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Dilema láskyPrichádza sviatočný čas, 
na ktorý sa dlho teší každý z nás. 
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 

Vianočnej nálade každý z nás podlieha. 
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,
buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. 
Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká,
 každému sa splní túžba, aspoň malilinká. 

Šťastné a veselé želajme si spolu, 
a potom spoločne k Štedrovečernému stolu. 

Vážení spoluobčania,
aj napriek nepriaznivej situácii spojenej s coronavírusom pomaly 

prichádza čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávame, keď si sadáme 
k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.

Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať 
si na chvíle prežité v tomto roku, či už boli pozitívne alebo aj negatív-
ne. Negatívnych vecí sa udialo v tomto roku mimoriadne veľa, preto 
skúsme si ich nepripomínať a snažme sa užiť si vianočné sviatky vo 
vzájomnom porozumení, úcte a láske.  Mnohí  z nás si isto spomenú 
aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie 
sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spo-
ločné prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším 
darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto 
sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.

Užime si teda vianočný čas tak, ako si predstavujeme, tak ako sme 
si ho užívali ako malé deti.  Nezištne, ozajstne s láskou a radosťou  v 
očiach.  Buďme vďační za to, že Vianoce si môžeme opäť užiť v zdra-
ví, v radosti a šťastí.  Netrápme sa preto, že všetko nie je dokonalé, 
upratané, nakúpené, vyzdobené ale  tešme sa z toho, že sme zdraví, že 
môžeme byť spolu a, že každý má nárok  na trochu ľudského šťastia.                                       
Prajem Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, a v 
Novom roku 2021 hlavne veľa zdravia a  aby sa splnili Vaše priania 
a očakávania.

Nech Vás stretáva toľko ľudských radostí, aby vyvážili aj bremeno 
starostí, nech máte na úsmev toľko príležitostí, aby neostalo miesto na 
sklamania a bolesti, nech je každý Váš deň malým sviatkom v pohode 
a zdraví. 

Viera Nemcová, starostka obce

68 Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 
a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, 
70 ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov, 71 že nás oslobodí 
od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia (Evanjelium 
podľa Lukáša 1, 68 – 71)

Milí priatelia! 
V cirkevnej terminológii sa objavuje viacero cudzích slov, ktoré 

nemajú slovenský pôvod. Je dobré im rozumieť, pretože nám niečo 
dôležité chcú povedať. Jedno z nich je aj slovo „advent“. Pochádza 
z latinčiny a znamená : „príchod“. Chce sa tým povedať to, že niekto 
sa k nám hodlá prísť. 

Keď ku nám niekto má prísť na návštevu, za normálnych okolností 
spravíme všetko preto, aby sa u nás návšteva dobre cítila. Poupratu-
jeme, aby bolo čisto. Nakúpime potraviny, aby sme hosťovi mali čo 
ponúknuť. Takýmto spôsobom si ho chceme uctiť a preukázať mu, že 
jeho príchod k nám je pre nás dôležitý, že si to vážime. 

Adventné obdobie ako aj blížiaci sa Vianočný čas našu pozornosť 
sústreďuje na to, že k nám na návštevu neprichádza hocikto. Nie je to 
iba dobrý kamarát, kolega z práce alebo rovno môj šéf vo firme, v kto-
rej pracujem. Ku nám prichádza Pán všetkých pánov a Kráľ všetkých 
kráľov. Sme poctení samotným Božím Synom. A to si vyžaduje nále-
žitú prípravu! Aj preto kresťanská cirkev v tomto čase zintenzívňuje 
duchovný, náboženský život. Po cirkevných zboroch sa robia advent-
né večerné služby Božie, organizujú sa adventné koncerty, modlitebné 
týždne, vo vyššej intenzite sa prisluhuje sviatosť Večere Pánovej (eu-
charistie) ... Veď ide o to, aby sme sa dobre pripravili... 

Ako sa teda čo najlepšie pripraviť na príchod tej najvzácnejšej náv-
števy? Určite je dobré si doma poupratovať. No ešte lepšie je „poup-
ratovať“ si vo svojom živote. Vo svojich vzťahoch – a to tak k ľuďom 
ako aj k Pánu Bohu. Poupratovať si vo svojich prioritách, poupratovať 
si vo svojom hodnotovom rebríčku. Je to nanajvýš vhodný čas na to 
urobiť si sebareflexiu, analýzu vlastného života a pýtať sa : Načo som 
tu? Kvôli čomu žijem? Čo chcem dokázať? Aké sú moje životné prio-
rity? Na čom mi skutočne záleží? Čo chcem, aby po mne ostalo? 

Ako sa teda čo najlepšie pripraviť na príchod tej najvzácnejšej 
návštevy? Možno aj tak, ako staručký kňaz Zachariáš, ktorý vyslovil 
vyššie citované slová pred 2000 rokmi. Tak, že budeme žehnať Bohu, 
ktorý prichádza, aby vykúpil svoj ľud. To znamená : naše srdcia i mys-
le budú naplnené vďačnosťou za to, že náš Boh o nás stojí. Nevzdal sa 
nás, ani nás nezavrhol. Stále sme Jeho ľudom, Jeho synmi a dcérami. 
Žehnať Bohu, to nie je nič iné ako byť si vedomý toho, že sami sa spa-
siť, zachrániť pre večnosť, nemôžeme. Toto pre nás mohol urobiť iba 
Boh. A On to aj spravil - vykúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám mocného 
Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, 70 ako oddávna hovoril 
ústami svojich prorokov, 71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z 
rúk všetkých, čo nás nenávidia.

Milí priatelia, z čoho nás to vlastne bolo treba vykúpiť? Predovšet-
kým z hriechu a jeho moci. Predstavte si to tak, že hriech – to je akoby 
náš dlh, ktorý máme voči Pánu Bohu. S každým novým hriechom náš 
dlh voči Bohu narastá. S dlhmi je to tak, že ich treba splácať. Nikto 
z nás, ľudí, však nie je v stave splatiť stále narastajúcu dlžobu svojho 
hriechu. 

pokračovanie na str. 2
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Kedy sú Vianoce?

A preto sa Boh rozhodol pre iné riešenie. Toto riešenie bolo pred-
povedané dávno predtým, než sa to stalo, Božími prorokmi. A tak Boh 
na svet posiela svojho verného služobníka i Syna v jednej osobe.  On 
nikdy hriechu neučinil a ľsti nebolo v Jeho ústach. Tak o Ňom čítame 
v Písme svätom. Kresťanská cirkev tohto dokonalého Božieho služob-
níka a Syna  spoznáva v osobe Ježiša z Nazaretu. Nuž a tento Ježiš robí 
so svojim nebeským Otcom akoby dohodu : Zástupne na seba berie 
všetok hriech všetkých ľudí, všetkých čias a celého univerza. Takáto 
zástupná obeť má pritom v Božích očiach vysokú cenu. Veď sa tu ako 
obeť ponúka niekto, kto by zomrieť vôbec nemal, pretože si to ako je-
diný vôbec nezaslúžil. Boží Syn, Pán Ježiš, samého seba ponúka Bohu, 
svojmu Otcovi ako obeť zmierenia. To všetko preto, nakoľko odplata 
za hriech je smrť. Nakoľko však Boh netúži po smrti človeka, pretože 
ho miluje, radšej nechá na kríži zomrieť svojho vlastného Syna, ktoré-
ho však miluje tiež... Božia dilema tak spočíva paradoxne v láske. Stojí 
tu láska k svojmu Synovi oproti láske voči nám, hriešnikom. My dnes 
už vieme, ako túto dilemu lásky Boh vyriešil, ktorej láske dal vtedy 
Boh prednosť. Radšej sa vzdal svojho Syna, len aby nemusel prísť 
o nás. Radšej stratil svojho milovaného Syna, len aby nemusel stratiť 
nás ... Advent ako obdobie pred Vianocami ako aj samotný čas Vianoč-
ných sviatkov je tak mimoriadne vhodným časom na to, aby sme opäť 
nanovo precítili veľkosť Božej lásky k nám, strateným hriešnikom. Je 
to nanajvýš vhodný čas na to, aby sme Bohu prejavili svoju vďačnosť 
za vykúpenie a záchranu, ktorej sa nám dostalo. Aby sme si uvedomili, 
že Kristus Pán na tento svet neprišiel kvôli sebe. Prišiel sem kvôli tebe 
i mne. Prišiel sem osobne kvôli nám, kvôli naším hriechom. Prišiel 
sem, aby nás urobil spravodlivými v Božích očiach, pokiaľ vo viere 
prijímame Jeho obeť, pokiaľ sa s ňou skrze vieru stotožňujeme.  Nepri-
šiel sem, aby samému sebe niečo dokazoval. Prišiel, aby nám, ľuďom, 
ukázal, ako veľmi nás Boh miluje. 

Prajem vám, drahí priatelia, aby ste túto pravdu Písma svätého sme-
li  v celej jej hĺbke nanovo prežiť aj počas tohoročného adventu a Via-
nočných sviatkov. A to tak vo svojich životoch ako aj vo vašich ro-
dinách. Keď toto dokážeme, potom to bude tá najlepšia príprava na 
Toho, ktorý k nám prichádza.

Mgr. Rado Gdovin – ev.a.v. farár v Dobšinej, 
administrátor CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo, 

senior Gemerského seniorátu 

Z BABIČKINEJ ZÁHRADY
Oberaj, jabĺčka, oberaj,
všetky ich do koša ukladaj.

Sladučké, voňavé len dozreté,
veď už je po lete, je po lete ...

Pri speve tejto detskej ľudovej piesne sme si nazbierali jabĺčka v škol-
skej záhrade. V rámci vzdelávacej aktivity sme si v mesiaci október  
pripravili nepečený jablkový koláč, na ktorý sa deti veľmi tešili a ne-
vedeli sa dočkať jeho prípravy a ochutnávky.
 Najprv sme ich oboznámili so surovinami a správnym postupom jeho 
prípravy. Nazbierané jabĺčka deti najprv starostlivo umyli, zbavili šup-
ky a postrúhali na strúhadle, kde prejavili svoju zručnosť. Deti  preu-
kázali nadšenie a radosť z činnosti, každé dieťa bolo aktívne a niekto-
ré deti sa pochválili, že takto pomáhajú svojim mamkám doma čo bolo 
i viditeľné v praktickej činnosti. Do mixéra potom nalámali maslové 
sušienky a  spoločne s učiteľkou ich rozmixovali. Rozmixovanými su-
šienkami sme rovnomerne vystlali dno tortovej formy.  Potom  sme na 
ne naliali uvarené karamelové Salko a navrstvili vyžmýkané a  škori-
covým cukrom ochutené nastrúhané jablká. A poslednou vrstvou bola 
vyšľahaná šľahačka s vanilínovým cukrom, stužovačom a bielym jo-
gurtom. Takto pripravený nepečený jablkový koláč sme dali vychladiť 
na pár hodín  do chladničky.
Po spoločnom obede si deti  na  koláči zamaškrtili a pri odchode do-
mov z MŠ, svojim mamkám s nadšeným rozprávali recept na koláč, 
ktorý im veľmi chutil a tak ho ponúkame aj Vám.

