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HENCOVSKÝ CHÝRNIK

Ročník X

Informačné periodikum Obecného úradu v Hencovciach.

Vážení občania,
prichádzajúca vianočná atmosféra a zapálenie ďalšej
sviečky na adventnom venci
nám prinášajú najkrajšie sviatky
v roku. Obdobie, v ktorom spomíname aj na svoje detstvo, keď
sme prirodzenou zvedavosťou
a nedočkavosťou túžili po tom,
aby boli tieto sviatky čím skôr
a samozrejme čím dlhšie. Do
vianočných zvykov a obyčajou
mladú generáciu zasvecujú
najstarší členovia rodiny. Počas

Vianoc venujeme tichú spomienku tým, ktorí už navždy ostali
v našich srdciach. O to viac by
sme sa mali tešiť z každého, s
kým máme možnosť tráviť sviatky. Robte pre to všetko, aby jedinečné čaro vianočných sviatkov,
rovnako hĺbkou duše a úprimnosťou myšlienok mali možnosť
pocítiť naši najbližší, naši najmladší a obyvatelia našej obce.
Vážení spoluobčania, na
konci kalendárneho roka býva

Vážení občania,
z úprimného srdca Vám želáme krásne
vianočné sviatky. Nech pre Vás i Vašich
blízkych je Nový rok úspešne naplnený
týždňami radosti a mesiacmi pohody. Nikto
v súčasnosti nevie povedať, či nás čaká rok
jednoduchý, alebo práve naopak zložitý. Preto
si spoločne želajme, aby pri nás stálo pevné
zdravie, šťastie, rozvaha a pokora. Tak teda
do nasledujúcich dni a rokov veľa radosti a
lásky, aby naše srdcia naplnené atmosférou
pohody vianočných sviatkov boli počas
celého nadchádzajúceho roka otvorené pre
porozumenie, odpúšťanie, pomoc a pochvalu.
Starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu.

zvykom bilancovať, čo sa nám
za uplynulý rok podarilo, či nepodarilo urobiť, čo by sme v nasledujúcom období chceli zlepšiť. Občas si spomenieme aj na
novoročné predsavzatie, ktoré
si na začiatku roka dávame. A
tak sa to opakuje každoročne,
ako je to však s bilancovaním
roku z pohľadu obce. Teraz je
dobrá príležitosť si všetko zhrnúť dohromady, nakoľko presne
v tomto mesiaci si pripomíname
10 rokov môjho funkčného obdobia. Aj keď je vianočné obdobie, ale teraz je vhodná príležitosť si pripomenúť, čo sa nám
za to obdobie podarilo, a čo nie.
Budem stručný, nakoľko veci
nižšie spomenuté sú tu a sú viditeľné a hmatateľné a nikto ich
nemôže poprieť. Pravdou je, že
sú aj veci, ktoré sa vybavovali
papierovo, čiže písomne:
- vysporiadanie 6 súdnych
sporov, aby obec mohla čerpať
fondy EÚ;
- kanalizácia a čistiareň odpadových vôd – realizovala to
VVs, ale slúži to pre našich občanov;
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- pokládka nového asfaltového koberca na všetkých obecných komunikáciách (4,3 km);
- oprava cesty od Rómskej
osady po PD, parkovisko pri cintoríne;
- rekonštrukcia chodníka na
ul. Hencovskej od starej klubovne po posledný dom Rómskej
osady;
- vyloženie rigolov na ul. Hencovská, Letná a Rastislavova;
- výmena kanalizačných rúr
pod vstupmi k domom na ul.
Rastislavova, zabudovanie rúr
na odtok vody z polí do rigolov
na troch miestach;
- zhotovenie a rozšírenie
cesty na ul. Novej z jednosmernej na dvojsmernú a zhotovenie
nového chodníka k MŠ;
- rekonštrukcia MŠ a výmena nábytku (jedáleň, kancelária
a spálňa);
- oprava chodníka od p. Geru
po križovatku na ul. Hencovská;
- výkup pozemkov a zhotovenie futbalového ihriska, šatní,
oplotenia plochy a celého areálu;
- detské ihrisko na futbalo-

