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Ročník XI

Informačné periodikum Obecného úradu v Hencovciach.

Vážení občania,

mesiac december je posledným mesiacom v roku, ktorý zároveň uzatvára ročný kalendár.
S týmto mesiacom sa spájajú
najkrajšie sviatky roka s tradíciami, ktoré ich sprevádzajú. Vianoce spájajú rodiny, blízkych i priateľov. Sú symbolom lásky, pokoja a zmierenia. Výnimočná atmosféra spájaná s ligotom adventných sviečok a vôňou čečiny.
Každá zapálená sviečka na adventnom venci nám v uponáhľanom období napovedá, že najkrajšie sviatky v roku sa pomaly
blížia. Prichádzame do obdobia,
v ktorom si veľmi radi spomenieme na zážitky z detstva, na zvedavosť a bezhraničné predstavy o kúzle Vianoc. Práve teraz

si viac ako inokedy uvedomíme
rýchlosť doby, uponáhľanosť života, ale aj to, že v pracovnom
kalendári prevažujú povinnosti,
pri ktorých oddych a voľné chvíle
sú skôr vzácnosťou ako samozrejmosťou. Život nie sú preteky
s časom, ani súťaž medzi výhrami a prehrami. Je o hodnotách ,
sile pomáhať a schopnosti motivovať. Je o tom, aby sme ho žili
pre iných a pri pohľade do minulosti sme mali radosť. Všetko to
si vo vianočnom období uvedomujeme omnoho viac ako inokedy v priebehu roka. Aj to je čaro
sviatkov, ktoré nás napĺňajú vnútornou pohodou. V spomienkach na najbližších, ktorí už nie
sú medzi nami, ale zostali v na-

Na Vianoce a v roku novom želám
Vám ja nastokrát teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia
akurát, aby Vás mal každý rád.
Nech sa starosť všetká zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí,
aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v každom oku.
Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým
ešte raz požehnané a príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní
pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím
a Božím požehnaním po celý Nový rok.
Ing. Štefan Kovaľ , starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
a pracovníci obecného úradu.

