HENCKOVSKÉ
OZNAMY
Ročník VIII.

Číslo 1

December 2010

V I A NO C E
ta.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
v novom roku veľa dní prežitých
v zdraví, šťastí, spokojnosti a tolerancii
Vážení spoluobčania,
uplynie ešte pár chvíľ a celý kresťanský svet vstúpi do vianočného
obdobia. Na jeho príchod sa tešíme všetci, veľkí i malí. Vianoce sú
sviatkom, ktorý nás napĺňa citom a obyčajným ľudským šťastím V
čase vianoc máme k sebe bližšie, sme pozornejší a chápavejší.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať
si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú
aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, alebo bohužiaľ nie sú medzi
nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité
chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý
si môžeme dať.
Želajme si, aby to krásne ľudské teplo, porozumenie a šťastie zostalo v
nás počas celého roka a nielen v túto vianočnú chvíľu.
Vážení spoluobčania, v mene Obecného zastupiteľstva i v mene svojom, Vám želám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín, do nového roku Vám prajem veľa zdravia, šťastia,
pracovných úspechov a aby sa tá sviatočná nálada plná porozumenia a
lásky preniesla z našich rodín aj na celú našu obec.
Viera Nemcová,
starostka obce
Vážení občania,
dovoľte mi aby som sa Vám prihovorila aj po voľbách a poďakovala sa Vám za prejavenú dôveru, ktorú ste mi prejavili v týchto
voľbách. Ďakujem všetkým, ktorí prišli voliť, využili svoje právo a
rozhodli o tom,kto bude zastupovať našu obec v ďalšom volebnom
období. . Nesmierne si vážim Vašu dôveru, ktorú ste mi prejavili
vo voľbách na funkciu starostu obce. Úprimne ďakujem všetkým
,ktorí mi dali svoj hlas a zároveň chcem ubezpečiť občanov našej
obce, že aj naďalej budem pracovať zodpovedne a slúžiť všetkým
občanom, stretávať sa s nimi a spoločne s novozvolenými poslancami riešiť vzniknuté problémy.
Som rada, že budem môcť pokračovať v práci aj nasledujúcich štyroch rokoch v tom, čo sme začali v predchádzajúcom období pre
stabilitu, rozvoj a zmenu obce k lepšiemu a budem sa maximálne
snažiť Vami prejavenú priazeň a dôveru nesklamať.
Som vďačná a šťastná, že Vaše hlasy dokázali aká je sila priateľstva,
vzájomného pochopenia a dôvery aj v dnešnej nepriaznivej dobe.
Viera Nemcová

Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša Kris-

V rímskokatolíckej cirkvi je druhým najhlavnejším sviatkom Sviatok narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. O reformácie sa Vianoce
začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý večer (24.decembra). Oslava
narodenia Ježiša Krista sa takto rozkladá do niečo dlhšieho obdobia.
Kým protestanti sústreďujú svoju oslavu na podvečerné bohoslužby
počas Štedrého dňa a na ranné bohoslužby na 25. decembra, tak rímski
katolíci sústreďujú svoju oslavu najmä k času, keď odbije polnoc medzi 24. a 25. decembrom. Omša sa takto slávi priamo o polnoci a preto
sa nazýva polnočná omša.
V mnohých krajinách sú 24. a 25. december dňami pracovného
pokoja. Niekde sa podobne slávi aj Druhý sviatok vianočný ( v cirkevnom kalendári sviatok sv.Štefana, v anglosaských krajinách tzv.
Boxing Day) – ktorý pripadá na 26. decembra. Niektoré pravoslávne
cirkvi slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára 7.januára.
Oba tieto dátumy sú tradičné a ani jeden z nich nepredstavuje skutočný historický dátum narodenia Ježiša Krista. 25. december je ako
cirkevný sviatok po prvýkrát doložený vo Filokalovom kalendári z
roku 354, ktorý čerpal z rímskych prameňov („Depositio Martyrum“)
z roku 336. Pôvod tohto dátumu je sporný. Často sa poukazuje na možnú súvislosť s rímskym sviatkom slnečného božstva, tzv. Dies Natalix
Solis Invicti – Sviatok zrodenia nepremožiteľného Slnka, ktorý sa tiež
slávil 25. decembra a prekrýval sa s tradičným dátumom zimného slnovratu. Aj niektorí raní kresťanskí autori spájali narodenie Krista so
sviatkom znovuzrodenia slnka.
Najnovšie názory na pôvod dátumu slávenia Vianoc prezentuje historik Wiliam Tighe. Tvrdí, že Cirkev si vybrala na slávenie Vianoc 25.
december preto, lebo starí Židia verili, že izraelskí proroci boli počatí
v ten istý deň, v ktorí zomreli, a rímski kresťania za Tertuliánových
čias vyrátali, že Kristus zomrel 25. marca. To je dôvod, prečo Vianoce
pripadli na 25. decembra – jednoducho k tomuto dátumu pripočítali deväť mesiacov a vyšiel im predpokladný dátum narodenia Ježiša
Krista.
Wiliam Tighe píše: Ukazuje sa, že stanovenie dátumu Kristovho narodenia na nar. 25. december nebolo nijako ovplyvnené pohanskými
vplyvmi. A pohanský sviatok, ktorý v tento deň zaviedol cisár Aurelián
v roku 274, nebol len snahou využiť zimný slnovrat na to, aby urobil
politické vyhlásenie, ale takmer určite bol pokusom dodať pohanský
významu dňu, ktorý už bol pre rímskych kresťanov dôležitý.
Vianoce patria spolu s Veľkou nocou a Turícami medzi hlavné kresťanské sviatky. Vianočné obdobie je jedným z obodbí liturgického
roka. Trvá od prvých vešpier Sviatku Narodenia Pána až do nedele po
Sviatku Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).
Kresťania aj nekresťania slávia Vianoc vzájomným obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestanskom prostredí doložený od 16. storočia. V katolíckych rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok
sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudová
dramatizácia vianočného pribehu (od 11. storočia), stavanie jasličiek
(od 13. storočia, sv.František z Assisi), adventný veniec (1839), vyzdobený vianočný stromček (od 19. storočia). Mnohé krajiny majú ďalšie
špecifické vianočné zvyky.
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach v roku 2010 zasadalo 8 x
Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo a prijalo nasledovné uznesenia:
• 1.zasadnutie OZ 25.01.2010
-Návrh rozpočtu obce Henckovce na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2010
-Nezákonnosť na úseku miestnej dane z nehnuteľnosti – upozornenie
prokurátora podľa § 28 ods.1 zákona NR SR č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
upozornenie prokurátora za účelom zmeny ustanovenia VZN o dani
z nehuteľnosti obce Henckovce na rok 2010. Obecné zastupiteľstvo
už pri návrhu a schvaľovaní VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na
rok 2010 ešte pred upozornením prokurátora urobilo zmeny vo VZN o
dani z nehnuteľnosti obce Henckovce na rok 2010 a to nasledovne:
- v §-e 9 VZN v ods. 2, kde bolo zrušené zníženie (oslobodenie)dane
z pozemkov vo výške: 50 % na pozemky vo vlastníctve občanov s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím, ak tieto pozemky slúžia výhradne na
ich osobnú potrebu, nakoľko toto oslobodenie bolo nad rámec zákona
o miestnych daniach (zákon o dani z nehnuteľnosti to nepripúšťa)..
Obecné zastupiteľstvo obce HENCKOVCE. sa na tomto všeobecne
záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2010 uznieslo a
schválilo dňa 14.decembra 2009 uznesením
č.106/OZ. VZN nadobudlo účinnosť 1.januára 2010.
Obecné zastupiteľstvo zamieta
žiadosť Kvetoslavy Makulovej – Henckovce č. 99 o prenájom veľkej
sály kultúrneho domu v Henckovciach z dôvodu rekonštrukcie Obecného úradu a kultúrneho domu v mesiacoch február a marec 2010.
• 2.zasadnutie OZ 22.02.2010
- Schválenie rozpočtu obce Henckovce na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
rozpočet obce Henckovce na rok 2010
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce Henckovce k návrhu rozpočtu
obce Henckovce pre rok 2010.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Henckovce na
rok 2010.
Návrh rozpočtu obce Henckovce na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2011
Návrh rozpočtu obce Henckovce na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2012
Inventarizácia obecného majetku k 31.12.2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
inventarizáciu majetku obce Henckovce k 31.12.2009
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného a zastaralého majetku obce
Henckovce
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s vyradením obecného majetku nasledovne:
Dom smútku			
DHM
230,47 €
Materská škola			
DHM
2 756,35 €
Obecný úrad s kultúrnym domom
DHM
4 569,90 €
		
Kovový autobusový prístrešok 241,98 €
		
Kovový prístrešok pri železnici 514,07 €
----------------------------------------------------------------------------------Spolu v celkovej výške
8 312,77 €
Štefan a Veronika Bubenčíkoví, bytom Henckovce č. 186 - žiadosť o
prenájom malej sály a kuchyne kultúrneho domu v Henckovciach na
rodinnú oslavu – krstiny syna, dňa 24. apríla 2010.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s prenájmom malej sály a kuchyne kultúrneho domu pre Štefana a Veroniku Bubenčíkových