Úvaha starostu

Časový chaos sa mi rozhostil v mysli. Štedrý večer, Nový
rok, leto, zima, ďalšie Vianoce a ide sa ďalej. Život letí, dní
sa striedajú s nocou. Zdá sa, ako keby niekto stláčal gombík v strojovni sveta na rýchle obrátky. Dni, celé mesiace a
roky lietajú vôkol nás takmer bez povšimnutia, no všetko sa
raz zastaví. Všetci sa teraz tešíme na príchod Vianoc, keď
budeme raz spolu, keď budeme môcť večerať za jedným
stolom a so všetkými si pomáhať. Vtedy rodič nechce nič
pod stromček, pretože má všetko, má vedľa seba celú rodinu. No sú aj rodiny, ktoré takéto šťastie nemajú. Každému
sa môže stať, že niekto z rodiny už bude chýbať pri štedrovečernom stole, alebo že zo dňa na deň zaskočí niekoho
choroba alebo zranenie a rebríček hodnôt, aj sám život sa v
okamihu zmenia. Potom záleží na jeho vôli nevzdať sa, ale
bojovať, aj keď okolie možno považuje tento boj za vopred
prehratý. Stále je tu predsa nádej, a keď človek chce, tak
dokáže zázraky. Ľudská pamäť je zvláštna, občas detailne
uchová úplné maličkosti, no inokedy vymaže hoci aj zásadné udalosti. Na to však ľudská pamäť je, a my ľudia sa odlišujeme v tom, že každý má svoj uhol pohľadu.

strana 2

HENCOVSKÝ CHÝRNIK
vom ihrisku;
- chodník smer Bukóza;
- uloženie potrubia o priemere 500 mm v dĺžke 41 bm pre
odtok vody z pol cesty spojnice Rastislavova – Hencovská
a uloženie potrubia o priemere
400 mm v dĺžke 191 bm pre odtok dažďovej vody z ul. Rastislavova do melioračného kanála;
- rekonštrukcia verejného
osvetlenia v celej obci, kde sa
doplnilo o 70 svetelných bodov
viac;
- svetlá na novej ulici – spojnica Mládežnícka – Hencovská,
Mládežnícka – Rastislavova sa
zrealizuje v roku 2017;
- zakúpenie autobusovej zastávky pri kostole, v roku 2017

sa zrekonštruuje stará autobusová zastávka;
- klimatizácia v kultúrnom
dome;
- obec tohto roku obdŕžala
dotáciu na kúpu 150 ks nových
stoličiek a 30 ks stolov – zrealizované;
- v roku 2015 obec obdŕžala z environmentálneho fondu
35.000,-- € na likvidáciu nelegálnych skládok;
- obec spolu s obcami Kladzany, Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo
obdŕžala konštrukciu zo starého
mosta v Bratislave, ktorá je uložená vo firme ISPRIN Prešov.
Momentálne prebiehajú práce
na súťažiacich – projektant, projekt a zhotoviteľ. Rekonštrukcie

mostov sú schválené v akčných
plánoch na výjazdovom zasadnutí Vlády SR 30.08.2016 vo
Vranove nad Topľou.
Ďalej obec má spracované
projekty na Tribúnu a šatne, čaká
sa na výzvu. Ďalším projektom,
ktorý je pripravený je na cestu
k mostu Kladzany. Realizuje sa
súbežne s uložením mostnej
konštrukcie. Obec má zhotovený projekt na opravu chodníka
na ul. Sládkovičovej, čo momentálne je to pre nás priorita,
avšak sme narazili na problém.
Ide o to, že pozemky pod chodníkom a cestou sú vo vlastníctve Slovenskej údržby ciest
PSK. Momentálne prebiehajú
jednania, no zatiaľ bezúspešne,

