HENCKOVSKÉ
OZNAMY
Ročník IX. Číslo 1
Na vianoce pokoj v duši,
šťastie, ktoré nič nezruší.
V novom roku veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Vážení spoluobčania,
Nastal čas vianoc, sviatok lásky, porozumenia a pokoja. Nadišiel
čas, na ktorý sme už všetci netrpezlivo čakali. Čas kedy nám na tvári
vyčarí úsmev i tá najmenšia maličkosť. Čas keď sa stretávame so
svojimi milovanými, keď pociťujeme ničím nenahraditeľnú rodinnú
lásku, to rodiné puto, ktoré nás spája. Prebúdza v nás pocit šťastia,
pohody a spolupratričnosti.
Vianoce prichádzajú a po niekoľkých dňoch odchádzajú. S ich
príchodom vchádza do našich sŕdc milota a pokora, škoda však, že
nie je v ich moci pri odchode odniesť zo sebou aj všetku ľudskú zlobu
a zášť. Skúsme porozmýšľať akí sme my ľudskí a úctiví k ostatným
ľuďom a k svojmu okoliu, a to nie len počas Vianoc, aj keď práve
Vianoce sú sviatky roka a sú o ľudskosti a úcte. Máme príležitosť
zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť naše skutky,
vykonané i nesplnené sľuby. Na to všetko sú tu Vianoce.
Z príležitosti týchto prekrásnych sviatkov Vám chcem popriať
dobrej pohody, blaženej chvíle, vzájomnej úcty a krásnej ľudskosti.
Želám Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky
a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi.
Prajem Vám úspešný vstup do nového roka, nech Vás počas neho
sprevádza zdravie a šťastie. Prajem Vám vnútornú silu a radosť z
malých i veľkých vecí života. Prajem Vám krásne Vianoce, pokoj v
duši, ktorý nech sa udrží po celý budúci rok
Viera Nemcová,
starostka obce

Vianočný príbeh
Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta
Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola
v po žehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I
porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v
jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. Lukáš 2,4-7
Kto z nás by nepoznal Vianočný príbeh? Už od detstva nám
bol rozprávaný, čítaný a taktiež aj spievaný. Možno teda povedať, že
zo všetkých príbehov z Biblie, je tento príbeh pre nás najbližší. Veď
je to krásny príbeh narodenia dieťaťa menom Ježiš. Už výnimočnosť
tohto mena veľa hovorí. Jeho hebrejský ekvivalent Jehošua v preklade
znamená Hospodin je Spása, Záchrana. Význam tohto mena veľa napovedá o pravej Božej podstate i význame príchodu narodenia Ježiša.
Veď sa len pozrime ako prišlo na svet toto malé dieťa. Iste
dobre poznáte, veď i Božie slovo o tom hovorí, ako rodičia prichádzajú do rodného mesta Betlehema, kde sa musia na základe cisárovho
nariadenia prihlásiť. I Jozef pochádzajúci z Betlehema tak urobil aj

December 2011

so svoju tehotnou snúbenicou a klope na dvere ľudí žijúcich v meste.
Možno si povieme, aké to muselo byť kruté od ľudí, že toto mladé
dievča neprijali vidiac jej vysoké štádium tehotenstva. Možno si povieme, aké to muselo byť ťažké pre Jozefa a Máriu, že im pred nosom
zatvárali dvere. Isté je jedno: všade bolo plno, nebolo už viac mieste,
kde by mohli hlavu skloniť. Nepríjemný pocit. Nik vás nepozná, nik
vás neprijme, každý sa radšej odvracia od vás chrbtom. Keď klopete,
neotvárajú, keď prosíte neodpovedajú. Boli ste, alebo možno ste teraz
aj vy v podobnej situácii? Nik vám nerozumie, nik vás nepovzbudí,
nik nepodá pomocnú ruku a sami sa topíte vo finančných, sociálnych,
vzťahových problémoch? Ak áno ste na tom podobne, ako rodina, ktorá sa ponevierala od dverí k dverám pre 2000 rokmi v Betleheme.
Zaujímavosť tohto príbehu je však v tom, že tam kde je človek premožený bezmocnosťou a je unášaný neistotou zajtrajška, tam
vstupuje na scénu Božia moc. Predstavme si nocľaháreň, do ktorej by
bolo umožnené Jozefovi a Márii vstúpiť. Predstavme si dav ľudí, ktorý
by sa musel prizerať na ženu v pôrodných bolestiach. Ako by znášali
krik prvorodičky pri každej kontrakcii? A ako by znášalo malé dieťatko množstvo prizerajúcich sa ľudí, veľký ruch davu a nedostatok miesta. Božia moc však tejto rodine dovolila nájsť si jednu tichú, osamelú
maštaľku s jasličkami, kde v pokoji, pod strechou mohlo prísť na svet
Božie dieťa.
Pre nás je to dnes samozrejmosť, že sa Ježiš narodil v maštaľke v provinčnom mestečku menom Betlehem. No v momente, keď
sa dieťa pýtalo na svet to pre Jozefa a Máriu vôbec nevyzerala ako
situácia, ktorú by im mohol ktokoľvek závidieť. Možno už sám Jozef
upadal do zúfalstva a sklamania, že sa nenašiel nik, kto by pomohol.
A tak sa maštaľ stala útočiskom. To čo sa mohlo zdať ako prehra, ako
sklamanie, ako zlyhanie ľudstva i samotnej Božej pomoci sa napokon
stalo požehnaním. Lebo tam, v maštali bol pokoj, miesto a priestor na
oddych pre túto unavenú rodinu.
Možno sme už boli aj my sklamaní, možno nás niekto opustil, možno niekto oklamal. Sme unavení, vysilení, vystresovaní z toho
čo sme prežili a možno aj z toho čo je ešte pred nami. Tento Vianočný príbeh nás môže posilniť a potešiť. Boh totižto, aj keď my to už
vzdávame ponúka nové riešenie, keď nevládzeme dvíha nás, keď sme
sklamaní povzbudí. Možno sa nám naša súčasná situácia zdá byť neriešiteľná. Možno sme ako Jozef stojaci pred privretými dverami naplnení sklamaním a neistotou. Ale Pán Boh má pre nás riešenie. Pán
Boh sa postaral o Máriu, Jozefa i dieťa. Cez zdanlivo drsnú skúšku ich
previedol k pokoju. Boh sa o nich postaral. Takto dnes Pán Boh koná
aj v našich životoch. Vstupuje a zachraňuje aj nás. Prevádza nás cez
skúšky, bolesti, smútok aj sklamania a otvára nové možnosti k lepšiemu a dokonalejšiemu
Prajem vám milí občania Henckoviec, aby každá skúška,
každá prekážka, ktorá sa vyskytne vo vašich životoch vám umožnila
vidieť a cítiť Božiu pomoc. Prajem vám, aby ste v narodenom dieťati
videli aj vy nádej pre ľudstvo, nádej nielen pre túto časnosť, ale najmä
pre večnosť. Boh má s nami dobrý plán a vedie nás i cez ťažkosti
k pokoju a radosti. Bolo to tak v prípade Jozefa a Márie a tak je tomu
aj pri nás dnes. Len otvorme svoje srdce, aby sme mohli vidieť, že Boh
skutočne koná. Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá
bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán
Mgr. Miroslav Maťo
farár eavc Henckovce
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach v roku 2011 zasadalo 8 x
Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo a prijalo nasledovné uznesenia:

