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Keby sa Ježiš nebol narodil...Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila. 
Ak dá človek viac čo v sebe skrýva.

Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz.  
Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. 

Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, 
pre ten zázrak Vianoc a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet! 

        Vážení spoluobčania,
blížia sa sviatky pokoja a mieru – Vianoce.  Sviatky mieru a po-
koja vplývajú na ľudí pozitívne, prirodzene sa stávajú milšími,  
priateľskejšími a obdaruvávajú nielen svojich najbližších, ale aj  
priateľov, susedov a spolupracovníkov radosťou, láskavosťou a po-
rozumením.
Čas vianočný zvýrazňuje motív domova, všetci hľadáme miesto, kde 
by sme sa na tento čas uchýlili, hľadáme teplo domova. Pocit bezpečia, 
lásky a porozumenia. V tento čas pokoja schádza sa rodina a  pri  
slávnostne prestretom stole tešíme sa z jedinečnej sily, ktorej hovoríme 
rodinné puto. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné 
ľudské hodnoty, chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému 
rozdávať len radosť. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské 
slovo, pohladenie či len pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. Človek 
sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého.
     K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich pred-
kov a všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravý-
mi. Preto v príjemnom teple domov iste budú znieť aj vianočné 
koledy a modlitby. Ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako 
prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde i ako spo-
mienka na tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto.  
Nech čistá krása a úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá 
aj v ďalších generáciách. 
       Prežite najkrajšie sviatky roka v čo najväčšej pohode, vo vzá-
jomnom porozumení, láske a ľuďmi na ktorých Vám záleží. Štastné a 
veselé,  nech Tichá noc utíši aj Vaše trápenia a pozve k sviatočnému 
stolu radosť a pokoj. 
    Nech prichádzajúci nový rok naplní vaše srdcia nádejou, otvorí vám 
nové možnosti a prinesie vám veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť. 
Želám Vám krásny nový rok, v ktorom zahodíte za hlavu všetky vaše 
starosti

Viera Nemcová, starostka obce

Oznam o bohoslužbách v evanjelickom kostole 
v Henckovciach počas vianočných sviatkov

24.12.2015  Štedrý večer             o  15.00 hod
25.12.2015  1.sviatok vianočný    o 11.00 hod. aj s večerou Pánovou
26.12.2015  2 sviatok vianočný   o 11.00 hod.
Nedeľa po Vianociach         o 11.00 hod.
Silvester                                       o 15.00 hod.
Nový rok                                      o 11.00 hod. 

       Pre viacerými rokmi bola vydaná veľmi zaujímavá vianočná po-
hľadnica s textom: Keby Kristus nebol prišiel... Pohľadnica zobrazo-
vala kňaza, ktorý na Vianoce zaspal vo svojej pracovni a snívalo sa mu 
o svete, do ktorého Pán Ježiš nikdy neprišiel. V tom sne videl samého 
seba, ako vchádza do domu, ale keď sa pozrel nevidel žiadny adventný 
veniec, žiadny vianočný stromček a žiadny Kristus, aby potešil naše 
srdcia. Potom kňaz vyšiel na ulicu, ale nikde nevidel kostol s vežou, 
ktorý ukazuje na nebesia. A keď sa vrátil a sadol si do knižnice, zistil, 
že všetky knihy o Spasiteľovi zmizli.
       Ďalej sa mu snívalo, že zazvonil zvonček a posol ho  požiadal, aby 
navštívil zomierajúcu matku jeho priateľa. Keď k nej prišiel domov, 
jeho priateľ tam plakal a sedel, preto mu poedal: mám tu niečo, čím 
ťa určite poteším. Otvoril si Bibliu a hľadal známe zasľúbenie, ale 
Biblia končila prorokom Malachiášom. Nebolo tam žiadne evanjelium 
a žiadne zasľúbenie nádeje a spasenia a tak mohol len v trpkom zúfal-
stve zvesiť hlavu a plakať ďalej so svojím priateľom a jeho matkou.
       O 2 dni stál pri jej rakve a viedol pohrebnú početnosť, ale v prí-
hovore nebola žiadna zvesť o potešení, žiadne slová o slávnom vzkrie-
sení a žiadna myšlienka o príbytku, ktorý ju čaká v nebesiach. Bolo 
tam len: si prach a do prachu sa aj vrátiš! Nakoniec si uvedomil, že 
Kristus neprišiel, vytryskli mu slzy a  tom smutnom sne horko plakal.
       Náhle sa strhol zo sna a z hrdla mu vyšiel obrovský výkrik radosti 
a chvály, keď počul svoj spevácky zbor v blízkom kostole spievať tieto 
slová: Ó poďte všetci veriaci radostní a víťaziaci, o poďte všetci do 
Betlema...Poďte a uvidíte Jeho, narodeného Kráľa, poďte a uctievajte 
Ho, Krista nášho Pána.
       Poviete si - zaujímavá fikcia a hrozný sen zároveň. Koho to len asi 
napadlo vydať takú pohľadnicu?! Ale vieme si ozaj predstaviť takúto 
situáciu? Sám Pán Ježiš Kristus pri jednej príležitosti predsa povedal: 
Keby som nebol prišiel..J15,22a.  Keby nebol prišiel, neboli by teda 
Vianoce. Náš svet si však bez Vianoc nijako nevieme predstaviť. Dosť 
dobre si nevime predstaviť tútosituáciu, že by sme v ich v závere roka 
nesvätili.
       Ozaj, čím by bol svet bez Vianoc? Akoby vyzeral svet bez vianoč-
ného posolstva, kolied a všetkých tých dobrôt? Svet bez Tichej noci? 
Napadla Vás už niekedy takáto myšlienka? Keby Boh nebol dal svojho 
Syna ... Dosť dobre i takú situáciu ozaj neviem predstaviť. Neexistova-
la by Nová Zmluva, nepoznali by sme evanjelium a Biblia by ozaj kon-
čila prorokom Malachiáčom - poslednou knihou Starej Zmluvy. Veľa 
toho by nebolo.... Neexistovalo by geniálne Bachovo Vianočné orató-
rium. Neexistovali by mnohé vzácne výtvarné diela zobrazujúce Jeho 
narodenie. A nebolo by ani Golgoty a spasenia a večného života. Iba 
zatratenie, plač a škrípanie zubov! Nemusíme už ale pokračovať Ďalej 
v opise katastrofického scenára:  čo by bolo keby.... Svet, v ktorom 
žijeme však svoje Vianoce má! Boh svojho Syna dal! Ježiš Kristus sa 
narodil ako jeden z nás, stal sa človekom. A všetko sa to naštartovalo v 
Betleheme. Tam sa to všetko začalo. Na betlehemských stráňach. Tam 
začala štafeta radosti. Ideálne by bolo, keby sa pri nás nezastavila. A od 
nás šla ďalej ďalšími generáciami, aby nemuseli ostať bez nádeje, bez 
radosti a bez viery, že je tu niekto, kto nad nami bdie, kto dáva Svojho 
Jediného Syna na záchranu človeka. V tejto radosti spolu s pastiermi 
si navzájom povedzme: Poďme až do Betlehema a viďme, čo sa tam 
stlalo, čo nám oznámil Pán Lk 2,15.
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Keď láska ozdobí vianočné ozdoby.
(Dnes sa vám narodil Spasiteľ Lk 2,1 -14).

Ľudia Vianoc
(Vydarený život -  Anton Fabian II.)

Dary pod stromčekom, krásny úsmev v tvári
starosti a smútky čas Vianoc oddiali.

Stačí, keď je láska – vianočná ozdoba,
Z neba na zem prišla, večnej sa podobá.

Dom, sviečky a stoly keď láska nezdobí,
zbytočné sú všetky ostatné ozdoby.

Bez viery, nádeje, kto nás však ozdobí?
Láska je čas roka. Najkrajšia z období.

V maštali za mestom, holé steny v skale,
Ozdoby nevisia a dary sú malé.

Zdobí ich však láska – vianočné cítenie
Mária a Jozef, dieťa uložené.

   Na jednej vianočnej pohľadnici bol zaujímavý text: „Keď dom oz-
dobí láska, všetky ozdoby sú druhoradé.“ Atmosféru Vianoc tvoria 
lesklé ozdoby, tradičné jedlo a darčeky. Ale na čo by to všetko bolo, 
keby ľudí neozdobovala láska? Ak by sa ľudia v dome nerozprávali, 
nenávideli, alebo rozvádzali, na čo by im boli v oknách ozdoby a pod 
stromčekom dary? V rodinnom spoločenstve je niečo prvoradé a niečo 
druhoradé. 
     Nevieme, ako bol Betlehem ozdobený pred vyše dvetisíc rokmi , 
ale isto nebol vysvietený ako dnešné mestá. Podľa Evanjelia konalo 
sa sčítanie ľudu, teda pohybovalo sa tam veľa ľudí, ale isto nie toľko 
ako v súčasných obchodoch. Ani maštaľ nebola ozdobená, ale dýchala 
láskou, ktorú do nej vniesli Mária a Jozef (Lk 2,3-7).
      Priniesol život tam, kde človeka likvidovala smrť. Čiže Božie 
narodenie, ako píše Karl Rahner, znamená: „Umiestnenie Boha do 
nášho života, a tým aj pretvorenie mnohých našich skutočností, na 
ktoré by sme sami nemali dosť síl.“
     Od čias, keď Božia láska ozdobila Betlehem, sa zmenilo skoro 
všetko, iba lásku nikto nezmenil, ani jej symboly. Nosíme iné oblečenie, 
požívame iné jedlo, spôsob, ako cestujeme, komunikujeme, je úplne 
iný než pred dvetisíc rokmi. Ale Ježišova mama sa skláňala k malému 
dieťaťu presne s takou láskou, s akou sa mama dnes kloní k dieťaťu. 
V rodinách je láska prítomná ako vtedy. Aj vo vzťahu K Bohu zostala 
láska ako vtedy. Nad chorými sa dnes ošetrujúci skláňajú s láskou ako 
vtedy. Vianoce sú pokračovaním človeka v láske.
     Rozpráva starší pán, ktorý bol po druhej svetovej vojne poštárom. 
Prišiel o rodičov, zostal sám, vyzeralo to tak, že svet pre neho bol 
nešťastným miestom, všetko sa mu zdalo márne, nemal žiadnych 
priateľov, nechcelo sa mu žiť. „Raz som triedil listy a našiel som 
obálku bez adresy. Keď som ju otvoril, vo vnútri bolo detskou ruk-
ou napísané: „ Milý Ježiško, prosím ťa, dones mi koníka.“  Pochopil 
som, že dieťa si myslí, že Ježiš je vševediaci, že sa mu teda nemusí 
predstavovať podobne, ako pri modlitbe. Bola tam ešte poznámka :  
„Prosím ťa, daj mi toho koníka do kôlne vedľa krčmy , kde bývame, 
aby mi ho nikto neodniesol. Môže byť aj drevený.
     Poštár  spomína: „Nemal som vtedy veľa peňazí, ale na druhý deň 
som išiel a kúpil koníka, dal som ho do škatule a odniesol  do kôlne 
neďaleko krčmy. Potom som čakal a pozeral sa. Presedel som v krčme 
celé poludnie pri okne. Večer, po zotmení, sa na malom dvore otvorili 
dvere. Vyšiel chlapec a vedľa neho anjel – tak sa mi vtedy zdalo – 
vysoká, svetlovlasá dievčina v bielych šatách. Chlapec, ktorý viedol 
dievčinu, zvýskol: „Povedal som ti, ver mi, je to tak.“ Vzal škatuľu 
a odchádzali. „ Nikdy som nemal taký silný zážitok z vykonania do-
brého skutku. Keď som na Štedrý večer usínal, vo sne sa mi premietal 
,,svetlovlasý  anjel,,  a ten sen ma opustil až ráno, po prebudení.“ 