ale veríme, že pozemky aspoň
pod chodník sa nám podarí vysporiadať. Žiadosťou PSK bolo
požiadané ešte v septembri a
zamietavú odpoveď sme dostali až koncom novembra. Obec
nemôže investovať finančné
prostriedky na zveľadenie cudzieho majetku, lebo tým by sa
dopustila trestného činu. Na
poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme pristúpili
na dva varianty, a to odkúpenie
alebo zámena pozemkov pod
cestou smer Bukóza, ktorá je vo
vlastníctve obce. Ďalej obec má
zhotovenú štúdiu na cyklotrasu,
ktorá by mala prechádzať obcou
smerom Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Hencovce, Kladzany, Do-
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maša. Vymenoval som len časť
trasy. Mala by viesť z Maďarska
cez Duklu až do Poľska. Obec
má ešte v majetku tri nákladné
vozy, ktoré parkujú na PD, a tieto obec obdŕžala delimitáciou z
Ministerstva obrany SR.
Vážení občania, ja som len
hlavné veci vytiahol, aj keď som
dlho rozmýšľal, či je to vhodné
teraz pred Vianocami Vás s tým
zaťažovať, pretože spomenuté
veci sa využívajú v prospech
občanov, no nakoniec som sa
rozhodol, že jednak dám odpočet za 10 rokov pôsobenia na
funkcií starostu, ale hlavným
dôvodom môjho rozhodnutia sú
krčmové reči, že nič sa nerobí.
Kritizovať je to najľahšie, ale
zodpovednosť brať na seba už
nie. Ako už bolo spomenuté, že
ľudská pamäť je zvláštna a odlišuje sa v tom, že každý má svoj
uhol pohľadu. Verím, že sa nám
podarí zrekonštruovať Dom nádeje do konca volebného obdobia. Rok 2016 bol volebných
rokom (voľby do NR SR) a dokiaľ sa Vláda SR usadila a ešte
prišlo aj predsedníctvo v Rade
Európskej únie, preto z pohľadu výziev bol rokom najslabším.
Po poslednom stretnutí, ktorého
som bol účastný 09.12.2016 s
podpredsedom Vlády SR pre
fondy EÚ by sa to od budúceho
roka malo zlepšiť a zjednodušiť. Podávanie žiadosti by malo
byť dvojkolové. Každý múdry
človek, keď chce niečo urobiť
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a nemá z vonku (fondy EÚ)
zdroje, tak šetrí. Ja dnes môžem povedať, že za rok šetrenia
pri všetkých úkonoch, čo musí
obec zabezpečovať som ušetril
slušný balík peňazí. Dnes môžem povedať, že máme prostriedky na chodník a keď by bolo
zastupiteľstvo schválilo aj kúpu
tribúny, tak aj na ňu by boli prostriedky. Vychádzať treba už len
z toho, že s výstavbou chodníka
pre majetkové vysporiadanie sa
s realizáciou začne najskôr v
mesiaci apríl, lebo najskôr bude
zahájená súťaž cez vestník,
nakoľko hodnota je vyššia ako
70.000,-- €. Darmo ma niekto
bude kritizovať, ale zákon je
zákon a trestnoprávnu zodpovednosť nemá poslanec, ale
starosta. Nechcem rozdúchavať
vášne, ale obec hoci málo napreduje, ale napreduje. Pokiaľ
sa pohne čerpanie z fondov EÚ,
tak určite sa to ukáža aj na kvalite života v našej obci. Spomeniem ešte problém, ktoprý ma trápi okrem iných problémov, a to
vytváranie nelegálnych skládok
v obci. Stačí sa pozrieť za klubovňu, alebo od krčmy po evanjelický kostol, parkovisko pri
MTH, za železničným podjazdom a podobne. Obec sa snaží
verejné priestranstvá udržiavať
aspoň na tých najviditelnejších
miestach.
Ďalším problémom je Bukóza. Dňa 30.08.2016 som sa
spolu s okolitými starostami,

