HENCKOVSKÉ
OZNAMY

Ročník XIV.
Všade znie ozvena Vianočného ticha,
odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari.
Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári.
Krásne Vianoce a šťastný Nový Rok!

Vážení spoluobčania,
nachádzame sa v adventnom
období, blíži sa koniec roka a reklamy nám pripomínajú, že prichádzajú Vianoce. Obchody sú
plné vianočných ozdôb, darčekov
a veľa kupujúcich. Žiaľ podľahli
sme komercii a snažíme sa aby
nám nič hmotné nechýbalo. No
Vianoce nie sú len hmotných
statkoch, ale hlavne o tých duchovných. Nenaháňajme sa za
každú cenu po nákupoch, len preto, aby sme všetko mali, veď nič
nestane keď nám niečo na sviatočnom stole bude chýbať. Nie
sú potrebné ani drahé darčeky,
ale darčeky, ktoré potešia a ktoré
sú dané s láskou. Dôležité je aby
nám nechýbala rodina a priatelia,
s ktorými sa podelíme o vianočnú
atmosféru a rodinnú pohodu. Veď
v úprimnom úsmeve, vľúdnom
slove či ľudskom dotyku je veľké
tajomstvo a bohatstvo. Potešme
sa z radosti našich detí, vnúčat

alej aj dospelých. Oddýchnime
si od každodenných problémov,
zabudnime na nezmyselné spory
a snažme sa byť lepší, vľúdnejší
a láskavejší. Zažeňme všetko zlo
a nenávisť, aby sme do nového
roka vstupovali s čistým štítom.
Ak sa nám to podarí, môžeme
byť spokojní sami so sebou.
Iba v takomto duchu totiž dospejeme k tomu, aby sme mohli
byť hrdí na našu sebavedomú
občiansku pospolitosť, ktorá je
zárukou jej zdravého, kultúrneho, spoločenského, duchovného I ekonomického rozvoja.
Prajem Vám všetkým, vážení
spoluobčania krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup
do Nového roku, všetko dobré,
pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných ako aj
pracovných úspechov.
Šťastné a lásky plné vianočné
sviatky !
Viera Nemcová, starostka obce

Oznam o bohoslužbách v evanjelickom kostole
v Henckovciach počas vianočných sviatkov
24.12.2016 Štedrý večer
o 15.00 hod
25.12.2016 1.sviatok vianočný o 11.00 hod. aj s večerou Pánovou
26.12.2016 2 sviatok vianočný o 11.00 hod.
Nedeľa po Vianociach
o 11.00 hod.
Silvester		
o 15.00 hod.
Nový rok		
o 11.00 hod.
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Sme svetlom sveta!
Znova sme o rok starší, o rok múdrejší a o celý rok krajší. Sú tu Vianoce. Čas, keď sa zázračne zastaví svet, keď sa celá trma – vrma života tohto sveta, i toho nášho, vnútorného sveta zrazu ustáli v jednom
krásnom momente. Je to moment istoty. Moment, v ktorom hoci len
na krátku chvíľu, ale nachádzame upokojenie. Naše vnútro sa zaplaví
krásnymi spomienkami, ale aj tou úžasnou a radostnou nádejou, že nie
sme sami. Vianoce prinášajú Svetlo do tohto sveta. Vianoce prinášajú
nádej a vieru, že Ten, kto formoval tento svet i človeka v ňom, nestratil
trpezlivosť so svojím dielom, ale ho túži aj naďalej milovať, o neho
sa starať.
Niekde som zachytil jednu myšlienku o človeku. V nej autor hovorí:
My ľudia sme diela stvorené na Boží obraz. Ako obrazy a diela v galérii. Obrazy, z ktorých presvitá Autorov zámer. Ak žijeme vo svetle,
reflektujeme obraz Toho, kto nám dal svoju podobu......ale bez svetla sa ako obrazy stávame iba (de)sivými machuľami. Najvzácnejším
objavov pre človeka je poznanie svojho Autora. Keď spozná, koho je
obrazom. Oproti obrazom v galérii však človek dostal jednu vzácnu
hodnotu navyše. A tou hodnotou je sloboda. Sloboda rozhodnúť sa
v akejkoľvek veci podľa svojej vlastnej vôle. Táto hodnota darovaná
človeku však býva často zneužitá. A stáva sa, že si človek vo svojej
slobode, vyberá neslobodu. Že dovolí otrokárovi, aby mu na ruky založil železá, putá a zotročoval ho.
Svetlo prichádzajúce z Betleheme, však pre človeka prináša poznanie
kvalít a vlastností Autora. A to Svetlo poukazuje na Autorovu veľkú
lásku k svojmu dielu. Lásku k tebe, milý priateľ. Dokonalú, milostivú,
odpúšťajúcu lásku. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho Jediné Syna
dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý kto verí v Neho.
Stáva sa však, že niekedy stratíme orientáciu, stratíme smer, stratíme
schopnosť koordinovať svoje pohyby správnym smerom. To nastane
vtedy, keď nedovolíme, aby Svetlo presvietilo naše cesty. Prvotný pocit v takomto priestore bez svetla môže evokovať spokojnosť, ale iba
chvíľkovú. Áno život v nevedomí hriechu, tak ako aj život vo vedomom hriechu zo začiatku nebolí, netrápi....ale potom príde strach, hnev
a jeho bolestné dôsledky. No ani v tejto tme, nás Boh nenecháva napospas. Vždy nanovo dovolí zažiariť Svetlu v našom živote. Zapaľuje Ho
aj teraz v tieto sviatky, aby nám dovolil nahliadnuť do podstaty nášho
bytia, do dôvodov našej existencie. Ak toto Svetlo prežiari náš život,
tak zistíme, že hodnoty Autora vlastníme aj my. Že láskou, milosťou
a dobrotou disponujeme aj my. A máme právo tieto hodnoty používať.
V dávnej dobe kráľa Saula žil prorok Samuel, ktorý Božiemu ľud dal
dobrú radu: Ak sa budete báť Hospodina a budete Mu slúžiť, a ak
budete poslúchať Jeho hlas, a ak nebudete odporovať reči Hospodinovej, ak budete aj vy, aj kráľ, ktorý kraľuje nad vami, nasledovať
Hospodina, svojho Boha, (bude dobre). Táto dobre mienená rada dnes
znie nám. Nie je to príkaz, ale je to dobrá ponuka k dobrej a slobodnej
voľbe. Sviatky Vianoc sú pre nás zažiarením nového Svetla nádeje.
Prajem vám všetkým, aby toto Svetlo zažiarilo vo vašom živote. Prajem vám, aby prinieslo nádej, pokoj a poznanie lásky a Božej milosť.
Prajem vám, aby vás toto Svetlo sprevádzalo aj v Novom roku 2017,
aby sme aj my boli tým svetlom sveta.
Mgr. Miroslav Maťo
Ev. farár
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Prečo Advent?