     Keď poštár rozprával príbeh, otvorili sa dvere a do miestnosti  
vstúpila starká s koláčmi. Poštár hovorí: „Pozrite, celé Vianoce som 
sa vtedy potĺkal okolo tej kôlne, až som sa dočkal anjela. Podarilo sa 
mi navzdory všetkej plachosti zoznámiť  sa s ním, teraz práve vošiel. 
S tým anjelom už žijem päťdesiat rokov a musím povedať, že nikdy 
som nedostal krajší vianočný darček, živý darček, ako vtedy. Môj malý 
švagor dostal koníka, ale ja som dostal anjela. Keď nad tým po toľkých 
rokoch rozmýšľam, hovorím si: musí v tom byť  nejaký zákon!“ Poštár 
končí svoje rozprávanie vetou: „Človek musí inému splniť sen, aby sa 
splnil ten jeho.“
     Boh splnil náš sen o šťastí, a tak sa naplnil aj jeho sen, aby sme 
boli v nebi. Tento tajomný zákon môže byť aj našou cestou: iba ak 
splníš niekomu sen, podarí sa, aby sa splnil aj ten tvoj. Iba ak láskou 
ozdobíš život druhého človeka, potom aj ty budeš účastníkom tých 
dobier, ktoré Boh zoslal a necháva rásť na tejto zemi. 
     Prajme si tiché rozjímanie pri jasličkách. Nech to bude chvíľa mod-
litby za druhých a poďakovanie  za veľké Božie dary.

JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.,
katolícky správca farnosti

Program rímsko-katolíckych 
vianočných bohoslužieb Nižná Slaná:

24.12.2015   polnočná  21.00 hod.
25.12.2015   narodenie Pána 09.45 hod
26.12.2015   sv.Štefan  09.45 hod.
28.12.2015   nedeľa  09.45 hod
01.01.2016   Nový rok  09.45.hod
04.01.2016   nedeľa  09.45 hod.
06.01.2016  Traja Králi  09.45 hod.

Niečo z nášho nárečia

K vianočnej pohode

-  Raz sa dedinčania rozhodli modliť za dážd,
v deň modlitieb sa zhromaždili všetci ľudia.
Iba jeden chlapec prišiel s dáždnikom.
To je viera.
- Predstavte si pocit malého dieťata, ked ho
vyhodíte do vzduchu. Usmieva sa, lebo vie,
že ho chytíte.
To je dôvera.
- Každý večer keď si ideme ľahnúť do postele,
nikdy nemáme istotu, že sa zobudíme nasledujúce ráno.
S istotou si však nastavíme budík.
To je nádej.

Hovorí suseda susede:
- Vždy som si myslela, že to prevteľovanie duší je blbosť, ale teraz 
tomu začínam  veriť. Včera sa mi totiž z krčmy domov vrátilo prasa.

Jano príde domov riadne nacenganý. Motá sa po byte a nakonie volá:
- Stará začni už nadávať, lebo neviem trafiť do postele. 

Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- Keď som sa včera vracal z krmy domov predbehol ma zlodej. A čo si 
s ním urobil? - Nič leží v nemocnici. Manželka si myslela, že som to ja.

hlädidlo -                         zrkadlo
birštok -                     úvoz v lese
firhang -                          záclona
gráty -                                  odev
kobula -                            kobyla
mašina -                                vlak

Marin rušäj - Mária ponáhľaj sa
palánok -                               plot
riešica -                     pletivo, sito
siena -                                  seník 
šalung -                         debnenie
švíberky -                         triesky 
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach v roku 2015 zasadalo 6 x.
Poslanci OZ:  Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Mgr.Erika 
Jancová, Ing.Tibor Krčmár, Štefan Petergáč
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojich zasadnutiach  prijalo 
nasledovné  uznesenia:    

U Z N E S E N I A
z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Henckovce
zo  dňa  11.decembra 2014

1.Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva

Uznesenie č. 1 z 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
A. b e r i e   n a   v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky 
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: Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana 
Hudáková, Mgr.Erika Jancová, Ing. Tibor Krčmár, Štefan Petergáč. 
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 z 11.12.2014
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 
komisií a voľba predsedov komisií

Uznesenie č. 3 z 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A.  z r i a ď u j e
komisie, a to:
1.	 finančnú komisiu
2.	 komisiu pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností
3.	 komisiu pre kultúru, šport, mládež a školstvo
4.	 komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov

B.  určuje náplň práce komisií  a to: 
1.finančnej komisie
Vymedzenie úloh komisie:
1. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce 
2. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu obce 

vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií (ďalej len 
rozpočtu obce) na príslušný rok 

3. prerokováva a hodnotí štvrťročné výsledky plnenia rozpočtu 
obce ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných 
prostriedkov 

4. prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce 
5. prerokováva a vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom 

obce 
6. prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného 

majetku obce 
7. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 
2. komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania 
sťažností

Vymedzenie úloh komisie:
- spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu 
stanovenom príslušnými zákonmi 
- rieši podnety, žiadosti a sťažnosti občanov na zverenom úseku 
činnosti 
- dohliada pri udržiavaní verejného poriadku v obci 
- prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej 
pôsobnosti 
             - v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
            -  prejednáva a vybavuje podnety a sťažnosti občanov
3. komisie pre kultúru, šport, mládež a školstvo
Vymedzenie úloh komisie:
- spolupracuje a komunikuje s Obecným úradom a Zborom pre 
občianske záležitosti ,    zabezpečujúcim výkon kultúry v obci 
- organizuje a spolupracuje s Obecným úradom pri organizovaní 
kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci. 
- vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti 
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 
4. komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov
            Vymedzenie úloh komisie:
1. prijímať písomné oznámenia starostu obce podľa článku 7 ods.1 

a čl.8 ods.5 Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
zmien a noviel a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti 
požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia.

2. Podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania 
podľa zákona č.511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti 
písomných oznámení. 

3. Sprístupňovať (poskytovať) informácie o prijatých písomných 
oznámeniach podľa čl.7 ods.1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom 
zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom postupe k informáciám 
rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl.7 ods.7 až 9).

4. Predkladať zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci 
ochrany verejného záujmu

5. Preskúmavať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujme, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným 
zákonom a v prípade ich splnenia predkladať zastupiteľstvu návrhy 
na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

6. udeľovať výnimky podľa čl.8 ods.4 starostovi obce do jedného 
roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl.8 ods.1 
ústavného zákona.

7. Kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona a príslušných 
ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane 
hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné 
návrhy zastupiteľstvu. 

C. v o l í
1. predsedu komisie finančnej  Ing.Tibora Krčmára
2. predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania 
sťažností: Štefana Petergáča
3. predsedu komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež:  Mgr.Janu 
Hudákovú
4. predsedu  komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných  funkcionárov: Mgr.Eriku Jancovú.                .
D. u k l a d á
predsedom komisií
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na 
členov komisií obecného zastupiteľstva :  
 a) z poslancov
 b)z  odborníkov z radov obyvateľov obce

Uznesenie č. 4 z 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
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neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky 
Viery Nemcovej  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. 

U Z N E S E N I A
z druhého riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva obce Henckovce
zo  dňa  11. februára 2015

1.Nezákonnosť na úseku vodného hospodárstva – upozornenie 
prokurátora podľa § 28 ods.1zákona NR SR č.153/2001 Z.z.o 
prokuratúre v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 5 z 11.2.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach b e r i e   n a   v e d o m i e
upozornenie prokurátora podľa § 28 ods.1zákona NR SR č.153/2001 
Z.z.o prokuratúre v znení neskorších predpisov na nezákonnosť na 
úseku vodného hospodárstva
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce č.1/2015 o 
spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Henckovce

Uznesenie č. 6 z 11.2.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  sa uznáša a schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Henckovce č.1/2015 o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o 
zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Henckovce
4. Realizácia národného projektu „ Zabezpečenie projektovo 
inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej 
širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v 
„bielych miestach“ Slovenska. 

Uznesenie č.7 z 11.2.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
1.) berie na vedomie  oznámenie NASES o národnom projekte 

„Zabezpečenie projektovo inžinierskej  dokumentácie k projektu 
vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej 
z verejných zdrojov  „ v bielych miestach Slovenska“ v rámci 
Operačného programu informatizácia  spoločnosti, prioritná os č.3 
– zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu,

2.) poveruje  svojho štatutárneho zástupcu – starostku obce 
Henckovce na podpísania akýchkoľvek právnych úkonov obce 
pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri 
realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.

5. Prehodnotenie cenníka služieb a miestnych poplatkov obce 
Henckovce.

Uznesenie č. 8 z 11.2.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  mení a  schvaľuje poplatky 
obce Henckovce nasledovne: 
- za prenájom veľkej sály:
8,- €/hodinu bez vykurovania, 9,-€/hod. s vykurovaním
- za prenájom kuchyne:
30,- € s poskytnutím dreva,  20,- € bez dreva
- za prenájom inventáru kuchyne: 20,- €
- za prenájom  malej sály:
4,- €/hodinu bez vykurovania, 5,- €/hod. s vykurovaním 
- potvrdenie o pohrebe:    2,- €
- prenájom obecných strojov a prístrojov za každý deň: 5,- €
- vyhlásenie v miestnom rozhlase pre predávajúcich: 1,68 €
- vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase:  2,- €
- kopírovacie práce na kopírovacom zariadení:  0,06 €
6. Žiadosť o finančný príspevok pre ŠK Henckovce, stolnotenisový 
oddiel vo výške 800,- €

Uznesenie č.9z 11.2.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  finančnú dotáciu 
z rozpočtu obce Henckovce  vo výške 800,- € pre Športový klub 
Henckovce, stolnotenisový oddiel.
7. Odmena hlavnému kontrolórovi obce Henckovce.    