susediacimi s Bukózou stretli
s p. ministrom ŽP Lászlóm Sólymosom, kde som mu osobne
tlmočil, že nás trápi ovzdušie,
zápach, filtre a skládka v Nižnom Hrabovci. Prítomný bol aj
poslanec p. Pčolinský Peter.
Minister nám sľúbil, že sa určite zlepší životné prostredie,
jednak finančnou podporou do
modernizácie technologického
zariadenia a jednak Slovenská
republika podpisom dohody v
Paríži sa zaviazala znižovať
emisné kvóty. Viem, že sa robí
na spaľovaní zapašných látok,
tzv. CNCG a SOG, čo určite
privítajú všetci občania žijúci v
blízkosti Bukozy.
Vážení občania, ja si takisto
uvedomujem, že mám nedostatky, ale mojou snahou je s
každým občanom viesť dialóg
a hľadať kompromis, aj keď
niekedy je to veľmi ťažké, pretože pravda je len jedna a len
na jednej strane. Snažím sa
obec viesť čo najefektívnejšie
a najhospodárnejšie, pretože
je to moja povinnosť. Obec vediem bez dlhov a úverov, nie
som konfliktný, napriek tomu sa
mi nedarí dosiahnuť symbiózu
medzi poslancami, starostom,
pracovníkmi MŠ a školskej jedálne. Verím, že i to sa v blízkej
budúcnosti dá na správnu mieru s pochopením toho, že my
sme tu pre občana, nie občan
pre nás. Kultúrne akcie, ktoré
obec usporadúva sa už poma-

ličky stávajú tradíciou a našou
snahou je a bude ich len rozširovať. Nesmieme zabúdať, že
dnes samosprávam prijímaním
rôznych zákonov, napr. zákona
o odpadoch, verejnom obstarávaní, zákona o poplatkoch za
miestny rozvoj a mnoho ďalších
značne sťažujú prácu, nehovoriac o tom, že jeden deň ho príjmu
a na druhý to už novelizujú.
Prajem si, aby ďalšie roky
boli rokmi pokoja, prosperity,
ľudskej vzájomnej spolupatričnosti a tolerancie. Život nás
naučil si vážiť prácu svojich
predchodcov a nadväzovať na
všetko pozitívne z predchádzajúcich období a vychádzať
aj z týchto múdrych slov: „Minulosť je už istá, lebo sa na
nej už nedá nič zmeniť, ale
budúcnosť je krásna aj preto,
že ju budeme tvoriť sami“. Mojou snahou bolo zachytiť všetko podstatné, čo sprevádzalo
našu obec a našich občanov v
priebehu uplynulého desaťročia. Za naše spoločné snaženie ďakujem všetkým poslancom, aj minulých funkčných
období a všetkým občanom,
ktorí sa na spoločných úspechoch podieľali, lebo nikdy nie
je všetko dokončené, stále je
čo vylepšovať.
Ďakujem všetkým občanom,
ktorí ma podporujú, a ktorí majú
pochybností, tak sa budem snažiť ich presvedčiť svojou prácou
a prístupom.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Najdôležitejšie momenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
chodníka na ul. Sládkovičovej,
- Ročný plán obce na úseku CO,
- zakúpenie klimatizácie do KD,
- Program rozvoja obce ( PHSR),
- realizáciu výmeny chladiaceho zariadenia v dome smútku,
- kúpu, príp. zámenu pozemkov medzi obcou a Prešovským
samosprávnym krajom, potrebnú k realizácii rekonštrukcie
chodníka na ul. Sládkovičovej,
- žiadosť o dotáciu pre DFS Ondavka na Medzinárodný folklórny festival v Rumunsku,
- Plán kontrolnej činnosti na rok 2016,
- Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2015,
- žiadosť o dotáciu pre Evanjelickú cirkev,
- žiadosť o dotáciu pre FK Hencovce,
- žiadosť o dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev,
- rozpočet na rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- viacročný rozpočet na r. 2018-2019,
- správu audítora za rok 2015,
- kontrolu plnenia uznesení,
- informáciu o súdnom spore,
- ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly v roku 2016,
- stanovisko hlavnej kontroly k návrhu rozpočtu na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na:
- VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za TKO
na rok 2017,
- VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v MŠ a školských zariadení,
- VZN o miestnom poplatku za rozvoj,
- VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Hencovce,
- VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
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MIESTNE DANE na ROK 2017
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 záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
č.5/2016.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
na rok 2017 – podáva do 31.januára zdaňovacieho obdobia (r.2017) 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...).
Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť
príslušnému správcovi dane (Obec Hencovce)
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú
zmenu týchto skutočností nahlásiť do 30 dní.