Nepečený jabĺčnik

Ingrediencie:
7 jabĺk 
1 balík maslových sušienok
2 balíčky škoricový cukor
1 karamelové Salko(uvarené)
2 šlahačka
2 vanilínový cukor
2 stužovač
2 biele jogurty

Sladké maškrtenie v týchto chladných dňoch prajeme aj Vám a ponú-
kame Vám  náš recept.                                                                                                  

Kolektív MŠ Henckovce

     Nielen raz do roka, ale ich tajomstvo lásky a obeti denne skrášľuje 
dušu človeka a robí život radostnejším. Keď sa ráno prebudíš, začneš 
deň modlitbou s túžbou milovať Pána a v ňom bratov – ľudí , v ten 
deň sú Vianoce. Keď pozoruješ v sebe túžbu podať ruku tomu, kto 
ťa urazil – vtedy sú Vianoce. Keď vieš dať blížnemu láskavé slovo, 
úsmev a porozumenie, začínajú Vianoce.  Kedykoľvek si urobíš pre 
druhého čas, aby si ho vypočul, sláviš v duši Vianoce. Kedykoľvek 
pozoruješ v sebe snahu ospravedlniť druhého aj napriek jeho chybám, 
vtedy sú na pochode Vianoce. Keď v trpiacom, chorom, nešťastím 
postihnutom blížnom vidíš Krista a pomôžeš mu, jasaj radosťou, pre-
tože už žiješ Vianoce. Keď si ochotný pri rozličných mienkach viesť 
dialóg, pri ktorom si dal prednosť Božej vôli, našiel si Dieťa Ježiša, 
zavinutého v plienkach s jeho Matkou a s nimi prežívaš Vianoce. Ke-
dykoľvek sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, neprajnú 
poznámku o blížnom, poďakuj za Vianoce vo svojom srdci. Keď po 
chvíľach utrpenia a krížov povieš Bohu celou svojou bytosťou „áno“, 
vtedy strhneš nebo na zem a pracuješ najúčinnejšie, aby v celom sve-
te nastali Vianoce. Keď spievaš svojim životom, plnením povinností 
všedného dňa „Sláva Bohu na výsostiach“ dobre si uvedom – vtedy 
v tvojom srdci trvajú Vianoce.  Ale keď zistíš, že tento svet s jeho 
dobrom i utrpením ťa necháva ľahostajným, že si schopný myslieť len 
na vlastné záujmy, plány a bolesti, potom sa už neusmievaj, pretože 
Vianoce od teba odišli. Ježiš sa nenarodí v tvojom srdci, nie je tam pre 
neho miesto. Mária a Jozef by museli hľadať miesto inde.
Požehnané a radostné Vianoce praje 

JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., katolícky správca farnosti       
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
UZNESENIA

z ôsmeho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Henckovciach  zo dňa  12.03.2020

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa 12.03.2020 
volebného obdobia 2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.61 
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č.62 
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí 
návrhovú komisiu v zložení:  Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hu-
dáková
3. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce 
Henckovce

Uznesenie č.63
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  berie na vedomie
A/ správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce 
za rok 2019 za rok 2019.
B/ správu o výsledku finančnej kontroly  č. 3/2019 vykonanej podľa 
§9 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Henckovce na II. polrok 2019.
4. Návrh Jána Smereka na prenájom pozemku pod miestnou komuni-
káciou „Na priekope.

Uznesenie č.64                                                            
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ nesúhlasí s prenájmom pozemku pod miestnou komunikáciou „Na 
priekope“ za cenu určenú majiteľom pozemku Jánom Smerekom a to 
1,44 € za m2.    
B/ navrhuje určiť cenu  úradnú, ktorú môže obec akceptovať. 
C/ navrhuje odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou „Na 
priekope“ , na základe geometrického plánu, alebo výmenu celého 
pozemku za pozemok vo vlastníctve obce rovnakej rozlohy a bonity. 
5. Výpočet triedenia komunálneho odpadu.

Uznesenie č.65 
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie výpočet vy-
triedenia komunálneho odpadu za rok 2019, to je 11,27 %.
6. Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Henckovciach  
25.02.2020

Uznesenie č.66 
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie návrh Rady 
materskej školy v Henckovciach  na vymenovanie do funkcie riaditeľ-
ky MŠ v Henckovciach Mgr. Štefánie Lučkovej na obdobie od 1.3.2020 
do 28.02.2025, na základe výberového konania dňa 25.02.2020.
7. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejnému poskytovateľovi Domu seniorov Rejdová podľa 
§75 zákona 448/2008 Z.z. na rok 2020

Uznesenie č.67  
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach zamieta žiadosť  Domu se-
niorov v Rejdovej o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi podľa § 
75 zákona č. 448/2008 Z.z. na rok 2020 z dôvodu, že obec nepožiada-
la písomne neverejného poskytovateľa o poskytovanie tejto sociálnej 
služby a nemá uzatvorenú zmluvu s Domom pre seniorov v Rejdovej 
o poskytovaní finančného príspevku podľa §75.
8.Zrušenie účtov vo VÚB a.s. pobočka Rožňava

Uznesenie č.68       
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí so zrušením troch úč-
tov vo VÚB a.s. pobočka Rožňava z dôvodu vysokých poplatkov.  Zo-

statky s účtov previesť na účet obce Henckovce vedený v OTP banke 
Slovensko.
Uznesenia boli Obecným zatupiteľstvom v Henckovciach jednohlasne 
prijaté

UZNESENIA
z deviateho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Henckovciach  zo dňa 17.júna 2020

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa  17. júna 
2019 prijalo nasledovné  uznesenia:  
1.Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.69
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  program rokovania 
Obecného zastupiteľstva
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č.70
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí 
návrhovú komisiu v zložení:  Mgr.Erika Černická, Ing.Tibor Krčmár
3. Záverečný účet obce Henckovce za rok 2019

Uznesenie č.71
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: 
A/ berie na vedomie správu nezávislej auditorky Ing.Moniky Keše-
lákovej k záverečnému účtu obce Henckovce
B/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k závereč-
nému účtu obce Henckovce za rok 2019
C/ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 
2019 bez výhrad 
D/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvor-
bu rezervného fondu v plnej výške v sume 12 267,46 €, na krytie 
bežných výdavkov v súlade so schváleným zákonom o mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby 
COVID-19, ktorý schválila NR SR dňa 02. apríla 2020, opatrením § 
6 pre územnú samosprávu, kedy môže obec počas pandémie až do 
31.12.2021 na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva použiť 
prostriedky rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov. 
4. Výročná správa obce Henckovce za rok 2019

Uznesenie č.72
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  Schvaľuje  výročnú správu 
obce Henckovce za rok 2019.
5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019.

Uznesenie č. 73
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   berie na vedomie:
A/ Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 1/2020 hlavného 
kontrolóra obce za rok 2019 (Kontrola dodržania zákonných ustano-
vení upravujúcich oblasť poskytovania a pužitia dotácií, kontrola do-
držania VZN obce o poskytované dotácií z rozpočtu obce Henckovce. 
Kontrola použitia a zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce 
Henckovce v roku 2019. 
6. Schválenie Dodatku č. 1/2020  Všeobecne záväzného nariadenia 
č.1/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v 
školských zariadeniach  zriadených obcou 

Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  sa uznáša 
na Dodatku č. 1/2020 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2019 
o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských 
zariadeniach  zriadených obcou .
7. Odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou „Na priekope“.

Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  schvaľuje
A/ odkúpenie  pozemku pre obec Henckovce, ktorý sa nachádza v k.ú. 
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Henckovce, pod  obecnou miestnou komunikáciou,  časť parcely re-
gistra „E“ č. 744/1, druh pozemku orná pôda, vo výmere  265,2 m2 
(výmera sa spresní po vyhotovení geometrického plánu), od vlastníka 
pozemku Jána Smereka,  Záhradnícka 1789/3, Rožňava.
B/ cenu za odkúpenie 2,-€/m2.
C/ odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a odst. 8 písm.   e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov. Odkúpenie – vysporiadanie pozemkov pod 
obecnou miestnou komunikáciou. 
D/ náhradu poplatku za vyhotovenie geometrického plánu na náklady 
obce. 
8.Pričlenenie obce Nižná Slaná k spoločnému obecnému úradu – sta-
vebnému  v Dobšinej.

Uznesenie č.76
Obecné  zastupiteľstvo obce Henckovce
A/ súhlasí 
s pričlenením obce Nižná Slaná od 1.6.2020 k spoločnému obecnému 
úradu – stavebnému úradu v Dobšinej.
B/odporúča
starostke obce podpísať zmluvu medzi obcou Henckovce a obcou Niž-
ná Slaná o vytvorení spoločného stavebného úradu.
Uznesenia boli Obecným zatupiteľstvom v Henckovciach jednohlasne 
prijaté.

UZNESENIA
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Henckovciach  zo dňa 27. augusta 2020

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa  27.  augus-
ta 2020 prijalo nasledovné  uznesenia:  
1.Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.77
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  program rokovania 
Obecného zastupiteľstva
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č.78
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí 
A/ návrhovú komisiu v zložení: Ing.Ivanu Fafrákovú, Mgr.Eriku 
Černickú
3.Čerpanie rozpočtu obce  za 1.polrok 2020 a Prvá úprava rozpočtu  
obce Henckovce na rok 2020

Uznesenie č.79
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: 
1. berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1. polrok 2020
2. berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k I.úprave roz-
počtu obce Henckovce.
3. schvaľuje prvú úpravu rozpočtu obce Henckovce na rok 2020
A/ navýšením v príjmovej časti vo výške               59 989,- € 
z toho:
-  nedaňové príjmy:                                    1.534,- €
-  tvorba RF (zostatok r.2019)                  12.909,- €                             
-  sociálny fond                                                35,-€                                                        
- dotácie:                                                  27.938,- €
- prevod dotácia stará škola                     27.000,- €
- zostatky z r.2019 (HN, hum.pomoc)          719,- €

odstránenie položky 454                         - 10 146,- €
                                                                                       
B/ navýšením vo výdavkovej časti vo výške          47.045,-€
z toho:
–    bežný rozpočet                             20.045,- €
-     kapitálový rozpočet                   27.000,- €

C/ Presunmi medzi kapitolami a položkami:  bežný rozpočet - 
5.214,- €
                                                                                                       + 5.214,- €

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce na 
2.polrok 2020

Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 
2020
oprávňuje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s § 12. ods. 
2 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v 
znení neskorších predpisov vykonať kontroly v súlade so schváleným 
Plánom kontrolnej činnosti.
5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I.polrok 
2020

Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach   berie na vedomie:
A/ Správu o výsledku finančnej kontroly  č.2/2020 hlavného kontroló-
ra obce za I.polrok 2020
6. Vojtech Bubenčík, Henckovce č. 176 - Žiadosť o odkúpenie pozemku 
pod stavbou rodinného domu. 