Uznesenie č.10z 11.2.2015
 Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  schvaľuje  odmenu hlavnému 
kontrolórovi  obce vo výške 20 % zo súčtu platov za  štvrtý štvrťrok r. 
2014 a január r.2015  s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu funkcie a 
ukončenia funkcie hlavného kontrolóra v obci Henckovce. 

U Z N E S E N I A
z tretieho riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva obce Henckovce
zo  dňa  11. marca  2015

1.Voľba hlavného kontrolóra obce Henckovce
Uznesenie č. 11 z 11.3.2015

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   
A/ konštatuje,  že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade 
so zákonom SNR č. 369/1990Zb.  o obecnom zriadeni v platnom znení.
B/    vo l í   v súlade s § 18a ods.1) a§ 18 ods.5) zákona SNR č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Ing.Mareka Revaja, do 
funkcie hlavného kontrolóra obce Henckovce na dobu určitú od   17 
.03.2015 – 16. 03.2021
C/ určuje:
1)	 v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb, o 

obecnom zriadení v platnom znení s účinnosťou od  17. 03.2015 plat 
hlavného kontrolóra obce Henckovce podľa §-u 18c ods.1) písm. g) 
zákona SNR č.369/1990  Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

2)	V súlade s § 11 ods.4 písm.j) zákona SNR č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení pracovný úväzok hlavnému 
kontrolórovi v rozsahu 0,10 %, to je 17 hodín mesačne. 

2. Návrhy  a voľba členov jednotlivých komisií OZ
Uznesenie č. 12 z 11.3.2015

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   v o l í 
1. členov komisie finančnej v tomto zložení:
Ing.Ivanu Fafrákovú, Mgr.Janu Hudákovú., Mgr.Eriku Jancovú, 
Štefana Petergáča
2. členov komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania 
sťažností v tomto zložení.
Bc. Ľubomíra Breznena, Ivana Fafráka, Mariana Kalinu, Ing.Tibora 
Krčmára
3. členov komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež v tomto 
zložení:
Slavomíra Fafráka, Mgr. Eriku Jancovú Bc.Denisu Revajovú, 
4. členov komisie komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov:
Mgr.Janu Hudákovú.  Ing.Tibora Krčmára

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce č.2/2015 o 
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Henckovce.

Uznesenie č. 13 z 11.3.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  sa uznáša a schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Henckovce č.2/2015 o 
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Henckovce. 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce č. 3/2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach v obci Henckovce a trhový poriadok obce.

Uznesenie č.14 z 11.3.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  sa uznáša a schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie obce
 č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach v obci Henckovce a trhový poriadok obce.

U Z N E S E N I A
zo štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Henckovciach  zo dňa  10.06.2015
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 15 z 10.6.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Záverečný účet obce Henckovce za rok 2014
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Uznesenie č.16_z 10.6.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie správu auditora D.E.A. Consult Košice spol.s.r.o. 
Košice 
B/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce Henckovce za rok 2014
C/ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Henckovce 
bez výhrad
D/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia spolu vo 
výške 24 486,77 €  na : 
1. tvorbu rezervného fondu  vo výške 10 % 866,39 €
2. financovanie kapitálových výdavkov obce – rekonštrukcia 

miestnych komunikácií vo výške  22 455,87 €
3. prebytok na účte sociálneho fondu bude v rámci finančných 

operácií zúčtovaný ako príjem  na rozpočtovú položku  prevod   
prostriedkov z minulých rokov vo výške 1 164,51 €         

3.Výročná správa obce Henckovce za rok 2014
Uznesenie č. 17 z 10.6.2015

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  
schvaľuje výročnú správu  obce Henckovce za rok 2014 bez  výhrad
4. Prerokovanie platu starostke obce Henckovce. 

Uznesenie č.18 z 10.6.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach prerokovalo plat starostky 
obce v súlade s § 4 ods.4 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 
znení neskorších predpisov v súlade s §  11 ods.4. písm. i)  zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  
schvaľuje  starostke obce Viere Nemcovej v súlade s ods. 2 §-u 4 
zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  plat 
zvýšený o  30  %  mesačne s účinnosťou od 1.júna 2015.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Henckovce na 2.polrok 2015

Uznesenie č. 19 z 10.6.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Henckovce na 2.polrok 2015
B/ poveruje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s § 12 ods.2. 
Zákona č. 502/2001 Z.z. O finančnej kontrole a vnútornom audite, v 
znení neskorších predpisov vykonať kontroly v súlade so schváleným 
Plánom kontrolnej činnosti.
6. Voľba člena komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež

Uznesenie č. 20 z 10.6.2015 
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
volí Štefana Kalinu nar. 21.5.1963 za člena  komisie pre kultrúru, 
šport, školstvo a mládež

U Z N E S E N I A
z piateho riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva obce Henckovce
zo dňa 3.septembra 2015

1. Schválenie programu rokovania OZ
Uznesenie č. 21 z 3.9.2015

Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach  schvaľuje program rokovania 
OZ v Henckovciach
2.Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2015

Uznesenie č.22 z 3.9.2015
Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach schvaľuje plnenie rozpočtu 
obce za 1.polrok 2015.
3.Ľubomír Dovec, žiadosť  o prenájom obecného bytu v starej škole 
s.č.57 a priľahlej záhrady a nádvori.

Uznesenie č. 23 z 3.9.2015
Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach súhlasí
A/ s prenájmom obecného bytu, ktorý sa nachádza v budove 
so súpisným číslom 57 (stará škola), ktorej vlastníkom je Obec 
Henckovce, na základe LV č..278,  v obci Henckovce,  na dobu 5 
rokov.
B/ s prenájmom záhrady a nádvoria  parc. č.190, 191,192, 193 o 

celkovej výmere  1001 m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Obce Henckovce, 
okres   na dobu 5 rokov, pre Ľubomíra Dovca, bytom Henckovce č.57, 
ktorých  vlastníkom je Obec Henckovce, na základe Listu vlastníctva 
č. 278. 
4.Ivan Lazor ml,., Henckovce č. 112, žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 
na r.2015 na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry.

Uznesenie č.24 z 3.9.2015
Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach  schvaľuje  finančný príspevok 
z rozpočtu obce Henckovce na rok 2015, vo výške 300,- Eúr pre Ivana 
Lazora, nar. 8.10.1991, Henckovce č.112, na vzdelávanie, výchovu a 
rozvoj telesnej kultúry – reprezentácia obce na pohárových súťažiach 
v silovom trojboji.
5. Realizácia optických sietí – ukončenie optickej siete v základňovej 
stanici (POP)

Uznesenie č.25 z 3.9.2015
Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach  nesúhlasí s umiestnením 
novostavby telekomunikačnej stavby NASES – ukončenie optickej 
siete v obci Henckovce v základňovej stanici (POP) kontajnera so 
stožiarom v intraviláne obce Henckovce, na parcele registra „C“ č. 9, 
ktorá patrí obci Henckovce a ktorá slúži ako dvor starej školy.
6. Návrh kostrovej siete cyklistických trás v Košíckom kraji – vetva C 
Gemerská cyklomagistrála.

Uznesenie č. 26 z 3.9.2015
Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach nemá námietky s navrhovanou 
cyklotrasou v Košickom kraji  a súhlasí s vedením navrhovaného 
koridoru cyklotrasy  vetvy C – Gemerskej cyklomagistrály cez obec 
Henckovce
7. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej 
kontroly č. 1/2015

Uznesenie č. 27 z 3.9.2015
Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach berie na vedomie Správu 
hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly č. 
1/2015
8.Rekonštrukcia terasy a schodov pri Dome smútku 

Uznesenie č. č. 28 z 3.9.2015
Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach schvaľuje rekonštrukciu 
terasy a schodov pri Dome smútku do výšky 2000,- €.

U Z N E S E N I A
zo šiesteho mimoriadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva obce Henckovce
 zo dňa 18.septembra 2015

1. Schválenie programu rokovania OZ
Uznesenie č. 29 z 18.9.2015

Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach  schvaľuje program rokovania 
OZ v Henckovciach
2. Prijatie prekleňovacieho úveru zo Všeobecnej úverovej banky a.s. 
na prefinancovanie ceny projektu „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie 
proti vandalizmu na verejných priestoroch pre Obec Henckovce“.

Uznesenie č.30 z 18.9.2015
Obecné zastupiteľstvo v .Henckovciach 
A) Schvaľuje prijatie úveru zo Všeobecnej úverovej 
banky a.s.so sídlom: Všeobecná úverová banka 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Identifikačné čísla a kódy banky, 
IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811, IČDPH: SK7020000207
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 341/B vo  výške 80704,-€, s dobou splatnosti 
podľa dohodnutej doby, na účel :  Zvýšenie bezpečnosti a prevencie 
proti vandalizmu na verejných priestoroch pre Obec Henckovce 
(predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.KE02749 zo 
dňa 17.9.2015  uzatvorenej medzi Poľnohospodárskou platobnou 
agentúrou, Dobrovičova 12, Bratislava a Obcou Henckovce).

B) Schvaľuje zabezpečenie úveru vystavením vlastnej blankozmenky 
Obce ako Dlžníka a podpísaním dohody o vyplňovacom práve k 
blankozmenke uzatvorenej medzi Veriteľom a Dlžníkom.
C)  Súhlasí s úpravou rozpočtu v príslušných kapitolách príjmov 
a výdavkov súvisiacich s prijatím a splatením úveru a jeho 
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príslušenstva o poveruje starostu na podpis zmluvnej dokumentácie 
spojenej s úverom a zabezpečením úveru. 