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.
Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane a zaniká 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už
nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Oznamovacia povinnosť: Daňovník je
povinný písomne oznámiť:
a. vznik daňovej povinnosti do 30 dní od dňa
vzniku daňovej povinnosti. Pri prihlásení je potrebné vyplniť príslušné tlačivo Priznanie k dani za psa .
b. zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť tlačivo Priznanie k dani za psa (čiastkové).

Daň za psa – v obci Hencovce je sadzba dane 6 €
a 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:

Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo
právnická osoba a ktorá má v obci trvalý pobyt,
prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená užívať
nehnuteľnosť na území obce.
Poplatok na rok 2017 za osobu je 8 €, ktorý je
potrebné zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia.

Upozorňujeme občanov, že pri zbere komunálneho odpadu sa odpad vyváža iba zo smetných nádob (plastové a pozinkované nádoby
na odpad) a vriec červenej farby s označením
Komunálny odpad. Ostatné vrecia a kovové
nádoby - sudy naplnené komunálnym odpadom nebudú vyvážané.
Dňa 1.7.2016 nadobudlo účinnosť VZN č. 3/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Hencovce.
- §6 Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
- ods. 2 počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom do 6 osôb v domácnosti má
nárok na 1 zbernú nádobu. Domácnosť, ktorá
má viac ako 6 členov, má nárok na ďalšiu smetnú
nádobu.
Občania, ktorých počet v domácnosti nepresiahol 6 osôb a vykladajú viac smetných nádob,
budú platiť za každú ďalšiu smetnú nádobu
nový poplatok.
Občania si môžu zakúpiť na obecnom úrade „červené vrecia s logom Fúra“ na odpad a to
1 ks za 1,32 €
a taktiež si môžu zakúpiť na obecnom úrade kuka
nádoby na odpad:
plastová kuka nádoba
120 l
25,V roku 2017 dostanú občania do každej domácnosti bezplatne vrecia na separovaný zber
a to - modré vrecia na papier
zelené vrecia na sklo
žlté vrecia na plasty
červené vrecia na kovové obaly
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Informácia o súdnom spore
V minuloročnom čísle novín som Vás informoval o súdnom spore, ktorý je vedený na Okresnom
súde vo Vranove nad Topľou. Po dlhom čase súd č.
k. 13C/136/2015-131-, IČS: 8815202745 vydal Rozsudok v mene Slovenskej republiky, kde rozhodol, že
žalobu zamieta. Súd vykonal dokazovanie so žalobným návrhom a jeho prílohami, výpoveďou žalobcu,
vyjadrením žalovaného k žalobe a jeho prílohami, vyjadrením intervenienta, výpoveďami svedkov, ohliadkou na mieste samom a vyjadreniami strán konania.
„Teda súd uzatvoril, že predmetná nerovnosť na
chodníku s odkazom na príslušné ustanovenia vyhlášky nebola takou závadou, ktorý by neumožňovala

bezpečnú chôdzu žalobkyne pri zvýšenej opatrnosti a
že táto súčasne nespĺňa podmienky závady ako ich
ustanovuje vyhláška v § 12 ods. 2 a ani jednu zo závad, ktoré v ďalšom príkladmo vymenováva. Tým nie
je splnená jedna zo základných podmienok pre vznik
prípadnej zodpovednosti žalovaného ako správcu
miestnej komunikácie, preto súd žalobu v celom rozsahu zamietol.“
Rozsah žaloby v akom sa vydalo rozhodnutie žalobcu napadol a podal odvolanie na Krajský súd Prešov,
cestou Okresného súdu Vranov nad Topľou. Znamená
to, že prípad je naďalej otvorený, nehovoriac o finančnom dopade pre advokátov ( to sú Vianoce!).