Ak očakávame mimoriadnu udalosť, akou je napríklad návšteva
veľkej osobnosti, snažíme sa na ňu čím lepšie pripraviť, aby sme
nezostali v hanbe. Vtedy sa usilujeme o väčšiu bdelosť ako inokedy.
K bdelosti nás vyzýva aj Pán Ježiš v evanjeliu: „Bdejte teda, lebo
neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ – a povzbudzuje nás takto: „Preto
aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej
neviete (Mt 24,37-44).“
Ako súvisí táto Pánova výzva s Adventným obdobím, ktoré
slávime? Veď Advent trvá niekoľko týždňov, presnejšie štyri a potom
slávime Vianoce. Aj samotné slovo Advent pochádza z latinského
slova adveníre a znamená prísť, prichádzať. A kto prichádza?
Prichádza Mesiáš a Boh, Pán celého sveta ako malé bezbranné dieťa.
Slávenie Adventného obdobia nás má priviesť na myšlienku, aby sme
nezabúdali, že po Pánovom prvom príchode na túto Zem, je pre nás
nesmierne dôležitý aj jeho druhý príchod v našom osobnom živote aj
na konci vekov, keď príde súdiť živých i mŕtvych. Jeho príchod sa totiž
stále odohráva v prítomnom okamihu – teraz: v rovnakej dobe.
Veď Pán nás túži stretnúť sa s pripravenou dušou nielen po tomto
Advente, ktorý začíname, ale aj pri našom definitívnom stretnutí
s ním. Na toto stretnutie sa pripravujeme sviatosťou zmierenia. Je to
už tridsaťšesť rokov čo sa svätý Ján Pavol II. stretol s viac než 2000
deťmi v jednej z rímskych farnosti. Svoj príhovor začal slovami:
„Ako sa pripravujete na Narodenie Pána?“ „Modlitbami,“ kričali deti.
„Správne, modlitbami,“ reagoval na to Ján Pavol II. „Ale aj svätou
spoveďou. Musíte sa vyspovedať, aby ste potom pristúpili k svätému
prijímaniu. Urobíte to?“ A tisíce detí odpovedalo ešte hlasnejšie:
„Urobíme!“ „ To je dobré, tak to musíte urobiť!“ – povedal im Ján
Pavol II. Potom tichý hlasom dodal: „Pápež sa taktiež vyspovedá, aby
bol hodný prijať Božie dieťa.“
Tu nachádzame krásne povzbudenie aj príklad ako u detí, tak aj
u svätého Jána Pavla II.
Urobme tak aj my v nasledujúcich dňoch, ktoré nás delia od
Narodenia Pána, s čoraz väčšou láskou a kajúcnosťou. Vždy sa
predsa môžeme ešte lepšie pripraviť na prijatie sviatosti Božieho
milosrdenstva, keď dôkladne do hĺbky preskúmame svoju dušu, aby
nás Ježišov príchod nezastihol rozptýlených v iných záležitostiach,
ktoré majú u Ježiša malú dôležitosť, alebo ju dokonca nemajú nijakú.
Ak našu usilovnosť predĺžime aj ďalej vo svojom živote aj po
Vianociach, po celý rok, ba po celý náš život, potom nás mimoriadna
udalosť osobného stretnutia s Pánom neprekvapí, ale nájde
pripravených.
Na záver prajem všetkým čitateľom radostné a požehnané Vianoce.
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.,
katolícky správca farnosti

Program rímsko-katolíckych
vianočných bohoslužieb Nižná Slaná:
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
01.01.2017
06.01.2017
08.01.2017

polnočná		
narodenie Pána
sv.Štefan		
Nový rok		
Traja králi		
nedeľa		

21.00 hod.
09.45 hod.
09.45 hod.
09.45 hod.
09.45 hod.
09.45 hod.

december 2016
Vianoce

Zima prišla, vietor duje,
vonku sniežik poletuje.
Cez oblok sa tlačí mráz,
Vianoce už sú tu zas.
Deti v očiach iskru majú,
svetielko ňou zažínajú.
teplom svojho srdiečka,
zohrejú aj Ježiška.
Sniežik ešte padá, padá,
človek lásku stále hľadá.
Ježiško k nám príde včas,
daruje nám pokoj, lásku,
uloženú v nás!

P r anosti ky

- Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly),
bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima.
- Keď na Martina prší a zamrzne, škodí to oziminám a pôsobí drahotu.
- Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má
byť február.
- Novembrový sneh keď za niekoľko dní poleží, potom prejde, lepšie
hnojí ako hnoj.
- Keď začiatkom novembra sneží , máva ten sneh výšku veží.
- Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní
ani vody
- Na Katrenu teplo, to nedobre býva, potom o Jozefe sneh pole prikrýva
- Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude
mračné
- Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po
Vianociach

K vianočnej pohode

Manžel podozrieva ženu, že má
milenca.
Raz príde nečakanie skôr domov
a začne kričať:
-Horí, horí!
Zo skrine sa ozve:
-Nábytok, zachráňte nábytok!
Bavia sa dve priateľky:
- A ako si na tom s tým tvojim?
Spomenul už manželstvo?
- Ale áno, povedal, že má ženu
a dve deti.