U Z N E S E N I A
zo siedmeho riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva obce Henckovce
zo dňa 16.decembra  2015

1. Schválenie programu rokovania OZ
Uznesenie č.31 zo 16.12.2015

Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach  schvaľuje program rokovania 
OZ v Henckovciach
2 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce  Henckovce

Uznesenie č.32 zo 16.12.2015
Obecné zastupiteľstvo  v Henckovciach  schvaľuje Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce  Henckovce.
3. Úprava rozpočtu obce na rok 2015

Uznesenie č.33 zo 16.12.2015 
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach s c h v a ľ u j e  úpravu 
rozpočtu obce na rok 2015 
A) navýšením rozpočtu v príjmovej časti  + 210 968,- € 
a vo výdavkovej časti      + 210 968,- € 
B)  presunmi medzi bežnými výdavkami rozpočtu – medzi kapitolami 
a položkami rozpočtu  + 2513,- €  - 2513,- €.  
C)  presunmi medzi kapitálovými výdavkami rozpočtu – medzi 
kapitolami a položkami rozpočtu   + 5940,- €  - 5940,- €.  
4.Rozpočet obce na rok 2016

Uznesenie č. 34 zo 16.12.2015
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Henckovce na 
rok 2016
B) schvaľuje
 rozpočet obce Henckovce na rok 2016 v príjmovej  časti vo výške 
123 160,- € a výdavkovej časti vo výške 123 160,-€. ako vyrovnaný
5. Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry

Uznesenie č. 35 zo 16.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  zostavenie a 
predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 a 2017

Uznesenie č. 36 zo 16.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s návrhom rozpočtu 
obce Henckovce na roky 2017 a 2018.
7. Úprava  výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských 
zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden výkonový 
ukazovateľ pre rok 2016

Uznesenie č. 37 zo 16.12.2015                                                            
A/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 
3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a 
školských  zariadení na území obce Henckovce, zriadených obcou 
Henckovce na rok 2016.  Dotácia na mzdy a prevádzku na jedného 
žiaka  na rok 2016 je 2949,18,-  € . 
B/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 2 k Dodatku 
č.1 VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka škôl a školských  zariadení na území obce Henckovce -Dotácia 
na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka Centra voľného času zriadených 
na území iných obcí na rok  2016.  Dotácia na mzdy a prevádzku na 
jedného žiaka CVČ na území iných obcí, na dieťa a rok -  na  rok  2016 
je 72,-  € . 
8. Dodatok č. 1 k VZN č.2/2014 o miestnych daniach a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zmena poplatku za 
drobné stavebné odpady. V obci Henckovce je stanovený poplatok 
za drobný stavebný odpad vo výške 0,020 € za 1 kilogram drobného 
stavebného odpadu

Uznesenie č. 38. zo 16.12.2015
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na Dodatku č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce 
Henckovce

Obec hodnotí svoju činnosť za rok 2015

Končí sa rok 2015 – prvý rok no-
vého volebného obdobia.  Nastal 
čas pozastaviť sa zhodnotiť svo-
ju činnosť.  Či to bolo pozitívne 
môžete zhodnotiť aj Vy občania. 
Tak ako aj minulé roky , tak aj 
tento sa prevádzala bežná údržba, 
skrášľovanie  a prevádzka obce. 
Dodržiaval sa poriadok a čistota 
v obci. Udržiaval sa cintorín, čis-
tili rigoly, verejné priestranstvá.  
Venovali sme sa aj kultúrno-spo-
ločenským a športovým akciám. 
Na Dome smútku sa zrealizovalo 
prestrešenie terasy.  Previedla sa 
rekonštrukcia terasy Domu smút-
ku, položená bola nová dlažba a 
omietky.  Vymaľovala sa vonkaj-
šia fasáda DS a natreli sa dvere 
a okná. Na DS sa osadili nové 
okapy. 
V Kultúrnom dome sa vymenila 
podlaha na javisku, previedli sa 
nové omietky, zrekonštruovali 
a nalakovali sa podlahy. Vyma-
ľovaný bol celý kultúrny dom.  
Veľa prác previedli pracovníci 
aktivačných prác. 
Na prevenciu kriminality v rámci 
projektu „ Zvýšenie bezpečnosti 
a prevencie proti vandalizmu na 
verejných priestoroch pre Obec 
Henckovc“ sme z eurofondov z  
PPA dostali finančnú dotáciu na 
kamerový systém v obci.  Ka-
merový systém je funkčný a má 
6 kamier. 
Od Lesov SR sme dostali finanč-
ný príspevok vo výške 4000,- € 

na údržbu cesty na Paseky, ktorá 
bola zrealizovaná. 
   V novembri 2015 vyšla vý-
zva z PPA v rámci eurofondov 
z Programu rozvoja vidieka na 
výstavbu ciest a chodníkov. Obec 
už pripravuje žiadosť o dotáciu  
na výstavbu chodníka vedľa štát-
nej cesty a výstavbu autobusovej 
zastávky, ktorú odovzdá do kon-
ca januára 2016 PPA.   V roku 
2016 plánujeme previesť rekon-
štrukciu miestnej komunikácie 
Za vodou. 
    V  súťaži  o Najkrajšie mesto 
a obec Slovenska 2015, sa obec 
Henckovce umiestnila na 120  
mieste, čo je veľmi úspešné 
umiestnenie, keď si predstavíme, 
že na Slovensku je 138 miest a 
2933 obcí.  Z okresu Rožňava 
bolo úspešných 5 obcí a jednou z 
nich boli Henckovce. 
    Človek keď je sám dokáže len 
maličkosti, ale kolektív dokáže 
urobiť z maličkostí veľkú a osož-
nú vec. Preto sa chcem poďako-
vať poslancom OZ, všetkým za-
mestnancom, organizáciám ako 
aj Vám vážení spoluobčania, za 
pomoc pri dosahovaní výsledkov.  
    Prajem nám všetkým, hlavne 
veľa zdravia, rodinnej pohody, 
aby sme mali silu a podporu pri 
dosahovaní stanovených cieľov 
a predsavzatí.

Viera Nemcová
starostka obce

29. august 2015
71. výročie Slovenského národného povstania

71. výročie Slovenského národného povstania sme si tohto roku pri-
pomenuli tradične slávnostným položením venca k Pamätnej tabuli 
padlých na kultúrnom dome v Henckovciach a príhovorom starostky 
obce. Veľké oslavy SNP v rámci okresu sa uskutočnili v Nižnej Slanej, 
ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia SZPB v Henckovciach a starostka 
obce.
V čase 2.svetovej vojny bola naša vlasť ťažko skúšaná. Bol nám 
nanútený režim, ktorý demokraticky zmýšľajúci Slováci nemohli 
prijať. A práve vtedy sa ukázala nesmierna sila nášho národa.  Sloven-
ské národné povstanie bolo preto zákonité. Bola to však predvšetkým 
skúška charakterov osobných i toho národného – a v tejto skúške sme 
so cťou obstáli. Územia, kde Povstanie prebiehalo, sa vyznačovali 
solidaritou s armádou, aj s partizánmi a odvahou riskovať i životy za 
slobodu, za hodnoty, ktoré sa vo vojnovom slovenskom štáte stratili. 
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70. výročie oslobodenia 
obce Henckovce

Rok Ľudovíta Štúra
      Obec Henckovce, Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná, 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Nižná Slaná 
a Okresná organizácia Slovenskej národnej strany Rožňava pripravili 
v rámci Dní Matice slovenskej dňa 18. októbra 2015, Slávnostný 
koncert pri príležitosti  Roku Ľudovíta Štúra. 
     Privítanie pozvaných hostí,  Petra Pamulu - predsedu krajskej 
organizácie SNS Košice, Alenu Rezkovú – členku výboru MS, Zlaticu 
Halkovú – členku predsedníctva MS, Milana Mlynára – starostu obce 
Gočovo a ďalších, bolo na evanjelickej fare v Nižnej Slanej. V tento 
deň sme si pripomenuli aj 140. výročie úmrtia Samuela Ormisa, ktorý 
pôsobil v Nižnej Slanej a Henckovciach v rokoch 1855 – 1863 ako 
evanjelický farár. Pamiatku na slovenského národovca, významného 
pedagóga, filozofa, spisovateľa, folkloristu a organizátora verejného 
života sme si uctili položením venca k jeho pamätnej tabuli na 
evanjelickom kostole v Nižnej Slanej.
     Program pokračoval o 11.00 hod. v evanjelickom kostole v 
Henckovciach Slávnostnými službami Božími. V úvode privítal 
prítomných dozorca Cirkevného zboru Marián Turic a Folklórna 
skupina Hrabina zaspievala pieseň “Vzácna to a veľká radosť”. 
Duchovným slovom nás zaujal a potešil pán farár Miroslav Maťo.  
Slávnostných služieb Božích sa zúčastnili pozvaní hostia, obyvatelia 
a cirkevníci z Henckoviec, Nižnej Slanej, Kobeliarova ako aj 
záujemcovia zo širokého okolia. Po Slávnostných službách Božích 
pokračoval program v Kultúrnom dome Slávnostným koncertom, 
ktorý otvorila starostka obce Viera Nemcová. 
     Účinkujúci - Miroslava Babčová, Martina Smreková, Jana 
Nemčková, Mária Senglerová, Ján Villim, Marek Cerva, Lucia 
Urbančíková, Ivan Nemčok, hudobná skupina Zázrak a FSk 
Hrabina, svojim vystúpením pripravili krásny kultúrny zážitok a preto 
im patrí všetkým veľké poďakovanie. Vo vestibule kultúrneho domu 
si prítomní mali možnosť prezrieť výstavku pracovných pomôcok a 
náradia baníkov, ktorú pripravil Ján Boroš a výstavku ručných prác 
žien z Henckoviec.
      Po skončení Slávnostného koncertu odovzdali predstavitelia MS 
ocenenia členom Miestneho odboru MS za dlhoročnú, tvorivú prácu 
a plnenie základného poslania Matice slovenskej
     Na záver sa chcem poďakovať za účasť pozvaným hosťom a  
všetkým, ktorí sa na tejto kultúrno spoločenskej akcii zúčastnili a 
podieľali sa na príprave a jej organizovaní ako aj všetkým, ktorí 
prispeli finančne, materiálne a duchovne.