bytom Henckovce č. 186, na deň 24. apríl 2010, podľa Obecným zastupiteľstvom stanovených poplatkov za prenájom kultúrneho zariadenia.
Zverejnenie rozpočtu obce Henckovce na rok 2010 a oboznámenie občanov z rozpočtom obce
Obecné zastupiteľstvo ukladá
starostke obce oboznámiť občanov obce s rozpočtom obce Henckovce
na rok 2010
• 3.zasadnutie OZ 01. marca 2010.
Ukončenie nájomnej zmluvy pohostinstva IVA a odovzdanie priestorov.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s kompenzáciou naviac vzniknutých nákladov za elektrickú energiu,
ktorá vznikla počas prevádzky pohostinstva IVA, za ponechanie vnútorného zariadenia, ktoré ostalo po ukončení prevádzky pohostinstva
IVA vo vestibule kultúrneho domu, ktoré investovala p.Iveta Dovcová.
Týmto sa považujú vzniknuté nároky, záväzky a pohľadávky obidvoch
strán za vysporiadané a ukončené. Zároveň boli odovzdané kľúče od
priestorov kultúrneho domu starostke obce.
• 4.zasadnutie 24. marca 2010.
Prijatie prekleňovacieho úveru od OTP banky Slovensko a.s. , na
preklenutie časového nesúladu medzi skutočnou úhradou investičných
výdavkov projektu a ich refundáciou zo zdrojov EU vo forme NFP.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
- s prijatím prekleňovacieho úveru vo výške 126 945,60 € na preklenutie časového nesúladu medzi skutočnou úhradou investičných
výdavkov projektu a ich refundáciou zo zdrojov EU vo forme NFP.
- s prijatím dlhodobého úveru vo výške 24 119,70 € na krytie DPH
- na účel: financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií
v obci Henckovce
Poznámka: Obci Henckovce bola priznaná účelová finančná dotácia z Eurofondov, v opatrení Program rozvoja vidieka, na rekonštrukciu 1. etapy miestnych komunikácií vo výške 126 945,60 Eúr. Podľa
zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou podmienkou bolo
zo strany obce uhradenie plnej výšky nákladov za rekonštrukciu MK a
PPA následne bude túto výšku úhrady refundovať priamo na úverový
účet obce, do konca roka 2010.
Úrad vlády SR schválil úhradu DPH obciam, ktoré dostali účelovú
dotáciu v rámci Programu rozvoja vidieka vo výške 14 %, čo predstavuje čiastku 17 772,40 Eúr.Obec Henckovce sa bude podielať na
spolufinovaní DPH vo výške 5 %, čo predstavuje čiastku 6347,30 Eúr
(čo by predstavovalo zadĺženosť na jedného občana 13,86 €). Úhradu
DPH by mala obec obdržať zo štátnej pokladnice v 1. štvrťroku 2011.
Čo sa týka úverovej zaťaženosti Obec Henckovce začala splácať od júla 2007 úver vo výške
250 000,. Sk.(8298,40 €), do začania splácania úveru sa platili len
úroky z úveru. Tento úver bol prijatý v roku 2002 na rekonštrukciu
strechy na Obecnom úrade. K 31.12.2010 bude tento úver splatený do
výšky 7198 Eúr. Zostatok úveru by mala obec splatiť v 1. polroku 2011
(čo predstavuje zadĺženosť na jedného občana 2,40 €)
• 5.zasadnutie  dňa 24. mája 2010.
Plnenie rozpočtu za rok 2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu obce Henckovce
za rok 2009
Záverečný účet obce Henckovce za rok 2009.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Záverečný účet obce Henckovce za rok 2009
Stanovisko hlavného kontrolóra k výročnej správe a záverečnému
účtu
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Henckovce k výročnej správe a
záverečnému účtu obce Henckovce za rok 2009
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Revitalizácia produktu cestovného ruchu Gotická
cesta v regióne Gemer (kostol Všetkých svätých v Henckovciach)“,
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálnho rozvoja obce Henckovce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu „Revitalizácia produktu cestovného ruchu Gotická
cesta v regióne Gemer (kostol Všetkých svätých v Henckovciach)“,
ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Henckovce..
Žiadosť Jozefa Tomiho, nar. 08.01.1981, Henckovce č. 174 o odkúpenie časti obecného pozemku registra „C“ parc.č. 202
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s odpredajom časti obecného pozemku registra „C“ parc.č. 202 pre
Jozefa Tomiho, nar. 08.01.1981, po vymeraní geometrickým plánom,
ktoré sa uskutoční za účasti poslancov obecného zastupiteľstva a starostky obce.
Žiadosť Jaroslava Tomiho,nar. 30.08.1968, Henckovce č. 174 o odkúpenie časti obecného pozemku registra „C“ parc.č. 202, ktorý sa
nachádza pod rodinným domom so súp.č.174 a vedľa tohto rodinného
domu
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
s odpredajom časti obecného pozemku registra „C“ parc.č. 202, pre
Jaroslava Tomiho, nar. 30.8.1968, bytom Henckovce č. 174, z dôvodu,
že touto časťou pozemku vedie hlavná vetva obecného verejného vodovodu a rodinný dom so súp.číslom 174 má viacej majiteľov, preto
nie je možné ho odpredať len jednému majiteľovi.
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce - Požiarny poriadok obce
Obecné zastupiteľstvo uznáša sa a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Henckovce č. 1/2010 – Požiarny
poriadok obce
• 6.zasadnutie dňa 23. augusta 2010.
Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci
Henckovce
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a