Uznesenie č.82
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť Vojtecha Bubenčíka, bytom Henckovce  
s.č.176 o odkúpenie obecného pozemku, parcela registra „C“ par. č. 
199/4 o výmere 44 m² 
B/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov: zámer predať nehnu-
teľnosť vo vlastníctve obce Henckovce evidovanej na LV č. 278 ve-
denom na Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, kat. územie: 
Henckovce, označenej ako: parcela registra „C“ KN číslo: 199/4, druh 
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m² do výlučného 
vlastníctva  Vojtecha Bubenčíka, Henckovce s.č.176, za kúpnu cenu 
vo výške 1,32 € za 1 m² (slovom: Jedno Euro  a 32 eurocentov), t.j. za 
kúpnu cenu celkom vo výške 58,08 € (slovom: Päťdesiatosem eur a 
08 eurocentov) /na základe § 7 ods.3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Henckovce,  z dôvodu hodného osobitného zrete-
ľa spočívajúceho v tom, že pozemok: parcela registra „C“ KN číslo: 
199/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m² už 
niekoľko rokov užíva žiadateľ, ako pozemok, ktorý sa nachádza pod 
stavbou rodinného domu s.č. 176. 
7. Simona Hanzlíková, Krh.Podhradie 621, žiadosť o odkúpenie po-
zemku TTP na osadenie mobilného domu.

Uznesenie č.83
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
A/ prerokovalo žiadosť Simony Hanzlíkovej, Krásnohorské Podhra-
die č.621 o odkúpenie obecného pozemku – TTP , parcela registra „E“ 
par. č. 248/3 o výmere 3000 m² 
B/ nesúhlasí  s odpredajom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hen-
ckovce evidovanej na LV č. 278 vedenom na Okresnom úrade Rožňa-
va, katastrálny odbor, kat. územie: Henckovce, označenej ako: parcela 
registra „E“ KN číslo: 248/3, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty 
vo výmere 3000 m² do výlučného vlastníctva  Simony Hanzlíkovej, 
Krásnohorské Podhradie 621, z dôvodu, že predmetný pozemok (poľ-
nohospodárska pôda) je v súčasnej dobe v dlhodobom prenájme. 
8.  Zámer odkúpenia pozemku pod miestnou komunikáciou „Na prie-
kope“.

Uznesenie č. 84
A/ Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach prerokovalo  zámer od-
kúpenia nehnuteľného majetku do majetku obce, v súlade s § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  a to pozemku pre obec Henckovce, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Henckovce, pod  obecnou miestnou komunikáciou, a vedľa miestnej 
komunikácie,  časť parcely registra „E“ č. 744/1, druh pozemku orná 
pôda, vo výmere cca 1000 m2 (výmera sa spresní po vyhotovení geo-
metrického plánu), od vlastníka pozemku Jána Smereka,  Záhradnícka 
1789/3, Rožňava.
 B/Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  schvaľuje v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov zverejnenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku a 
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to pozemku pre obec Henckovce, ktorý sa nachádza v k.ú. Henckovce, 
pod  obecnou miestnou komunikáciou, a vedľa miestnej komunikácie,  
časť parcely registra „E“ č. 744/1, druh pozemku orná pôda, vo výmere 
cca 1000 m2 (výmera sa spresní po vyhotovení geometrického plánu), 
od vlastníka pozemku Jána Smereka,  Záhradnícka 1789/3, Rožňava. 
C/ cenu za odkúpenie 2,-€/m2.
D/ odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmys-
le § 9a odst. 8 písm.   e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov. Odkúpenie – vysporiadanie pozemkov pod 
obecnou miestnou komunikáciou „Na priekope“.
Uznesenia boli Obecným zatupiteľstvom v Henckovciach jednohlasne 
prijaté.

UZNESENIA
z jedenásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Henckovciach  zo dňa 8. októbra 2020

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a noviel,  na svojom zasadnutí dňa  8. októbra 
2020 prijalo nasledovné  uznesenia:  
1.Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  program rokovania 
Obecného zastupiteľstva
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 86
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí 
A/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Tibor Krčmár, Mgr. Jana Hudá-
ková
3. Vojtech Bubenčík, Henckovce č. 176 -  odkúpenie pozemku pod stav-
bou rodinného domu.

Uznesenie č.82
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach 
schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve obce Henckovce evidovanej na LV č. 278 vedenom na 
Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor, kat. územie: Henckovce, 
označenej ako: parcela registra „C“ KN číslo: 199/4, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m² do výlučného vlastníctva  
Vojtecha Bubenčíka, Henckovce s.č.176, za kúpnu cenu vo výške 1,32 
€ za 1 m² (slovom: Jedno Euro  a 32 eurocentov), t.j. za kúpnu cenu 
celkom vo výške 58,08 € (slovom: Päťdesiatosem eur a 08 eurocen-
tov) /na základe § 7 ods.3 Zásad hospodárenia a nakladania s majet-
kom obce Henckovce,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočíva-
júceho v tom, že pozemok: parcela registra „C“ KN číslo: 199/4, druh 
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m² už niekoľko 
rokov užíva žiadateľ, ako pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou 
rodinného domu s.č. 176. 
4. Odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou „Na priekope“.

Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach ruší Uznesenie č. 75 zo 
17.6.2020  a nahrádza ho uznesením 

Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach  schvaľuje
A/ odkúpenie  pozemku pre obec Henckovce, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Henckovce, pod  obecnou miestnou komunikáciou,  časť parcely re-
gistra „E“ č. 744/1, druh pozemku orná pôda, vo výmere  803 m2, 
(podľa nového geometrického plánu parcela registra „C“ č.662/4), od 
vlastníka pozemku Jána Smereka,  Záhradnícka 1789/3, Rožňava.
B/ cenu za odkúpenie 2,-€/m2.
C/ odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a odst. 8 písm.   e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov. Odkúpenie – vysporiadanie pozemkov pod 
obecnou miestnou komunikáciou. 
D/ náhradu poplatku za vyhotovenie geometrického plánu na náklady 
obce. 

5.Žiadosť o  predĺženie prenájmu obecných pozemkov pre  Miloša  
Galla, Štítnik, ALLOGGIO s.r.o.

Uznesenie č. 86
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje   predĺženie pre-
nájmu poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce vedených 
na LV č.278 obce Henckovce, parciel  registra „E“ č. 248/1, 248/2,  v 
celkovej výmere 41667 m2, v nájomnej cene 40,- € za 1 ha ročne, 
na dobu 10 rokov, pre  ALLOGGIO s.r.o. Štítnik, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8 písm.   e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prenájom poľnohos-
podárskych stavieb - hospodársky dvor Henckovce, ktoré sa nachá-
dzajú na predmetných pozemkoch na dobu 10 rokov), od 5.10.2021 
do 4.10.2031.
6. Vykonanie auditu účtovnej závierky a auditu súladu výročnej správy 
– schválenie dodávateľa auditorskej spoločnosti.

Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  audítorku SKAU 
lic.číslo 446 Ing. Moniku Kešelákovú  na vykonanie 
A/ auditu účtovnej uzavierky zostavenej k 31.12.2020 a k 31.12.2021 
v súlade so zákonom č.540/2007 Z.z. o auditoroch, audite, dohľade 
nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona
 č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších  predpisov.
B/ audit súladu výročnej správy za rok 2020 a 2021 zostavenej podľa 
§ 20 zákona 431/2002 Z.z  v platnom znení s auditovanou účtovnou 
závierkou. 

Uznesenia boli Obecným zatupiteľstvom v Henckovciach jednohlasne 
prijaté.
             

UZNESENIA
z dvanásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Henckovciach  zo dňa  17.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach                                               
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien
a noviel,  na svojom zasadnutí dňa 17.12.2020 volebného obdobia 
2018-2022 prijalo nasledovné  uznesenia: 
1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č.88
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania 
OZ.
2.Voľba návrhovej  komisie

Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: volí 
 návrhovú komisiu v zložení: Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudá-
ková
3.Rozpočet obce na rok 2021

Uznesenie č.90
Obecné zastupiteľstvo
1) berie na vedomie
A/stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Henckovce 
na rok 2021
B/ stanovisko finančnej komisie
2) schvaľuje rozpočet obce Henckovce na rok 2021 v príjmovej  časti 
vo výške 238 707,- € a výdavkovej časti vo výške 237 891,-€. ako 
prebytkový.
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 a 2023

Uznesenie č.91                                                     
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
berie na vedomie návrh rozpočtu obce  na roky 2022 a 2023
5. Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry.

Uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje  v zmysle §4 ods. 5 
zákona 583/2004Z.z. O rozpočtových pravidlách v zmysle neskorších 
zmien a noviel  zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez progra-
movej štruktúry počnúc rozpočtom obce na rok 2021.
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6. Úprava  výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských 
zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden výkonový uka-
zovateľ pre rok 2021

Uznesenie č. 93                                                     
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 2021.  Dotácia na mzdy a prevádzku na jedného 
žiaka  na rok 2021 je 3419,30  € . 
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  2021.  Dotácia na mzdy a prevádzku na jed-
ného žiaka CVČ na území iných obcí sa určuje na rok   2021,   50,- €  
na dieťa a rok.
7. Dotácia z rozpočtu obce pre Športový stolnotenisový  klub  Hen-
ckovce.

Uznesenie č. 94
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 1000,- € pre Športový stolnote-

nisový klub Henckovce. 
8. Dodatok č. 1/2020  k VZN č.1/2016 o  nakladaní s  komunálnymi od-
padmi a a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Henckovce.

Uznesenie č. 95
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na Dodatku č.1 k Všeobecne zá-
väznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s  komunálnymi odpadmi 
a a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Henckovce.

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce na 
1. polrok 2021

Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. pol-

rok 2021
2. poveruje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s § 12. 

ods. 2 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite, v znení neskorších predpisov vykonať kontroly v súlade 
so schváleným Plánom kontrolnej činnosti.

Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválené                                                                                                                         

SODB2021 
Sč í tan ie  obyvateľov,  domov  a  bytov 

Na Slovensku sa každých desať 
rokov zisťujú údaje o obvate-
ľoch, domoch a bytoch. Ide o 
údaje demografické, sociálne, 
vzdelanostné, ako aj údaje o poč-
te domoch a bytov.
Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov 2021 je integrované, kde sa 
využijú existujúce zdroje údajov, 
zníži sa administratívna záťaž 
obyvateľstva, je elektronické, bez 
použitia papierových formulárov.
Sčítanie obyvateľov, domov a by-
tov sa prvýkrát vykonáva kom-
binovaným spôsobom získania 
informácií, a to využitím úda-

jov z registrov a administra-
tívnych zdrojov databáz, ktoré 
spravujú ministerstvá alebo 
ostatné orgány štátnej správy/ 
a údajov získaných od obyva-
teľov. Získavanie údajov o do-
moch a bytoch je povinnosťou 
obce, obyvatelia nevypĺňajú 
žiadne formuláre. Obyvatelia 
sa budú zúčastňovať len sčíta-
nia obyvateľov.