Akú reláciu pozerajú bezdomovci
najradšej? Doma s Markízou.
Na Vianoce si kúpim borovičku.
- Máš pravdu. Smrek hneď opadne.
- Aj to. A hlavne, nedá sa piť.

- Pán vodič, pili ste za volantom?
- Nie, ja som pil len v krčme.
- Zuza, máš rada mochito?
- Áno, veľmi.
- Aj slovenské?
- A to je aké?
- No, predsa borovička s kôprom.
Na vojenskej strelnici sa dôstojník pýta vojaka:
- Prečo zatvárate oči, keď strieľate?
Vojak nechápavo odvetí:
- Pán veliteľ, ale veď vy ste povedali, že budeme strieľať naslepo.
- Štefan, koľko druhov vína poznáš?
- Biele a červené, dobré a zlé, lacné a drahé, zadarmo a za peniaze.

Niečo z nášho nárečia
abúško –
dadóv –
garg –
grangať –
ferkule –
kupa –
maška –
pacale –

jablko
materská školka
krk
zvoniť
riad
krhla
mačka
držky

málej –
haruľa
kuläga –
bakuľa
garambol –
havária
túrniška –
zvonica
skušier –
lakomec
strigy –
zemiakové placky
talkne –
dolky
ta šô hä –
no prosím

december 2016
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach v roku 2015 zasadalo 4 x.
Poslanci OZ: Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Jana Hudáková, Mgr. Erika
Jancová, Ing. Tibor Krčmár, Štefan Petergáč
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a noviel, na svojom zasadnutí dňa 16.03.2016
prijalo nasledovné uznesenia:
Prítomní poslanci: 5 (Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Jana Hudáková,
Mgr. Erika Jancová, Ing. Tibor Krčmár, Štefan Petergáč),
1. Schválenie programu rokovania OZ
Uznesenie č.39 zo 16.03.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania
OZ v Henckovciach
2. Prvá úprava rozpočtu obce na rok 2016
Uznesenie č.40 zo 16.03.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
1. schvaľuje Prvú úpravu rozpočtu obce Henckovce na rok 2016 navýšením v príjmovej časti vo výške + 38 676,- € a navýšením vo
výdavkovej časti vo výške + 38 676,-€.
A/ bežný rozpočet
kapitola 0451 cestná doprava položka 635006 oprava mosta – +
2000,B/ kapitálový rozpočet
kapitola 0451 cestná doprava položka 717001 rekonštrukcia miestnych komunikácií – + 36676,- €
2. berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k prvej úprave rozpočtu na
rok 2016
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
Uznesenie č.41 zo 16.03.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie správu o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce za rok 2015
4. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 2/2015
Uznesenie č.42 zo 16.03.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie záznam o
výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015
5. Dotácia z rozpočtu obce pre Športový stolnotenisový klub Henckovce.
Uznesenie č. 43 zo 16.03.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 1000,- € pre Športový stolnotenisový klub Henckovce.
6. Ivan Lazor ml,., Henckovce č. 112, žiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce na r.2016 na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry.
Uznesenie č. 44 zo 16.03.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje finančný príspevok z rozpočtu obce Henckovce na rok 2016, vo výške 100,- Eúr pre
Ivana Lazora, nar. 8.10.1991, Henckovce č.112, na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry – reprezentácia obce na pohárových
súťažiach v silovom trojboji.
Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom boli jednohlasne schválené.
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 15.06.2016
prijalo nasledovné uznesenia:
Prítomní poslanci: 5 (Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Jana Hudáková,,Ing.