volených členov komisí v Obci Henckovce s účinnosťou od 01. apríla
2010
Volebný obvod v obci Henckovce pre nové volebné obdobie r.20112014
Obecné zastupiteľstvo určuje a schvaľuje
pre Obec Henckovce jeden volebný obvod pre nové volebné obdobie
r. 2011-2014.
Návrh na počet poslancov Obce Henckovce na nové volebné obdobie
Obecné zastupiteľstvo určuje a schvaľuje
počet poslancov Obce Henckovce v novom volebnom období r. 20112014 v počte päť.
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Henckovce na
nové volebné obdobie.
Obecné zastupiteľstvo určuje a schvaľuje:
rozsah výkonu funkcie starostu Obce Henckovce v novom volebnom
období r. 2011-2014 na plný úväzok.
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Henckovce
Obecné zastupiteľstvo
1/schvaľuje Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach
Obce Henckovce
2/ zriaďuje komisiu OZ v tomto zložení: 1.Ing.Tibor Krčmár
2.Ján Ďurán
3. Štefan Leštach
náhradník Ján Janco
3/ukladá starostke a vedúcim zamestnancov oboznámiť s týmito „Zásadami“ všetkých zamestnancov
Plnenie rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2010.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2010
Adriana Dovcová, Henckovce č. 57 – žiadosť o prenájom obecného
bytu v budove so súpisným číslom 57.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s prenájmom obecného bytu, ktorý sa nachádza v budove so súpisným
číslom 57 pre Adrianu Dovcovú, nar. 19.7.1975 na dobu jeden rok s
možnosťou predĺženie nájomnej zmluvy v prípade, že prenajímateľ
nebude potrebovať tieto priestory pre vlastné účely.
• 7.zasadnutie  dňa 15. novembra 2010.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Henckovce o dani z nehnuteľnosti
na rok 2011-návrh
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce o dani
z nehnuteľnosti
č. 2/2010 na rok 2011
Štatút obce Henckovce
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Štatút obce Henckovce .
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Rokovací poriadok .Obecného zastupiteľstva v Henckovciach.
Plnenie rozpočtu obce Henckovce k 30.09.2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Henckovce za obdobie 1. až 3. štvrťroka 2010.
Prvá úprava rozpočtu obce Henckovce k 1.12.2010. Návrh na úpravu
rozpočtu tvorí prílohu zápisnice OZ.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prvú úpravu rozpočtu obce Henckovce k 1.12.2010 navýšením v príjmovej časti rozpočtu vo výške 161 055 € a vo výdavkovej časti vo
výške 161 055 € a úpravu rozpočtu presunmi medzi jednotlivými
kapitolami a položkami v objeme + 8 887 € , - 8 887 €.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpočtu
obce Henckovce k dňu 01.12.2010.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Henckovce k prvej úprave rozpočtu obce Henckovce k dňu 1.12.2010 navýšením v príjmovej časti
rozpočtu vo výške 161 055 € a vo výdavkovej časti vo výške 161
055 € a úpravu rozpočtu presunmi medzi jednotlivými kapitolami a
položkami v objeme + 8 887 € , - 8 887 €.
Adriana Dovcová, Henckovce č. 57 – žiadosť o prenájom obecnej záhrady nachádzajúcej sa vdľa budovy so súpisným číslom 57.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom obecnej záhrady, pozemok registra „E“ parc.č. 190,191,192,
v katastrálnom území obce Henckovce, ktorá sa nachádza pri budove
so súpisným číslom 57 pre Adrianu Dovcovú, nar. 19.7.1975 na dobu
jeden rok s možnosťou predĺženie nájomnej zmluvy v prípade, že
prenajímateľ nebude potrebovať tento pozemok pre vlastné účely, za
nájomné 1 € ročne.
- Žiadosť Ladislava Vozára o prenájom budovy bývalej pastierne s.č.
130 s pozemkom.
Žiadosť Júliusa Fafráka, Henckovce č. 129 o odpredaj obecného pozemku, ktorý sa nachádza vedľa jeho rodinného domu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Žiadosť Ladislava Vozára o prenájom budovy bývalej pastierne so
súp.číslom 130 s pozemkom, nachádzajúcej sa v k.ú. Obce Henckovce, parc.č. „E“ 716/2.
2. Žiadosť Júliusa Fafráka, bytom Henckovce č. 129 o odpredaj obecného pozemku, ktorý sa nachádza vedľa jeho rodinného domu v šírke
cca 2 m.
• 8.zasadnutie OZ 13.decembra 2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Henckovce o dani z nehnuteľnosti na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu obce Henckovce o verejnom obstarávaní
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom rozpočtu obce Henckovce
na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného pozemku, ktorý sa nachádza pri bývalej pastierni pre Ladislava Vozára, Henckovce
č.130.
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Čo sa v roku 2010 v obci urobilo
⁃
previedla sa rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1
etapa
⁃
Obec Henckovce na rekonštrukciu ciest získala účelovú
finančnú dotáciu z Eurofondov v opatrení „Program rozvoja
vidieka“, vo výške 126 945,60 Eúr.
⁃
V rámci „Programu obnovy dediny“, bola prevedená
úprava a obnova pôvodnej architektúry vidieckych studní.
Prostriedky vo výške 3500,- Eúr boli poskytnuté Slovenskou
agentúrou životného prostredia.
⁃
V Dome smútku bolo prevedené vymaľovanie vnútorných a vonkajších priestorov a výmena oplechovania strechy,
ktorá zatekala.