1.ustanovujúce zasadnutie OZ – 27.12.2011

1.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Henckovce Viera Nemcová zložila
zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ján Dovec, Ján Ďurán, Erika Jancová, Ing. Tibor
Krčmár, Bc. Marek Revaj.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach poveruje poslanca Ing.Tibora
Krčmára zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisí a voľba predsedov komisií
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
A. z r i a ď u j e
komisie, a to:
1. finančnú komisiu
1. komisiu pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
2. komisiu pre kultúru, šport, mládež a školstvo
3. komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
B. v o l í
1. predsedu komisie finančnej Bc.Mareka Revaja
2. predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania
sťažností Jána Ďurána
3. predsedu komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež Jána Dovca
4. predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Eriku Jancovú
členov komisie : a) poslancov – Ing.Tibora Krčmára, Bc.Mareka
Revaja, Jána Dovca, Jána Ďurána
C. u k l a d á
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby)
4. Určenie mesačného platu starostu
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach u r č u j e v súlade so
zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní
pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,65 násobku priemernej
mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

2. zasadnutie OZ - dňa 21. februára 2011

.Návrh a schválenie rozpočtu obce Henckovce na rok 2011
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje rozpočet obce

Henckovce na rok 2011.
2.Návrh rozpočtu obce Henckovce na roky 2012 a 2013
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí
A/ s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2012
B/ s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2013
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Henckovce na rok 2011.
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Henckovce na rok
2011.
4. Plán práce hlavného kontrolóra obce Henckovce na 1. polrok
2011.
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie plán práce
hlavného kontrolóra obce Henckovce na 1. polrok 2011.
5. Návrhy a voľba členov jednotlivých komisií OZ v Henckovciach
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach v o l í
1). členov komisie finančnej v tomto zložení: Ing.Tibor Krčmár, Ján
Dovec, Ján Ďurán, Erika Jancová
2). členov komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania
sťažností v tomto zložení. Štefan Leštach, Ing.Tibor Krčmár, Ján Janco, Štefan Tomi
3) členov komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež v tomto zložení:
Iveta Dovcová, Štefan Kalina, Mária Kalinová, Ing.Roman Nemec
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje odpredaj obecného
pozemku registra „C“ parc.č. 199/3 o výmere 287 m2 pre Štefana
Bubenčíka s manželkou Barborou rod. Kónyovou v cene 1,33 € za
jeden m2.
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje Ing. Tibora Krčmára
za člena školskej rady materskej školy v Henckovciach, ako zástupcu
obce Henckovce na obdobie r. 2011-2014
8. Rozhodnutie zamestnávateľa o zmene organizačnej štruktúry v materskej škole v Henckovciach k 1. aprílu 2011.
Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie zmeny v
organizačnej štruktúre v materskej škole v Henckovciach, zníženie
stavu zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti v materskej škole s
cieľom úsporných opatrení a zvýšenia efektívnosti práce s účinnosťou
od 1.apríla 2011. Ruší sa celý pracovný úväzok práce školníčky
a upratovačky od 1.apríla 2011. Prevádzka materskej školy bude
riešená ostatnými pracovníkmi materskej školy a obce kumuláciou
práce

3. zasadnutie OZ - dňa 2. mája 2011

1.Obnova Komunálneho kontokorentného úveru od OTP banky Slovensko na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
obce.
Uznesenie č.13
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s obnovou Komunálneho kontokoretného úveru od OTP Banka Slovensko, a.s., vo výške: 6.639,- €, na
preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami obce.

4.zasadnutie OZ - dňa 23.mája 2011

Plnenie rozpočtu obce Henckovce za rok 2010.
Uznesenie č.14
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu obce Henckovce
za rok 2010
Uznesenie č.15
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Henckovce
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
za rok 2010
Uznesenie č.16
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu obce a záverečnému účtu obce Henckovce
za rok 2010.
4..Povodňový plán obce Henckovce.
Uznesenie č.17
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Povodňový plán obce Henckovce.
5.Nová smernica o verejnom obstarávaní – zmena zákona o verejnom
obstarávaní
Uznesenie č.18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu o verejnom obstarávaní
6.Doplnenie rozpočtu obce Henckovce na rok 2011. Z dôvodu, že
do rozpočtu obce Henckovce na rok 2011 nebola zahrnutá realizácia
úhrady dotácie z PPA na rekonštrukciu miestnych komunikácií a splácanie úveru na MK.
Uznesenie č.19
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie rozpočtu obce Henckovce na rok 2011 a to: navýšením v príjmovej časti: v kapitole 221
dotácie a transfery položka 322001 refundácia z PPA na rekonštrukciu
miestnych komunikácií vo výške 148383,- € a navýšením vo výdavkovej časti v kapitole 0170 splátky úveru položka 821005 vo
výške 148 383 €.
Uznesenie č.20
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu starostke obce vo výške 5
% zo súčtu platov za 1. štvrťrok 2011 s prihliadnutím na náročnosť a
kvalitu funkcie.

5. zasadnutie OZ - dňa 13.júna 2011

Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach určuje s účinnosťou od 01.júna
2011 starostke obce Viere Nemcovej mesačný plat vypočítaný
podľa § 3 a § 4 ods.1 bod 7 zákona č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvýšený o 30 % podľa § 4 ods.2 cit.zákona.

6. zasadnutie OZ – dňa 26. septembra 2011

1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Henckovce
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s .návrhom Všeobecne
záväzného nariadenia č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na
území obce Henckovce
2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na
území obce Henckovce
Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s .návrhom Všeobecne
záväzného nariadenia č.3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Henckovce
3..Návrh Dodatku č.1/2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Henckovce o poplatkoch v školstve č.01/2008.
Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s .návrhom . Dodatku č.1/2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Henckovce o
poplatkoch v školstve č.01/2008.
4. Plnenie rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2011
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje čerpanie rozpočtu
obce Henckovce za 1. polrok 2011.
5. OCHES-Fafrák Ján, Henckovce č.50 -žiadosť o prenájom obec-

ného pozemku
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s užívaním pozemku
pred rodinnými domami so s.č. 94 a 95 za miestnou komunikáciou pre
OCHES-Ján Fafrák, Henckovce, bez náhrady vzniknutej škody pri
budúcej úprave brehov potoka a súhlasí s jednoduchou úpravou tohto
pozemku.

7. zasadnutie OZ - dňa 28.novembra 2011

1.Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2011 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Henckovce
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach sa uznáša a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Henckovce
2.Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na
území obce Henckovce
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach sa uznáša a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce
Henckovce
3..Dodatok č.1/2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Henckovce o poplatkoch v školstve č.01/2008.
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach sa uznáša a schvaľuje Dodatok č.1/2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Henckovce o
poplatkoch v školstve č.01/2008.
4. Prvá úprava rozpočtu obce Henckovce za rok 2011
Uznesenie č. 30
A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k prvej úprave rozpočtu z a rok 2011.
B/Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje prvú úpravu
rozpočtu obce Henckovce za rok 2011 a to navýšením v príjmovej
časti o 12791,- € a vo výdavkovej časti o 12791,- € a presunmi medzi
kapitolami a položkami rozpočtu o + 8121,- € a - 8121,- €.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce č.5/2011 o
dani z nehnuteľnosti na rok 2012 na území obce Henckovce
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s .návrhom Všeobecne
záväzného nariadenia č. 5/2011 o o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
na území obce Henckovce
6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Henckovce
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s .návrhom Všeobecne
záväzného nariadenia č.4/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Henckovce.
7. Obchod servis – Viera Fafráková, Henckovce č.50 -žiadosť o schválenie otváracej doby v novootvorenej prevádzke EXPRESSO s.č. 94
v Henckovciach
Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje
A/ otváraciu dobu v prevádzke EXRESSO s.č. 94 v Henckovciach,
pre Vieru Fafrákovú, Henckovce č. 50 nasledovne: pondelok, utorok,
streda, štvrtok a nedeľa od 12.00 hod. do 22.00 hod a piatok a sobota
do 12.00 hod. do 24.00 hod.
B/ v prípade rodinných osláv, výročí v uzavretej spoločnosti otvorenie
prevádzky podľa potreby.
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
8. zasadnutie OZ - dňa 14.decembra 2011