Martin Gallík

       A už je tu ďalší záver kalen-
dárneho roka. Toto ukončenie je  
naplnené radostným očakávaním 
Vianoc a tie prinášajú každému z 
nás iný pocit, inú formu ich sprí-
tomnenia.
       Asi sa všetci zhodneme v 
tom, že Vianoce sú v našom kul-
túrnom a historickom kontexte 
najväčšími sviatkami v roku. Že 
sú niečím výnimočným a mimo-
riadnym, niečím, čo v nás vždy 
vyvoláva ťažko vysvetliteľný, 
no veľmi intenzívny pocit poko-
ja, vnútornej rovnováhy a poko-
ry. I tí najodolnejší z nás stava-
jú betlehemy, zdobia vianočné 
stromčeky, spievajú koledy a bez 
výnimky sa podvoľujú všadeprí-
tomnému čaru vzájomnej spolu-
patričnosti. 
       Skôr narodených čas Via-
noc vracia do minulosti, do rokov 
mladosti. A na základe týchto 
skúseností i spomienok sa Vašim 
deťom snažíme vytvoriť domov, 
v ktorom vládne bezpečie, pokoj 
a láska. Je to aj čas s kvapkou 
smútku, pretože sa musíme de-
finitívne rozlúčiť s rokom 2015. 
Určite každému z nás prebehne 
pred očami uplynulý rok. Možno 
nebol jednoduchý, ani ľahký, no 
niečo sa  udialo aj krásne, milé a 
možno dôležité...
       My v materskej škole si mô-
žeme povedať, že náš rok bol 
pestrý, plný rôznych udalostí, 

či už je to Deň matiek, či Deň 
detí, mesiac úcty k starším, prí-
chod Mikuláša. Deti vstrebávajú 
do svojich hlavičiek básničky, 
riekanky, pesničky, aby potešili 
očká a srdiečka svojich najbliž-
ších.
       Blížia sa Vianoce. Sviatky 
pokoja a rodinnej pohody. Snáď 
každý z nás sa zamýšľa, čím ob-
darí a prekvapí svojich najbliž-
ších. Našich najmenších. Ale aj 
oni vedia potešiť a prekvapiť. 
Tentoraz sa to podarilo deťom 
v materskej škôlke v Henckov-
ciach.
        Viacerí z Vás, držiac Vaše po-
klady za ruku, ich vodíte do škôl-
ky a dúfate, že sa im tam páči. Že 
si nájdu priateľov. A potom príde 
vianočná besiedka. Vaše deti re-
citujú básničky, spievajú koledy, 
tancujú a tešia sa, smejú sa a sú 
šťastné ako to zvládli. A Vy ro-
dičia, s hrdosťou, láskou a slzou 
v oku žasnete, čo všetko sa za 
pár mesiacov naučili. Aké sú deti 
odvážne a dychtivo sa učia nové 
veci, ktoré v škôlke spoznávajú. 
Svojím vystúpením vyčarili na 
tvárach prítomných úsmev a vy-
tvorili vianočnú náladu. 
       Príjemné prežitie vianočných 
sviatkov, veľa lásky, rodinnej po-
hody a úspešný Nový rok 2016 
Vám želá kolektív zamestnancov 
MŠ Henckovce. 

Za oknom vločka padá
a zvonček cinká,
zapáľte sviečku

zľahka, zľahulinka, 
v tú chvíľu láska
a šťastie blikoce

a my Vám prajeme
šťastné a radostné Vianoce.

    70 rokov – práve toľko uplynulo od oslobodenia našej obce od 
fašizmu. Preto na významný dátum  akým bol 23. január 1945 
nemôžeme zabudnúť. V našej obci sme si túto významnú udalosť v 
dejinách obce pripomenuli pietnym aktom položenia venca k Pamätnej 
tabuli oslobodenia obce. Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia obce, 
členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Henckov-
ciach a občania obce. 
    V druhej svetovej vojne prišli o život i občania našej obce – pietnym 
aktom sme  vzdali hold, všetkým, ktorí stratili svoje životy za lepší a 
spravodlivejší život.  Aj naši vojaci našli hroby ďaleko od rodiska. Tí 
čo prežili nikdy nezabudli na tieto časy. Veď slobodu bolo treba ťažko 
vybojovať a položiť za ňu životy.  Prejavujme im vďaku za to, že naše 
generácie už našťastie vojnu na vlastnej koži nepoznali. Nedovoľme  
na ich obete zabudnúť a v pokojnej piete si uctime ich nehynúcu pami-
atku.
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História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku 
oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe 
slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy 
trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Starovekí Rimania 
oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno.Za 
predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. 
Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí 
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu 

8.máj 1945 priniesol Európe mier. Naša krajina a ľudia 70 rokov 
nepoznajú vojnové utrpenie.
Túto významnú udalosť sme oslávili položením venca k Pamätnej tab-
uli padlých na kultúrnom dome za účasti predstaviteľov obce, Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov a občanov obce.  Slávnostný 
príhovor predniesla starostka obce. 
Druhá svetová vojna si vybrala veľkú daň na ľudskej civilizácii. De-
jiny  nám pripomínajú desiatky miliónov padlých, stovky miliónov 
hladujúcich a ponižovaných. Zničené mestá, dediny, priemyselné cen-
trá i dopravné trasy. Zamínované polia i pobrežné vody.  Zničené i 
stratené pamiatky. Vydrancované zdroje, zničená príroda.
Celé Slovensko poznačila realita druhej svetovej vojny. Preto si všetci 
musíme pamätať obete, ktoré si vyžiadala  druhá svetová vojna a 
všetko čo napáchal fašizmus. 
Preto sa v hlbokej úcte  skláňajme k pamiatke tých, ktorí nám vy-
bojovali koniec druhej svetovej vojny a prispeli svoji hrdinstvom k 
nastoleniu mieru. Poďakujme sa im za to, že môžeme žiť v stabilnej 
a rozvíjajúcej sa krajine. Nikdy nezabudnime na vojnové obete a na 
utrpenie civilného obyvateľstva. 

Vám drahí, čo mená v pomníku máte vryté,
dávam dnes vďaku i spomienky na Vás skryté
pre ráno šťastné, pre vás nedožité...
Oči nám blúdia po sivých kameňoch
a objímajú známe mená.
A tu sú s vami všetci -
deti,matky, otcovia, priatelia a niektorým i žena, 
ich náruč je navždy riave žitia otvorená
pre česť a slávu našej vlasti,
za ktorú vy, či v priekopách a či v chrastí
hrdinsky ste umierali ….

„Deň matiek“ v obci Henckovce

Deň víťazstva nad fašizmom - 
ukončenie 2. svetovej vojny v Európe

Tohtoročné oslavy „Dňa matiek“ sa uskutočnili v nedeľu 10.mája v 
Kultúrnom dome v Henckovciach. Na počesť všetkých žien a matiek 
bol pripravený pekný kultúrny program, o ktorý sa postarali členovia 
ZPOZu, deti z materskej školy, spevácka skupina Hrabina z Nižnej 
Slanej a folklórny súbor Gočovan.  Slávnostný príhovor na počesť 
„Dňa matiek“ predniesla starostka obce. Deň matiek je príležitosťou 
poďakovať sa za vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá mat-
ka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. 

Milan Rúfus – Modlitba za rodičov
Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami.

Zachovaj nám rodičov oboch, mocný Pane,
veď dve ruky od Teba máme.

Dve rúčky deťom stvoril BOH: pre ocka jednu, druhú mame. 

Uvítanie do života

počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch 
svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. V 
novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na pre-
lome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarviso-
vej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň 
za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento 
sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila 
do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek Kon-
gresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, 
v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok. 
Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky 
krajiny na svete. V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v 
roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta 
T. G Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého 
červeného kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek v komunis-
tickom Československu a ostatných proruských krajinách nahradené 
marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa matiek na  Slov-
ensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú má-
jovú nedeľu v roku.

Medzi slávnostné chvíle obce patrí aj uvítanie detí do života. V tomto 
roku takáto slávnostná udalosť nastala 21.novembra 2015, kedy sme 
uvítali do života a prijali medzi občanov našej obce Martinka Lukáča. 
Do obradnej miestnosti priviedli svojho syna rodičia Štefánia a Pavol 
Lukáčoví. Členovia ZPOZ pripravili pre prítomných pekný kultúrny 
program. Martinka slávnostne privítala a uviedla do života starost-
ka obce. Nielen rodičia, ale i celá spoločnosť s radosťou  víta zrod 
každého dieťaťa – veď deti sú darom pre rodičov i spoločnosť. 

Dieťatko sa narodilo,
otvorilo modré očká,

usmialo sa na svet milo.

Vitaj nám a nech ti rastie
každým dníčkom ľudské šťastie.

Aký zázrak čarokrásny
je tvoj úsmev, pohyb, hlások,

ako slnka lúčik jasný,
prestretý do sedmokrások.

Z tvojho vzlyku údiv dýcha,
v lupienkoch úst šelest vánku.

Neboj sa, to pieseň tichá
pristrája ti uspávanku.

Ako dieťa orosené
rozvíjaj sa medzi nami

z prajných darov rodnej zeme.
Ratoliestka budúcnosti,
potešenie otca, mamy.

Vitaj nám! A nech ti rastie
každým dníčkom ľudské šťastie.
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Naša obec  Henckovce

Stalo sa už zvykom, že v prvú 
májovú sobotu sa koná turistický 
výstup na kopec Lúšice. Tak to 
bolo aj v tomto roku. Zraz turis-
tov bol pred Obecným úradom v 
Henckovciach, kde ich privítala 
starostka obce. Keďže turis-
tov nesmie odradiť nepriaznivé 
počasie vydali sme sa za silného 
mrholenia na turistický výstup na 
Lúšice. Na Kuracom vŕšku sa k 
nám pridali turisti z Gemerskej 
Polomy a pri chate na Kováčovej 

sme sa zvítali s turistami z Nižnej 
Slanej a Gočova. Na chate bolo 
pripravené občerstvenie, guláš a 
bohatá tombola. Každý účastník 
obdržal účastnícky list a podpísal 
sa do kroniky turistického výstu-
pu. Aj napriek nepriaznivému 
počasiu nálada bola veľmi dobrá. 
Srdečné poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí výstup zorgani-
zovali, kuchárom, sponzorom a 
všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. 

16. ročník turistického výstupu 
na kopec Lúšice

Obec Henckovce sa rozprestiera v  povodí rieky Slaná, v juhovýchodnej 
časti Slovenského rudohoria, severozápadne od okresného mesta 
Rožňava, v nadmorskej výške 349 m. n. m.
Jej staršie hospodárske usadlosti sa tiahnu po obidvoch stranách 
potoka Dolina, v smere jeho toku z juhu severovýchodu na juhozápad. 
Poniže obce sa potok vlieva do rieky Slaná. Obec Henckovce susedí 
na severozápad s obcou Nižná Slaná a na východ s obcou Gemerská 
Poloma Štátna cesta pretína obec po jej dĺžke na dve nerovnaké 
časti. Cez obec - cez časť jeho zastavaného územia preteká rieka 
Slaná. Súbežne so štátnou cestou a poniže dediny, v tesnej blízkosti 
s riekou, sa tiahne železničná trať , ktorá bola vybudovaná ešte v roku 
1860 a ktorá spája najsevernejšie položené mesto v banskom údolí 

– Dobšinú s okresným mestom Rožňavou. Od okresného mesta sú 
Henckovce vzdialené dĺžkou 12,5 km na severozápad. 
Obec v minulosti patrila do Gemersko – Malohontskej župy. Dnes 
spadá do Košického samosprávneho kraja. 
Chotár obce zaberá rozlohu 1003 ha. Z toho lesné pozemky 542 ha., 
trvalý trávny porast 251 ha., orná pôda  133 ha., intravilán obce-
zastavané plochy 29 ha, záhrady 15 ha, vodné plochy 7 ha,  ostatné 
plochy 26 ha.