Komunálne voľby 27.11.2010
Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie
do obecného zastupiteľstva a starostu obce Henckovce
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
344
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb
235
Počet platných hlasov odovzdaných na funkciu starostu obce:
1./ Viera Nemcová – zvolená za starostu obce 192
SNS, SMER -SD
2./ Štefánia Breznenová			
Nezávislý kandidát

40

2./ Erika Jancová		
SDKU – DS
3./ Ján Dovec		
		
SNS
4./ Marek Revaj, Bc.		
Nezávislý kandidát
5./ Ján Ďurán				
SMER

133
103
94
91

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva :
81
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 1./ Roman Fafrák, SDKU – DS		
2./ Jaroslav Gallo , SMER			
77
kandidátov na poslancov :
3./ Mária Kalinová, nezávislý kandidát
60
4.
/Zuzana
Švarcová,
SMER			
59
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecné5./ Štefan Šimon, SNS			
53
ho zastupiteľstva:
33
1./ Tibor Krčmár, Ing.			
154 6./ Adriana Špinerová, Ing., SMER		
7./ Ondrej Šimon, SNS			
26
SMER – SD
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Čo priniesol rok 2010 a čo sa udialo v Henckovciach

    Oslavy 65. výročia
oslobodenia obce Henckovce
Významnou udalosťou v dejnách obce Henckovce je oslobodenie obce. V tomto roku sme
si pripomenuli 65. výročie oslobodenia obce pietnym aktom položenia vencov k Pamätnej tabuli
oslobodenia obce na Kultúrnom
dome v Henckovciach, dňa 23.
januára 2010 a to za účasti členov
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, starostky
obce a občanov obce. K prítomným sa slávnostným príhovorom
prihovorila starostka obce Viera
Nemcová.
65 rokov – Mnoho znamená v živote človeka, nemálo v existencii
obce, možno zanedbateľný úsek
vo vývoji zeme. Avšak na významný dátum akým bol 23. január 1945 nemôžeme zabudnúť.
V tento deň po dlhom a strašnom
období zasvietilo slnko slobody aj
na našou obcou. Obec oslobodila
rumunská armáda vo večerných
hodinách. Nepriatelia však stihli
vyhodiť do vzduchu mosty na že-

leznici a na ceste. Obyvatelia si
konečne vydýchli, že to najhoršie
už pominulo.
Pripomeňme si túto významnú
udalosť v našich dejinách a nedovoľme ani mladšej generáci
zabudnúť na to ako ťažko sa
rodila sloboda. V druhej svetovej vojne prišli o život i občania
našej obce – dnes sme sa stretli
aby sme vzdali hold, všetkým,
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. 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. Prejavme 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 pamiatku.

Spoločne si zaželajeme to, čo
všetci ľudia potrebujú najviac,
bez ohľadu na vek, pohlavie,
národnosť, politickú príslušnosť
alebo náboženské vyznanie je
to MIER všade vo svete, pevné
zdravie, spokojnosť a trochu/
ľudského šťastia, na ktoré má
každý človek nárok.
11. ročník  hviezdicového
výstupu na kopec Lúšice
Obec Henckovce zorganizovala
dňa 1.mája 2010 turistický výstup na kopec „Lúšice“, ktorý sa
nachádza vo výške 826,6 m.n.m.
Turisti si zvolili tri trasy a to z
Henckoviec, Gemerskej Polomy
a Nižnej Slanej. Zraz všetkých
účastníkov bol na pri chate na
Kováčovej, kde všetkých turistov privítala starostka obce Viera
Nemcová. Zúčastnení obrdžali
účastnícky list a svoju účasť potvrdili podpisom do turistickej
kroniky. Aj keď bolo krásne prvomájové počasie a výstupu sa
zúčastnilo len 58 peších turistov,
bolo to veľmi pekné podujatie.
Pripravená bola bohatá tombo-

la, občerstveníe a skvelý guláš,
o ktorí sa postarali naši šikovní
kuchári.
Úprimné
poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa postarali o
úspešný priebeh výstupu, ako aj
všetkým účastníkom.
   Deň víťazstva nad fašizmom
– 65. výročie ukončenia
2. svetovej vojny v Európe
Temným miestom v spomienkach
ľudskej mysle je a navždy ostane
druhá svetová vojna. Najrozsiahlejší a najkrvavejší ozborjený
konflikt v dejinách ľudstva stal
životy miliónov ľudí, zúčastnilo sa v ňom 61 štátov a zasiahol
všetky kontinenty s výnimkou
Južnej Ameriky a Antarktídy.
Šesť rokov utrpenia sa skončilo
kapituláciou Nemecka 8. mája
1945.
Túto významnú udalosť sme si
pripomenuli dňa 7.mája 2010
slávnostným položením venca
k pamätnej tabuli na Kultúrnom
dome a príhovorom starostky
obce, spoločne s členmi Zväzu
protifašistických bojovníkov v
Henckovciach.
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Čo priniesol rok 2010 a čo sa udialo v Henckovciach