Tibor Krčmár, Mgr. Erika Jancová, Štefan Petergáč)
1. Schválenie programu rokovania
Uznesenie č.45_z 15.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania
OZ.
2. Záverečný účet obce Henckovce za rok 2015
Uznesenie č.46_z 15.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie správu auditora D.E.A. Consult Košice spol.s.r.o.
Košice
B/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Henckovce za rok 2015
C/ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Henckovce bez výhrad
D/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia spolu vo
výške 29 891,77 € na :
1. tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % 627 €
2. financovanie kapitálových výdavkov obce – rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 28 083,43 €
3. prebytok na účte sociálneho fondu bude v rámci finančných operácií zúčtovaný ako príjem na rozpočtovú položku prevod prostriedkov z minulých rokov vo výške
298,89 € (zostatok na SF)
4. prebytok na účte rezervného fondu bude v rámci finančných operácií zúčtovaný ako príjem na rozpočtovú položku prevod prostriedkov z minulých rokov vo výške
882,39 €
(zostatok na RF)
3. Výročná správa obce Henckovce za rok 2015
Uznesenie č. 47 z 15.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje výročnú správu
obce Henckovce za rok 2015 bez výhrad
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Henckovce s účinnosťou od 01.júla 2016
Uznesenie č. 48 z 15.6.2016
1. schvaľuje a uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení obce
Henckovce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Henckovce s účinnosťou od
01.júla 2016
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce na 2.polrok 2016
Uznesenie č. 49 z 15.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce na 2.polrok 2016
B/ poveruje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s § 12
ods.2. Zákona č. 502/2001 Z.z. O finančnej kontrole a vnútornom audite, v znení neskorších predpisov vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti.
6. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti
obce Henckovce.
Uznesenie č.50 z 15.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: berie na vedomie Smernicu o
postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Henckovce.
7. Realizácia optických sietí – ukončenie optickej siete v základňovej
stanici (POP)
Uznesenie č.51 z 15.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
1)
nesúhlasí s umiestnením novostavby telekomunikačnej stavby NASES – ukončenie optickej siete v obci Henckovce v základňovej
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stanici (POP) kontajnera so stožiarom v intraviláne obce Henckovce,
na parcele registra „E“ KN 210/3, ktorá patrí obci Henckovce.
2)
nesúhlasí s prenájmom pozemku p.č. E-KN 210/3, druh orná
pôda, pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby Trnava.
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materksej školy v Henckovciach za školský rok 2014/2015
Uznesenie č.52 z 15.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej
školy v Henckovciach za školský rok 2014/2015
7. Dodatok č. 3/2016 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
stavebného v Dobšinej.
Uznesenie č.53 z 15.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
1)berie na vedomie uzavretie dodatku č.3/2016 k zmluve o zriadení
spoločného obecného úradu .
8. Pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Henckovce, žiadosť o
zníženie dane z lesných pozemkov
Uznesenie č.54 z 15.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach zamieta žiadosť Pasienkového
a lesného pozemkového spoločenstva Henckovce a nesúhlasí so znížením dane z lesných pozemkov.
Uznesenia boli Obecným zatupiteľstvom v Henckovciach schválené.
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 30.09.2016
prijalo nasledovné uznesenia:
Prítomní poslanci: 5 (Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Jana Hudáková,,Ing.
Tibor Krčmár, Mgr. Erika Jancová, Štefan Petergáč)
1. Schválenie programu rokovania
Uznesenie č.55_z 30.09.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania
OZ.
2. Plnenie rozpočtu obce za l.polrok 2016
Uznesenie č.56_z 30.09.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje plnenie rozpočtu
obce za 1.polrok 2016.
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1.polrok
2016
Uznesenie č.57 zo 30.09.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie:
1. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce za 1.polrok 2016, za kontrolovaný subjekt Obec Henckovce
2. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce za 1.polrok 2016, za kontrolovaný subjekt Obec Henckovce,
ŠK Henckovce a Ivan Lazor ml, dodržiavanie zákonných ustanovení upravujúcich oblasť poskytovania a použitia dotácií z rozpočtu obce.
4. Vymenovanie zástupcu obce za člena školskej rady materskej školy
v Henckovciach na obdobie r.2016-2018
Uznesenie č. 58 z 30.09.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje
Mgr. Janu Hudákovú za členku školskej rady materskej školy v Henckovciach, ako zástupcu obce Henckovce na obdobie r. 2016-2018
5. Žiadosť o prenájom obecných pozemkov pre Ing. Maroša Galla,
Štítnik, ALLOGGIO s.r.o.
Uznesenie č. 59 z 30.09.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s prenájmom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce vedených na LV č.278
obce Henckovce, parciel registra „E“ č. 248/1, 248/2, 248/3,524, 726,
727, 838, 1181/1, 1181/2, 1356/1, 13562, 1045, 1313, 731, 732 v
celkovej výmere 129277 m2, v nájomnej cene 40,- € za 1 ha ročne,
na dobu 5 rokov, pre Ing.Maroša Galla, Štítnik, ALLOGGIO s.r.o, s
podmienkou, že nesmie dať do prenájmu druhej osobe bez súhlasu
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Obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci: 5 (Ing.Ivana Fafráková, Ing.Tibor Krčmár, Mgr.
Erika Jancová, Mgr.Jana Hudáková, Štefan Petergáč)
Hlasovanie: za: 5		
proti : 0 		
zdržal sa: 0
Odôvodnenie:
Obec je právoplatným vlastníkom pozemkov na základe Listu vlastníctva č.278, právoplatne od r.2010. Obvodný úrad Košice, zastupujúci SR previedol do výlučného vlastníctva Obce Henckovce z majetku Slovenskej republiky v celosti, bez tiarch a záväzkov pozemkové
nehnuteľnosti evidované v pozemkovej knihe pre. k.ú, Henckovce.
Doteraz boli všetky tieto pozemky užívané Poľnohospodárskym družstvom bez platnej nájomnej zmluvy a to niekoľko rokov. Zo strany
obce Henckovce bolo PD na túto situáciu upozornené a vyzvané na
uzatvorenie nájomnej zmluvy, keďže sa tak nestalo poľnohospodárska pôda bola prenajatá ďalšiemu záujemcovi, ktorý ponúkol aj vyššiu
nájomnú cenu. Poľnohospodárske družstvo nezákonne užívalo túto
pôdu a ešte ju prenajímalo ďalším osobám. Zo strany vedenia Poľnohospodárskeho družstva a niektorých občanov obce Henckovce došlo
k spochybňovaniu vlastníctva obce, ktorí zavádzajú, že Obec Henckovce pozemky ukradla, len zabudli uviesť, že komu tie pozemky
Obec ukradla. Základom vlastníctva nehnuteľností je právoplatný List
vlastníctva, čo Obec Henckovce má. Ďalším dokladom sú pôvodné
pozemnoknižné vložky z Katastra nehnuteľností, ktoré preukazujú
vlastníctvo Obce Henckovce.
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 09.12.2016
prijalo nasledovné uznesenia:
1. Schválenie programu rokovania
Uznesenie č.60 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania
OZ.
Prítomní poslanci: 4 (Ing.Ivana Fafráková, Ing.Tibor Krčmár, Mgr.
Erika Jancová, Štefan Petergáč)
Hlasovanie: za: 4
proti : 0
zdržal sa: 0
2. Druhá úprava rozpočtu obce na rok 2016
Uznesenie č.61 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
1. schvaľuje Druhú úpravu rozpočtu obce Henckovce na rok 2016:
A/ navýšením v príjmovej časti spolu		
+ 48 933,- € z toho
1)
nedaňové príjmy			
+
878,- €
2)
dotácie 				
+ 48 055,- €
B/navýšením vo výdavkovej časti 		
+ 48 933,- € z toho
1.
bežný rozpočet			
+ 31 827,- €
2.
kapitálový rozpočet			
+ 17 106,- €
C/ presunmi v pôvodnom rozpočte vo výdavkovej časti medzi jednotlivými kapitolami a položkami
1/ bežný rozpočet				
+ 4 448,- €
					