Prírodné podmienky
      Záujmové územie patrí po stránke geomorfologickej do Slovenského 
Rudohoria. Južným až juhozápadným okrajom sa tiahne pozdĺž rieky 
Slaná údolná rovina. Podstatná časť územia je charakterizovaná 
stredne až silne členitým, vo východnej časti kopcovitým terénom.
      Expozícia svahov je približne rovnaká na juhovýchod a juhozápad.  
Členitosť územia podstatnou mierou obmedzuje použitie ťažkej 
mechanizácie pri poľných prácach, čo nepriaznivo ovplyvňuje 
ekonomickú prosperitu rastlinnej výroby.
Poľnohospodárska pôda sa rozkladá v nadmorskej výške v južnej časti 
rovinnej 350 m nad morom a  na svahoch 550 m nad morom. 
      Členitosť terénu určuje rozmiestnenie kultúr poľnohospodárskej 
pôdy. Svahovité polohy sa využívajú vo forme trvalých trávnych 
porastov, kým náhorné plošiny a nivy v povodí sú zornené. V súčasnej 
skladbe kultúr katastra obce prevládajú lesné pozemky a trvalé trávne 
porasty.

Topografické pomery
      Celá spádová oblasť patrí do geomorfologickej oblasti Slovenské 
Rudohorie-Volovské vrchy. Miestne pomenovanie Lúšice, Gregor, 
Pališovo a Dolina. 

Dejiny obce HENCKOVCE 
     Vznik obce Henckovce je listine doložený z roku 1470. Vznikla 
na valaskom práve v polovici 15. storočia.  Názov obce sa priebežne 
menil. Názov obce je doložený z roku 1470 ako Henczkó, z roku 
1551 ako Henczkowce, z roku 1563 ako Henczowce, z roku 
1590 Henczková, z roku 1773 ako Henczkowce, z roku 1786 ako 
Henzkowze, z roku 1808 ako Henckovce; maďarsky Henckó. 
V roku 1427 sa spomína obec Hermanovce, ktorá vznikla v 2. polovici 
13. storočia. Bola to banícka osada, ktorá koncom 15. storočia splynula 
s Henckovcami. 
Obec patrila Bebekovcom, po nich panstvu Krásna Hôrka. V roku 1828 
mala obec 53 domov a 409 obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom, 
uhliarstvom, výrobou šingľov a povozníctvom, v 18. - 19. storočí 
pracovali v miestnych hutách. Vysokú pec postavili v roku 1852 na 
mieste staršom slovenskom, prestala pracovať začiatkom 20. storočia. 
Za 1. ČSR boli obyvatelia väčšinou baníci, rozvinuté bolo aj tkáčstvo. 
Obec sa zapojila do SNP, za čo ju vyznamenali Pamätnou medailou 
SNP.       Nachádza sa na juhovýchodných svahoch Slovenského 
rudohoria  v údolí rieky Slanej. Je obklopená vŕškami zvanými Lúšice, 
Knola, Repiská, Turecká. Lesy sú väčšinou zalesnené bukom a dubom. 
Nadmorská výška sa pohybuje od 340 m do 795 m nad morom. Stred 
obce má nadmorskú výšku 349 m. 
Obec je zastavaná v tvare „T“. V strede obce sú rodinné domy staršieho 
typu postavené súbežne s tečúcim potokom „Dolina“. Murované sú z 
kameňa alebo válkov z nepálenej hliny so strechami so začiatku 20. 
storočia. Novopostavené domy sa  nachádzajú okolo štátnej cesty smer 
Rožňava – Dobšiná a za riekou Slanou. Po pravej strane cesty smerom 
Rožňava – Dobšiná je „Hámor“, kde kedysi boli postavené pece na 
spracovanie železnej rudy. 
Významné pamiatky: 
-	 Na návrší smerom na cintorín stojí bývalý rímsko-katolícky 
ranogotický kostol, ktorý pochádza z 13. storočia.
-	 Evanjelický kostol a.v. Barokovo-klasicistický stojaci v 
strede dediny sa datuje od roku 1798.
-	  kúria barokovo - klasicistická z konca 18. storočia (Hámor)
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Monografia obce
Kraj Košický Okres Rožňava Región Horný Gemer 
Štatistické údaje obce k 1.12.2015
Počet obyvateľov: 431   
Dospelí   340
-     z  toho ženy  169
-     z toho muži  171
Deti   91
-     z toho dievčatá  39
-     z toho chlapci  52

Spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie, organizačná 
štruktúra obce                                   
A/ Spôsob zriadenia obce
     Obec Henckovce bola zriadená zákonom SNR  č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení,  
     dňom volieb do orgánov samosprávy obcí a  to  23. a 24. novembra 
1990.
B/ Právomoci a kompetencie obce:
    Kompetencie obce, jej právomoci a pôsobnosť obce sú dané: 
-	 Ústavou Slovenskej republiky ( hlavne článkami 64 – 71)
-	 zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov
-	 platnou právnou úpravou SR
-	 všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych 
činností (čl.71 ods. 2 Ústavy SR)
C/ Organizačná štruktúra obce:
      Orgánmi obce Henckovce sú obecné zastupiteľstvo a starostka 
obce.
    Obecné zastupiteľstvo obce  Henckovce je zastupiteľský zbor 
obce zložený z piatich poslancov,  zvolených v priamych voľbách  
obyvateľmi obce na funkčné obdobie štyroch rokov. Funkčné obdobie 
obecného zastupiteľstva a končí zložením sľubu novozvoleného 
obecného zastupiteľstva. 
    Starostka obce Henckovce je  predstaviteľom obce a najvyšším 
výkonným orgánom obce, ktrého volia občania obce na funkčné 
obdobie štyroch rokov. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné 
obdobie starostu  sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.  

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:
komisie obecného zastupiteľstva a to:
-	 finančnú komisiu 
-	 komisiu pre ochranu verejného poriadku
-	 komisiu pre kultúru, šport  a mládež
-	 komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funckionárov
Zbor pre občianske záležitosti

OBECNY  ÚRAD
Obecný úrad v Henckovciach je výkonným orgánom obecného 
zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zbezpečuje organizačné a 
administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov 
zriadených obecným zastupiteľstvom. 
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Henckovce, ktorého 
volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a 
vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.  
Zástupcovia obce: 
Starostka obce:   Viera  Nemcová                                                       
Zástupca starostky:   Ing. Tibor Krčmár
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Tibor Krčmár
    Ing.Ivana Fafráková
    Mgr.Jana Hudáková
    Mgr.Erika Jancová
    Štefan Petergáč
Pracovníčka a ekonómka obecného úradu: Viera Dovcová   
Hlavný kontrolór obce:    Ing.Marek Revaj

Dobrá rada nad zlato
Chuť a vôňa syra  -   sa zintenzívni, keď ho aspoň hodinu pred 
podávaním vyberiete z chladničky.
Okrúhle a hranaté syry porciujte ako tortu, malé syry krájajte na po-
lovice.
Stvrdnutý syr stačí na chvíľku namočiť do mlieka alebo vody, osušiť 
a môžete ho opäť strúhať.
Petržlen – sušením nesmie stratiť pôvodnú vôňu, inak chutná ako 
seno. Preto sa musí sušiť so soľou.  Natrhaný petržlen rozprestrieme na 
čistý papier, posypeme ho  soľou a necháme voľne uschnúť. Najlepšie 
ho uskladníme v kameninovej nádobe. 
Karfiol – ak pri jeho varení do vriacej vody pridáme trochu citrónovej 
šťavy, dosiahneme, že nebude nepríjemne zapáchať, odstráni parazity 
a zostane pekný biely. 
Chren varením získava horkú chuť – preto ním omáčku ochuťte až 
nakoniec a už ju nevarte.
Hlávkový šalát – je veľmi chutný, keď ho umytý a natrhaný na menšie 
kúsky zalejeme citrónovým dressingom. Do 250 ml vody vytlačíme 
1 celý citrón, podľa chuti        osladíme. Musíme ho po umytí dobre 
osušiť, aby sa dobre vsiakla zálievka. 
Kalný vývar – do horúceho vývaru vlejeme rozšľahaný bielok 
a niekoľko minút ho  necháme povariť. Bielok sa zrazí a vsiakne kal 
z vývaru. Potom vývar precedíme  a bielok z polievky odstránime.  
Huby – ak už stratili svoj lákavý vzhľad a vôňu, nemusíte ich vyhodiť. 
Na noc ich ponorte do slanej vody v pomere 1:1 a potom opláchnite 
v čistej vode. 
Suchú fazuľu – uvaríte rýchlejšie, ak soľ pridáte až po jej uvarení.
Do fazule –   pri uskladnení   sa nedostane hmyz, keď medzi ňu 
primiešame bobkový  list. Na kilo fazule potrebujeme 4-5 kusov. Má 
to účinok aj pri sušených hubách. 

Štedrá večera po slovensky
w Podľa starých vianočných zvykov sa pod obrus na štedrovečernom 
stole dávali šupiny z kapra alebo peniaze. Niekde sa šupiny kládli pod 
taniere a peniaze pod obrus. Oba zvyky však znamenali jediné, aby 
ich rodina mala v budúcom roku dostatok. Aj v súčasnosti tento zvyk 
pretrváva vo väčšine slovenských domácností.
wŠtedrá  večera bola odjakživa rodinnou záležitosťou. Predchádzala 
jej spoločná modlitba, po ktorej gazdiná namočila do medzu strúčik 
cesnaku a urobila ním krížik na čelo mužovi a deťom. Gazda potom 
rozkrojil najkrajšie jablko a každému z neho dal kúsok. Znamenalo to, 
že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky tvoria celé jablko.
wNa slávnostnom stole preto nesmeli chýbať oblátky, med, cesnak 
a jablko, ktoré sa vždy krájalo priečne na polovicu. Ak sa po prekro-
jení z jadrovníka vytvoria hviezda, znamenalo to šťastie a zdravie, ak 
krížik, potom rodinu „navštívila“ choroba alebo dokonca smrť.
wV rodinách dodržiavajúcich tradície, sa štedrovečerné hodovanie  za-
čínalo jedením oblátky s medom, resp aj cesnakom, prípitkom a ka-
pustnicou, ale niekde bývalo zvykom namiesto klasickej kapustnice 
podávať aj  šošovicovú či hrachovú polievku, pretože tieto strukovi-
ny symbolizovali blahobyt, teda toľko peňazí ako šošovice či hrachu 
v hrnci, kde sa polievka varila.
wV niektorých regiónoch sa zachovával zvyk,  že skôr ako sa zača-
lo jesť, hlava rodiny ešte predniesla prípitok s pohárikom „ostrého“ 
a až potom nasledovalo jedenie oblátok s medom a cesnakom, orechov 
a jabĺčka a polievky, najmä hríbovej, šošovicovej či kapustovej s hu-
bami a sušenými slivkami.
wŠtedrý večer bol vždy opradený rúškom  tajomstva a vianočných po-
vier. Na stole musel byť prestretý párny počet tanierov, pri nepárnom 
by si pre posledného stolovníka prišla smrť. V niektorých regiónoch sa 
tiež uchoval zvyk prestierať o jeden tanier a príbor navyše pre prípad, 
že by počas večer prišiel náhodný hosť. Touto formou sa však niekde 
vzdávala aj úcta zosnulému členovi rodiny, ktorý v tom roku zomrel.
wOd štedrovečerného stola sa nesmelo počas večer odbiehať, čo pla-
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tilo aj pre gazdinú, aby „vinník“ do roka nezomrel. Preto bolo vždy 
všetko jedlo buď na stole, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
wPo večeri sa rodina opäť krátko pomodlila a hlava rodiny, alebo jej 
najstarší člen sa Bohu poďakoval za jedlo a pitie, ktoré im doprial.
wV období Vianoc slobodné vydajachtivé dievčatá hádzali  topánku 
za hlavu smerom k dverám. Ak sa špička topánky otočila smerom ku 
dverám, bolo to znamenie, že dievča sa do roka vydá. Ak ku dverám 
smerovala päta topánky, dievča zostal ešte jeden rok slobodná.