Deň matiek 2010  
Pri príležitosti „Dňa matiek“
sa dňa 16. mája 2010, v kultúrnom domem v Henckovciach
uskutočnilo na počesť všetkých
žien a matiek slávnostné kultúrne podujatie. Kultúrnym programom, v ktorom vystúpili deti z
materskej školy v Henckovciach,
členovia ZPOZ Henckovce a
folklórna skupina „ GEMER“ z
Dobšinej, sme sa chceli poďakovať všetkým ženám a matkám za
ich lásku a obetavosť pri výchove
detí, starostlivosti o rodinu, ale
aj za ich nekonečnú prácu v prospech celej našej spoločnosti.
Keby si mal koľkokoľvek rokov,
vždy potrebuješ mamu
Prvou bytosťou, ktorá sa nás
dotýka, je žena. Povedať. Že si
vážime je málo. Je vesmírom,
inšpiráciou, smútkom, radosťou, matkou, manželkou, má

veľa rôznych podôb. Symbolizuje potomstvo a vlastne celý
život sa točí okolo zachovávania
rodu. Spoločnosť sa otvorila pre
ženy a tie si začali uvedomovať
svoju osobnosť, ženskosť, nenahraditeľnosť. Stačí sa poobzerať
okolo seba a vidíme krásne bytosti. Nežné devy, krásne matky,
usmiate babky, im patria vrúcne
slová lásky, vďaky, úcty a pohladenia. Nevynechajme ani kytice
kvetov, nežné slová básnikov a
sladké bozky detí i vnúčat. A v
neposlednom rade aj – ďakujem,
mama.
Ale koľko strádania a starostí
prežijú naše mamy, najmä tie v
mnohodetných rodinách, pokiaľ
drobizg, o ktorý sa starajú dorastie. Ony vytvárajú teplo domova, bez nich by chýbala neha,
láska, sila a odvaha. Materstvo
je ten najväčší zázrak, akým sa
môže naplniť život ženy a povýšiť ju nad všetko ostatné.

K vianočnej pohode



Viete čo je maximálna drzosť.
Keď sa chce dať snehuliak spopolniť

 Opitý muž v zoo hádže kamene do výbehu
vlkov. Príde ochrankár a pýta sa
- Čo vám to nevinné zviera urobilo?
- Mne konkrétne nič, ale zožralo Karkulku
 U doktora:
- No, predpíšem vám taký liek, z ktorého
o 10 rokov omladnete!
Babka:
- Len, aby som neprišla o dôchodok,
pán doktor.

Porodiť malého človiečika, vziať
si ho do náručia, je to úžasné!
Keď si spomeniete na svoje detstvo, na svoju mamu, ktorá bola
najlepšou na svete, vedela všetko
vysvetliť, na všetko poznala liek,
na všetko si našla čas a trpezlivosť, tisnú sa vám slzy do očí.
A tá materská slza je svetielkujúci maják pre všetky kroky. Horúca slza matkina. A my si uvedomujeme, že nikdy nemôžeme
oplatiť matke všetku jej lásku a
obetavosť. Naše mamy sú to naj-

drahšie, čo máme v živote.
A tak vám želám, mamičky, nech
sa všetka láska, ktorú ste rozdali svojim deťom, vráti do vašich
sŕdc.
K Vášmu sviatku Vám želám
veľa zdravia, šťastia, vnútornú
pohodu, pracovné úspechy, pokojný a dlhý život, naplnenie
všetkých Vašich snov a nádejí.

Spomienka na 66.výročie
Slovenského národného
povstania

s polupráci so Slovenským
zväzom
protifašistických
bojovníkov v Henckovciach
pripravila oslavu výročia SNP
slávnostným kladením vencov
kladením vencov k pamätnej
tabuli na Kultúrnom dome.
V spolupráci s Obcou Nižná
Slaná sme si túto významnú
udalosť pripomenuli kultúrnym
programom a položením vencov
k pamätníku padlým na Pališove.

Dňa 29. augusta 2010 sme si
pripomenuli 66. výročie od
protifašistického
vystúpenia
slovenského národa, ktorý sa
so zbraňou v ruke rozhodol
brániť svoje právo na slobodu,
spravodlivosť a demokraciu. Pri
tejto príležitosti Obec Henckovce

Viera Nemcová
starostka obce

PRANOSTIKY
Keď je december studený,

je vždy s úrodným rokom spojený

Do Vianoc- hoj, od vianoc – joj!

Lepšie vianoce treskúce, nežli tekúce.
Štedrý večer jasný každému je milý,
dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.

Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok

V januári mráz- teší nás, v januári voda -to je večná škoda
V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
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Udialo sa v materskej škole
Rok prebehol rýchlo, ani sme sa nenazdali, a sme zas v očakávaní
najkrajšieho sviatku v roku – čarovných Vianoc. Aj my v materskej
škole si môžeme povedať, že náš rok je pestrý, plný rôznych udalostí,
či už je to Deň matiek, Deň detí, mesiac úcty k starším, či príchod
Mikuláša. Deti s radosťou vstrebávajú do svojich malých hlavičiek
nové básničky, riekanky, pesničky, aby mohli potešiť očká a srdiečka

svojich najbližších – rodičov, starých rodičov, súrodencov, kamarátov.
Žiadna udalosť sa nezaobíde bez krásneho pozdravu, ktorý spolu zhotovujeme počas dňa s deťmi v MŠ. Spolu s pozdravom vkladáme do
rúk tých, ktorým je slávnosť určená, stále aj malý darček. S príchodom
Mikuláša sa tešíme, že darčeky dostaneme my.
Chceli by sme zapriať všetkým Vám, ale aj našej materskej škole,
aby tu stále pretrvávala radosť, chuť do práce, aby detské očká žiarili
šťastím. Zároveň s príchodom nového roka 2011 si kladieme ďalšie
predsavzatia, ktoré sa stanú odrazovým mostíkom k naplneniu našich
cieľov v predškolskej výchove v našej obci.
Želáme Vám, aby tohtoročné Vianoce boli také, aké ste si ich vysnívali, aby sa Vám splnili všetky očakávania, ktoré ste si naplánovali,
a aby ste do nového roku vstúpili s teplom v srdci, rozhodnutí ho šíriť
a rozdávať všade vôkol nás.
Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška,
dal nám lásku do balíčka.

Bolo jej dosť, dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy
medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky zo srdiečka
ukry aj ty do balíčka.

Henckovské nárečie
Henckovské nárečie patrí do veľkej skupiny gemerských nárečí. Dialektológ Štefan Tóbik ho bližšie zaraďuje k nárečiam Slanskej doliny,
konkrétne do jej strednej skupiny, spolu s nárečím kobeliarovským
a nižnoslanským (aj keď medzi týmito nárečiami je viacero rozdielov,
najmä v porovnaní s Nižnou Slanou). Nárečia Slanskej doliny patria
k okrajovým (pomedzným) stredoslovenským nárečiam s výskytom
niektorých východoslovenských prvkov.
Niektoré charakteristické znaky henckovského nárečia:
1.Typická gemerská zmena č > š: šuo/šuó (čo), maška, šäs (čas), mlinšok, šlovek.
2.Typická gemerská zmena slovesnej prípony v 1. os. plurálu -me >

-mo: idemo, robímo, varímo.
3.Tvrdá výslovnosť spoluhlások d, t, n, l: deti, ticho, däkovat, kone,
nemám, ale.
4.Častý výskyt širokého „ä“, a to aj za spisovné „a“: mäso, devät, sä,
jähodi, dievšä, slovänskí.
5.Za dvojhlásku „ia“ je tu dlhé široké „ä“: pätok, robä, sedläk, štirä
chlapi.
6. Dlhé „ä“ sa vyskytuje aj za spisovné „a“: jä, mojä, vojäk, jär (jar).
7. Častý výskyt dvojhlások „ie“ a „uo“: mlieko, tie malie deti, dobrieho, košelie (nom. a akuz. plur. košele), s tie strani (z tej strany),
kostiel (kostol), robiel (robil; táto výslovnosť dvojhlásky „ie“ sa často
kolíše medzi ie/ié, teda malie/malié ap.); muoj, stuol, domuo (domov),
(so) sobuo/ženuo (so sebou/ženou), huora (hora), pásuol (pásol), chlapuom (datív plur. chlapom; výslovnosť „uo“ je tiež kolísavá – huora/
huóra) ap.
8.Nadmerné používanie dlhých hlások (nadmerná kvantita): vládál,
dlúhí, bielié, dákí, jär.
9. V nárečí sa nezachováva slabičné r, l, je tu teda: serco, smert, terhat,
bärdo, slunko, abúško, halbokí.
10.Genitív a lokál plurálu podstatných mien má spoločnú príponu
–och pre všetky rody: od/o chlapoch, duboch, ženoch, dušoch, ludoch
(v gen. a akuz. i ludí) ap.
11.V inštrumentáli plur. sa objavuje prípona –í: s tima chlapí, družbí,
gazdí ap.
12. Číslovka „dva“ má rovnakú podobu pre všetky tri rody: dva stoli/
ženi/deti (spisovne dva stoly, dve ženy/deti).
Ukážka henckovského nárečia:
Muójho švagra mátala priepoludnica. Vuón bosí išuól, ta ju slišäl, na
Halbokom, ak spievala, lalakala ako dievka a tancovala kolo brezi.
A potem ag jú zbášiél, ta utekál, ag lem vládál domuó, chiba na sade sä
obzriél a ponat huóru tak išlo, ako kebi edno drevo bulo sä tähalo. Jä
som pásuól voli za Dubovuó na lúke. Dvanác hodín trúbiél (v) Polome
vachtár. Jä som tie šäsi slišiél (v) druhem boku dievší hlas. Jä som ftem
povedál, že kí to boch, šuó to je. Ftedi ag jä som to slovo povedál, ta
poskákali voli, šuó sä pásli, že mä skoro zadusili tam a poutekali do
huóri.
Nárečová ukážka je z práce A. Aranya: Zprávy o dialektologických
štúdiách v Gemeri v doline Slanskej (1934).