1.Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce
č.5/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 na území obce Henckovce
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach sa uznáša a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o o dani z nehnuteľnosti na
rok 2012 na území obce Henckovce
2.Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2011 o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Henckovce

Čo sa v roku 2011 v obci urobilo
⁃ previedla sa rekonštrukcia miestnej komunikácie pod
železničnou traťou – obec prostriedky na rekonštrukciu
získala z mimoriadneho fondu Lesov SR, š.p. Banská
Bystrica vo výške 10500,- €
⁃ z Nadácie konta Orange obec dostala finančný dar vo
výške 1900,- € na obnovenie pôvodnej architektúry dedinskej studne pod parkom
⁃ na kultúrnom dome bola prevedená údržba strechy
náterom strešnej krytiny
⁃ v spolupráci s Pamiatkovým úradom v Rožňave bola
v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ poskytnutá
finančná dotácia z Ministerstva kultúry na rekonštrukciu
prepojovacej striešky na kostole „Všetkých svätých“ v
Henckovciach.
Komunálny odpad a miestny poplatok za komunálny odpad
Kto je pôvodca odpadu a držiteľ odpadu
• pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie týchto
odpadov
• pôvodca odpadu je každý občan
• držiteľ opadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo
právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov pri nakladaní s odpadmi
• zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
• užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
• platiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
• Je zakázané vytvárať nelegálne skládky odpadu
Povinnosti vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti
• zabezpečiť opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti pred umiestnením odpadu cudzou osobou v rozpore s platnými právnymi
predpismi.
Zvýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad od 1.1.2012
• dôvodom zvýšenia je skutočnosť, že náklady obce na zber, odvoz
a likvidáciu komunálnych odpadov sú dlhodobe vyššie ako príjem
poplatkov za túto činnosť od občanov.
• náklady obce za odvoz komunálneho odpadu sú 4890 €, príjmy
od občanov za miestny poplatok za komunálny odpad je 1950 €,
rozdiel dopláca obec zo svojho rozpočtu vo výške 2940 €, čo je
viac ako 50 % na úkor iných činností.
• poplatok sa zvyšuje zo 7 € na 9,12 €.

Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach sa uznáša a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Henckovce.
3.Rozpočtové provizórium obce Henckovce vo výške 1/12 z rozpočtu
obce Henckovce za rok 2011 na mesiace január a február 2012.
Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové provizórium obce
Henckovce vo výške 1/12 z celkového čerpaného objemu rozpočtu
obce Henckovce za rok 2011 na mesiace január a február 2012.
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č.4/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce HENCKOVCE
Úvodné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach podľa § 11 ods.4 písm. D/
zák. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
rozhodlo, že v náväznosti na § 98 zák. č. 582/2004 Z.z. O miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zavádza s účinnosťou od 1.1.2012 miestne dane a miestny
poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
/ďalej len „poplatok“/ sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce Henckovce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým
je
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý
nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha /ďalej len „nehnuteľnosť“/
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
c/ právnická osoba alebo FO podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
U osôb uvedených v bode b) a c) sa od 1.1.2012 zavádza množstvový
zber KO.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ tohto ustanovenia v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť
vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, aj
na jeho základe
a/ užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie
v zariadení na to určenom
b/ je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
c/ užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť,
ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d/ v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva,
vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci
výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Ak obec určí poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec
vyberá a za vybraný poplatok ručí :
a/ vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a
za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedošlo
k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok
alebo obec /ďalej len platiteľ/. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne
dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie
poplatku obci ručí platiteľ.
(6) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a/ žije v spoločnej

domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov
tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie na iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto
skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.
(7) Poplatková povinnosť vzniká dňom , ktorým nastane skutočnosť
uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká
dňom ,ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(8) Sadzba poplatku pre osoby uvedené v § 7, odst.2. bod a) je 0,025 €
za osobu a kalendárny deň.
Sadzba poplatku pre osoby uvedené v § 7, odst.2 bod b) a c) u ktorých
je zavedený množstvový zber je 0,015 € za 1 liter.
(9) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má
vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia
určeného obcou , za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene
už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu /ďalej len „identifikačné údaje“/, ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b/ alebo písm c/ tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
identifikačné číslo /IČO/,
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
podľa § 77 ods. 7 zák. o miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach / ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením
predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje
zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych
daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku
(10) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak
zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola
vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(11) Poplatok pre poplatníkov uvedených v § 7, odst.2. bod a) vyrubí
obec platobným výmerom na príslušný kalendárny rok.
Poplatníci uvedený v § 7, odst.2 bod b) a c) hradia poplatok na základe
vystavenej faktúry.
(12) Splatnosť poplatku :
a/ v štyroch rovnakých splátkach ak poplatok vyrubený FO presahuje
sumu 50,- € a to I.splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti PV , II.splátka najneskôr do 30.júna, III.splátka najneskôr do
30. septembra a IV.splátka najneskôr do 31. októbra príslušného roka
v hotovosti do pokladne OcÚ, príp bezhotovostne na účet obce Henckovce vedený v OTP banke Slovensko, číslo účtu 9747389/5200.
b/ ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje sumu 50,€ je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia platobného výmeru
a to v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bezhotovostne
na účet obce Henckovce vedený v OTP banke Slovensko, číslo účtu
9747389/5200.
c/ u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov(§ 7, odst.2 bod
b)c) - je poplatok splatný naraz a podľa dátumu splatnosti uvedenom
na vystavenej faktúre.
(13) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa ods. 9 zistí, že
poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na
zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujú-
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č.4/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce HENCKOVCE
com mesiaci po ukončení mesiaca v ktorom táto skutočnosť nastala.
(14) Ak poplatník uvedený v § 7, odst.2 bod a) uhradil obci vyšší
poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi
vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru
alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od
skončenia kalendárneho roka, za ktorý bol poplatok uhradený v hotovosti z pokladne OcU. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako
3, €.
Ak poplatník uvedený v § 7, odst.2 bod b) c) zapojený do množstvového
zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti
vzniknutý rozdiel do 60 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti dobropisom k faktúre a v hotovosti z pokladne OcU.
Odpustenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
(1) Správca dane poplatok v zdaňovacom období odpustí, ak poplatník
v určenom období sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraniční.
Pre účely uplatnenie odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo
dvanásť mesiacov zdaňovacieho obdobia.
(2) Podmienkou na odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z
ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava alebo zdržiaval
v zdaňovacom období dlhodobo v zahraničí. Dátum vystavenia
dokladu, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa
uplatňuje nárok na odpustenie poplatku vrátane uvedenia dátumu od
kedy do kedy bol (alebo bude) poplatník v zahraničí. Doklad preukazujúci danú skutočnosť je:
● potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného
pomeru - alebo
● pracovná zmluva – l alebo
● potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v
zahraničí – alebo
● doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr.úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie) alebo
potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenia za akademický rok predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a potvrdenia za akademický rok
aktuálneho zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenia za všetky semes-