Na účely sčítania domov a bytov 
sa využívajú existujúce registre:
• dostupné štatistické údaje ŠÚ 

SR  / sčítanie z roku 2011, 

príp. 2001 a iné/
• administratívne zdroje údajov 

register adries, / kataster ne-
hbuteľností, ZBGIS atď./

• existujúce evidencie v obci 
daňová evidencia, kolaudačné 
rozhodnutia, stavebné povole-
nia atď.

• údaje, ktoré majú k dispozícii 
správcovia bytových domov a 
správcovské spoločnosti

Sčítanie domov a bytov sa reali-
zuje prostredníctvom portálu ŠÚ 
SR a elektronického systému pre 
sčítanie domov a bytov, ktorý 

obsahuje predvyplnenú databá-
zu. Predmetom sú všetky byty v 
domoch bez ohľadu na to, či sú 
obývané alebo neobývané a iné 
obydlia, ktoré sú obývané k roz-
hodujúcemu okamihu sčítania. 
Medzi iné obydlia, ktoré sú pred-
metom sčítania patria napr. obý-
vané chatrče rómskych komunít, 
ktorým nemôže byť pridelení sú-
pisné číslo a teda ani adresný bod 
v Registri adries, obývané gará-
že, obývané hoseboaty, obývané 
neskolaudované rodinné domy a 
iné objekty primárne neurčené na 
bývanie.

DOBA SĆÍTANIA DOMOV A BYTOV
Sčítanie domov a bytov prebieha v čase od 1. júna 2020 do 12. feb-
ruára 2021, bez účasti obyvateľov. Sčítaním sú poverené samosprávy, 
obce a mestá.

Stav sčítania adresných bodov / počet/  a bytov 
v obci Henckovce k 31.12.2020

V obci Henckovce počet  sčítaných  161 adresných bodov,  169 bytov.

ROZODUJÚCI OKAMIH A DOBA SĆÍTANIA

DOBA 
SČÍTANIA OBYVATEĽOV

15. február 2021 – 31. marec 
2021
Rozhodujúcim okamihom sčíta-
nia, na ktorý sa vzťahujú údaje 
zisťované počas doby sčítania, je 
polnoc zo štvrtka 31 decembra 
2020 na piatok 1 januára 2021. 
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s po-
mocou blízkej osoby kedykoľvek 
počas 6 kalendárnych týždňov a 

na akomkoľvek mieste využitím 
počítača, tabletu alebo mobilu 
s pripojením na internet. Sčítací 
formulár nájde na webovej strán-
ke www.scitanie.sk.
Sčítať sa môže aj cez mobilnú 
aplikáciu, ktorá bude dostupná 
pre operačné systémy Android a 
iOS. Samosčítanie je pre obyva-
teľov rýchly a jednoduchý spúsob 
na vyplnenie sčítacieho formulá-
ra, bez narušenia súkromia. Ak 
sa obyvateľ nemôže, alebo nevie 

sčítať sám alebo s pomocou blíz-
kych, má možnosť využiť službu 
asistovaného sčítania obce.

Sčítanie  obyvateľstva je povin-
né.
Všetci obyvatelia Slovenska 
majú povinnosť sčítať sa vypl-
nením elektronického formulára. 
ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky 
otázky sú doplnené o výstižné 
vysvetlivky. Pod pojmom oby-
vateľ sa v tomto prípade rozumie 
každý, kto má na Slovensku trva-
lý, prechodný, ale aj tolerovaný 
pobyt / na základe udelenia povo-
lenia na pobyt cudzinca na území 
Slovenska/. Sčítať sa je povinný 
aj občan Európske únie, ktorý má 
na území Slovenska obvyklý po-
byt,/ pobyt v krajine, kde sa ob-
čan zdržiava väčšinu roka /Sčítať 

neplnoleté pspby, teda deti, je po-
vinný rodič, respektíve zákonný 
zástupca.
Témy a charakteritiky zisťova-
né pri sčítaní týkajúce sa oby-
vateľov:
• - rodné číslo, - miesto pobytu 

/trvalý a obvyklý/,  - pobyt v 
zahraničí a rok príchodu do 
krajiny, - pohlavie, - dátum 
narodenia,- rodinný stav,- po-
čet živonarodených detí, - štát 
a miesto narodenia, - štátna 
príslušnosť, - súčasná ekono-
mická aktivita, - zamestnanie, 
- odvetvie ekonomickej čin-
nosti, - postavenie v zamest-
naní, - najvyšie dosiahnuté 
vzdelanie, - miesto výkonu 
zamestnania alebo školy, - 
spôsob dopravy a periodicita 
dochádzky, - národnosť a ma-
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terinský jazyk, - náboženstvo, 
- vzťahy medzi členmi domác-
nosti.

Ochrana osobných údajov je 
priorita
Pri projekte Sčítania obyvateľov, 

domov a bytov 2021 je prioritou 
ochrana osobných údajov oby-
vateľov a bezpečnosť zberu a 
spracovania údajov je základnou 
podmienkou realizácie sčítania. 
Štatistický úrad SR spolupracuje 

s Úradom na ochranu osobných 
údajov SR. Všetky údaje poskyt-
nuté štatistickému úradu sú spra-
covávané výlučne pre potreby 
sčítania. Všetky získané údaje sú 
chránené pred únikom, zneužitím 

alebo krádežou. Na účely ochra-
ny osobných údajov bol pre sčí-
tanie vypracovaný osobitný bez-
pečnostný projekt.
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Čo priniesol rok 2020 a čo sa udialo v obci Henckovce

75. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom - 
ukončenie 2. svetovej vojny  v Európe

75. výročie oslobodenia obce

Rok 2020 nám priniesol  coronavírus COVID-19 a príslušné opatrenia na jeho zmiernenie.
Zrušili sa kultúrno-spoločenské a športové podujatia. No v rámci možností sme si pripomenuli:

Významnou  udalosťou  v dejnách obce  Henckovce  je oslobodenie 
obce. V tomto roku sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia obce 
pietnym aktom položenia vencov k Pamätnej tabuli oslobodenia obce 
na Kultúrnom dome v Henckovciach, dňa 23. januára 2020 a to za 
účasti členov ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 
starostky obce a občanov obce. K prítomným sa slávnostným príhovo-
rom prihovorila starostka obce Viera Nemcová.    
Teror, násilie, vojna, zabíjanie, utláčanie slobôd, deportácie a strata 
štátnej i národnej identity boli fenoménom, ktorý vládol vo svete a v 
Európe pred 75. rokmi a neminul ani život v Henckovciach.  V tento 
deň si s úctou, obdivom a pietou pripomíname  výročie oslobodenia 
našej obce. V noci z 23. na 24. januára 1945 bola obec Henckovce 
oslobodená vojskami  pešieho pluku Rumunskej armády. Občania 
horného Gemera, kde patria aj Henckovce s úctou, vďakou a pietou 
spomínajú na svojich osloboditeľov, ktorým vďačia za svoju slobodu 
a doterajší život v mieri. 

Z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID-19 sme si 75. výročie  ukon-
čenia druhej svetovej vojny v Európe  pripomenuli reláciou v miest-
nom rozhlase a položením venca k pamätnej tabuli obetiam 2. svetovej 
vojny na kultúrnom dome, dňa 7.mája 2020.
Pripomeňme si túto významnú udalosť v našich dejinách a nedovoľme 
ani mladšej generácii zabudnúť na to ako ťažko sa rodila sloboda. V 
druhej svetovej vojne prišli mnohí Slováci, ktorí stratili svoje životy 
za lepší a spravodlivejší život. Svojou účasťou v 2. svetovej vojne dali 
najavo celému svetu, že slovenský národ nemá a nikdy nebude mať 
nič spoločné s režimom, ktorý zapredal zem najväčšiemu nepriateľovi 
ľudstva – hitlerovskému fašizmu. Prínos slovenského ľudu k poráž-
ke hitlerovského Nemecka je faktom a trvalým zdrojom poučenia pre 
ďalšie generácie v príprave a bdelosti na ochranu vlasti. Mnohí 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. 

76. výročie 
Slovenského národného povstania

sme si pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku 
SNP na Pališove. Za účasti zástupcov obce Henckovce, Nižná Slaná a 
ZO SZPB v Henckovciach sme položili vence k pamätníku SNP dňa 
28.8.2020. Odkaz SNP pripomenula vo svojom príhovore starostka 
Viera Nemcová. V obci sme si pripomenuli dôležitosť SNP položením 
venca k pamätnej tabuli SNP na kultúrnom dome. 
  Odkaz povstania je nevysýchajúcim prameňom našej nezlomnosti. 
V augustových dňoch roku 1944 povedal náš národ rozhodné NIE! V 
týchto dňoch sa prudko pohli dejiny, pohla sa lavína, ktorú nemohla 
zastaviť ani zrada, ani presila, ani hrozby  Národ dokázal, že je náro-
dom. 
Na počesť SNP bola zapálená táborová vatra. Poďakovanie za posta-
venie táborovej vatry patrí Kristianovi Kroupovi, Romanovi Nemcovi, 
Robertovi Tóbisovi, Milanovi Šimonovi, Belovi Bubenčíkovi a Igoro-
vi Tomimu ml.
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RECEPTY NA VIANOCEVODA - VIETE ŽE:
• aj časti nášho organizmu, ktoré na to nevyzerajú obsahujú 

vodu? Napríklad ľudské kosti sú tvorené vodou z 31 percent. Pri 
nedostatočnom pitnom režime môžeme trpieť bolesťami chrbta, 
hlavy a zlou náladou. 

• naše telo je zložené z približne 70% vody, ale u novorodencov je 
to o 10% viac.

• telesné tekutiny vytvorené na báze vody  tvoria napríklad mozgo- 
miešny mok, ktorý chráni mozog, tekutina v kĺboch, sklovec v 
oku a plodová voda.

• pocit smädu sa dostaví už po strate ½ litra vody z nášho organizmu. 
Smäd oslabuje našu pamäť a zvyšuje pocit únavy.

• za 24 hodín pretečie obličkami 150 litrov vody,  z toho v podobe 
moču len liter a pol a pol litra vypotíme.

• na kvalitné strávenie 100 g mäsa potrebujeme minimálne 80 ml 
vody, ktorú vypijeme pred jedlom.

• približne 1/5 z objemu vody, ktoré spotrebuje naše telo, prijímame 
v potrave.

• ženský organizmus je citlivejší na úbytok vody. Ženský 
organizmus si musí brať viac vody z ľudského obehu, pretože 
telo ženy má menej svalovej hmoty.

• bez jedla dokáže človek vydržať 40 dní, bez vody len 4 dni.
• jeden pohár vody pred spánkom dokáže znížiť  riziko srdcového 

záchvatu a mozgovej porážky.
• teplá voda nie je pitná. Pri horúcej sprche  telo absorbuje viac 

chlóru, než by sme si mysleli, predstavuje to osem veľkých 
pohárov.