- 4 448,- €
2/ kapitálový rozpočet			
+ 1 000,- €
					
- 1 000,- €
2. berie na vedomie stanovisko finančnej komisie OZ
Prítomní poslanci: 4 (Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Erika Jancová,
Ing.Tibor Krčmár, Štefan Petergáč),
Hlasovanie: za: 4		
proti: 0		
zdržal sa: 0
4. Rozpočet obce na rok 2017
Uznesenie č.62 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo
1) berie na vedomie
A/stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Henckovce
na rok 2017
B/ stanovisko finančnej komisie
2) schvaľuje rozpočet obce Henckovce na rok 2017 v príjmovej časti
vo výške 170 977,- € a výdavkovej časti vo výške 170 977,-€. ako
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vyrovnaný
Prítomní poslanci: 4 (Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Erika Jancová, Ing.
Tibor Krčmár, Štefan Petergáč),
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0		
zdržal sa: 0
5. Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry na
rok 2017.
Uznesenie č. 63 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2017.
Prítomní poslanci: 4 (Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Erika Jancová, Ing.
Tibor Krčmár, Štefan Petergáč),
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
Uznesenie č. 64 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
Prítomní poslanci: 4 (Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Erika Jancová, Ing.
Tibor Krčmár,Štefan Petergáč),
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
7. Úprava výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden výkonový ukazovateľ pre rok 2017
Uznesenie č. 65 z 09.12.2016
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 2017. Dotácia na mzdy a prevádzku na jedného
žiaka na rok 2017 je 4018,75,- € .
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 2017. Dotácia na mzdy a prevádzku na jedného žiaka CVČ na území iných obcí sa určuje na rok 2017 – 72,- €
na dieťa a rok.
Prítomní poslanci: 4 (Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Erika Jancová, Ing.
Tibor Krčmár,Štefan Petergáč),
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce č.2/2016 o
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Henckovce.
Uznesenie č.66 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach sa uznáša a schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Henckovce č.2/2016 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Henckovce.
Prítomní poslanci: 4 Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Erika Jancová, Ing.
Tibor Krčmár, Štefan Petergáč),
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce na
1. polrok 2017
Uznesenie č.67 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok
2017
poveruje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s § 12. ods.
2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v
znení neskorších predpisov vykonať kontroly v súlade so schváleným
Plánom kontrolnej činnosti.
Prítomní poslanci: 4 (Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Erika Jancová, Ing.
Tibor Krčmár,Štefan Petergáč),
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
10. Vykonanie auditu účtovnej závierky a auditu súladu výročnej správy – schválenie dodávateľa auditorskej spoločnosti.
Uznesenie č. 68 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje auditorskú spoločnosť D.E.A. Consult Košice, spol. s.r.o. na vykonanie
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A/ auditu účtovnej uzavierky zostavenej k 31.12.2016 a k 31.12.2017
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 2016 a 2017 zostavenej podľa
§ 20 zákona 431/2002 Z.z v platnom znení s auditovanou účtovnou
závierkou.
Prítomní poslanci: 4 (Ing. Ivana Fafráková, Ing.Tibor Krčmár, Mgr.
Erika Jancová, Štefan Petergáč)
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
11. Žiadosť o zníženie dane z lesných pozemkov pre Pasienkové a lesné
pozemkové spoločenstvo Henckovce o 50 %.
Uznesenie č. 69 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach nesúhlasí zo znížením dane z
lesných pozemkov o 50 %, pre Pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Henckovce z dôvodu, že nemení VZN č. 2/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady na území obce Henckovce a ani výšku sadzby dane za lesné
pozemky so stavom k 1.1.2017
Prítomní poslanci: 4 (Ing. Ivana Fafráková, Ing.Tibor Krčmár, Mgr.
Erika Jancová, Štefan Petergáč)
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
Odôvodnenie:
Zníženie dane z nehnuteľnosti pre Pasienkové a lesné pozemkové
spoločenstvo bolo zamietnuté z dôvodu, že VZN o miestnych daniach
platí na celé územie obce Henckovce. V prípade, že by znížila sadzba
dane z lesných pozemkov o 50 % vzťahovalo by sa to aj na Lesy SR,
ktoré začali obci platiť daň z nehnuteľnosti konečne po 10 rokoch.
Od roku 2005 sa na území obce Henckovce nachádzali podľa zákona a lesného hospodárskeho plánu lesy osobitného významu takzvané
Emisné lesy. Z toho dôvodu nám Lesy SR neplatili daň z nehnuteľnosti
10 rokov a Pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Henckovce 6
rokov. Zmenou lesného hospodárskeho plánu vznikla týmto subjektom povinosť platiť daň z nehnuteľnosti k 1.1.2016. Daň z nehnuteľnosti od Lesov SR predstavuje sumu 8.783,- € a od Pasienkového a
lesného pozemkového spoločenstva Henckovce činí sumu 694,- €. V
prípade zníženia sadzby dane o 50 % Pasienkové a lesné pozemkové
spoločenstvo Henckovce ušetrí 347,- €, ale Obec Henckovce príde
o daň z nehnuteľnosti od Lesov SR vo výške až o 4391,50 €. Treba
podotknúť, že miestne cesty boli spoločnosťami užívané a ničené aj
vtedy keď boli oslobodené od platenia dane z nehnuteľnosti. Obec
za získané prostriedky dane z nehnuteľnosti opravuje a rekonštruuje
cesty a plánuje rekonštrukciu ciest aj v roku 2017. Taktiež potok Dolina, ktorý preteká obcou v súčasnosti je vo vlastníctve Pasienkového a
lesného pozemkového spoločenstva, predtým Lesov SR, ale údržbu a
opravy prevádza Obec Henckovce na vlastné náklady.
12. Dotácia z rozpočtu obce pre Športový stolnotenisový klub Henckovce.
Uznesenie č.70 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 1000,- € pre Športový stolnotenisový klub Henckovce.
Prítomní poslanci: 4(Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Erika Jancová, Ing.
Tibor Krčmár, Štefan Petergáč),
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
13. MO Matice Slovenskej Nižná Slaná – žiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce Henckovce na r. 2017
Uznesenie č. 71 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Henckovce na rok 2017, vo výške 150,- Eúr pre
Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná..
Prítomní poslanci: 4 (Ing. Ivana Fafráková, Mgr. Erika Jancová, Ing.
Tibor Krčmár, Štefan Petergáč),
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
14. Schválenie otváracích a zatváracích hodín v Pohostinstve U Janky,
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Henckovce č.1, od 1.1.2017
Uznesenie č. 72 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje otváracie a zatváracie hodiny v Pohostinstve „U Janky“, Henckovce č.1, s účinnosťou
od 1.1.2017 nasledovne:
Pondelok		
Utorok		
Streda		
Štvrtok		
Piatok		
Sobota		
Nedeľa		