tre aktuálneho zdaňovacieho obdobia.
Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku najneskôr do 30. novembra príslušného zdaňovacieho
obdobia podaním žiadosti v tejto lehote nepredloží príslušné doklady,
podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie
zaniká.
Určenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1)
Obec určuje poplatok na určené obdobie, ktorým je
kalendárny rok pre poplatníkov podľa § 7, odst.2 písm. a) ako :
a/ súčin sadzby poplatku /0,025 €/ a počtu kalendárnych dní
v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa
§ 7 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať .
b/ súčin počtu odvozov v kalendárnom roku ,konkrétnej sadzby poplatku /0,015 €/, objemu zbernej nádoby a počtu zberných nádob ak ide
o poplatníka podľa § 7 ods.2 písm.b) a písm.c)
Spoločné a záverečné ustanovenia
Záverečné ustanovenia
(1)
Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto VZN obce Henckovce sa uznieslo a schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Henckovciach dňa 15.12.2011 uznesením č.35.
(3)
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje doteraz platné VZN
obce Henckovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2008 z 10.11.2008 a
Doplnok č.1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2009. .
(4)
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

Čo priniesol rok 2010 a čo sa udialo v Henckovciach
Oslavy 66. výročia oslobodenia obce Henckovce
Rok ubehol ako voda a my sa opäť stretli pri pamätnej tabuli našej
obce aby sme si pripomenuli oslobodenie našej obce spod hitlerovskej
nadvlády. Dňa 23. januára 2011 uplynulo 66 rokov, odkedy si občania
našej obce vydýchli, keď našu obec oslobodili. Nebol to však koniec
II. Svetovej vojny. Bojovalo sa na celom území Slovenska a nikto netušil kedy sa táto nezmyselná vojna skončí.
V živote každého národa sú obdobia a udalosti, ktoré si je hodné zapamätať, ktoré sa vryjú do pamäte. Takouto udalosťou bol 23. január
1945, kedy naša obec bola oslobodená od nenávideného fašizmu.
Pre nás všetkých je nielen zdrojom poučenia a národnej hrdosti, či
pietnou spomienkou na tých, ktorí za oslobodenie našej obce položili
životy v presvedčení, že bojujú za krajší život budúcich pokolení.
Hlas ľudu počas II. Svetovej vojny rozhodne žiadal slobodu a nezávislosť. Hlas ľudu je silný i v tomto čase, a musí ešte zosilnieť, aby
nezmyselné vojnové konflikty navždy skončili a stali sa nenávratnou
minulosťou.
Spolu s členmi ZO SZPB v Henckovciach, zástupcami a občanmi obce
sme sa dňa 23.januára 2011 slávnostným položením venca k Pamätnej
tabuli oslobodenia obce a v hlbokej úcte sklonili k pamiatke tých,
ktorí nám vybojovali koniec druhej svetovej vojny a prispeli svojim
hrdinstvom k nastoleniu mieru.

Veľkonočná zábava „2011“
Občianske združenie „Booboo“ klub mladých a obec Henckovce usporiadali vo Veľkonočnú nedeľu tanečnú zábavu. Do tanca hrala skupina Relax z Vlachova. Pre účastníkov zábavy bola pripravená večera,
občerstvenie a bohatá tombola. Odmenou bola vynikajúca nálada a
skvelá zábava. Okrem domácich sa zábavy zúčastnili aj hostia z okolia. Veríme, že v roku 2012 si zábavu zopakujeme.
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Čo priniesol rok 2010 a čo sa udialo v Henckovciach
7.máj 2011- 12. ročník hviezdicového výstupu na kopec Lúšice
7.mája 2011 patril turistickému výstupu na kopec Lúšice, ktorý sa nachádza vo výške 826,6 m.n.m. Turisti si zvolili tri trasy a to z Henckoviec, Gemerskej Polomy a Nižnej Slanej. Zraz všetkých účastníkov
bol na pri chate na Kováčovej, kde všetkých turistov privítala starostka obce Viera Nemcová. Turisti dostali účastnícky list a svoju účasť
potvrdili podpisom do turistickej kroniky. Pripravená bola bohatá
tombola, občerstvenie a skvelý guláš, o ktorí sa postarali naši šikovní kuchári. Turistický deň bol spestrený rôznymi súťažami, za ktoré
boli súťažiaci aj patrične odmenení. Odmenou pre nás všetkých bol
krásny deň strávený v prírode a pekné spomienky na chvíle aktívneho
oddychu.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa postarali o úspešný priebeh výstupu, ako aj všetkým účastníkom.

66. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe Deň víťazstva nad fašizmom
Dňa 8.mája 2011 sme si pripomenuli 66 výročie oslobodenia Slovenska a ukončenia 2.svetovej vojny na európskych bojiskách. Sloboda
vtedy zavítala do slovenských miest a obcí a s úľavou si vydýchli všetci obyvatelia našej krajiny. S úctou a cťou spomíname na tých, ktorí
nám ju priniesli ale najmä na tých, ktorí za našu slobodu položili svoje
životy. Bola to krutá daň za víťazstvo nad fašizmom, ktorý spôsobil
nezmyselné ničenie materiálnych a ľudských hodnôt v 70 krajinách
sveta a násilne vyhasil životy vyše 55 miliónov ľudí, z toho 27 miliónov na bojiskách.
Túto významnú udalosť sme oslávili slávnostným položením venca k
pamätnej tabuli na Kultúrnom dome a príhovorom starostky obce, spoločne s členmi Zväzu protifašistických bojovníkov v Henckovciach.
Oslavy 67. výročia Slovenského národného povstania
Ubehlo už 67 rokov od hrdinskej a slávnej etapy slovenských dejín
- od vypuknutia Slovenského národného povstania. Pamäť každého
z nás, ale najmä tá národná, je základnou podmienkou existencie každého národa. My Slováci si ju vážime a pripomíname všetko čo nás
posunulo dopredu, čo nás zušľachtilo a posilnilo. SNP je takýmto medzníkom,a dodnes je našou živou pamäťou. Slovenské národné povstanie bolo bez pochýb udalosťou, ktorá otvorila jednu z najdôležitejších
medzinárodných i vnútropolitických ciest k našej národnej i občianskej
slobode. To je najväčší význam Povstania a to by sme si pripomenuli
28.augusta 2011 pietnym aktom kladenia vencov k pamätnej tabuli
na Kultúrnom dome za účasti členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a občanov obce. Spolu so zástupcami obce Nižná
Slaná sme si túto významnú udalosť pripomenuli kultúrnym programom a položením vencov k pamätníku padlých na Pališove.
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Čo priniesol rok 2010 a čo sa udialo v Henckovciach
Deň matiek 2011
V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani
neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Dňa 8.mája
2011 sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nemali zabúdať. Je to
sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek. V Henckovciach sme
si tento deň pripomenuli kultúrnym programom venovanom všetkým
matkám a ženám. Poďakovanie za nás všetkých odovzdali členovia
ZPOZ a deti z materskej školy v Henckovciach a folklórna skupina
„Gemer“ z Dobšinej. Ku všetkým matkám a ženám sa prihovorila starostka obce.
Milé mamičky, je veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom,
prečo sú ženy ženami, matky matkami. Prívlastky pracovitá, starostlivá, trpezlivá obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná nepatria len mamičkám, ale všetkým ženám Také ste v očiach svojich detí a
verím, že aj v očiach vašich manželov. Nie je nič hrejivejšie ako slnko
vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srdcia matiek a žien,
v ktorých je toľko citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti,
sily, obetavosti a starostlivosti.
Materinskú lásku snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa a
všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa ničím nahradiť. Skúsenosti
mnohých generácií dokazujú, že matka je stmeľovateľkou rodiny. Spoločnosť, ktorá jej nevytvorí podmienky, aby mohla túto úlohu plniť je
sama proti sebe.
Koľko lásky musí skrývať materinské srdce, keď ju vie rozdávať nielen svojim vlastným deťom, ale priehrštím ňou zahrnúť aj vnúčatá a
nezostane necitlivé ani voči svojmu širokému okoliu. Koľko je v ňom
sily, keď je schopné odpúšťať, prekonať nevďak a bojovať až po krajné
medze sebaobete. Milujúce srdce matky pomáha pri prvých pádoch ,
zármutkoch a sklamaniach. Až v rokoch dospelosti zvyčajne vieme
v plnej miere doceniť hodnotu láskavého materinského slova, pohladenia a nesmiernu dávku trpezlivosti. V dnešnom uponáhľanom svete
však úloha ženy – matky dostáva nový rozmer.
Moderná žena je plne vtiahnutá do vĺn spoločenského diania a
rovnakým dielom ako muž sa podieľa na materiálnom zabezpečení rodiny, no zároveň plní i nenahraditeľnú úlohu matky.
Milé matky, ženy, pri príležitosti Vášho krásneho sviatku Vám želám
pevné zdravie. Aby ste v tento sviatočný deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a
smútku. Aby Vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom
kroku.

