa usadili pred odložením súťaže kvôli opatreniam v súvislosti s pandémiou Covid 19 na 5 mieste. Mužstvo OSTK
Hencovce reprezentujú: Matúš Tomáš, Miroslav Nemčík,
Vladimír Zimný, Peter Tomáš, Pavol Rusnák, Peter Kos ml.,
Štefan Bak, Tomáš Haňo.

VSSTZ Košice - 3. liga Severovýchod, muži 2020/2021
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. Mužstvo
Zápasy
1. ŠK Orion Belá n/Cir. A
2
2. MŠK VSTK Vranov n/T C 2
3. ŠAZZOH Hendrichovce A 2
4. JMC Lužany pri Topli A
2
5. OSTK Hencovce A
2
6. STO Snina A
2
7. STO Sedlice A
1
8. STK Lemešany A
2
9. ŠKST Kamenica n/Cir. A 2
10. ŠKST Humenné B
2
11. STO Košarovce A
1

V
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
1
1
1
0
2
2
2
1

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skóre Body P
24 : 12 6 0
23 : 13 6 0
22 : 14 6 0
22 : 14 4 0
19 : 17 4 0
18 : 18 4 0
14 : 4 3 0
11 : 25 2 0
11 : 25 2 0
8 : 28 2 0
8 : 10 1 0
Dňa 15.02.2020 našu obec reprezentovali na turnaji 5 obcí
Nemčíkovci, kde Miroslav sa stal celkovým víťazom a samozrejme ani jeho syn Matúš nezahanbil a potrápil aj starších a skúsenejších protivníkov.

Klub chovateľov poštov ých
holubov Hencovce v roku 2020
Týmto krátkym článkom by sme chceli poinformovať
našich spoluobčanov, ako sa nám darilo v pretekovej sezóne 2020. Úvod bol poznačený covid vírusom, čo trochu komplikovalo úvod sezóny, ale potom sa predsa len
začalo pretekať. Naše holuby začínali v L. Mikuláši a
končili v nemeckom meste DEMMIN, čo je vzdušnou čiarou cca 800 km.
Ak po minulé roky bol náš klub suverénne najlepší,
po odchode viacerých členov do iných klubov sa najlepšie osvedčil Jozef Gajdoš, ktorý v konkurencii okresov
VT, TV, MI, HE, SK obsadil krásne 2. miesto, k čomu
mu srdečne blahoželáme. Najväčšou udalosťou v našom
klube bolo ukončenie chovu poštových holubov naším
historicky najúspešnejším členom Jozefom Titkom, ktorý pre zdravotné problémy ukončil pretekanie aj chov.
Trúfam si povedať, že tak kvalitného holubára náš klub

skoro mať nebude. Ďakujeme Ti Jožko za vzornú reprezentáciu našej obce, ktorú tvoje holuby reprezentovali
pod hlavičkou klubu Hencovce. Ďakujeme za všetky tvoje rady, budeme na Teba spomínať iba v dobrom a to nielen ako na holubára, ale hlavne ako kamaráta, človeka.
Prejeme Ti všetko dobré a nech Ti doma kanáriky pekne
spievajú a potešia Ťa.
Nuž rok 2020 sa pomaly končí a my sa tešíme už na
rok 2021. Záverom by sme chceli poďakovať nášmu starostovi JUDr. Matúšovi Tomášovi, ako aj obecnému zastupiteľstvu aj ich zásluhou sa nám od obce dostáva pomoci pri tomto krásnom, no na financie nesmierne náročnom koníčku.
Všetkým všetko dobré do roku 2021 prajú HENCOVSKÍ HOLUBÁRI.
Letu zdar!
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Športová rubrika - Futbal

Kalendárny rok 2020 je pomaly minulosťou, a tak ako náš
bežný život, tak aj ten športový do značnej miery ovplyvnila pandémia korona-vírusu. Po
kvalitnej zimnej príprave a doplnení mužstva na poste hrotového útočníka (P.Samsely),
teda tam kde naše mužstvo najviac tlačila topánka, sme sa už
všetci tešili na blížiacu sa súťaž, kde chlapci po slabej jesennej časti chceli sebe aj
fanúšikom dokázať, že právom
patria do 5.ligovej spoločnosti. Zásadne rozhodnutie ohľadom regionálnych súťaži však
prišlo 26.3.2020, kedy sa všetky tri zväzy (ZsFZ,SsFZ,VsFZ)
dohodli v elektronickom hlasovaní na zrušení súťažného ročníka 2019/2020 s anulovaním
dosiahnutých výsledkov v súťažiach. Nám ako aj ostatným
klubom neostávalo nič iné, ako
rešpektovať toto rozhodnutie. Po postupnom uvoľnovaní
opatrení sa chlapci už tešili na
letnú prípravu v ktorej bolo naplánovaných až 11.stretnutí, s
cieľom dobre sa rozohrať a pripraviť na novú sezónu.
V letnej prestávke prišlo k
zmene na trénerskom poste, kedy z osobných dôvodov skončil Tomáš Komár a
nahradil ho bývalý reprezentant Hencoviec Miroslav Nem-