od 12.00 hod. - do 22.00 hod.
od 12.00 hod.- do 22.00 hod.
od 12.00 hod. - do 22.00 hod.
od 12.00 hod. - do 22.00 hod.
od 12.00 hod. - do 24.00 hod.
od 12.00 hod. - do 24.00 hod.
od 10.00 hod. - do 22.00 hod.

Prítomní poslanci: 4 (Ing.Ivana Fafráková, Ing.Tibor Krčmár, Mgr.
Erika Jancová, Štefan Petergáč)
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
15. Jana Šmelková – pohostinstvo Henckovce č.1 – žiadosť o prenájom pozemku pod tersasou pred Pohostinstvom.
Uznesenie č. 73 z 09.12.2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom pozemku, ktorý sa nachádza pod osadenou terasou pred Pohostinstvom „U Janky“, Henckovce
č.1, na obecnom priestranstve o výmere 16 m2 pre majiteľku prevádzky pohostinstva Janu Šmelkovú,, trvale bytom Henckovce č.54, na
dobu určitú 3 roky, za nájomné 1,- € za jeden m2 ročne, to je 16,- €
ročne.
Prítomní poslanci: 4 (Ing. Ivana Fafráková, Ing.Tibor Krčmár, Mgr.
Erika Jancová, Štefan Petergáč)
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenia boli Obecným zatupiteľstvom v Henckovciach schválené.
Viera Nemcová
starostka obce

Ivan Lazor má za sebou ďalší rok
plný trénovania a pretekania

Sezóna mladého trojbojára, Ivana
Lazora z Henckoviec, bola plná
zmien. Tou azda najvýraznejšou,
bol postup do vyššej vekovej kategórie OPEN, v ktorej je konkurencia väčšia a šanca presadiť
sa vo výsledkovej listine o čosi
menšia. Okrem toho si mladý
pretekár z našej obce musel trénovanie a prípravu na jednotlivé
súťaže prispôsobiť k povinnostiam, ktoré mu vyplynuli z novej

práce v Galante.
Prvou súťažou boli už tradične
Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji federácie WPC,
ktoré sa konali v bratislavskej
mestskej časti Dúbravka. Ivan
sa na spomínanú súťaž začal pripravovať už v zime, pričom 230
kg na prvých tréningoch naznačovali, že s ním treba počítať.
Príprava na podujatie postupne
napredovala, no služobná ces-

V Nižnej Slanej hodnotili
Členská schôdza Miestneho
odboru MS sa niesla v duchu
hodnotenia aktivít a činnosti kolektívneho člena – Folklórnej
skupiny Hrabina. Po oficiálnom
otvorení rokovania odovzdala
predsedníčka Ľudmila Petergáčová slovo vedúcemu FSk Ing.
Martinovi Gallíkovi.
FSk v tomto roku tradične a
úspešne reprezentovala MO MS,
obce Nižná Slaná a Henckovce
na kultúrnych, spoločenských
a cirkevných podujatiach v našom okrese. Z hodnotenia vyplynulo, že FSk v priemere jedenkrát
mesačne účinkuje na hore uvedených a iných podujatiach.
Vo svojom vystúpení ocenil
veľmi dobrú spoluprácu s DMS
v Rožňave, CZ ECAV Nižná
Slaná, Základnou školou s materskou školou v Nižnej Slanej,
obcou Henckovce a srdečne poďakoval pozvaným prítomným
zástupcom.
Zúčastneným sa prihovorila
aj pracovníčka DMS v Rožňa-

va Táňa Tomková, poďakovala
za doterajšiu prácu a s predsedníčkou MO odovzdali ocenenia
jubilantom. Novoprijatej členke
MO Mgr. Milene Kolesárovej
slávnostne odovzdali členskú legitimáciu.
Na záver členovia FSk využili
možnosť precvičiť si s prítomnými pripravované piesne na Štedrý
večer, Vianoce a Nový rok v ev.
a v. kostoloch Henckovce, Nižná
Slaná a Kobeliarovo. No a začala
vianočná nálada.
V Nižnej Slanej
12. decembra 2016

ta v Španielsku ju do značnej
miery nepríjemne poznamenala.
„Na Slovensko som sa vrátil len
dva dni pred súťažou, a tak som
okrem jedného ľahkého tréningu
nič viac nestihol.ˮ Samotná súťaž
priniesla 210 kg v drepe, 140 kg
v tlaku na lavičke a 225 kg v mŕtvom ťahu. Tieto váhy stačili na 4.
miesto, pričom na stupeň víťazov
chýbalo rodákovi z Henckoviec
necelých 20 kíl.
Ďalšou súťažou bol Victoria Cup
v mŕtvom ťahu, ktorý sa konal v
modernej trnavskej City Aréne,
počas júlových horúčav. Ivan sa
síce na tieto preteky poctivo pripravoval, avšak ťažké podmienky v práci aj mimo nej mu dali
zabrať, čo sa do značnej miery
podpísalo na jeho výkonoch.
Základných 205 kg síce zvládol
s prehľadom, no 220 kg vážiaca
činka bola už nad jeho sily. V
konečnom poradí sa tak musel
uspokojiť s 9. miestom.
Ďalším podujatím, ktoré však
bolo vnímané skôr ako tréning,
bola pre mladého trojbojára, súťaž v tlaku na lavičke o Pohár
Calisto v Dobšinej. Takmer domáce preteky síce priniesli len 8.
miesto, no 140 kg naznačilo stú-