šich srdciach a mysliach, v každom z nás sa miešajú pocity nádeje, radosti a pokory a o to viac
si uvedomujúc dar života. Preto sa tešme na chvíle strávené
v harmonickej rodinnej nálade s
najbližšími.
Vážení občania, s Vianocami
a následne so vstupom do Nového roka sa spájajú predsavzatia, odhodlanie a osobné ciele
pre nadchádzajúci rok. Občas si
spomenieme aj na predošlé novoročné predsavzatie, a tak sa
to opakuje každoročne. Aj keď
je vianočné obdobie, ale teraz je
vhodná príležitosť si pripomenúť,
čo sa nám za uplynulý rok 2017
podarilo urobiť, a čo nie. Dlho
som premýšľal, či je vhodné teraz pred Vianocami Vás s týmto
zaťažovať, ale nakoniec som sa
rozhodol, že predsa len niektoré
veci spomeniem, aj keď sú viditeľné a využívajú sa v prospech
občanov, no hlavným dôvodom
je už stále zakorenený zloduch u
niektorých občanov, ktorí veci a
osobu starostu a poslancov kritizujú a krčmové reči šíria medzi občanov a pritom okrem kritiky
neurobia nič. Spomeniem len jeden prípad, ktorý nastal pri oprave chodníka na ul. Sládkovičovej. Obec realizuje opravu chodníka s výmenou priepustov pod
vstupmi k domov na vlastné náklady a nespokojný občan podá
na okresnú prokuratúru a na
všetky inštitúcie (spoločný stavebný úrad, krajský stavebný
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úrad, správu a údržbu ciest PSK,
odbor dopravy na okresnom úrade) podnet na preskúmanie zákonitosti vydaných povolení. Neviem, čo si mám o tom myslieť!
Niekto si rieši osobné problémy,
ale neviem, kde je logika. Vy mu
idete bez jeho pričinenia a finančnej podpory vylepšiť a skrášliť vstupy pred domom a on namiesto vďaky Vám znepríjemňuje a znehodnocuje Vašu prácu.
Tu mi nedá, aby som nespomenul, že práve my opravujeme nedôstojnú prácu predchádzajúceho vedenia obce. Záverom Vám
dávam do pozornosti, že bolo za
chodník bez vstupov k domom
(šírka chodníka bola necelý meter) vyplatených 949.814,80 Sk.
Toto je síce na prokuratúru, ale
ja som išiel do volieb ľudí spájať,
nie rozdeľovať, s vedomím nevracať sa k starým veciam, ale
ísť dopredu (ČOV, cesta spojnica Hencovská – Mládežnícka – Rastislavova, dom smútku
a pod.). Za nekvalitnú prácu, ktorú treba znova opravovať a investovať. Na druhej strane boli
aj občania, ktorí sa prišli poďakovať, že konečne sa chodník
opravuje, a to považujem za odmenu.
Na obecnom úrade sme kedykoľvek pripravení si vypočuť
problém, ale chceme aj pomoc
pri jeho riešení. Dotknem sa len
okrajovo, že poniektorí občania (už vo viacerých novinách
spomínané) si pomýlili obecné
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priestory so smetiskom, nehovoriac o tom, že celý rok sa im
vyváža odpad a do dnešného
dňa nemajú zaplatený poplatok.
V priebehu roka sú napomínaní
cez výzvy o zaplatenie, no nereagujú. Položte si sami odpoveď
na ich postoj voči občanom, ktorí
si svedomito plnia povinnosti. Aj
napriek viacerým problémom,
ktoré nechcem spomínať sa podarilo v roku 2017 započať alebo
zrealizovať:
- zrealizovala sa nová autobusová zastávka na ulici Hencovskej smerom ku Bukóze,
- vymenilo sa chladiace zariadenie v dome smútku,
- obec obdŕžala dotáciu z MF
SR vo výške 4.000,--€ na zakúpenie lavíc do domu smútku.
Výška dotácie pokryje iba polovicu a na druhú polovicu obec požiada žiadosťou v roku 2018.
- realizácia nového oplotenia
v MŠ vo výške 8.000,--€,
- začala sa realizácia rekonštrukcie chodníka na ul. Sládkovičovej. Pre majetkové vysporiadanie dostala obec súhlas z
PSK až v mesiaci september
2017, preto sa s prácami začalo
v mesiaci október 2017. Asfaltovanie vstupov k domom a chodníka sa bude robiť až začiatkom
budúceho roka. Tu treba podotknúť, že pri prácach na chodníku sa ukazovali niektoré nedostatky, ktoré sme sa snažili riešiť
počas práce. Najväčším problémom boli výškové spády a hlavne prípojky vody, plynu a kanalizácie. Taktiež projekt šírku chodníka opisoval od hranice pozemku, čím došlo ku krivosti základo-

vých tvárnic. Po dohode s projektantkou sme súhlasili s prácou po určitých úsekoch. Krivosť bola z dôvodu nerovnosti
múrikov oplotenia.
- obec na základe dotácie vo
výške 330.000,--€ obdŕžala na
zhotovenie komunitného centra pre MRK. Práce boli začaté,
ale kolaudácia stavby má byť do
31.08.2018,
- v roku 2018 by mal byť dokončený projekt na odvodnenie ulíc Rastislavova a Mládežnícka,
- začne sa ešte po niektorých konzultáciách so zhotovením projektu na rekonštrukciu
domu smútku.
Záverom chcem povedať
staré príslovie, že keď netečie,
tak aspoň kvapká. Obec každým rokom obdrží či už dotáciu
z MF SR, alebo z fondov EÚ,
čiže hoci v málom, ale napreduje. Dovoľte, aby sme si všetci
zaželali len úspechy a tieto, aby
nás sprevádzali na každom kroku pri všetkých rozhodnutiach.
Zároveň Vám chcem úprimne poďakovať za spoluprácu
v priebehu končiaceho roka,
kedy sme sa spoločne venovali formulovaniu a presadzovaniu riešení užitočných a potrebných pre celú našu obec. Verím, že v nadchádzajúcom roku
bude spolupráca starosta – poslanci a občan sprevádzaná korektným prístupom, nadšením a
úprimnou snahou spoločne meniť veci k lepšiemu. Prajem Vám
veľa pozitívnej energie, nech je
pre Vás pevné zdravie a rodina
oporou počas celého roka 2018.