Športové a kultúrne podujatia 2015

V roku 2015 obec Henckovce organizovala niekoľko úspešných akcií 
a podujatí.  Začiatok roka sa niesol v znamení športu a tradične nový 
rok otváral stolnotenisový turnaj, ktorý mal úspešnú reprízu počas 
Veľkonočných sviatkov. Obidvoch turnajov sa zúčastnili hráči A aj 
B družstva, pričom  spestrením Veľkonočného turnaja boli aj hostia 
z Bratislavy a Košíc. Turnaj sa  niesol v priateľskej nálade a v duchu 
fair play. Víťazmi boli všetci, ktorí sa zúčastnili . :)

Okrem stolnotenisového turnaja sa už tradične v máji konal výstup na 
Lúšice, ktorý patrí medzi stálice v kalendári obce. Počasie tento rok 
nebolo na máj až také priaznivé, keďže bolo pomerne chladno a pršalo, 
no  napriek tomu bola účasť pomerne vysoká. Na vytrvalcov čakal 
v cieli pri chate Kováčová skvelý guláš a tombola. 
Obec Henckovce okrem tradičných športových podujatí pripravila 
v máji Deň matiek, ktorý sa uskutočnil vo veľkej sále obecného 
úradu. Pre mamičky boli nachystané sladké čokolády  a papierové 
kvietky, ktoré vyrobili spolu s pani učiteľkami malí škôlkari. Okrem 
toho bol pre ne pripravený i kultúrny program, ktorého súčasťou bolo 
vystúpenie detí z materskej škôlky, našich školákov, a ako hosť prišiel 
so svojím vystúpením folklórny súbor Hrabina z Nižnej Slanej. 
Tak ako mesiac máj sa niesol v znamení mamičiek, tak jún už tradične 
patrí deťom. Preto obec nezaháľala ani tu a 6.júna 2015 sa v areáli 
Materskej škôlky v Henckovciach konal Deň detí a rodiny. Jeho 
cieľom bolo predovšetkým, aby sa stretli rodiny s deťmi a strávili spolu 
príjemné popoludnie. Pre deti boli pripravené súťaže. Každé dieťa 
dostalo pri jednotlivých stanovištiach nejakú drobnosť a sladkosť. Pre 
všetkých bolo pripravené občerstvenie v podobe opekaných špekačiek 
a slaninky. Podujatia sa zúčastnilo 19 detí s rodičmi a myslím, že 
toto popoludnie bolo veľmi vydarenou akciou, ktorej prialo aj krásne 
počasie.
Počasie prialo mnohým akciám aj nasledujúce mesiace a teplé leto 

vyvrcholilo 29. augusta vatrou pri príležitosti SNP. Po dlhšej pauze 
sa opäť podarilo dať do kopy ľudí, ktorí chceli, aby sa táto  tradícia 
zachovala a riadnym kusom priložili ruku k dielu, aby neostalo iba 
pri slovách. Vďaka partii skvelých chlapov  sa o 21:00 mohol nad 
Pasekami opäť rozhorieť oheň, ktorý nám pripomína tento dôležitý 
deň.  

Tento rok priniesol to, čo je tradičné a každoročné a podarilo sa 
zorganizovať dve akcie, ktoré mali niekoľkoročnú prestávku a  ja 
pevne verím, že v budúcom roku sa všetky tieto podujatia zachovajú 
a pribudnú ďalšie, aby život tu, v Henckovciach, bol plnší a hodnotnejší.
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Poslednýkrát medzi juniormi a premiérovo aj medzi mužmi

Silák z Henckoviec, Ivan Lazor, ktorý v roku 2015 reprezentoval svoju 
rodnú obec na niekoľkých významných podujatiach, má za sebou nároč-
nú, no z hľadiska športových ocenení a úspechov, veľmi vydarenú sezónu. 
 Po náročnej príprave, ktorá začala už vo februári boli prvou 
súťažou sezóny Majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v silo-
vom trojboji, ktoré sa konali v prvej polovici apríla v Prahe. „Tesne 
pred súťažou, som zápasil trochu s vlastnou hmotnosťou, keďže 
som sa potreboval dostať do kategórie do 100 kg a následne potom 
atakovať národný a možno aj európsky rekord v drepe. Nakoniec 
sa mi podarilo prebytočné kilá zhodiť a na súťaži ukazovala váha 
97 kg.“ Samotná súťaž priniesla pre Ivana 3. miesto, čo je v rámci 
Československa veľmi cenný výsledok. ,,V drepe sa mi podarilo 
pokoriť 220 kg, pričom som atakoval aj národný rekord 235 kg, 
no naň mi už sily neostali. V druhej disciplíne, ktorou bol tlak na 
lavičke, som zdvihol 140 kg a v mŕtvom ťahu, ktorý sa odohrával 
na konci celej súťaže, a ktorý zároveň rozhodol o mojom celko-
vom umiestnení, som uspel s váhou 232,5 kg.“ Takto stručne opísal 
svoje účinkovanie v hlavnom meste Českej republiky Ivan Lazor.  
      V poradí druhou súťažou, boli pre Ivana Majstrovstvá 
SR v Lučenci, kde sa mu konečne podarilo získať junior-
ský titul majstra Slovenska. Na tento úspech mu stači-
lo 180 kg v drepe, 145 kg v tlaku a 225 kg v mŕtvom ťahu .  
      Ďalšou súťažou, ktorú však bral mladý trojbojár skôr ako prípravu, boli 
bol VENDETA CUP v tlaku, ktorý sa konal v Bardejove. ,,Vzal som to 

ako skúšku mojej mimosezónnej formy. Na súťaži sa mi podarilo poko-
riť 130 kg, čo nakoniec stačilo na 2. miesto.“ Stručne opísal súťaž Ivan. 
      Na jeseň začala príprava na dve podujatia, ktorými plánoval rodák 
z Henckoviec uzavrieť sezónu. Keďže v októbri dovŕšil vek 24 rokov, 
prvýkrát sa Ivan predstavil v kategórii OPEN, čo v preklade znamená, 
že už nesúťažil medzi juniormi, ale v kategórii mužov. ,,Keďže ide o 
súťaž, kde sa medaile zbierajú veľmi ťažko, moje ambície boli niž-
šie, no napriek tomu som si chcel zlepšiť osobné rekordy.“ Takto zhr-
nul plány pred svojimi dvoma poslednými vystúpeniami Ivan Lazor. 
      Prvou, z dvoch naplánovaných súťaží, bol Česlo-slovenský pohár 
v tlaku a mŕtvom ťahu, ktorý sa uskutočnil v Trnave. V tlaku si vďaka 
výkonu 150 kg odniesol celkovo 7. miesto a v mŕtvom ťahu skončil 
dokonca piaty, keď pokoril 250 kg, čím si vytvoril nový osobný rekord.  
      Ivan sezónu ukončil tam, kde ju na jar tohto roku začal - v Prahe. 
Práve Praha bola začiatkom novembra miestom konania súťaže, ktorá 
niesla názov Naber svaly. V rámci nej sa síce náš pretekár umiestnil 
iba na 5. mieste, no svoje ciele splnil. „Za zmienku stojí mŕtvy ťah, 
kedy som za minútu zdvihol 210 kilogramov vážiacu činku deväťkrát 
a v tlaku som si vytvoril nový osobný rekord, po úspešnom pokuse s 
váhou 160 kg. Ostatné disciplíny mi však nevyšli podľa očakávaní, a 
aj preto bolo umiestnenie také, aké bolo. Napriek tomu som s celou 
akciou spokojný, keďže som na nej stretol množstvo úžasných ľudí 
a taktiež atmosféra na akcii bola skvelá.“ Uzatvára túto súťaž Ivan.  
      Sezóna Ivana Lazora sa dá hodnotiť pozitívne. Napriek povinnos-
tiam v škole si dokázal nájsť čas na reprezentáciu svojej obce celkovo 
na piatich podujatiach, kde získal veľmi cenné výsledky. ,,Bolo to ťaž-
ké, ale zvládol som to. Moja vďaka patrí všetkým, ktorí mi počas roka 
pomáhali, hlavne mojej rodine, priateľom z fitka a klubu a taktiež 
obci Henckovce. Bez nich by som si moju prípravu vedel predstaviť 
len veľmi ťažko. Týmito slovami zhodnotil rok 2015 Ivan po športo-
vej stránke. 
Osobné rekordy Ivana Lazora v jednotlivých disciplínach.
Disciplína          Osobný rekord
Drep  220 kg
Tlak na lavičke 160 kg
Mŕtvy ťah 250 kg

Autori: Ivan Lazor, Ivan Tököly

Jablkovo orechové koláčiky
Suroviny: 
1 šálka mletých mandlí, 2 šálky strúhanych jabĺk, 1 lyžička škorice 
hrozienka a sladidlo podľa chuti - med, agáve, javorový sirup  
Postup: 
Všetko spolu zmiešame, vyformujeme guľky, stlačíme do tvaru kek-
síka a sušíme v sušičke, na radiátore alebo v trúbe na nízkej teplote 
pri otvorených dvierkach.

Syrové tyčinky
Suroviny: 
25O g pol. múky, 25O g masla, 25O g ementálu, 1 vajce, soľ, žĺtok, 
rasca a soľ na posypanie 
Postup:
Zmäknuté maslo dobre rozmiešame s múkou, pridáme najemno po-
strúhaný ementál, soľ, vajce a vypracujeme cesto. Na pomúčenej 

RECEPTY NA VIANOCE
doske ho rozvaľkáme a vykrajujeme tyčinky alebo kolieska, ktoré 
ukladáme na plech. Každú tyčinku potrieme rozšľahaným žĺtkom, 
osolíme, posypeme rascou a upečieme vo vopred vyhr. rúre do zlata. 