K ZÁMENE POZEMKOV
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Stavanie mája

Stavanie mája

Deň matiek

Hencovský guláš 2016

Deň matiek

Hencovský guláš 2016
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MDD

MDD

Jánske ohne 2016

Jánske ohne 2016

DFS Ondavka na festivale v Rumunsku

DFS Ondavka na festivale v Rumunsku

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
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SILVESTER 2016

		
Pozývame občanov na spoločné zapálenie ohňostroja
31.12.2016 o polnoci
( v strede obce – v parku)
a zároveň aj k spoločnému privítaniu Nového roka 2017.
					 Starosta obce
			 a obecné zastupiteľstvo

PLESY
Plesy v obci:
21. január 2017 – ples Materskej školy Hencovce
v KD Hencovce
04. február 2017 – Obecný ples v KD Hencovce
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Hencovské holuby opäť najrýchlejšie

ZO-CHPH v Hencovciach na svojej výročnej členskej
schôdzi 18.12.2016 bilancovali tohtoročnú sezónu. A že
sa bolo čím pochváliť, svedčia výsledky hencovských
holubárov v rámci OZ-MI, čo je praktický región Zemplín. Teda v konkurencii cca 80 holubárov Zemplína sme
mali v prvej 10-tke až 5 našich členov, a to v poradí :
1. Jozef Titko – majster oblasti
3. Milan Haňov
4. František Ilčišin
6. František Šimko
7. Ladislav Gajdoš
Z Hencovčanov je dlhodobo najlepší holubár Milan
Haňov, naopak najrýchlejšie holuby na tratiach do 500
km sedia na holubníku Jožka Tomáša. V roku 2016
azda najlepšie meno nášmu klubu, a tým pádom aj
obci urobil ročný holub p. Titka, ktorý postúpil na sve-

tovú výstavu do Belgicka, kde bude pod hlavičkou ZOHencovce reprezentovať Slovenskú republiku. Gratulujeme!
Tento holub je asi taký šprintér, ako napr. Sagan v
cyklistike. Záverom by sme chceli poďakovať starostovi obce p. Ing. Štefanovi Kovaľovi, ako aj obecnému
zastupiteľstvu za pomoc, ktorej sa nám od nich dostáva. Veríme, že to tak bude aj do budúcnosti, za čo sa
mi budeme snažiť dosahovať výsledky, ktoré budú robiť dobre meno naším členom aj obci Hencovce.
Dúfam, že ešte dlho budú Hencovčania vídať holubárov celé leto cez víkendy pri našej klubovni, kde
holuby nasadzujeme na pretek, resp. v nedeľu ho vyhodnocujeme.
P.S. ... a budú sa pýtať: „To tí chlapi nemajú inej
roboty?“ No keby vedeli koľko je tej roboty s holubmi...

Z kroniky Hencoviec
Stav obyvateľov k 19.12.2016: 1325
PRIŠLI MEDZI NÁS
08.02.2016		
11.03.2016		
22.04.2016		
06.05.2016		
12.05.2016		
21.05.2016		
06.06.2016		
13.07.2016		
24.07.2016		
28.07.2016		
10.08.2016		
11.09.2016		
21.09.2016		
01.10.2016		
03.11.2016		
08.11.2016		

Ema Jackaninová
Adam Ferenc
Jakub Bugra
Martin Kotlár
Alžbeta Sciranková
Lukáš Kužma
Matej Baláž
Natália Haňová
Matias Ferko
Richard Ondovčák
Viktória Gajdošová
Barbora Bubnárová
Patrik Gajdoš
Peter Vencel
Eliška Haňová
Matej Lojan

ODIŠLI DO VEČNOSTI
12.01.2016		
30.01.2016		
27.02.2016		
18.03.2016		
29.03.2016		
13.05.2016		
26.05.2016		
28.05.2016		
28.05.2016		
08.07.2016		
14.08.2016		
27.11.2016		
02.12.2016		
12.12.2016		

Michal Pavlišin
Anna Tomková
Ján Rákovci
Michal Kačkoš
Anna Tomková
Slavomír Ondik
Michal Hudacký
Ján Fabian
Anna Gašparová
Ján Durkaj
Žofia Kolesárová
Anna Dudašová
Verona Šimková
Božena Miklošová
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Vážení spoluobčania, futbaloví fanúšici,