RECEPTY
NA VIANOCE
Vianočný punč:
Prísady: 500 ml červeného vína, 500 ml vody, 2 sáčky ovocného čaju,
cukor podľa chuti, badián, klinčeky, celá škorica, punčová esencia,
rum podľa chuti, jablko, pomaranč alebo mandarínka, pokrájané na
kocky.
Postup: vo vode uvaríme klinčeky a škoricu. Necháme vyluhovať
čaj, pridáme víno. Mierne zohrejeme, dochutíme cukrom, rumom a
punčovou esenciou. Pridáme ovocie a podávame.
Štedrák
Upečieme piškótový plát z 5 vajec, do ktorého pridáme lyžicu kakaa.
Uvaríme vanilkový puding s ½ l mlieka, vychladnutý puding
vymiešame so 125 g masla a natrieme na plát. Ešte nestuhnutý krém
nahrubo posypeme posekanými orechami a pofŕkame čokoládovou
polevou.
Kapor pečený na cesnaku
Prísady: Kapor, tuk, paradajový pretlak, cibuľa, cesnak, mleté čierne
korenie.
Kapra pokrájame na porcie, osolíme a okoreníme. Na pekáč dáme tuk,
kolieská cibule, rajčiakový pretlak a kapra. V horúcej rúre zapečieme,
podlejeme vodou a za občasného polievania vlastnou šťavou pečieme.
Pred upečením pridáme cesnak, šťavu precedíme, a kapra na tanieri
prelejem vlastnou šťavou.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2010

Uzavreli manželstvo
Miroslava Rumanová – Ján Kalina

Narodili sa
Ema Baštáková
Ján Holmok
Štefan Sajko
Michaela Tomiová
Ondrej Bubenčík
Laura Lalíková
Kamil Virág
Tibor Tomi

Zomreli
Milan Horváth
Zuzana Petergáčová
Ján Dovec
Marta Dovcová
Mária Ďuránová
Dušan Janíčko
Juliana Farkašovská
Dominik Karallo

Životné jubileá oslávili
95 rokov
Anna Lazorová, Henckovce 66
85 rokov
Anna Hudáková, Henckovce 111
80 rokov
Ján Nemec, Henckovce 104
Anna Šniererová, Henckovce 7
75 rokov
Štefan Lazor, Henckovce 113
70 rokov
Etela Leštachová, Henckovce 144
Eva Farkašovská, Henckovce 23
Mária Dovčíková, Henckovce 52
Zuzana Gallová, Henckovce 179
Ján Janíčko, Henckovce 117
Pavel Ďuraj, Henckovce 65
65 rokov
Emília Janíčková, Henckovce 117
Ján Zagiba, Henckovce 183
Mária Dovcová, Henckovce 81
60 rokov
Zuzana Leštachová, Henckovce 76
Mária Leštachová, Henckovce 134
Ondrej Leštach, Henckovce 76
Štefan Petergáč, Henckovce 45
55 rokov
Mária Víziová, Henckovce 124

		

55 rokov
Ondrej Ivan, Henckovce 156
Irma Bubenčíková, Henckovce 177
Ján Kalina, Henckovce 170
50 rokov
Ján Fafrák, Henckovce 50
Miroslav Sz“oke, Henckovce 161
Zuzana Dovcová, Henckovce 40
Viliam Petergáč, Henckovce 18
Ján Janco, Henckovce 155
Mária Lukáčová, Henckovce 162
Jaroslav Dovec, Henckovce 185

Pozvánka na kultúrne a športové
podujania v decembri 2010
• Obec Henckovce a Klub mladých
v Henckovciach Vás srdečne
pozývajú na Štefanskú zábavu, ktorá sa
uskutoční 25.decembra 2010
v Kultúrnom dome v Henckovciach
so začiatkom o 19.00 hod.
Do tanca hrá skupiny Relax z Vlachova.
Vstupné je 12 €. V cene je zahrnutá
večera,
tombola a ½ l vína.
Vstupenky si môžete zakúpiť
na Obecnom úrade.
• Vianočný stolnoteniskový turnaj
Obec Henckovce a Športový klub
Henckovce
usporiadajú dňa
26.decembra 2010 16. ročník
vianočného stolnotenisového turnaja
pre všetkých neregistrovaných
aj registrovaných účastníkov.
Turnaj sa uskutoční v kultúrnom dome
v Henckovciach,
so začiatkom o 10.00 hod.
• Silvestrovské varené víno
Rozlúčka so starým rokom 2010 a privítanie
Nového roka 2011
pred budovou Obecného úradu
HENCKOVSKÉ OZNAMY - občasník Obce Henckovce
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