pajúcu formu pred vrcholom sezóny, ktorým bol Vianočný pohár
Terchovej. Ivan na tomto podujatí po prvýkrát súťažil v mŕtvom
ťahu s novým EQ dresom, aj
vďaka ktorému si na tomto podujatí vylepšil osobný rekord na
úctyhodných 260 kg, čo v konkurencii zahraničných pretekárov
stačilo opäť na 8. miesto.
Posledná súťaž spravila bodku
za prvou sezónou henckovského
siláka v ,,kráľovskejˮ kategórii
OPEN. Ukázalo sa, že na výkony najlepších pretekárov ešte
nemá, no nestratil sa. A čo plány
na budúcu sezónu? „Prvá sezóna
v kategórii OPEN, bola o niečo
náročnejšia než tie predtým, no
ukázala, žę stále mám potenciál
napredovať. V budúcej sezóne
sa chcem zamerať hlavne na mŕtvy ťah, v ktorom sa potrebujem
zlepšiť a zúčastniť sa na Majstrovstvách sveta. Na záver sa
chcem poďakovať všetkým, ktorí
mi pomáhajú, a to najmä, mojej
rodine, priateľom, fitku Atlanta,
kde sa mi snažia čo najviac vyjsť
v ústrety, taktiež obci Henckovce
a spoločnosti Samsung Electronics Slovakia.ˮ
Autori: Ivan Lazor, Ivan Tököly
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Zdravé zúbky

Deti v materskej škole si v mesiaci november osvojovali správnu
techniku čistenia zubov, starostlivosti a prevencie o ne. V rámci
projektu „Veselé zúbky“ bol celý
týždeň výchovno – vzdelávací
proces zameraný na základné poznatky detí o správnom čistení
zúbkov, o tom ako zúbky rastú,
čo zúbkom škodí. Pani učiteľky
vysvetlili deťom slová ako napríklad ďasno, zubná korunka,
čeľusť, sánka a podobne. Deti si
vyskúšali aj správny postup čistenia svojich zúbkov. Prečítali
si príbeh o Vlkovi, ktorý šušlal.
Vytvorili nový moderný rozprávkový príbeh, ktorý si vyzdobili a
kreatívne tvorili zúbok zo sadry.
Deťom sa táto vzdelávacia aktivita veľmi páčila a snažili sme sa

formou zážitkového učenia zanechať u detí vedomosti a zručnosti
o našich zúbkoch.
3 dôvody prečo si čistiť zuby už
od malička:
1. Pretože prvé roky sú kľúčové
pre vytvorenie správnych návykov
2. Pretože umývanie zúbkov nemusí deti vôbec bolieť
3. Pretože hoci mliečne zúbky sa
vymenia za trvalé, zápal ďasien
môže narobiť veľkú škodu aj v
detskom veku
Rady pre zdravé zúbky deti
1. Prvýkrát treba ísť k zubárovi hneď, ako sa prereže dieťaťu
prvý zúbok, najneskôr však do
prvých narodenín.
2. Na prehliadku treba cho-

diť aspoň raz za pol roka.
3. Zúbky vždy čistiť aspoň 2x
denne, aby boli krásne a veselé.
Na konci nezabudnúť na jazyk
a večer i zúbky dočistiť za pomoci rodičov.
4. Zúbky čistiť aspoň 3 minúty,
čas pomôžu odmerať presýpacie
hodiny, ktoré by mali byť pripravené vždy vedľa zubnej kefky
– tie dostali deti v minulom šk.
roku v MŠ
5. Vyber vhodnej kefky - ktorá
má veľmi jemné štetinky
6. Výber zubnej pasty - obsah
fluoridu v paste je veľmi dôležitý.
7. Kefku treba meniť aspoň raz za
tri mesiace a po každej chorobe.
8. Nejesť sladkosti alebo sladké
jedlá počas celého dňa, ale len
raz za deň, najlepšie popoludní,
aby sa zbytočne neusádzal na
zúbkoch cukor.
9. V jedálnom lístku obme-

dziť sladkosti a ovocné nápoje
a radšej ich nahradiť ovocím, zeleninou , jogurtom ,čistou vodou
alebo nesladeným čajíkom.
Milí rodičia, milé deti
máme za sebou rok naplnený
rôznymi zážitkami. Podarilo sa
nám skrášliť našu materskú školu
a zrealizovať mnoho podnetných
aktivít pre deti, ktoré ju navštevujú.
Chcela by som sa touto cestou
poďakovať zriaďovateľovi MŠ,
všetkým zamestnancom materskej školy a všetkým , ktorí boli
akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri zveľaďovaní materskej
školy a tak prispeli kvalite výchovy a vzdelávania vašich detí.
Keďže sa blíži čas čarokrásnych Vianoc a rok sa s rokom stretá, dovoľte, aby sme vám všetkým
popriali veľa šťastia a nádherných chvíľ prežitých v zdraví v
kruhu svojich najbližších.
kolektív zamestnancov
MŠ Henckovce
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Obec hodnotí svoju činnosť za rok 2016

Rok ubehol ako voda a my sa
opäť nachádzame na konci ďalšieho roka, kedy je potrebné vyhodnotiť výsledky našej práce.
Bežná prevádzka obce bola
vykonávaná pracovníkmi aktivačných prác a malých obecných
služieb. Čistila sa obec, miestne
rigoly, kosili a hrabali sa verejné
priestranstvá, cintorín. Zrekonštruovali sa preliezky pre deti v
obci aj materskej škole, opravili a
natreli sa lavičky, kvetináče. Vysadili sa kvety a kríky. Doplnila
sa vianočná výzdoba a rozšírilo
sa verejné osvetlenie.
V Materskej škole sa previedla rekonštrukcia pivničných
priestorov, previedla sa izolácia
a zabetónovanie podláh v celom
suteréne, vykonalo sa odvodnenie budovy. Zrekonštruovala sa
celá kanalizácia budovy. Vymaľovali sa priestory celej Materskej školy.
V Dome smútku sa dokončila
rekonštrukcia schodiska a to položením dlažby a prestrešením
schodiska.
Do kultúrneho dome sme zakúpili, stoly, nové hrnce a doplnili
sme inventár kuchyne.