Skončila sa jesenná časť
futbalovej sezóny 2016/2017,
po ktorej musíme skonštatovať,
že naši futbalisti dôstojne reprezentujú našu obec. Sú to najmä
dorastenci, ktorí sú momentálne na čele tabuľky. V prípade,
že by v jarnej časti podávali
rovnako dobré výsledky, mohlo by sa im podariť zopakovať
úspech a získať Majstra okresu.
Držíme palce. Žiaci sú tiež na
veľmi peknom 3. mieste.
A-mužstvu mužov sa darí
plniť cieľ, ktorý si dali pred začiatkom sezóny a to držať sa
v strednej časti tabuľky, keď
sú momentálne na krásnom 3.
mieste.
Sme presvedčení, že spomenuté úspechy futbalových
družstiev OFK Hencovce sú výsledkom dlhodobej snahy vedenia klubu napredovať a vytvárať
prostredie a podmienky vhodné
pre rozvoj tak pre našich najmladších ako aj starších športových talentov obce.
Aj keď sa to nezdá ale súčasné vedenie klubu sa venuje
hencovským deťom a dorastu
už viac ako 15 rokov. Je asi
vhodný čas na malú rekapituláciu čím si prešlo, čo dosiahlo
a čo sa zatiaľ nepodarilo. Spomenieme len obdobia rokov,
keď sa hralo na starom ihrisku
za Ondavou, kde prístup, hracia plocha a úprava okolia boli
pod akúkoľvek úroveň no ani to
neodradilo a nezobralo snahu o
uskutočnenie niečoho …. vyhral
sa okres a postup vyššie. Ďalšie
ťažké obdobie nasledovalo keď
už hracia plocha nevyhovovala a museli sme hrať domáce
zápasy na ihrisku na Rodinnej
Oblasti, či u najväčšieho rivala v
Sedliskách, teda úplne bez akéhokoľvek domáceho zázemia.
Všetko bolo oveľa náročnejšie
zabezpečiť mimo obce. Nehovoriac o hráčoch či fanúšikoch
lebo len ten kto hral futbal pozná silu, keď sa hrá „doma“ .
Nikoho vtedy nezaujímalo ako
a prečo to vlastne robíme. No
otvorene povedané elán a nasadenie hráčov nám nedovolila
vzdať sa ani za tých podmienok, ktoré sme mali. Nechceme
rozvíjať žiadne hypotézy, ale
keby sme vtedy skončili ako fut-

balový klub asi by nový areál pri
Bukóze nebol ani v pláne. Opak
sa stal skutočnosťou a vedenie
obce vytvorilo podmienky a zrealizovalo výstavbu športového
(futbalového) areálu, ktorý nám
mnohé obce môžu závidieť, aspoň čo sa týka hracej plochy.
Samozrejme k futbalu patríte a ste jeho súčasťou aj Vy
fanúšikovia a práve pre Vás a
na Váš podnet (cez petíciu, ktorú podpísalo 358 občanov sme
predložili opätovne žiadosť o vybudovanie tribúny teda miesta
na sedenie a ochranu pred zlým
počasím, lebo aj vtedy sa futbal
hrá). No tento „zápas“ sme na
10. zasadnutí obecného zastupiteľstva prehrali v pomere 4:5.
Návrh bol predložený po tretí krát, no pre nás z nepochopiteľných dôvodov piati poslanci
ho nepodporili. Ich argumentom bolo, že obec už na futbal
dáva dosť a že sú peniaze
potrebné na iné projekty obce
(chodníky, chladnička v dome
smútku, obecný traktor, zeleň
v obci...). Ten kto bol prítomný na zasadnutí avšak týmto
ich argumentom nerozumel,
nakoľko starosta spolu s prísediacou hlavnou kontrolórkou
obce, ako aj ekonómkou obce
im to vyvrátili, že obec má momentálne dostatok peňazí na
všetky projekty vrátane tribúny
(budeme citovať pána starostu:
„Peniaze máme nakoľko sme
šetrili a pripravovali sa na tieto
projekty, jedná sa o suma 151
000 EUR tak neviem čomu nerozumiete?“ ). Ale asi platí, kde
nie je vôľa tam cesty niet.
Mrzí nás, že sme nenašli
spoločnú reč a že žiadosť a
pripomienky ohľadne potreby
tribúny prítomných občanov
na zastupiteľstve boli piatimi
poslancami úplne ignorované
a o čo horšie, že nevedeli im
vysvetliť žiadny reálny dôvod,
prečo s tribúnou nesúhlasia prípadne sa nevyjadrili vôbec. No
názor si urobí každý sám. Snaha a chcenie jedných v tomto
prípade nestačia, skôr naopak
vyvolávajú bezdôvodnú nevôľu.
Sme presvedčení, že tak
ako v mnohých obciach je
práve futbal dôležitou nielen
športovou, ale aj spoločen-