Medzinárodný maratón mieru.
2.októbra 2011 sa v Košiciach uskutočnil medzinárodný maratón mieru. Tohto maratónu sa zúčastnili aj chlapci z Henckoviec a to Peter
Sedliak a Marian Kalina. . Polmaratón o dĺžke 21 km zabehli vo výbornom čase. Peter Sedliak: 1: 50 :21 a Marian Kalina 2 : 14 : 36.
Blahoželáme Petrovi a Marianovi a ďakujeme im v mene celej obce za
skvelú reprezentáciu obce Henckovce na takomto významnom športovom podujatí.

MATERSKÁ ŠKOLA
Vianočný stromček opäť žiari a žiaria aj detské oči v našej Materskej škole s očakávaním príchodu Mikuláša. Ako každý rok si pripomíname tieto sviatky Vianočnou besiedkou aj my v našom veselom
detskom kolektíve. A ako každý rok si dávame nové a nové predsavzatia s cieľom ich splnenia. Našim novoročným snom bude zrealizovať
rekonštrukciu záhrady MŠ. Aby mali deti plnú možnosť pohybového
vyžitia, chceli by sme obnovou exteriéru prispieť k rozvoju ich telesných schopností. Veríme, že sa nám to podarí a s príchodom jari
budeme môcť dlhší čas tráviť dni na našom dvore.
Tešíme sa, že naša škola je plná detského smiechu, lebo o to nám
v prvom rade ide. Prispievame k tomu aj návštevami rôznych kultúrnych podujatí, či už v miestnom kine v Dobšinej, alebo prechádzkami
v parku v Betliari, návštevou miestnej knižnice v Gemerskej Polome.
Všetkým dobre padne koncoročný výlet, ktorý realizujeme za pomoci
občanov našej dediny.
Sme radi, že môžeme našim programom, piesňami, básňami prispieť vystúpením v našej obci. V sále Obecného úradu nás máte možnosť pravidelne vidieť pri oslavách Dňa matiek. Veľkou pomocou sú

žiaci základných škôl, ktorí navštevovali našu MŠ a stále sa radi vracajú prispieť svojim spevom, recitáciou pri takýchto príležitostiach.
Zostáva nám Vám aj nám popriať krásne Vianoce, aby sa naše sny
plnili, a aby sme sa aj v novom roku spolu tešili zo spoločných stretnutí. Našim prianím je, aby každé dieťa prichádzalo s úsmevom na tvári a
zážitky z našej materskej školy si uchovalo ako krásne spomienky.
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Stolnotenisový klub v roku 2011
S príchodom Vianoc ako každý rok nie je tomu inak ani v tomto roku
vychádzajú „Henckovské oznamy“.
V týchto oznamoch majú možnosť prezentovať a zároveň hodnotiť
svoju činnosť za končiaci sa rok okrem samosprávy aj niektoré
organizácie, spolky a kluby fungujúce v obci Henckovce. Túto
možnosť využil aj náš stolnotenisový klub ŠK Henckovce a krátkou
prezentáciou svojej činnosti za rok 2011 sa Vám čitateľom pripomína
týmto krátkym príspevkom.
Náš klub bol v roku 2011 účastníkom 4. ligy krajskej súťaže SpišskoGemerskej a zároveň účastníkom 5. ligy okresnej súťaže.

Výsledky dosiahnuté v sezóne 2010/2011
V 4. lige krajskej súťaže Spišsko-Gemerskej sme sa v konečnej
tabuľke umiestnil na 8. mieste pričom sme si zachovali miesto v tejto
súťaži aj v novej sezóne 2011/2012.
Z tejto súťaže zostúpili do nižších súťaží t.j. 5. líg družstvá, ktoré
sa v konečnej tabuľke umiestnili na 11. a 12. mieste a to MPC Spišská
Nová Ves a Hrišovce.
V 5. lige okresnej súťaže sa naše „B“ družstvo v konečnej tabuľke
ročníka 2010/2011 umiestnilo na peknom 3. mieste za prvým
družstvom Honiec a druhou Rožňavou „E“.
V mesiaci máj sa hráči nášho klubu zúčastnili tradičného turnaja
„ Troch starostov“, ktorí organizujú po skončení sezóny striedavo
starostovia obcí Henckovce, Gemerská Poloma a Betliar.
Tento rok to bol pätnásty ročník a jeho organizácia vyšla na
starostu obce Betliar.
Patrí sa pripomenúť, že za celoročnými dosiahnutými výsledkami
sú výkony hráčov nášho klubu a to nestárnucého „matadora“ Jána (
Ivana) Zagibu, vychádzajúcho talentu henckovského stolného tenisu
Petra Šimona ml., Ondreja Žúdela z Gemerskej Polomy, Jozefa
Kušniera, Ľubomíra Breznena, Milana Ďurmana, Ivana Fafráka,
Slavomíra Fafráka, Mariana Kalinu.
V mene menovaných športovcov prajem všetkým čitateľom
„ Pokojné prežitie Vianočných sviatkov, pevné zdravie a
Božie požehnanie v Novom roku 2012“.
Ľubomír Breznen
predseda ŠK Henckovce