• dodržiavanie pitného režimu pomáha pri chudnutí, pretože náš 
organizmus pri dostatku tekutín necíti často hlad. POZOR na 
sýtené vody  oxidom uhličitým, tie spôsobujú prekrvenie žalúdku 
a zvyšujú jeho aktivitu.  Dôsledkom čoho pociťujeme  skôr hlad.

• predávkovanie vodou môže byť fatálne pre náš organizmus. 
Dochádza k rozriedeniu krvi čo zapríčiní opuch mozgu. 
Predávkovanie hrozí už pri jednorázovom vypití vody 6 litrov 
osobe o hmotnosti  cca. 75 kg.

• správne množstvo vody udržíme v tele, ak sa naučíme vypiť 
denne minimálne 2 l vody.

• Zaujímavosti...
• pri priemernej spotrebe 2 l tekutín denne vypije človek  za celý 

život cca. 50 tisíc l vody.
• podľa japonského vedca Masara Emoto, voda reaguje na 

myšlienky. Urobil experiment, pri ktorom označil dve nádoby 
slovami láska a nenávisť. Rovnaká voda v obidvoch nádobách  
vytvorila rôzne ľadové kryštály.

• globálne sa spotreba vody za posledných sto rokov zvýšila 
štvornásobne a neustále stúpa.

• podľa odhadu OSN, prognózy na nedostatok vody na Zemi sú 
negatívne. Predpokladá sa, že v polovici tohto storočia bude 
nedostatkom vody postihnutých až 7 miliard ľudí v 60 krajinách. 

Niečo z nášho nárečia:
tonšärik – lievik                                             palánok - plot
plajbas – stolárska ceruzka                            ubrýzganý - špinavý
korhaus – nemocnica                                     dadôv -  Materská škôlka
bitang – lenivec                                              muškárik – plánka 
rajšula – ohrada pre prasatá                           oddochnúť - zaspať
koborlôvi – túla sa                                         laskotiť – štekliť 
tepša –  pekáč na koláče                                rôzga – drevená palica
knoštky – končeky prstov                             cholem – aspoň
címerman – tesár                                           galamuta  - popleta 
šervilák – kvet (záružlie)                               kovertka – obálka na list

Hubová mačanka s klobásou
Táto špecialita dostala svoj názov od spôsobu jej jedenia. Ide o omáč-
ku, do ktorej sa buď nadrobil chlieb, alebo sa z neho lámali väčšie 
kúsky a namáčali sa do taniera. Niekde sa zvykli k mačanke podávať aj 
zemiaky uvarené v šupke. Mačanky sa varili buď s mäsom, alebo bez 
neho. Je to neoddeliteľné jedlo štedrovečernej večere Rusínov, podáva 
sa s chlebom.
SUROVINY:
2 hrste sušené huby
2ks bobkov list
¼ liter juška – kyslá vody z kapusty
1 hrsť kyslá sudová kapusta
soľ
nové korenie, celé čierne korenie
1 ks domáca klobása
1 hlávka cesnaku
1 stredne veľká cibuľa
1 PL maslo
2 PL  hladká múka na zápražku
smotana
POSTUP: 
1. Sušené huby si vopred namočíme na niekoľko hodín, aby zmäkli. 
Potom scedíme a do hrnca zalejeme asi 1,5 l vody, pridáme bobko-
vý list, nové a čierne korenie a troška soli. varíme, kým nie sú huby 
mäkké
2. Počas varenia si pripravíme kapustu a jušku.
3. Keď sú huby skoro uvarené pridáme klobásu a na drobno nakrájanú 
kapustu a jušku. Do polievky nakrájame strúčiky cesnaku a asi 3 pre-
tlačíme. Varíme pár minút, kým sa uvarí klobáska. Potom ju vyberie-
me a pokrájame na kolieska.
4.Na masle si orestujeme pokrajanú cibuľu na drobno.
5. Urobíme tmavšiu zápražku, pridáme trocha smotany
6.  Vlejeme do polievky, pridáme klobásku a necháme prejsť varom. 
Podľa chutí ešte dochutíme. Podávame s chlebom.

Biskupský chlebíček
SUROVINY
200 g maslo
200 g práškový cukor
240 g hladká múka
200 g  vajce
1/3 kypriaci prášok do pečiva 
300 g kandizované a sušené ovocie
práškový cukor na posypanie
POSTUP:
1. Maslo vyšľaháme s cukrom do peny a primiešame žĺtky. Medzitým 
si vyšľaháme tuhý sneh z bielkov, ktorý primiešame do žĺtkovej peny. 
Pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom do pečiva, nakoniec aj 
sušené a kandizované ovocie. 
2. Formu vyložíme alobalom, vymastíme ju maslom a vysypeme mú-
kou. Naplníme ju cestom, chlebík vložíme do rúry a pri teplote 175°C 
pečieme cca 45 minút. Môžeme ho aj prikryť, aby nám nezhnedol. 

K vianočnej pohode
- Nepoznáš liek proti tučnote? - Poznám, repu.
- A ako sa užíva? - To sa neužíva, tá sa okopáva.

Priateľ vytýka priateľovi:
- Prečo ženíš syna keď má len osemnásť rokov?
- Keď bude starší, tak sa už neožení, lebo bude mať rozum. 

Všade stále prízvukujú a varujú, koľko tisíc ľudí ročne zabíja alkohol. 
Ale ľudia by si mali uvedomiť 
koľké tisíce ľudí sa vďaka alkoholu narodí. 
 
Odnaučil som babku hrýzť si nechty. Ako si to dokázal?
Schoval som jej zuby
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Slovenské zvyky a tradície 
Jar je tu!
 Prvý jarný deň je dňom rovnodennosti, čo znamená, že všetci na Zemi 
budú mať rovnako dlhý deň ako noc.
Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddáv-
na spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z nich, ktorá má 
korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny (Marmu-
rieny, Mureny), slamenej figuríny odetej do ženských šiat.
Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Morenu nosili 
ľudia po dedine a nakoniec podpálil a hodili ju hodili do potoka. Verili, 
že takto odoženú od seba choroby, ba aj smrť.
Tento zvyk si možno vykladať rôzne. Podľa jedných slamená figurína 
symbolizovala zimu, ktorej odchod mal otvoriť cestu pre nástup jari a 
po nej leta. Podľa iných bola Morena zosobnením smrti a jej likvidá-
cia mala zabezpečiť prosperitu celej obci. A pre staré dievky bol tento 
zvyk veľmi dôležitý. Museli pozorne sledovať, na ktorú stranu Morena 
bude plávať a pri ktorej strane sa zastaví. Ak to bolo blízko nejakej 
chalupy a býval v nej slobodný mládenec, ten jej mal byť aj súdeným.
Zvyk rozlúčky so zimou a privítania jari sa na Slovensku uchoval aj 
po prijatí kresťanstva.
,,Morena, Morena! Za koho´s umrela?“
Veľkonočné sviatky
Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pri-
padá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. mar-
ci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus 
vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Ma-
túš 28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1). Veľkonočný - tichý týždeň 
trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť 
intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. Ich 
vážnosť pripomína čierne chrámové rúcho.

Smrtná nedeľa 
Smrtná nedeľa je predposledná nedeľa pred veľkonočnou nedeľou. Od 
stredoveku v jarnom období nosili po obciach figurínu ženy zriedka-
vejšie muža, ktorú nakoniec spálili alebo hodili do vody. Verilo sa že 
tak vyženú z dediny nebezpečné choroby a tým aj smrť, že vypudia 
z chotára nečisté sily, ktoré zadržiavajú vegetáciu, no predovšetkým 
urýchlia odchod zimy. ,, Zvyky veľkonočného týždňa mali zabezpe-
čiť prosperitu hospodárstva pred začiatkom jarných prác. Po dlhej a 
vyčerpávajúcej zime prichádza jar. Tak kázal odveký zákon. Slnko zo-
hrieva zem. Do brázdy padá zrno, základ nového chleba. Vynesením 
Morény chceme urýchliť odchod zimy“.
V Slovenskom zvykosloví to bolo najmä vynášanie Morény (Marmu-
rieny). Na nosenie Moreny (Marmurieny) sa dievčatá asi (14-18 ročné) 
schádzali v niektorom dvore. Tam ju pripravili a obliekli do požiča-
ných šiat -  kroja. Pri obliekaní dvievčatá riekali:  ,,Slunko, slunečko, 
poj na moje líčko, dáme ti vajíčko. Otvárame vráta, dáme ti kus zlata“. 
Ľudia z dediny radi požičiavali rôzne krojové časti, verilo  sa, že kto 
požičal, tomu vyrastie veľký ľan. Keď bola Morena (Marmuriena) 
hotová, na rozpäté paže jej  uviazali po dve  zviazané šáfolky (šat-
ky). Dievčatá potom išli do dediny kde sa stretli s chlapcami, ktorí 
niesli Ďädka. Ten bol oblečený do mládeneckého kroja a na hlave mal 
klobúčik. Chlapci pri tom spievali… Chlapci chceli aby sa Ďädko s 
Morenou (Marmurienou) bozkali, ale dievčatá im v tom  všemožne  
bránili. Niekedy sa im to podarilo, bolo to zaujímavé nezinscenované 
divadlo. Potom sa pri rieke rozdelili. Chlapci hodili už vyzlečenú fi-
gurínu. Dievky počas spevu vyzliekali Morenu (Marmurienu) a potom 
ju hodili do rieky. Po pesničke nasledoval veľký výbuch smiechu…..
Šaty z Moreny (Marmurieny)  si obliekla jedna z dievok, ktorú si os-
tatné vyvolili za kráľovnú. Potom  sa dievky vracali spievajúc  pôstne, 
alebo  nábožné piesne. Z domov im vynášali vajíčka, múku aj nejaký 
ten peniaz. Pri tom postupne vracali požičané veci. Dary, ktoré dostali 
predali niektorej gazdinej. Z toho čo ostalo si spravili hostinu. Obyčaj-

ne sa konala v dome, kde sa Morena ( Marmuriena) pripravovala. Táto 
forma zaháňania zimy upadla    celkom do zabudnutia. Ak ostala, tak 
len v spomienkach u tej najstaršej generácie.
Veľkonočné sviatky
 Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pri-
padá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. mar-
ci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus 
vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Ma-
túš 28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1). Veľkonočný - tichý týždeň 
trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť 
intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. Ich 
vážnosť pripomína čierne chrámové rúcho.