Bryndzové guľky so zemiakmi
Suroviny:
300 g zemiakov, 125 g bryndze, 50 g hrubej múky, 50 g slaniny, 1 vaj-
ce, 20 g strúhanky, 2 cibule, olej, petržlenová vňať,  soľ.
Postup: 
1. Očistené zemiaky pokrájame a uvaríme v osolenej vode. Scedíme.
2. Na oleji opečieme cibuľu nakrájanú na kolieska a časť z nej odlo-
žíme. Do zvyšnej cibule pridáme uvarené zemiaky, osolíme a spolu 
krátko opečieme na miernom ohni.
3. Slaninu pokrájanú na malé kúsky opražíme v panvici
4. Bryndzu vymiešame s hrubou múkou, preosiatou strúhankou, so so-
ľou, s vajcom a s nasekanou petržlenovou vňaťou. Z masy vyformuje-
me menšie guľky a uvaríme ich v osolenej vode.
5. Opečené zemiaky dáme na tanier a pridáme uvarené bryndzové 
guľky. Posypeme zvyšnou opečenou cibuľou, slaninou a posekanou 
petržlenovou vňaťou.
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Stolnotenisový oddiel ŠK Henckovce bol v roku 2015 účastníkom krajskej súťaže 4.liga Spišsko –gemerská skupina a okresnej súťaže 5.liga 
Rožňava. V týchto súťažiach náš klub reprezentovali Ondrej Žúdel, Milan Ďurman, Boris Šramko, Jozef Kušnier, Ľubomír Breznen, Ivan Fafrák, 
Ján Zagiba, Štefan Murza, Slavomír Fafrák, Marian Kalina, Peter Šimon ml.  V sezóne 2014/2015 v 4. lige sme sa umiestnili na 8. mieste viď  
priložená tabuľka. 

Úspešnosť jednotlivých hráčov podľa konečného poradia, počet odohratých zápasov, počet výhier, počet prehier, skóre odohraných 
setov, celkové percento úspešnosti  

V sezóne 2014/2015 v 5. lige sme sa umiestnili na 6. mieste viď  priložená tabuľka.

Por. Mužstvo    Zápasy  V R P K Skóre  Body
1 STO Letanovce A   20  19 0 1 0 261 : 99  77
2 AŠK Maria Huta A   20  19 0 1 0 258 : 102  77
3 Geológ Rožňava D   20  13 0 7 0 219 : 141  59
4 OŠK Arnutovce A   20  10 4 6 0 198 : 162  54
5 STK Gemerská Poloma A  20  11 0 9 0 178 : 182  53
6 ŠK MPC Sp. Nová Ves A  20  8 1 11 0 179 : 181  45
7 TJ Baník Mlynky A   20  7 3 10 0 183 : 177  44
8 ŠK Henckovce A   20  6 4 10 0 173 : 187  42
9 ŠK Harichovce A   20  6 2 12 0 153 : 207  40
10 STK Plešivec A   20  2 1 17 0 76 : 284  27
11 ŠKST Margecany C  20  1 1 18 0 102 : 258  24

3 Šramko Boris  ŠK Henckovce A 80 70 10 223:64 87.50%
28 Ďurman Milan  ŠK Henckovce A 80 39 41 165:146 48.75%
36 Breznen Ľubomír  ŠK Henckovce A 60 21 39 90:133 35.00%
37 Kušnier Jozef  ŠK Henckovce A 66 22 44 99:153 33.33%

Poradie   Družstvo    OZ  V  R  P  K  Skóre   Body 

1.  STK Honce A   18 16 2 0 0 247:77  68
2.  Tatran Betliar    18 14 1 3 0 214:108  61
3.  ŠK Jablonov n/T B   18 11 2 5 0 183:141  53
4.  TJ Lokomotíva Dedinky   18 10 1 7 0 172:152  49
5.  ŠK Jablonov n/T C   18 8 2 7 1 152:172  43
6.  ŠK Henckovce B   18 7 3 8 0 162:162  42
7.  STK Gemerská Poloma B  18 7 2 9 0 159:164  41
8.  ŠKST Gočovo   18 4 0 14 0 120:204  30
9.  ŠKST Slavošovce   18 3 1 14 0 118:206  28
10.  Geológ Rožňava E   18 2 0 10 6 73:250  18
Úspešnosť jednotlivých hráčov podľa konečného poradia, percenta účasti na zápasoch,počet odohratých zápasov, počet výhier, počet 
prehier, celkové percento úspešnosti

14 Murza Štefan  ŠK Henckovce B  90.28  65 39 26  60.00
15 Šimon Peter  ŠK Henckovce B  52.78  38 22 16  57.89
22 Fafrák Ivan  ŠK Henckovce B  75.00  54 29 25  53.70
28 Zagiba Ján  ŠK Henckovce B  84.72  61 23 38  37.70
53 Fafrák Slavomír  ŠK Henckovce B  37.50  27 3 24  11.11

 Dňa 25.04.2015 sa uskutočnil v telocvični ZŠ v Gemerskej polome  
19. ročník tradičného turnaja troch starostov obcí Henckovce, 
Gemerská Poloma, Betliar. Turnaj sa od jeho vzniku koná striedavo 
v jednotlivých obciach po ukončení sezóny, spravidla je tomu 
v mesiacoch  apríl, máj.  Tento rok sa konal pod patronátom starostu 
obce Gemerská Poloma. Na turnaji sa zúčastnilo  15 hráčov .

STK Gemerská Poloma ŠK Henckovce Tatran Betliar

Leitner  Walter  Ďurman  Milan Šebesta  Peter  ml

Trojan  Michal  Breznen  Ľubomír Árvay  Ľubomír

Trojan  Jozef  Kalina Marian Teraj  Michal

Černický  Maximilian Šramko  Boris Lipták  Ondrej

Gajdoš  Jaroslav  Murza  Štefan

Ďurán  Miloslav

Všetky medailové umiestnenia patrili na konci turnaja hráčom 
ŠK Henckovce keď víťazom sa stal Boris Šramko, druhé miesto 
patrilo Ľubovi Breznenovi a bronzovú medailu vybojoval Milan 
Ďurman.
Členovia ŠK želajú všetkým príjemné a pokojné prežitie Vi-
anoc, veľa zdravia a šťastia do Nového roku 2016.

Ľubomír Breznen, predseda ŠK

S T O L NÝ  T E N I S  V  R O KU  2 0 1 5
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Narodili sa
Bubenčíková Natália
Holmoková Antónia

Tomiová Lucia
Petergáč Gregor
Tomiová Lenka

Tomi Emil
Lalik Roman

Tomiová Lenka

Tak vitaj človieča, synček, či dcérka. Vitaj medzi nami.
Na Zemi si doma, tebe patrí pieseň i reč básnikova.

Hlboko vyoraj brázdu svojho bytia,
vysoko si lietaj s posolstvom života.

Ty, láska v uzlíčku radosti,
drahokam v šperku života.

Vitajte medzi nami

Rozlúčili sme sa
Grančák Július
Dovec Ondrej

Farkašovský Štefan

Zas jeden lístok vietor unáša, nesmúť,
popraj mu dobrý let do spomienok,

vždy sa ti bude odtiaľ vracať
ozvenou šťastne nešťastnou,

nevydaj sa jej oproti, klame, ak volá nazad,
že ti vráti čo navždy vzala.

Pozostalým vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Uzavreli manželstvo
Štefan Kalina
Radka Volfová

 Pozri sa mi do očí, sú v nich hviezdy, 
čo padajú ti k nohám.

Dám ti moju lásku na všedný deň
i na nedeľu mám, pre teba jej bude...

vezmi moju lásku v nej sú všetky hviezdy
pre skutočný sen.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia 
na spoločnej ceste životom.

Životné jubileá oslávili
85 rokov
90 rokov

Anna Hudáková, rod. Jancová
85 rokov

Anna Šniererová, rod. Fafráková
80 rokov

Štefan Lazor
75 rokov

Etela Leštachová, rod. Vápeníková
Eva Farkašovská, rod. Schmidtová
Mária Dovčíková, rod. Petergáčová

Ján Janičko
Zuzana Gallová
rod. Petergáčová

70 rokov 
Emília Janičková, rod. Ferencová

Ján Zagiba
Mária Dovcová, rod. Tomášiková

65 rokov
Zuzana Leštachová, rod. Rumanová

Ondrej Leštach
Štefan Petergáč

60 rokov 
Mária Víziová, rod. Kalinová

Ondrej Ivan
Irma Bubenčíková, rod. Lalíková

Ján Kalina
55 rokov

Ján Fafrák
Miroslav Szöke

Zuzana Dovcová, rod. Breznenová
Viliam Petergáč

Ján Janco
Mária Lukáčová, rod. Kalinová

Jaroslav Dovec
50 rokov 

ŠtefanKalina
Monika Bubenčíková, rod. Pištová

Ľudovít Szentandrási
Ján Petergáč
Ivan Fafrák

Nestačíme držať krok sami so sebou,
kdesi sa podeli naše  sily,

zbytočne ich hľadáme pred zrkadlom
a márne vzdycháme nad svetom,

že sa prirýchlo otočí a uskoruje naše dejiny
v jedinej knihe bez nákladu,

nečitateľnej odzadu, lebo každý deň jej
pribúdajú útroby, no skloniť sa 

pred uplynutím času nám rozum nedovolí.
Srdečne blahoželáme.

Pozvánka 
na kultúrno-spoločenské podujania 

v decembri 2015

lObec  Henckovce a  občianske združenie “BooBoo” klub  
mladých  v Henckovciach  Vás  srdečne  pozývajú na Štefanskú 
zábavu, ktorá sa uskutoční 25.decembra 2015 v Kultúrnom 
dome v Henckovciach so začiatkom o 19.00 hod. Do tanca hrá 
skupina Sako z Vlachova. Vstupné je 12 €. V cene je zahrnutá 
večera, tombola  a ½ l vína. Vstupenky si môžete zakúpiť na 
Obecnom úrade.
lSilvestrovské varené víno a ohňostroj 
Rozlúčka so starým rokom 2015 a privítanie Nového roka 2016 
pred budovou Obecného úradu 
lNovoročný stolnotenisový turnaj
Obec Henckovce a Športový klub Henckovce usporiadajú dňa 
2.januára 2016 novoročný stolnotenisový turnaj so začiatkom o 
09.30 hod. v kultúrnom dome v Henckovciach