Z kroniky Hencoviec
Stav obyvateľov k 20.12.2017: 1332
PRIŠLI MEDZI NÁS
13.12.2016		
19.12.2016		
23.12.2016		

Timea Glodová
Bianka Bogárová
Nela Hricová

03.01.2017		
07.04.2017		
19.04.2017		
24.05.2017		
13.06.2017		
19.06.2017		
22.06.2017		
08.08.2017		
14.08.2017		
13.09.2017		
14.09.2017		
21.11.2017		
05.12.2017		

Ariana Očenášová
Peter Bažo
František Eštók
Oskar Brozma
Simona Počekajlová
Martin Prokop
Barbora Haňová
Richard Švarný
Daniela Šoltésová
Marek Front
Viktória Gajdošová
Ondrej Hoľan
Richard Haňo

ODIŠLI DO VEČNOSTI
26.12.2016		

Mária Hrunená

10.02.2017		
28.02.2017
25.03.2017
15.05.2017
18.05.2017
13.07.2017
25.07.2017
04.08.2017
09.11.2017
05.12.2017

Ján Kačmár
Valéria Ferková
Paulína Varechajová
Oľga Rezanková
Jozef Karchňák
Helena Dudášová
Filomena Košudová
Jozef Valčo
Milan Ferko
Milan Kotľár

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Najdôležitejšie momenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- rozpočet na rok 2018,
- zhotovenie projektovej dokumentácie na odvodnenie ulíc Rastislavova, Mládežnícka,
s vyústením do rieky Ondava,
- zhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu domu
smútku,
- zapojenie sa do projektu „Zberné dvory“,
- zhotovenie lavíc do domu smútku v počte 10 ks,
- realizáciu verejného osvetlenia na spojnici ulíc Mládežnícka
– Rastislavova,
- finančný príspevok pre DFS Ondavka na MFF v Čiernej hore,
- výmenu chladiaceho zariadenia v dome smútku,
- prenájom nebytových priestorov na zariadenie prevádzky kaderníctva v objekte obecného
úradu,
- rokovací poriadok,
- realizáciu projektu „Komunitné centrum Hencovce“ v MRK,
- oplotenie MŠ,

- realizáciu autobusovej zastávky na ul. Hencovskej,
- realizáciu chodníka na ul. Sládkovičovej.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- viacročný rozpočet na r. 2019-2020,
- správu audítora za rok 2016,
- kontrolu plnenia uznesení,
- ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2017,
- informáciu o stave zámeny pozemkov medzi Správou údržby
ciest PSK a obcou,
- informáciu o prebiehajúcom súdnom spore.
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na:
- VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za TKO,
- VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v
MŠ a školských zariadení,
- VZN o cene jedla zamestnancom základnej a materskej
školy
- VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce.
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Znečistené ovzdušie nezvratne
poškodzuje detský mozog
S rastúcou urbanizáciou sveta bude bez
patričnej ochrany a opatrenia na zmiernenie
znečistenia v budúcich rokoch ohrozených
čím ďalej viac detí.
UNICEF
Sedemnásť miliónov detí mladších ako jeden rok dýcha
znečistený vzduch, čo môže ohroziť vývoj mozgu, varoval Detský
fond Organizácie Spojených národov (UNICEF). Najviac sú deti
ohrozené v Južnej Ázii, kde 12 miliónov z nich žije v oblastiach s
až šesťkrát viac zamoreným vzduchom, než je bezpečná hladina.
Ďalšie štyri milióny takto ohrozených detí žijú vo Východnej Ázii a
v Tichomorí. Dýchanie vzduchu znečisteného pevnými časticami
poškodzuje podľa správy UNICEF mozgové tkanivo a oslabuje
kognitívny rozvoj. Znečistené ovzdušie súvisí s „verbálnou a
neverbálnou inteligenciou a pamäťou, nižšími výsledkami v
testoch, priemerom známok školákov a s ďalšími neurologickými
poruchami,“ uvádza správa. Následky sú podľa nej celoživotné.
„S rastúcou urbanizáciou sveta bude bez patričnej ochrany
a opatrenia na zmiernenie znečistenia v budúcich rokoch
ohrozených čím ďalej viac detí,“ konštatuje UNICEF. Vyzýva
na to, aby sa viac používali ochranné masky aj systémy filtrácie
vzduchu a deti nevychádzali von, ak je miera znečistenia ovzdušia