Kvetná nedeľa
 S príchodom jari prichádzajú aj veľkonočné sviatky  a s nimi tradič-
né zvyky vinšovačiek, ktoré začínajú na Kvetnú nedeľu a pokračujú 
oblievačkami na Veľkonočný pondelok. Chlapci a dievčatá chodia na 
Kvetnú nedeľu s mašľami ozdobenou vetvičkou zelenej vŕby a gazdi-
nej zavinšujú verš:
 „Prišla kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, ta dala som, ta dala, svä-
tému Ďurovi, aby pole odomykal, aby tráva rástla. Tráva je zelená až 
po vyše kolená.“
„Sedí kura v koši, o vajíčko prosí, dajte nám jedno, lebo dve, šak vám 
to málo ubudne. A keď nám nedáte, budeme vám steny drať a obloky 
vybíjať, nebudú vám deti spať.“
 Deti dostanú výslužku – veľkonočné vajíčka (kraslice) a idú do ďal-
šieho domu či k ďalšej rodine. Bola to neodmysliteľná tradícia Kvet-
nej nedele a mala aj svoju poéziu. Bolo to vlastne nielen vinšovanie 
prichodiacich veľkonočných sviatkov, ale zároveň aj vítanie a oslava 
prichodiacej jari. Keď si na tieto vinšovačky spomínam, bolo to niečo 
zvláštne, niečo neopakovateľné a nové. Aj keď zimné radovánky so 
snehovými sánkovačkami a guľovaním prinášali deťom radosť a zá-
bavu, príchod jarných sviatkov s jeho tradíciami bol oživením a osvie-
žením života. Aj vajíčko ako dar bolo akýmsi symbolom zrodu nového 
života.
Na Kvetnú nedeľu si ľudia do kostola doniesli rozvinuté vrbové prúti-
ky, ktoré im kňaz svätil modlitbami. Doma si ich zastokli za hradu na 
povale alebo obrazy, aby ich chránili pred búrkami. Pri búrkach koná-
rik položili do obloka, alebo kúsok z neho hodili do ohňa. Bahniatkami 
okiadzali aj chorých, aby sa skoro uzdravili, na Orave dávali prútiky 
do prvej brázdy, na východnom Slovensku ich uložili k prvému za-
sadenému zemiaku. Na Horehroní prútmi vyháňali dobytok na prvú 
pašu, v okolí Hontu zapichovali vetvičky na hroby svojich blízkych, 
aby podobne ako sa budí na jar príroda prebudili aj duše svojich prí-
buzných.
 V túto nedeľu matky v okolí Brezna nosili do kostola svoje malé deti, 
aby vraj začali skôr hovoriť. Od tohto dňa až do Veľkonočného piatka 
sa v kostoloch čítali pašie - state z evanjelia hovoriace o utrpení Ježiša. 
Verilo sa, že počas pašií bolo možné odkryť poklady ukryté v zemi. 
Nad miestom s pokladom horel na povrchu zeme plamienok. Poklad sa 
však musel vykopať skôr, ako sa pašie dočítajú, inak sa stratil.
Aj pokrmy mali v týchto dňoch svoju čarovnú moc. Väčšinou sa jed-
li rôzne dlhé cestoviny s makom - aby na obilí narástli dlhé klasy s 
množstvom zrna.
Zo zeleniny používali len také druhy, pri ktorých si želali, aby čím 
skôr kvitli. A opačne, kapusta sa vôbec nejedla, aby hneď nevyháňala 
do kvetu.

Zelený štvrtok
 Na Zelený štvrtok či Bielu sobotu sa muži, ženy aj dospievajúca mlá-
dež chodili umývať do potoka. Začínalo sa už pred ranným zvonením. 
Dievčatá verili, že po takomto umytí budú čerstvé ako lastovičky, ne-
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budú mať pehy na tvári a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásť. 
Spievali:
Vodička čistučká, Kristova matička,
omývaš brehy, korene, omývaj i mňa,
biedne, hriešne stvorenie.
Veľkonočnú vodu zamurovali do základov nového domu, aby sa jeho 
stavba a život v ňom vydarili. Vykropili ňou stajňu, keď sa krava ote-
lila. Gazdiné pred východom slnka museli poumývať všetok riad a 
najmä nádoby na mlieko, aby kravy dobre dojili. Taktiež všetko riadne 
pozametať a vyniesť smeti von, aby sa v dome nedržal hmyz. Dobytok 
si tiež užil svoje - všetko to malo slúžiť na jeho ochranu pred neduhmi 
a zveľadenie: koňom uviazali červenú niť do chvosta - ochranu pred 
urieknutím, kravu tri razy utreli mužskými gaťami, aby bola plodná 
a pysk jej natreli slaninou, aby sa nezdula. Dobytok ešte v stajni po-
šúchali vajcom, pokropili svätenou vodou a vyháňali bodliakom. Na 
prah stajne položili vajce a ak ho niektorá krava rozbila, bola to pred-
zvesť jej rýchleho uhynutia.
V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa schádzali strigy. Ľudia 
predpokladali, že škodlivá činnosť stríg a strigôňov bola namierená 
predovšetkým proti dobytku, a preto natierali večer dvere stajní kolo-
mažou alebo cesnakom. Aby kravám niektorá striga nepočarila, mala 
gazdiná urobiť venček zo šípového prúta a o polnoci mlieko cezeň 
precediť. Gazdovia na Veľký piatok zvyčajne robievali značkovanie 
oviec, pretože verili, že ovce menej cítia bolesť a rany sa im rýchlejšie 
zahoja. Tak ako sa mali rýchlo hojiť rany zvieratám, takisto rýchlo sa 
mali hojiť poškodené miesta na rastlinách - preto sa v tento deň štepili 
mladé stromčeky.
Jedálny lístok na Veľký piatok bol podobne ako na Zelený štvrtok 
zastavený so zámerom vplývať na úrodu. Čarodejnú atmosféru veľ-
konočného obdobia sa usilovali využiť aj vydajachtivé dievčatá. Na-
príklad hádzali do vody malé jedľové vetvičky. Ak ich niesla voda po 
prúde, mali sa vydať vo vlastnej obci. Ak vetvičku stočil vír iným sme-
rom, mali sa dostať za nevesty inam.

Veľký piatok
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Kris-
ta na kríži. Evanjelici ho považujú za najvýznamnejší sviatok, pre-
tože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta. Ježiš Kristus bol 
ukrižovaný na vrchu Golgota cisára Tibéria a Pontského Piláta. V 
rímsko-katolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži omša, oltá-
re sú bez chrámového rúcha, bez kríža aj svietnikov.             Na 
niektorých miestach sa nezvoní, len rapká od štvrtku do soboty ve-
čera. Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, 
prisluhuje sa Večera Pánova. Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso. 
Na Veľký piatok, ľudia, ktorí trpeli chorobami a rôznymi neduhmi 
chodili sa zavčasu ráno umývať do potoka. Voda v potoku vraj mala 
zázračnú silu a pôsobila na rany. Účinok mala len vtedy, keď sa chorý 
umýval tak zavčasu, kým nepreletel ponad vodu vtáčik.
V Liptove a na Horehroní bolo zvykom klásť na hroby vajíčka, prípad-
ne iné potraviny v súvislosti so sviatkom zomrelých. Podľa povero-
vých predstáv sa na Veľký piatok stretávali strigy na sabat čarodejníc. 
Verilo sa, že na krížnych cestách mútia maslo, aby odobrali kravám 
mlieko. Dodržoval sa úplný pôst a pripravovali sa pôstne jedlá, podob-
ne ako na Zelený štvrtok so zámerom vplývať na úrodu. Varili sa stru-
koviny a zemiakové šúľance s makom. Konzumovali sa údené ryby, 
zemiaky a voda z kyslej kapusty.
Biela sobota
 Na Bielu sobotu sa ľudia venovali vareniu a pečeniu obradných jedál. 
Bola to bravčovina, často sa varila šunka. Masť zo šunky odkladali na 
liečenie rán a mnohí verili, že chráni aj pred hadím uštipnutím. Vo via-
cerých oblastiach pripravovali na Veľkú noc jahňa, v južných častiach 
stredného a západného Slovenska dosiaľ pečú baránka z masy pripra-
venej z vajec, žemlí a klobásy. Keď gazdiná vymiesila cesto, neočistila 
si ruky a išla pohladkať stromy, ktoré mali v tom roku prvý raz zarodiť, 
alebo ktoré dávali málo ovocia. Najviac sa však všade jedli vajíčka.
Významnú úlohu mal oheň, ktorý sa roznecoval na Bielu sobo-
tu. Novým ohňom zapálili večnú lampu a veľkonočnú sviecu 

zvanú paškál. Oheň mal mať magicko-ochrannú silu. S uhlík-
mi z tohto ohňa sa tri razy obehol dom, aby bol chránený pred 
povodňou. Popol sypali na oziminy, aby ich nezničili búrky. 
Biela sobota bola považovaná za šťastný deň na sadenie a siatie. Nie-
kde v tento deň kotúľali po poli okrúhly koláč, aby sa vydarila úroda.
Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu založili dospievajúcim dievčatám po 
prvý raz na hlavu partu. Pri prekročení kostolného prahu každá pre-
hodila cez seba peniaz pre šťastie. Veľkonočná nedeľa sa považovala 
za najvúčší sviatok roka, preto sa nesmelo variť, dokonca ani krájať 
nožom. Preto sa všetko pripravilo na Bielu sobotu.
Obradové veľkonočné jedlá sa pripravili do košíka a zobrali sa na svä-
tú omšu. Cez omšu sa svätili tieto jedlá. Z kostola sa každý ponáhľal 
domov, pretože ako rýchlo prišiel, taký šikovný mal byť pri žatve. Sto-
lovanie v tento deň pripomínalo Štedrú večeru. Prvým chodom bolo 
vajíčko, ktoré gazda rozdelil medzi všetkých prítomných. Hlavný chod 
bolo mäso z hydiny. Všetci sa mali dobre najesť, aby boli sýti po celý 
rok. Požehnané jedlo sa muselo skonzumovať tak, aby z neho nič ne-
vyšlo nazmar. Jedli sa aj omrvinky, lebo keby sa tak nestalo, bola by aj 
úroda ohrozená. Čo sa neskonzumovalo, to sa hodilo do pece a spálilo. 
Taktiež sa omrvinky zo stola odkladali na liečenie, do siatin, alebo ich 
dali sliepkam - mali lepšie niesť.
Na Veľkonočnú nedeľu bola aj zábava pre mládež.

Prevzaté z web stránky slovenské-zvyky.webnode.sk

Veľkonočný pondelok
 Vari najväčším sviatkom mládencov bol Veľkonočný pondelok, kedy 
sa chodilo po domoch, kde mali dievčatá, aby ich mohli chlapci poob-
lievať čerstvou, studenou vodou, ktorá mala byť symbolom zdravého 
života. Mládenci nešetrili vodou a veru niektorá dievčina dostala po-
riadnu dávku vody. No a ako to už býva – veľa vody dievku nepoteši-
lo a nepotešilo ju ani keď ju oblievači obišli. V niektorých oblastiach 
bývalo zvykom, že k oblievačke sa pridalo aj šibanie dievčat pleteným 
korbáčom, v niektorých zas šibanie prebrali v utorok dievčence a oplá-
cali chlapcom pondelňajšiu oblievačku. Nech už to bolo akokoľvek, 
bola to a ostáva našou veľkou a vzácnou tradíciou, ktorú by sme si mali 
ctiť, uchovávať a udržiavať.
 

Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča. 
Kázal kadlec aj kadlečka, aby dali tri vajíčka. 