TURISTIKA V HENCKOVCIACH
Rok sa s rokom stretáva a je zvykom na konci každého roka sumarizovať podujatia, akcie , činnosť organizácií, úspechy i neúspechy.
Človek sa nenazdá a hľadí za seba, čo všetko za celý rok stihol a inak
to nie je ani s nami, mladými, ktorí v tejto obci sme, žijeme a či chceme alebo nechceme nejakým spôsobom Henckovce reprezentujeme.
Keď bilancujem z tohto pohľadu naše pôsobenie, musím sa pozastaviť
pri rastúcej účasti niektorých mladých ľudí na rôznych turistických
akciách. V roku 2011 sa nám ich podarilo zorganizovať neúrekom, čo
by som pripísala na vrub akčného mladšieho „podstarostu“ Romana, ktorý zahorel láskou k slovenským horám a z toho vyplynula jeho
neutíchajúca túžba po zdolávaní tatranských a iných štítov. Mal neuveriteľné štastie, že našiel ľudí, ktorí zdieľajú podobné pocity a túžby
a jednoducho ich namotal na svoje nápady. Odrazu, ani nevieme ako
sa pozbierala stabilná skupina turistov, ktorá už v predchádzajúcich
rokoch pestovala tento ušľachtilý šport, ale nemala takú podporu z
okruhu svojich rovesníkov a reprezentovala predovšetkým farby Rožňavy. Všetko sa to začalo nevinne drobnými akciami organizovanými predovšetkým rožňavskými turistami, kde na miestnych akciách
sa formovalo zdravé horymilujúce henckovské jadro . Ani sme sa

nenazdali a vznikli podujatia, ktoré už boli organizované zoskupením okolo Romana ako mladého iniciátora, ktorý samozrejme zapojil
do týchto stretnutí svoju rodinu i rodinu svojej polovičky, skúsený
horský borec Slavo, moja osoba a najmladšia ozdoba v podobe Števa
Kalinu. Okolo týchto ľudí sa sústreďovalo varenie každej turistickej
radovánky, ku ktorej sa potom postupne pridávali známi a priatelia z
rôznych kútov Slovenska. Plodné bolo najmä leto, keď sme navštívili
v rôznych obmenách Tatry 5- krát, z toho dve akcie boli dvojdňové.
Horochtivé osadenstvo navštívilo a absolvovalo v Tatrách tieto túry:
Dvojdňová túra z Popradského plesa vrcholiaca výstupom na Rysy,
v auguste to bola súkromná akcia z Popradského plesa cez Ostrvu –
okolo Batizovského plesa na Sliezky dom a zlezenie do Tatranskej
Polianky, čo teda bola pekná makačka, ktorú si viem predstaviť, hoci
som sa jej nezúčastnila, keďže som hájila národné a obecné farby výstupom na najvyšší štít Julských Álp v Slovinsku, nasledoval národný
výstup na Kriváň 13.8. 2011 a v septembri to bolo naše zakončenie v
Belianskych Tatrách, ktoré vrcholilo nedeľnou túrou z poľskej strany
Tatier od Morského oka na Hrubý štít v Poľsku. Podrobnejšiu správu
podávam aspoň z tej prvej, pretože pri popise všetkých, by nestačili
jedny obecné noviny
V júli to bola prvá dvojdňová akcia , ktorej sa zúčastnila aj starostka
obce pani Viera Nemcová a tým dala celému výletu cveng miernej
oficiálnosti a reprezentatívnosti. Všetko to vypuklo 15.7. 2011, kedy
sme sa stretli na zastávke v Henckovciach a niečo po 7. hodine sme sa
nalodili do popradského autobusu, ktorý sa odrazu naplnil a začal žiť,
keďže zloženie nebolo práve tichého charakteru. Celú cestu sme tipovali, aké bude počasie, vyzeralo to nevábne, keďže bolo zamračené a
vyzeralo to na dážď. Toto neblahé tušenie sa nám potvrdilo v Poprade
a neskôr na Štrbskom Plese, kde sme sa museli hodiť do veľmi príťažlivých plášteniek, pršiplášťov a iných pogumovaných vecí, ktoré nás
mali ochrániť pred nepríjemným dažďom. Nič nám však nevadilo a vo
veselej nálade sme sa vybrali na Popradské pleso po náučnom chodníku, po približne hodine a pol sme boli na Popradskom plese a prvé
čo sme urobili bolo, že sme vyliezli z našich príťažlivých plášteniek
a dali si polievku, posilnili sa ,ubytovali sme sa v hoteli Popradské
pleso a po dlhšom zvažovaní sme sa vybrali na Hincove plesá, keďže
počasie nebolo veľmi prijateľné, nemohli sme vybehnúť na Kôprovský štít. A tak plný energie sme sa nabrali smer k najväčšiemu plesu na
slovenskej strane a cestou späť sme utekali pred bleskami a hromami
,ktoré sa blížili od Rysov. Myslím, že dole sme zišli veľmi rýchlo,
adrenalínu sa nám vyplavovalo pri predstave blesku medzi štítmi neúrekom. Sobotná túra našťastie dopadla skvele a pred večerom sme
sa už vyvaľovali na izbách v hoteli a tuho sa pripravovali na nedeľný
vrchol podujatia , na výstup na Rysy. Po dobrom spánku plní energie
sme na druhý deň vyštartovali nie síce v nádhernom počasí, ale bez
dažďa na Rysy. Doobeda aj s menším úrazom na Slavovej topánke,
ktorý sme ošetrili sme dorazili na vrchol a spokojní sme sa vracali
späť do základného tábora a po posilnení na Popradskom plese sme
sa vracali domov. Výlet sa zaobišiel teda bez vážnych úrazov, vrátili
sme sa plný zážitkov a dobrého pocitu zo seba. Bol to výlet, ktorý nás
neskôr nabudil k ďalším podobným podujatiam.
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Z HISTÓRIE VIANOC
Slovo advent pochádza z latinského adventus -príchod. Začiatky jeho
slávenia sa datujú od konca
4. storočia v Južnej Gálii a Španielsku, v Ríme sa spomína za pápeža
Leva I. Veľkého v 5. storočí.
V 6. storočí bol už súčasťou cirkevných kalendárov, definitívnu podobu mal v 8. a 9. storočí.
História adventného venca siaha do 19. storočia do Hamburgu. Tamojší duchovný, ktorý zriadil pre opustené deti útulok, ako odpoveď
na ich otázky, o koľko dní budú Vianoce, vyrobil drevený veniec s 24
sviečkami, 19 tenkými pre všedné dni a 4 hrubými pre štyri adventné
nedele. Veniec sám o sebe bol od nepamäti prejavom úcty, radosti a
víťazstva.
Štedrý deň
(Štedrý deň, Vilija, Vigilija, Kračun)
Na Štedrý deň, večer 24.decembra po vyjdení prvej hviezdy, sa končí
pôst, trvajúci počas štyroch týždňov adventu a začínajú sa vianočné
sviatky. Postaví sa betlehem, spievajú sa koledy a zasadne sa k bohato prestretému stolu po období zdržanlivosti, rozjímame a očakávame
narodenie Ježiša Krista. (Liturgicky sa Vianoce začínajú adventom). V
noci z 24. na 25. decembra je polnočná svätá omša.
Božie narodenie
Pápež Libertus roku 354 n.l. rozhodol, že 25.december sa bude sláviť
ako deň narodenia Ježiša Krista, čím založil kresťanské vianočné sviatky. Predtým sa do 16. storočia v rovnakom ročnom období oslavoval
slnovrat a podľa stredovekého cirkevného kalendára bol 25. december
považovaný na Nový rok. Po presune na 1. januára sa v ľudovej tradí-