zvýšená. Minulý mesiac pokryla vrstva smogu indické hlavné
mesto. Miestne úrady označili metropolu za jednu veľkú „plynovú
komoru“. Niektoré školy boli uzavreté. V severnej Číne znečistenie
ovzdušia podľa odhadov skracuje predpokladanú dĺžku života o
tri roky. Satelitné snímky, ktoré UNICEF pri zostavovaní údajov
použil, ukazujú, že problém sa začína prejavovať aj v mestách na
africkom kontinente. Spravodajský server BBC v tejto súvislosti
pripomenul štúdiu, v ktorej vedci vychádzali z dát londýnskych
nemocníc. Znečistený vzduch britskej metropoly sa podľa nich
odrážal na nižšej pôrodnej váhe, detskej úmrtnosti a neskorších
ochoreniach.
		
(ČTK)

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vážení občania,
od 01. januára 2018 sa v našej obci začína s novým
systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa bude
vyvážať výhradne len zo smetných nádob OZNAČENÝCH
NÁLEPKOU!!!
To znamená, že poplatok za komunálny odpad je
nutné uhradiť na začiatku roka 2018. Nálepky na
vývoz komunálneho odpadu na rok 2018 vydáme hneď
pri úhrade poplatku za komunálny odpad v pokladni
obecného úradu.
Prvý zber v roku 2018 bude zdarma!
Prosíme tých občanov, ktorí bežne uhrádzajú poplatok
za KO na bankový účet obce, aby prišli tento poplatok
uhradiť osobne do pokladne obecného úradu.
Postup nalepenia a užívania nálepky:
- miesto, na ktoré budete lepiť nálepku je potrebné
poriadne vyčistiť od prípadných nečistôt a prachu
- pri vykladaní smetnej nádoby na ulicu, vždy nasmerujte
smetnú nádobu tak, aby bola nálepka otočená smerom
do cesty, aby ju pracovníci komunálnych služieb dobre
videli.
Smetné nádoby bez označenia nebudú vyvezené!
Vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu,
ktorý vám bol doručený domov. Môžete si ho nájsť aj
na webovej stránke obce www.hencovce.sk ,alebo na
obecnom úrade.
Obecné zastupiteľstvo v Hencovciach schválilo na
svojom zasadnutí Všeobecne záväzné nariadenie č.

4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktoré nadobudne účinnosť
dňa 1.1.2018. Vo VZN bola určená nová znížená sadzba
poplatku 4,- € za osobu. Sadzba poplatku za komunálny
odpad na osobu ostáva nezmenená a to 8,- €.
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hencovce,
§6 ods. 2 určuje počet smetných nádob, pričom do 6
osôb v domácnosti má nárok na 1 smetnú nádobu.
Domácnosť, ktorá má viac ako 6 členov, má nárok na
ďalšiu 110 l alebo 120 l nádobu.
Na obecnom úrade je možnosť zakúpiť si aj jednorazové
vrecia na TKO a to za 1,32 €. Vrecia sú označené logom
firmy FURA s názvom Komunálny odpad, 120 l. Iné vrecia
nebudú vyvezené.
Separovaný zber bude naďalej prebiehať ako doteraz
podľa harmonogramu vývozu s tým, že pribudli ďalšie
komodity ako Kompozitné obaly – VKM (TETRAPAK)
a Nebezpečný odpad.
Kompozitné obaly – VKM (TETRAPAK) sem patria:
čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, smotany, vína
Nebezpečný odpad:
batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty,
filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie
oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok.
Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení.
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V dňoch od 07. do 11. septembra 2017 členovia DFS
Ondavka a MSFS Hencovčan reprezentovali našu obec
na Medzinárodnom folklórnom festivale v Čiernej hore v
meste Budva. Mohli tam vidieť tanečné a spevácke umenie
z iných krajín. Oddýchli si pri mori, no navštívili aj starobylé
mesto Kotor, kde vystúpili na starobylé hradby.