Jedno biele, druhé čierne, a to tretie zafarbené, 
to je moje potešenie. Aj kus baby, 

Aby boli naši radi.

Na Juraja 24. 4.
 Vraví sa, že na Juraja sa zem otvára. Na povrch vychádzajú rastliny, 
hady a iné živočíchy. Kto na Ďura stretne hada a odreže mu hlavu získa 
účinný talizman. Aj na Juraja sa ľudia rôznymi magickými úkonmi 
usilovali prekaziť činnosť škodlivých síl. Uhlíkom vykiadzali stajne, 
kravám dávali cesnak, dobytok okiadzali zeleným žitom. Ženy opäť 
skoro ráno stierali rosu z cudzej lúky. Ohňami vyháňali zlé sily z cho-
tára.

Na Marka 25. 4.
Tento deň bolo svätenie ozimín. Z kostola vyšla procesia na čele s kňa-
zom, dievčatá niesli sochu Panny Márie, mládenci zástavu a za nimi 
nasledovali ostatní účastníci sprievodu. Z posvätených ozimín dievča-
tá uvili vence a ozdobili nimi zástavy o sochu a každý si vzal niekoľko 
stebiel so sebou na ochranu pred bleskom.

Stavanie Mája
 Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Má-
jom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými 
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Július Lux, (1884 - 1957)
duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadro-
vala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. 
Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľo-
vý alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hoj-
nosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, 
ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.
Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo 
nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. 
Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v 
tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálen-
kou a vyberali peniaze za máj.

Turíce
 Päťdesiaty deň po Veľkonočnej nedeli je nedeľa turíčna. V kresťan-
skom ponímaní sa tieto sviatky pripomínajú ako Zoslanie Ducha Svä-
tého, pri ktorých sa končí Veľkonočné obdobie. Duch Svätý svojim 
príchodom na Apoštolov a učeníkov zoslal svetlo   posvätenia krstom a 
tak ich zbavil hriechov.  Tieto sviatky poznáme tiež pod názvom  Svä-
todušné sviatky alebo na východnom Slovensku nazývané Rusadle.
Výraz „turíce“ pochádza od slova Tur, ktorý patril k pôvodnej sym-
bolike. Tieto zvyky sa spájali so začiatkom jarných prác. Jedným zo 
znakov je použitie zelenej farby. Domov sa nosili zelené ratolesti a 
bahniatka ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu pri-
ťahovať dobré sily a chrániť pred zlými silami.
Ďalším prejavom bolo (zameraným proti zlým silám) bolo aj práskanie 
bičom na lúkach a turičné vatry. Najznámejšou dochovanou tradíciou 
je tzv. otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne 
vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli du-
chovia nedostatkom vlahy.

Narodil sa 20.4.1884 v Henckov-
ciach, obec južne od Dobšinej, a 
umrel 4. novembra 1957 v Bu-
dapešti. Stredoškolský profesor 
a významný regionalista. Nebol  
priamym dobšinským rodákom, 
za „Dobšinčana“ sa však bytost-
ne považoval. Jeho rodičia sa to-
tiž na začiatku 80 - tých rokov 19. 
stor. presťahovali z rodnej Dob-
šinej do Henckoviec. Hlava rodi-
ny Ján Lux pracoval ako predák 
v neďalekej železorudnej bani v 
Nižnej Slanej. V Henckovciach 
sa 20. apríla 1884 narodil Július 
ako najstarší z troch detí. Všetci 
traja vychodili Meštiansku školu 
v Dobšinej, absolvovali Učiteľ-
ský ústav v Lučenci a pôsobili 
ako učitelia nemčiny v Maďar-
sku. Július roku 1909 vyštudo-
val aprobáciu nemecký jazyk na 
univerzite v Budapešti a nastúpil 
ako profesor na učiteľský ústav v 
Kluži. Tu sa v roku 1914 oženil 
s Irenou Gömöryovou z Dob-

šinej. Po skončení 1. svetovej 
vojny sa rodina presťahovala do 
Budapešti, kde sa Július Lux stal 
riaditeľom učiteľského ústavu. 
Externe vyučoval aj na univerzite 
v Szegede, kde bol v roku 1933 
promovaný na doktora filozofie. 
V roku 1944 vyčerpaný činoro-
dou prácou bol na vlastnú žiadosť 
penzionovaný. Po vojne sa ocitol 
v núdzi. Zbavili ho dôchodku z 
absurdného dôvodu, že vyučoval 
„fašistickú reč“. Jeho rukopisy 
nemal kto vydávať. Na sklon-
ku života bol preto odkázaný na 
podporu svojich dvoch synov. Aj 
napriek týmto nežičlivým pome-
rom, ako napísal doc. PhDr. Juraj 
Valiska, CSc. „vytvoril dielo, na 
ktoré by mohol byť hrdý nejeden 
univerzitný profesor.“ Bibliogra-
fi a prác Júliusa Luxa obsahuje 
vyše 150 publikačných jedno-
tiek. Nájdeme tu diela z oblasti 
jazykovedy, histórie, etnografie 
i demografie. Podstatná časť je 
venovaná Dobšinej. Posmrtne v 
roku 1961 bol v Marburgu vyda-
ný jeho slovník nárečia Dobšinej 
„Wörterbuch der Mundart von 
Dobschau“. Za jeho životné dielo 
trvalej hodnoty sa považuje práca 
„Eine deutsche Sprachinsel im 
Karpathenland Dobschau“ (Ne-
mecký jazykový ostrov v Karpat-
skej oblasti Dobšiná), vydaná v 
Mníchove v roku 1959.
Zomrel ako 73 ročný 1.septem-
bra 1957 v Budapešti. Po ňom 
ešte žijú jeho vnúčatá Lux Gyula 
a Lux Judit (Budaörs).

Július Lux (* 20. 4. 1884 - † 5. 11. 1957)  a jeho rodný dom v Hen-
ckovciach

Spracovali: 
RNDr. Ondrej Rozložník a Ing.  Mikuláš Rozložník - 2020

Vianočné vinše
Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne,
pokoj, radosť a posilu, 
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku, 
nech Vás vedie v každom kroku.
Šťastlivá chvíľa sa nám zjavila, 
že Panna čistá Syna zrodila,
život svätý počatím dala Mária.
Novinu radostnú oznámim vám, 
že sa nám narodil dnes Kristus Pán,
to dieťa krásne, nad slnko jasné, 
anjeli spievajú, 
slávu mu vzdávajú pri Betleheme.

Radosť veľkú zvestujeme: 
Narodil sa sveta Pán.
Neďaleko Betlehema 
v chladných jasliach leží sám.
Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému,
za to, že k nám z neba prišiel, 
svoje srdcia dáme mu.
Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, 
pokoj ľuďom želajú. 

Vinšujem vám šťastlivé sviatky
a zároveň Nový rok, aby ste mali hojnosť
na celý rok, aby ste mali telo teličiek
jako v hore jedličiek, a telo byčkoch
jako je tam pničkoch, 
aby ste mali na stole hojnosť,
pred pecom sitnosť, v rodine zmiernenosť,
aby ste boli veselí, jako v nebi anjeli.
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Premiéra na Rečníckej súťaži
Dňa 26.9.2020 sa uskutočnila v Trnave Slovenská súťaž v pripra-
vených humorných rečiach a improvizáciách, v slovenskom aj an-
glickom jazyku. Podľa pravidiel Toastmasters si rečník prirpaví reč 
pripraví vopred a má časový priestor 5-7 minút. Ja som súťažil v Im-
provizáciách v slovenskom aj anglickom jazyku.  Improvizácia je 
krátka nepripravená reč v dĺžke 1-2 minúty.  Témy boli: „Na pokraji 
svojich síl“ a „Show must go on!“ V anglických improvizáciách som 
sa v rámci našej Arey (región pozostávajúci zo 4 klubov) umiestnil na 
2. mieste. V slovenských, ktoré sú mojou silnejšou stránkou, bola aj 
silnejšia konkurencia, som nepostúpil do finále.  Aké som mal  pocity 
a dojmy? Bola to moja prvá národná súťaž v Toastmasters. Nevadí, že 
som sa neumiestnil. Bola tam výborná atmosféra a super ľudia. Videl 
som ostatných rečníkov, mal som možnosť porovnať vlastné kvality, 
a to ma nakoplo a motivovalo byť lepším. Verím, že o rok bude úroveň 
ešte vyššia a plánujem zorganizovať súťaž v Žiline.
Čo je Toastmasters? Toastmasters International je nezisková vzdelá-
vacia organizácia, ktorá motivuje členov zlepšovať rečnícke a líder-
ské schopnosti prostredníctvom celosvetovej siete klubov. Členov v 
organizácii je viac ako 364 000 vo viac ako 16 200 kluboch v 145 
krajinách. Od roku 1924 Toastmasters International pomáha ľuďom z 
rôznych prostredí stať sa sebavedomejšími rečníkmi, komunikátormi 
a lídrami. Ako som sa dostal do klubu Toastmasters? Odporučil mi 
to kamarát. Vždy som túžil vystupovať na verejnosti a keď mi o tom 
kamarát povedal, nebolo o čom uvažovať. Najprv som sa bol pozrieť 
na stretnutí v Bratislave a potom som zavítal do Trnavy. Stal som sa 
tam členom a začal na sebe pracovať. Členovia sa vzdelávajú prostred-
níctvom vzdelávacích ciest tzv. pathways. Nie je to len rozprávanie na 
nejakú tému. Pracujú na konkrétnych projektoch a potom majú o nich 
prejav. Napríklad v mojej vzdelávacej ceste „Presvedčivé ovplyvňo-
vanie“ som mal projekt riešenie konfliktov, kde som sa zaoberal, aký-
mi spôsobmi je možné riešiť konflikty. Nie je to len o rečnení, ale 