čík. Ďalej už v mužstve nepokračovali: Patrik Ihnát (Zámutov), Ján Matta (Čierne-V.Žipov), Vladimír Jenčko (Pakostov) a Stanislav Soták (Kamenica n/C).
Naopak do mužstva prišla „mladá krv“: Matej Hudák
(MFK Vranov n/T), Peter Kos
(Partizán Bardejov), Stanislav
Valčo (OcFK Hencovce U19),
Martin Fedor (OFK Dlhé Klčovo), Samuel Kuca (MFK Vranov n/T) a už spomínaný Pavol Samsely (FK Soľ).
Letná príprava sa v celku
vydarila, keď z 11-tich zápasov sme vyhrali 8, raz remizovali a 2-krát prehrali. Čerešničkou na torte letnej prípravy bol
prvýkrát v histórii nášho klubu zápas SLOVNAFT CUPU,
kedy sme 26.07.2020 privítali na našom ihrisku asi najťažšieho možného súpera v
1.kole mužstvo MFK Vranov
nad Topľou. Aj napriek tomu,
že MFK Vranov n/T potvrdil
úlohu favorita a rozdiel dvoch
súťaží, chlapci v zápase vydali zo seba všetko a príkladne bojovali a hoci výsledok 1:6
(0:2) je z konečného hľadiska
a z priebehu hry krutý, našim
chlapcom táto konfrontácia
priniesla veľa pozitívnych vecí,
hlavne sebavedomie do blížiacej sa súťažnej sezóny, neho-

voriac o tom, že s takýmto súperom si väčšina z nich zahrá
raz za športovú kariéru.
Účinkovanie
„A“
mužstva v jesennej časti ročníka
2020/2021 sa dá označiť sa veľmi vydarené, keď v 10-tich zápasoch dosiahlo bilanciu 7-1-2
so skóre 23:9 je na 2.mieste o
3 body za lídrom z Belej nad/C.
Práve prehra v Belej nad/C. našich chlapcov zomkla a v ostatnom priebehu súťaže vyhrali všetky zápasy s impozantným skóre (10:0). Veľmi potešiteľný je fakt, že v základnej
zostave sa pravidelne objavuje 7-8 „Hencovčanov“, kde okolo starších a skúsenejších hráčov (Ondrej Venceľ, Matúš Mikita, Tomáš Dzurina, Matúš Dzurina) veľmi dobre do mužstva zapadli a výborne zvládli prechod
z mládežníckeho do seniorského futbalu chlapci (Matej Hudák,
Peter Kos, Stanislav Valčo, Michal Šimko). Jesenná časť súťaže sa napokon kvôli zhoršujúcej pandemickej situácií nedohrala celá, keď po 10.kole boli
súťaže pozastavené a zvyšné
3.kolá odohráme v jarnej časti,
ktorá bude veľmi termínovo nahustená a pre amatérske kluby
náročná.
Osobitnou kapitolou sú výkony našich mládežníckych
mužstiev hlavne dorastencov

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

TJ Slovan Belá nad Cirochou		10
OcFK Hencovce		10
TJ Jasenov		10
F.O. AJAX Pakostov		10
ŠK Slávia Lackovce		10
FK Žipov-Čierne		10
TJ Družstevník Borov		10
FK Tatran Zámutov		10
OFK Tatran Bystré		9
FK Kamenica nad Cirochou		10
OFK AGRIFOP Stakčín		10
TJ Ptava NV Ptičie		10
ŠK Sačurov		9
OFK Sečovská Polianka		10

8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
3
1

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

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

23 : 9
23 : 9
25 : 15
14 : 14
22 : 12
21 : 15
18 : 17
14 : 18
15 : 13
14 : 18
17 : 23
7 : 18
10 : 26
10 : 26

25
22
19
18
16
16
14
13
12
11
10
9
9
5

ktorým sa v poslednom čase
nedarí. Mladá generácia stráca záujem celkovo o športové
aktivity a je čím ďalej tým ťažšie ich dostať z pohodlia domova a počítačov na športoviská.
Zá výkony v kalendárnom
roku 2020 by som sa chlapcom na čele s trénerom Miroslavom Nemčíkom chcel veľmi
pekne poďakovať. Zároveň sa
chcem poďakovať starostovi
obce a poslancom obecného
zastupiteľstva za bezproblémovú komunikáciu a schválenie príspevku na chod futbalového klubu nášmu hospodárovi Jánovi Šimkovi ale aj všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na fungovaní
futbalu v obci. Zabudnúť nesmiem ani na tvorcu a správcu
našej fantastickej web stránky:
(www.ocfkhencovce.eu)
Iva
Tongela, ktorému patrí veľká
vďaka.

Na záver Vám chcem
popriať pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
Silvester 2020
a všetko dobré
v novom roku 2021.
Za obec Hencovce,
člen športovej komisie
Peter Kos.
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