Stavanie mája

HENCOVSKÝ CHÝRNIK
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KULTÚRNY DOM HENCOVCE
27.12.2017 (streda) 19.30 hod.
Vstupné je zadarmo
Mikuláš

SILVESTER 2017
Pozývame občanov na spoločné zapálenie ohňostroja
31.12.2017 o polnoci
( v strede obce – v parku)
a zároveň aj k spoločnému privítaniu
Nového roka 2018.
					 Starosta obce
			
a obecné zastupiteľstvo
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Hencovský klub holubárov
opäť najlepší na Zemplíne
ZO-CHPH Hencovce na svojej výročnej schôdzi 17.12.2017
bilancovala pretekovú sezónu 2017. Náš klub súťaži v rámci
šiestich okresov, čo je cca 90 chovateľov. To, že sme si počínali opäť výborne, svedčia štyri miesta v TOP 10 najlepších holubárov.
Konečná tabuľka:
1. Titko Jozef
2. Haňov Milan
3. Humeník Ján
4. Gajdoš Ladislav
5. Kalanin Jozef
6. Ilčišin František
7. Libič Jozef
8. Maťaš Michal
9. Surový Peter
10. Gašpar Bartolomej

Hencovce - Majster oblasti
Hencovce
Vranov nad Topľou
Hencovce
Humenné
Hencovce
Vranov nad Topľou
Stropkov
Michalovce
Čaklov

V rámci Slovenska má náš člen Jozef Titko najlepšieho pretekára v kategórii nad 500 km, čím postúpil do reprezentácie SR a bude nás pod hlavičkou ZO Hencovce reprezento-

Foto z VČS Zväzu chovateľov poštových holubov Hencovce.

vať na EURÓPSKEJ VÝSTAVE. Túto šancu má aj holub Ladislava Sepešiho, ktorý vyhral krajskú výstavu v kategórií ŠTANDARD. Postúpil na celoštátnu výstavu do Trenčína, kde sa vyberajú najlepšie holuby pre EURÓPSKU VÝSTAVU. Obom chovateľom gratulujeme!
Svoje holuby posielame na preteky od Liptovského Mikuláša až po Schwerin, čo je vzdušnou čiarou cez 900 km. Túto diaľku naše holuby pri štarte o 6.00 hod. zvládnu tak, že napr. do
Hencoviec doletia okolo 18.00 hod.. V sezóne 2017 na 17 pretekoch regiónu Zemplín, resp. OZ Michalovce náš klub vyhral 8
pretekov, a to 5x Titko, 2x Ilčišin a 1x Haňov.
Naša záľuba je nesmierne náročná na čas, keď od mája do
augusta nás môžete vidieť všetky víkendy pri klubovni, no aj náklady na 100 a viac holubov si žiadajú svoje. A to by ste mali vidieť, čo tie naše holuby cez preteky jedia a pijú ... .
Preto patrí veľká vďaka hencovským poslancom, na čele so
starostom Ing. Štefanom Kovaľom za pomoc, ktorej sa nám od
nich dostáva. Ďakujeme! Našou snahou bude i naďalej robiť
dobré meno obci Hencovce výsledkami našich členov v rámci
OZ Michalovce, ako aj Slovenskej republiky.
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PLESY
Plesy v obci:
27. január 2018 – ples Materskej školy Hencovce
v KD Hencovce
10. február 2018 – Obecný ples v KD Hencovce