Sezóna plná zmien 

Zmena je život a aj u mňa nastali tento rok významné zmeny.  Všetkých 
nás zasiahla pandémia koronavírusu a ovplyvnilo to aj môj tréning a 
súťaže, keďže sa zatvorili posilňovne.  Spolu s kamarátmi z Trnavy 
sme však našli riešenie a postavili si vlastný GYM. Zariadenie pozo-
stávalo len z monoliftu na drepy a lavičky na tlaky, no aj to na poriadny 
tréning stačilo. V tejto novovybudovanej posilňovni sme trénovali od 
marca až do mája. Bolo to úžasné obdobie plné spoločných tréningov 
a zlepšovania osobných rekordov. Spomínam na to veľmi rád, pretože 
som sa zlepšil v technike, naučil veľa nových vecí, napríklad správny 
strečing niektorých svalov a utužil priateľstvá s kamarátmi. Najväčšej 
výzve som čelil keď  som sa začal učiť mŕtvy ťah sumo postojom 
a prešiel na zámkový úchop. Na začiatku to bolo veľmi ťažké. Nemal 
som v bedrách žiadnu mobilitu, činka sa mi zle držala a cítil som sa 
hrozne. Mal som chuť vzdať sa, ale vedel som, že ak chcem zmenu 
k lepšiemu, musím vydržať a výsledky prídu. Za 2 mesiace tréningu 

aj o aktívnom počúvaní. Každý rečník má svojho hodnotiteľa a ten 
mu poskytne na jeho reč spätnú väzbu. Povie mu, ako to na neho pô-
sobilo, čo sa mu na jeho reči páčilo a čo odporúča zlepšiť.  Rečníci 
aj hodnotitelia sa môžu sekundárne naučiť pochopiť rozdiely medzi 
kritikou a spätnou väzbou, argumentovať, motivovať iných, efektívne 
presviedčať druhých či rozvíjať slovnú zásobu a kritické myslenie. 
Po zmene práce som zmenil klub a pôsobím v Toastmasters Žilina. 
Rozvíjame tu aj vodcovské schopnosti vykonávaním úloh vo vedení. 
Ja pôsobím ako viceprezident pre PR (vzťahy s verejnosťou). Mo-
jou úlohou je propagovať a vytvárať vzťahy klubu smerom von, aj 
do vnútra medzi členmi. Budujem značku na sociálnych sieťach. Môj 
nový koníček je natáčanie vlogov, kde pozývam ľudí na naše stretnu-
tia. 
V Toastmasters som sa naučil príjemnejšie vystupovať, zlepšil reč tela 
a jasnejšie komunikovať myšlienky.  V súčasnej dobe sa stretnutia 
konajú v online priestore cez aplikáciu ZOOM.  Niekto v tom vidí 
problém, ja v tom vidím príležitosť zlepšiť vystupovanie na kameru. 
Pripojiť sa môžete aj vy z pohodlia vášho domova, je to jedinečná 
možnosť navštíviť ktorýkoľvek klub vo svete!

Ing. Ivan Lazor

som sa na sumo mŕtvom ťahu vypracoval z nuly na 200 kg a v tlaku sa 
zlepšil zo 150 kg na 160 kg. 
Súťažná sezóna začala až 1. Augusta tradičnou letnou súťažou „Victo-
ria Deadlift CUP“ v mŕtvom ťahu. Nemal som veľké očakávania, ke-
ďže šiel prvýkrát súťažiť s novo naučenou technikou. Základný pokus 
240 kg mi vyšiel s prehľadom. Druhý pokus 255 kg bol taktiež platný, 
ale mimoriadne vyčerpávajúci.  Na tretí pokus s váhou 265 kg mi už 
nezostalo veľa síl, preto som činku vytiahol len do polovice, a potom 
som ju radšej pustil, aby som predišiel zraneniu.  Ďalšou súťažou bol 
„Benchpress and Deadlift CUP“ vo Svidníku.  Na benchpresse som 
ľahko vytlačil 150 kg a 160 kg mi tesne ušlo.  Potom súťaž pokračo-
vala mŕtvym ťahom. Znova som predviedol ľahko zvládnutý základ 
240 kg a mieril za svojím cieľom - 260 kg.  Kvôli technickej chybe 
v 2. pokuse a nedotiahnutému záveru v 3. pokuse bolo zdvihnutých 
260 kg neplatných.
Poslednou súťažou v tejto sezóne boli Majstrovstvá Slovenska v Ga-
lante. Tu som mal jasne stanovený cieľ – zdolať 260 kg. Počas roz-
cvičky výkon vyzeral dobre a ľahko, ale súťažný pokus môže byť iný. 
Základ 240 mi vyšiel až pozoruhodne ľahko. Pri 2. pokuse činka s 
váhou 260 kg hore síce vyšla, avšak pokus bol znova nedotiahnutý 
a neuznaný.  Ostával už len 3. pokus. Činka vyšla hore ešte krajšie ako 
predtým a 3 biele svetlá  ukazovali že pokus je platný ! Bolo to niečo 
úžasné! Od začiatku som sa sústredil na to aby som to v závere dotia-
hol a vyšlo to. Na ďalší deň v tlaku som nemal svoj šťastný deň. Vytla-
čil som len základ 145 kg, čo je hlboko mojim tréningovým maximom 
v tomto roku (160kg). Aj tak hodnotím túto súťaž veľmi pozitívne.  
Táto sezóna plná zmien začala ťažko, avšak priniesla vytúžené  ovo-
cie v podobe pokroku a zlepšenia sily a techniky. Za 5 mesiacov som 
dokázal natrénovať novú techniku a zlepšiť svoj výkon v porovnaní 
s klasickým postojom v mŕtvom ťahu. Aké mám ciele do ďalšej sezó-
ny? Posunúť sa k hranici 300 kg.  

Ing. Ivan Lazor
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Turnaj o pohár Starostky obce Henckovce -  2020      

      Športové okienko  -  
stolnotenisového oddielu.   

V uvedenej sezóne , v ktorej sme 
obsadili konečné 7. miesto  náš 
klub reprezentovali Ján Zagiba, 
Jozef Kušnier, Ľubomír Breznen, 
Ivan Fafrák, Slavomír Fafrák, 
Boris Šramko, Peter Šimon. 

Konečná tabuľka 5. liga  - 2019/2020

Poradie Družstvo   OZ V R P K Skóre  Body

1.  TJ Geológ Rožňava D 14 13 0 1 0 171:81  40
2.  S.T.K. Plešivec B  14 11 1 2 0 164:88  37
3.  STK Honce A  14 8 3 3 0 165:87  33
4.  MŠK Dobšiná A  14 7 3 4 0 140:112  31
5.  TJ Tatran Betliar  14 7 1 5 0 134:100  28
6.  ŠK Jablonov nad Turňou B 14 6 1 7 0 113:139  27
7.  ŠK Henckovce A  14 6 1 7 0 127:125  27
8.  STK Gemerská Poloma B 14 4 0 9 0 110:124  21
9.  ŠKST Gočovo  14 2 0 12 0 61:191  18
10.  ŠKST Slavošovce  14 0 0 14 0 57:195  14

V novej sezóne 2020/2021 posilní náš klub hráč Štefan Murza , ktorý sa po ročnom hosťovaní vrátil z Tatranu Betliar. Po začiatku sezóny a 
odohratí prvého kola  bola súťaž v súvislosti s opatreniami týkajúcimi koronavírusu COVID 19 dočasne pozastavená.

   Dňa 4.01.2020 sa v sále KD v Henckovciach uskutočnil tradičný 
stolnotenisový turnaj o pohár Starostky obce Henckovce za účasti 
siedmych hráčov nášho klubu. Turnaj sa po vzájomnej dohode všet-
kých odohral systémom , že všetci hráči  odohrali medzi sebou vzá-
jomné zápasy.
Turnaj mal výbornú športovú úroveň  a aj keď prebiehal v priateľskej 
atmosfére, jednotlivé zápasy mali ten správny športový náboj.  

    Víťazom turnaja sa stal Ľubomír Breznen , na druhom mieste skon-
čil Štefan Murza , tretí skončil Peter Šimon.

Tabuľka turnaj o pohár Starostky obce Henckovce  - 04.01.2020

Hráč  Počet výhier Počet prehier Poradie

Ľubo Breznen 6  0  1
Štefan Murza 5  1  2
Peter Šimon 3  3  3
Boris Šramko 3  3  4
Slavo Fafrák 2  4  5
Ján Zagiba 1  5  6
Marian Kalina 1  5  7

  Po skončení turnaja boli prvý traja hráči  starostkou obce p. Vierou 
Nemcovou odmenení a na záver všetci spoločne zrekapitulovali prie-
beh turnaj pri záverečnom posedení.

Ľubomír Breznen 
predseda ŠK Henckovce

 V sezóne  2019/2020 bol stolnotenisový oddiel  ŠK Henckovce  
účastníkom  5. ligy  čo je najvyššia okresná  súťaž , riadená Okresným 
stolnotenisovým zväzom v Rožňave. Táto sezóna bola pár kôl pred jej 
ukončením predčasne zrušená pričom všetky dovtedy platné výsledky 
boli uznané a súťažný ročník vyhlásený za ukončený. 
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Štatistika – 
prehľad z Evidencie 

obyvateľov k 30. 11. 2020
Trvalý pobyt  Počet Priemerný vek
muži   216  36,5
z toho deti do 15 rokov 48                
ženy   185  42,1
z toho deti do 15 rokov 33
spolu   401  39,1

Zomrelí
december 2019    
muži   1
ženy   1

január – november 2020   
muži   2
ženy   2
Pozostalým vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.
Narodení   0

V  živote  každého  z  nás  sú  chvíle  jedinečné  a neopa-
kovateľné... Takou neopakovateľnou chvíľou v živo-
te človeka je aj oslava narodenín. Keď ide o okrúhle 
životné jubileum je to chvíľa o to viac výnimočnejšia.              
                              

Jubilantom, ktorí v roku 2020 
oslávili svoje okrúhle životné jubileá 

srdečne blahoželáme.

Obec Henckovce hodnotí 
svoju činnosť za rok 2020

Ťažko skúšaný rok pandémiou COVID-19 sa blíži ku kon-
cu.
Všetky oblasti spoločenského i verejného života boli počas 
roka 2020 výrazne poznačené pandémiou spôsobenou no-
vým koronavírusom a ochorením COVID-19, čo poznačilo 
aj dianie v našej obci. Nekonali sa kultúrno-spoločenské a 
športové podujatia. Riadili sme sa opatreniami vlády a ve-
rejného zdravotníctva. No napriek tomu bežná prevádzka 
obce fungovala. Kosila sa  tráva, čistili sa verejné priestran-
stvá a  rigoly.  Udržiaval sa cintorín. Sadili sa kvety, udržia-
vali kríky a stromy.  Upratovali sa obecné budovy. Natierali 
sa preliezky a lavičky v materskej škole.   V starej škole sa 
urobili vysprávky okien, vymenili sa zvyšné okná a osadili 
parapety.  V kultúrnom dome vo vestibule bolo položená 
nová keramická dlažba a opravili schody pri zadnom vstu-
pe. Snažili sme sa ušetriť finančné prostriedky, ktoré plánu-
jeme v budúcom roku použiť na výstavbu II. etapy chodníka 
vedľa št. cesty I/67, nakoľko z eurofondov to už asi nebude 
možné.  Začiatkom roka v spolupráci so ŠK stolnoteniso-
vým sme usporiadali Novoročný stolnotenisový turnaj o po-
hár starostky obce.  Pietnym aktom kladenia vencov sme si 
pripomenuli  75. výročie oslobodenia obce, 75. výročie Dňa 
víťazstva nad fašizmom  a ukončenie II. svetovej vojne v 
Európe a oslávili sme aj 76. výročie SNP. 
Na záver chcem sa poďakovať Vám všetkým za dobrú spo-
luprácu a za zvládanie všetkých opatrení. 

Viera Nemcová, starostka obce

Veľa krásnych chvíľ 
v príjemnej atmosfére Vianoc 
a všetko dobré v roku 2021 

praje
starostka obce Viera Nemcová 
a zamestnanci OcÚ Henckovce

Henckovce rok 1905

Henckovce dnes