VČELÍ MED

Vedeli ste, že
včelí med zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Priaznivo ovplyvňuje krvný obeh, vyživuje srdce,
obsahuje látky podporujúce
tvorbu kostí.
Posilňuje nervovú sústavu, dobrý spánok,
veselosť a dobrú pamäť.
Peľové zrná v kvetových
medoch sú zdrojom vitamínov. Existujú rôzne
druhy medov napr. medovicový med, agátový
med, repkový med,
kvetový med a pod.
Včelí med je viskózna sladká a lepkavá
kvapalina, ktorú vytvárajú včely zberom
a
zahusťovaním
sladkých štiav – predovšetkým
nektáru
kvetov. Behom roka
silné včelstvo vyrobí a z
väčšej časti i spotrebuje rádovo stovky kilogramov medu. Včelí med má
zvláštnu chuť, pre ktorú mu ľudia dávajú prednosť pred cukrom a inými sladidlami. Má vhodné chemické vlastnosti pre pečenie. Kvapalný
med sa nekazí. Vďaka vysokému obsahu cukru ničí baktérie procesom
nazývaným osmolýza. Prírodný nupravený včelí med má obsah vody
asi l4 – 18 %. Ak je obsah vody pod 18 % nemôže sa mede množiť
prakticky žiadny organizmus.
Zloženie včelieho medu: 70 % glukóza a fruktóza, 20 % voda, 5 % sacharóza, 5 % (enzýmy, vitamíny, minerálne látky, organické kyseliny,
organické farbivá).
Účinky včelieho propolisu:
• baktiricídne – ničí a usmrcuje baktérie
• bakteriostatické – brzdí rast baktérií
• anestetické – tlmí citlivosť na bolesť
• stimulačné – povzbudzuje imunobiologický systém organizmu
• antitoxické – ruší účinky niektorých jedov
• antivírové – pôsobí proti niektorým jedom
• antimykózne – zastavuje rast a ničí niektoré plesne
• antiflogistické – pôsobí protizápalovo
• dermatoplastické – podporuje hojenie rán

cii zvyky z 25.decembra opakovali na Nový rok, no dodržiavali sa aj
na Božie narodenie.
Vianoce vo východných cirkvách
K východnému obradu sa u nás hlásia grékokatolíci a pravoslávní veriaci. V predvečer Narodenia Pána 24. decembra je pôst, poobede sa
slávi liturgia sv.Bazila Veľkého s večierňou. V noci je Veľké povečerie
s utierňou Narodenia Pána – spoločnou svätou liturgiou, dodržiavanou
u nás. Na druhý deň sa slávi sviatok Presvätej Bohorodičky Panny
Márie a Svätej rodiny. Na tretí sviatok sa pripomína svätý Štefan.
Betlehemy
Prvý písomne doložený živý betlehem alebo jasličky vytvoril sv. František s Assisi, keď v r. 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku dal do
jaslí dieťa a vedľa stáli Mária, Jozef, osol a vôl. Do konca 18. storočia
stavali betlehemy v kostoloch, po zákaze Jozefom II. ich stavali a vyrezávali doma.
Stromček
Podľa legendy zo 6. storočia slávil v Burgundsku írsky mních Vianoce pri posvätenej jedli na kopci s miestnymi obyvateľmi. Pieseň z
13 storočia sa zmieňuje o domčeku s horiacimi sviečkami. V r. 1570
v Brémach si každý mohol vyrezať v mestských lesoch jedličku na
Vianoce. Zdobili ju ovocím, sladkosťami, papierovými kvetmi. V 17.
storočí sa stromček v Nemecku od remeselníkov rozšíril medzi šľachtu
a úradníctvo, v 18. storočí do evanjelických kostolov, v 19.st. ho začali
ozdobovať mešťania a vydal so do iných krajín.
Pieseň Tichá noc, svätá noc
Text najznámejšej vianočnej piesne napísal v roku 18l6 kňaz Joseph
Mohr v Lungau v Rakúsku ako báseň. Jeho prosbe, skomponovať k nej
melódiu, vyhovej organista Franz Xaver Gruher 24. decembra 1818 v
Oberndorfe pri Salzburgu a Mohr zaradil pieseň do polnočnej omše v
kaplnke tamojšieho kostola, kde mala úspech.

IMELO

Imelo na štedrovečernom stole symbolizuje túžbu po šťastí pre celú
rodinu. Na slávnostne prestrených štedrovečerných stoloch nebude
chýbať v mnohých rodinách vetvička imela, ktorej sa od nepamäti
pripisovala v ľudovom zvykosloví čarovná moc. Tradícia uctievania
imela siaha do antiky. V gréckych bájach si bohyňa rastlinstva Persepona mohla zobrať vetvičku imela do podsvetia, aby jej cez zimu pripomínala krásu a životodarnú
silu rastlinnej ríše.
Keltskí kňazi, druidi, kosili
imelo striebornými kosákmi a
balili ho do bieleho plátna,
podobne starogermánski duchovní ho zbierali zo stromov počas slávnostných
a tajomných obradov.
Legendy o čarovnej moci
imela tiež prebrali Slovania. Jeho magickú moc
posudzovali aj podľa
toho,
z
akého
stromu pochádza.
Imelo z hlohu a
jablone
namočené do vína
zaháňalo
zlých duchov a
strašidlá.
Keď sa dalo
dieťaťu
po vankúš,
snívali sa
mu krásne
sny, imelo z
liesky znamenalo, že je
nablízku poklad
a prútikár, ktorý
mal z neho
konárik v tvare
vidlice, mal zaručené šťastie pri
hľadaní vody.
Na Vianoce sa
odporúčalo
dievčatám, pobozkať
milého pod vetvičkou
imela, aby láska vydržala po celý budúci rok.
Na niektoré legendy sa zabudlo, no viera v čarovnú moc imela na vianočnom stole pretrvala stáročia. Takto prizdobený stôl symbolizuje
totiž túžbu po šťastí, hojnosti, súdržnej rodine a zdraví pre všetkých jej
členov. K jej naplneniu malo prispieť aj magické sviatočné imelo.
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K Vianociam
Napísané v Spring Valley, 21. decembra 1978, autor , Mikuláš Šprinc.
Zvláštny úvod, pre mnohých, mnohým nič nehovoriace meno. Možno
sa pozastavíte nad tým, prečo práve ON. Aj pre mňa bol do istého obdobia autorom neznámym. Biele miesto, tak ako mnohí jeho súputníci.
Žil v dobre, ktorá nepriala tým, ktorých viera, bola taká silná, že sa jej
nedokázali zriecť ani ju poprieť, nepriala tým, ktorí pevne stáli za svojimi názormi, ktorí sa pevne držali hodnôt, predovšetkým morálnych.
Musel opustiť vlasť a nabrať iný smer, rozprestrieť krídla a odísť, aby
mohol slobodne žiť. Nikdy sa domov nevrátil, nemohol, nestihol sa
dožiť zmeny, ktorá by mu umožnila návrat. Myšlienkami a srdcom
pripútaný k Slovensku umiera v USA. Našťastie, necháva odkaz pre
všetkých doma. Tým odkazom je jeho tvorba. Nechajme sa uniesť slovami človeka, ktorý s nimi vie narábať ozaj majstrovsky.
Čochvíľa budú Vianoce
a nieto veľa snehu.
Na stromček ľudia vešajú
tradičnú svoju nehu.
Treba sa rozdať ako Boží Syn,
veď v tom je krása Vianoc.
Nech neťaží nás mrzkosť vín,
keď láska prísť má na noc
a všetkých hviezda volá:
poďte a pite z pokoja,
pre všetkých bude miesta
okolo nášho stola.
Z večnosti cesta ďaleká je
ku ľudským srdciam skrehnutým.
Len radosť horí. Smútok ako dym,
ako brud stúpa cez komín,
kde zhorí ako ľudská obeť.
Pachoľa Božie, práve narodené,
život nám svetlom osvieť.
Skromne sa pripájam k Šprincovi a Vám všetkým chcem popriať
krásne sviatky, plné pokoja a rodinnej pohody. Nech aspoň v tieto dni
zabudneme na všetky bolesti, ktoré nám boli spôsobené a majme silu
odpustiť, lebo niet človeka , čo by neublížil. Skúsme sa usmievať a
byť milí, zabudnúť na všetko zlo sveta a pri spoločnej večeri, hľadiac
do plameňa sviečok venujme spomienku tým , ktorí tu s nami nie sú a
oslavujme krásu týchto dní s tými, ktorí stoja pri nás.
Mgr.Jana Hudáková