Z futbalu

Skončila sa jesenná časť
futbalovej sezóny 2017/2018,
po ktorej môžeme opäť skonštatovať, že naši futbalisti
dôstojne reprezentujú našu
obec. Žiaci sú momentálne
na peknom 4. mieste a keby
sa vyhli výkyvom formy, mohli situáciu na špici tabuľky zamotať oveľa viac. Naši dorastenci majú na svojom konte
jednu prehru a v tabuľke sú
na veľmi peknom 2. mieste.
Veríme, že v jarnej časti podajú rovnako dobré výsledky a pokúsia sa zopakovať
úspech a získať titul Majstra
okresu. A-mužstvu mužov sa
pod vedením nového trénera
Radoslava Homoľu darilo potešiť hencovského fanúšika
- momentálne je mužstvo na
5. mieste a za 6 víťazstva,
4 remízy si na svoje konto
pripísali 22 bodov. Uvedený
úspech mužstvo dosiahlo aj
po hráčskej výmene a môžeme hrdo konštatovať, že do
V. Ligy partia okolo kapitána

Matúša Mikitu právom patrí.
Spomenuté úspechy futbalových družstiev OcFK Hencovce sú výsledkom dlhodobej
snahy vedenia klubu napredovať a vytvárať prostredie a
podmienky vhodné pre rozvoj
našich mladých talentov.
Touto cestou by sme
sa chceli poďakovať všetkým aktívnym hráčom za ich
prístup a nasadenie, samozrejme nesmieme zabudnúť
aj na všetkých tých, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizácie práce okolo
futbalu žiakov, dorastencov a
mužov. Na mieste je tiež poďakovanie obci za finančnú
podporu a taktiež Ivovi Tongeľovi správcovi a tvorcovi
našej futbalovej web stránky
(www.ocfkhencovce.eu).
Na záver Vám chceme popriať požehnané Vianoce a
všetko dobré v Novom roku
2018.
Za OcFK Hencovce
predseda Ing. Ján Valčo

Muži

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

Futbalový klub Nižný Hrušov
TJ Družstevník Borov
OFK Tatran Bystré
ŠK Sačurov
OFK Hencovce
FK Kamenica nad Cirochou
FK obce Kochanovce/Brekov
F.O. AJAX Pakostov
OFK AGRIFOP Stakčín
TJ Jasenov
TJ Tvarona Ulič
TJ Družstevník Vyšný Žipov
OFK Sečovská Polianka
FK Sedliská

Dorastenci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Futbalový klub Nižný Hrušov
OFK Hencovce
OFK Sečovská Polianka
FK Soľ
FK Vechec
ŠK Sačurov
FK Sedliská
OFK Tatran Bystré
OFK Dlhé Klčovo
FK Tatran Zámutov

Žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OFK Sečovská Polianka
ŠK Sačurov
FK Soľ
OFK Hencovce
FK Vechec
OFK Tatran Bystré
FK Sedliská
FK Tatran Zámutov
Futbalový klub Nižný Hrušov
OFK Dlhé Klčovo

14 14
14 10
14 7
14 7
14 6
14 6
14 5
14 5
14 4
14 4
14 3
14 3
14 4
14 2

0 0 40:6
1 3 41:20
3 4 20:18
2 5 26:22
4 4 23:20
3 5 23:15
5 4 27:16
3 6 25:26
3 7 13:20
2 8 9:18
4 7 24:33
4 7 18:28
0 10 21:48
2 10 13:33

42
31
24
23
22
21
20
18
15
14
13
13
12
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
5
5
4
3
3
2
1
1

0
0
1
0
3
2
0
0
1
1

0
1
3
4
2
4
6
7
7
7

55:9
89:11
34:9
36:22
24:20
19:22
18:31
14:30
21:86
19:89

27
24
16
15
15
11
9
6
4
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
7
6
4
3
2
2
2
0

1
0
0
1
0
1
2
1
0
0

0
1
2
2
5
5
5
6
7
9

67:5
48:9
46:10
46:11
16:29
21:36
20:38
27:42
20:38
0:93

25
24
21
19
12
10
8
7
6
0
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