skou udalosťou. No náš názor
nezdieľa väčšina poslancov a
nie je v našich silách bojovať
o ich priazeň, či už pri schvaľovaní rozpočtu klubu, alebo aby
sme im museli vysvetľovať
prečo sa musí ihrisko hnojiť či
kosiť a že tribúna, ktorá by sa
mohla využívať aj na ostatné
akcie obce ako športový deň
detí, pouličný turnaj, je v dnešnej dobe samozrejmosťou.
Úprimne si myslíme, že je
čas dať priestor aj ďalším poslancom alebo nadšencom
futbalu, ktorí povedú našu mládež ako aj klub v jeho ďalších
rokoch.

Na záver by sme sa chceli
úprimne poďakovať všetkým
aktívnym hráčom za ich prístup
a nasadenie a tiež nesmieme
zabudnúť na všetkých tých,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapojili do organizácie práce
okolo futbalu žiakov, dorastencov a mužov a ktorí dobrovoľne
svoj čas rozdeľovali medzi rodinu a futbal bez finančnej náhrady - aj ich nadšenie bolo pre nás
hnacím motorom.
Taktiež Vám chceme popriať
požehnané Vianoce a všetko
dobré v Novom roku 2017.
Za OFK Hencovce predseda
Ing. Ján Valčo.

Tabuľky :
Žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8

FK Vechec
ŠK Sačurov
OFK Hencovce
OFK Tatran Bystré
OcŠK Seč. Polianka
FK Sedliská
FK Soľ
TJ Družs. N. Hrušov

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
4
4
3
2
1
0

1
0
2
0
1
0
0
0

0
1
1
3
3
5
6
7

61:4
31:12
45:13
21:15
19:15
10:38
6:43
2:55

19
18
14
12
10
6
3
0

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
3
3
2
2
2

0
1
0
1
0
0
0
0

1
1
3
3
4
5
5
5

24:12
26:16
20:14
14:13
11:17
15:18
11:20
16:27

18
16
12
10
9
6
6
6

1 FK Soľ
13 12 1 0
2 TJ Jasenov
13 12 0 1
3 OFK Hencovce
13 6 5 2
4 FK Kamenica nad C.
13 6 2 5
5 TJ Ptava NV Ptičie
13 6 1 6
6 TJ Družs. N. Hrušov
12 5 3 4
7 FK Kochanovce/Brekov 13 6 0 7
8 OFK AGRIFOP Stakčín 13 4 4 5
9 ŠK Sačurov
13 5 0 8
10 OcŠK Seč. Polianka
13 4 1 8
11 TJ Tvarona Ulič
13 3 3 7
12 FK Sedliská
13 2 2 9
13 OFK Tatran Bystré
13 1 2 10
14		 TJ Šimonka Čierne n.T.		(odstúpené)

35:7
39:16
26:12
20:21
26:25
26:19
23:21
18:23
23:25
16:28
22:36
20:41
11:31

37
36
23
20
19
18
18
16
15
13
12
8
5

Dorast
1
2
3
4
5
6
7
8

OFK Hencovce
OcŠK Seč. Polianka
ŠK Sačurov
FK Soľ
TJ Družs. N. Hrušov
FK Sedliská
OFK Tatran Bystré
FK Vechec

Muži
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