K vianočnej pohode:

Suché šampanské
- Čo dnes pijeme. Suché šampanské.
- Tak nasyp aj mne.



Kapurková
- Manželka hovorí manželovi:
- Svokra ti umiera a ty sa s ňou nejdeš ani rozlúčiť?
- Manžel zoberie fľašu slivovice a ide ku svokre.
- Sadne si na posteľ ku svokre, naleje dva poháriky
- a núka svokre so slovami
- „Mamo kapurková“.
Najkrásnejšie veci
- Viete aké sú tri najkrásnejšie veci na svete?
- Štamperlík pred tým a cigaretka po tom.

Slivovica miesto vody
- Vieš čo by sa stalo keby v Dunaji tiekla miesto vody slivovica?
- Maďarom by vyschlo koryto.

RECEPTY
NA VIANOCE
Parížske rožky

Suroviny: Rožky: 4 bielka, 300 g práškového cukru, 150 g mletých
orechov, 30 g hladkej môky
Plnka: 3 dl mlieka, 1 vanilkový cukor, 100 g kryštálový cukor, 1 zlatý
klas-prášok, 4 žĺtky, 250 g masla, 150 g práškový cukor
Postup: Rožky: bielky,cukor a orechy miešame nad parou 10 minút.
Pridáme hladkú múku a zamiešame, necháme vychladnúť. Potom robíme malé rožky, ktoré ukladáme na plech vedľa seba.
Plnka: Mlieko, vanilkový cukor, kryštálový cukor, zlatý klas, žĺtky
zmiešame uvaríme do husta a necháme vychladnúť. Do vychladnutého
primiešame maslo vymiešané s práškovým cukrom.
Krém nastriekame na rožky a nakoniec polejeme alebo pokvapkáme
čokoládou.

Syrové tyčinky:

Suroviny: 250 g polohrubej múky, 250 g masla, 250 g tvrdého syra, 1
vajce, soľ, 1 žĺtok, rasca a soľ na posypanie.
Postup: zmäknuté maslo dobre rozmiešame s múkou, pridáme najemno postrúhaný syr, soľ vajce a vypracujeme cesto. Na pomúčenej doske
ho rozvaľkáme a vykrajujeme tyčinky alebo kolieská, ktoré ukladáme
na plech. Každú tyčinku potrieme vajcom, osolíme a posypeme rascou
a upečieme vo vopred vyhriatej rúre do zlata.

Silvestrovské bowle

Suroviny: 250 g miešaného mrazeného ovocia alebo kompótu, 150 g
práškový cukor, 3 cl rumu alebo koňaku, 1 fľaša šumivého vína
Postup: ovocie odkôstkujeme a pokrájame a dáme do misky na kompót, pridáme práškový cukor, zalejeme rumom alebo koňakom a pred
podávaním zalejeme šumivým vínom.Podávames lyžičkou.

Vianočná koleda
Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme Vám!
Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám!
Najprv pánu hospodáru,
potom aj dietkam.
Z ďaleka k Vám ideme,
novinu Vám nesieme,
čo sa stalo, prihodilo
v meste Betleheme.
Narodilo sa dieťatko,
posiela nás k vám.
By ste mu koledu dali,
nezabudli vám.
Chlebíček nechce brati,
nakŕmila ho Mati,
radšej toliar, lebo dukát,
máte poslati!
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Uzavreli manželstvo
Ing. Zuzana Hudáková – Ing. Štefan Grančák
Nech po všetky dni Vášho žitia blaženosť dneška stále rastie,
nech obídu Vás vlnobitia, rozkvitá pokoj, láska, šťastie.

Narodili sa
Michal Šmelko
Silvia Tomiová
Martina Homolková
Dalibor Sedliak
Daniel Tomi
Denis Bubenčík
Roman Fafrák
Dušan Tomi
Nech Vám v zdraví, láske rastie, nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále, nech Vás teší dieťa malé.

Zomreli
Anna Lazorová
Ondrej Šnierer
Mária Petergáčová
Pavel Ďuraj
Život a smrť, v nich nikdy nie si sám. Tvoj odchod žije s nami,
Aj trýzeň smútku do nádeji prekvitá.
Ty žiješ v nás - my v Tebe, nie sme sami.

Životné jubileá oslávili
85 rokov
Ján Dovec, Henckovce 167
80 rokov
Zuzana Baštáková Ďuránová, Henckovce 72
Ondrej Dovec, Henckovce 159
Zuzana Hudáková, Henckovce 12
75 rokov
Mária Lazorová, Henckovce 113
Mária Szokelová, Henckovce 161
70 rokov
Júlia Grančáková, Henckovce 128
Emília Krčmárová, Henckovce 106
65 rokov
Ján Petergáč, Henckovce 46
Júlia Denešová, Henckovce 123
Adela Burčová, Henckovce 108
Etela Madáčová, Henckovce 96
Viktória Nemcová, Henckovce 119
60 rokov
Božena Horvátová, Henckovce 133
Ján Bubenčík, Henckovce 177

55 rokov
Štefan Bubenčík, Henckovce 186
Ľubomír Petergáč, Henckovce 178
Alica Tomiová, Henckovce 174
Ondrej Bašták Ďurán, Henckovce 74
50 rokov
Belo Bubenčík, Henckovce 176
Viera Nemcová, Henckovce 104
V pokojnom tichom žitia prúde
ďalší rad rokov, nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude
prinesie radosť, lásku, šťastie...

Štatistické údaje obce k 01.12. 2011
Dospelí
Z toho ženy		
Z toho muži		
Deti
Z toho dievčatá		
Z toho chlapci		
Spolu počet obyvateľov

183
183
46
52
464

Pozvánka na kultúrne a športové
podujania v decembri 2010
• Obec Henckovce a Klub mladých
v Henckovciach Vás srdečne
pozývajú na Štefanskú zábavu, ktorá sa
uskutoční 25.decembra 2011
v Kultúrnom dome v Henckovciach
so začiatkom o 19.00 hod.
Do tanca hrá skupiny Relax z Vlachova.
Vstupné je 12 €.
V cene je zahrnutá večera, tombola a ½ l vína.
Vstupenky si môžete zakúpiť
na Obecnom úrade.
• Silvestrovské varené víno
Rozlúčka so starým rokom 2011 a privítanie
Nového roka 2012
pred budovou Obecného úradu
HENCKOVSKÉ OZNAMY - občasník Obce Henckovce
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