Cez ÚPSVaR sme zakúpili kosačky, pracovné náradie a motorovú pílu.
Z Ministerstva financií nám
bola poskytnutá účelová dotácia
vo výške 10.800,- € na vybudovanie sociálneho zariadenia,
žumpy, výmenu dverí a okien v
Požiarnej zbrojnici a klube mladých. Práce zrealizovala firma
Milanko s.r.o. Spišská Nová Ves
na základe výberového konania.
Je nám ľúto, že sa nezrealizovala
rekonštrukcia miestnej komunikácie „Za vodou“ a to z dôvodu,
že rozpočtový náklad na túto rekonštrukciu bol veľmi vysoký a
obec nemala dostatok finančných
prostriedkov na túto rekonštrukciu. V žiadnom prípade sme Obec
nechceli zadĺžiť a preto sme sa
rozhodli ušetriť ďalšie financie
a rekonštrukciu previesť v roku
2017.
Začiatkom roka sme podali na
PPA žiadosť o poskytnutie dotácie z eurofondov na výstavbu
1.etapy chodníka vedľa štátnej
cesty 1/67 a rekonštrukciu autobusovej zastávky v celkovej výške 100000,- €. Výsledky by mali
byť známe začiatkom roka 2017.

29. august 2016 Slovenské národné povstanie
72. výročie Slovenského národného povstania sme si v obci Henckovce pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov k pamätnej tabuli SNP
na kultúrnom dome, dňa 29.augusta 2016. Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia obce, členovia SZPB v Henckovciach a občania obce.
Slávnostný príhovor predniesla starostka obce.
SNP sa postavilo proti bezpráviu, násiliu, sociálnej nespravodlivosti a
jeho snahou bola rovnosť a rovnoprávnosť všetkých ľudí a národov.
Bolo výrazným dokumentom horúcej lásky a vernosti slovenského
ľudu k našej republike. Bol to predovšetkým vnútorný, národný etický
a citový,vlastenecký a demokratický odpor. Aj preto sa k nemu tak
spontáne pridali antifašisti z viac ako dvadsiatych krajín sveta.
Na počesť SNP bola zapálená táborová vatra, ktorú pripravili pracovníci malých obecných služieb a mládež z obce. Patrí im naše poďakovanie.

Ďalším prínosom pre nás bolo
darovanie osobného motorového
vozidla Škoda Fabia z Ministerstva pôdohospodárstva, čo nám
veľmi pomôže a to hlavne pri dovoze stravy pre materskú školu a
občanov obce.
Venovali sme sa kultúrno-spoločenským a športových podujatiam ako sú Štefánska zábava,
Rozlúčka so starým rokom a
privítanie Nového roka, Stolnotenisový turnaj, Turistický výstup
na Lúšice, Deň matiek, Deň detí
a rodiny. Nezabudli sme ani na
Oslavy oslobodenia obce, Deň
víťazstva nad fašizmom a Osla-

vu SNP. Na počesť SNP bola
pracovníkmi malých obecných
služieb a mládeže z obce postavená táborová vatra, za čo im patrí
veľká vďaka. Drevo na táborák
nám poskytli Lesy SR, za čo im
patrí naše poďakovanie.
Poďakovanie za dobre vykonanú prácu patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji našej
obce pri akejkoľvek udalosti.
Budúci rok nám predpovedá
veľa práce a prekážok, ale verím,
že spoločne sa nám to podarí doviesť do úspešného konca.
Viera Nemcová
starostka obce

Deň víťazstva nad fašizmom ukončenie 2. svetovej vojny v Európe
Pred 71 rokmi sa skočila 2. svetová vojna v Európe. Deň víťazstva nad
fašizmom sme v obci Henckovce oslávili dňa 6.mája 2016 slávnostným kladením vencov k Pamätnej tabuli padlých na Kultúrnom dome,
za účasti predstaviteľov obce, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a občanov obce. Pripomenuli sme si aký dôležitý je pre nás
všetkých mier a spokojnosť. Nedovoľme zabudnúť na to čo všetko
napáchal fašizmus.
Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najohrozenejší konfliktov
dejinách ľudstva, ktorý stal život 45 až 60 miliónov ľudí. Počas šiestich rokov trvania zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl, boli zničené celé mestá, spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva.
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„Deň matiek“ v obci Henckovce
Tebe mamička

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
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folklórnej skupiny Hrabina z Nižnej Slanej a folkovej skupiny
Betliarske vidly, ktoré svojim vystúpením potešili srdcia prítomných.
K prítomným matkám a ženám sa prihovorila starostka obce.
Čo všetko skrýva v sebe to jednoduché slovo mama. Po celé storočia
je námetom piesní a veršov. Prvé slovo, ktoré vyslovia naše ústa. Práve
v detstve sa vytvára najpevnejšie puto duchovného spojenia medzi
matkou a jej dieťaťom, ktoré nestratí na pevnosti ani pribúdajúcimi
rokmi.

na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.
Na celom svete druhá májová nedeľa patrí všetkým matkám, Aj v našej
obci sme nedeľu 8.mája 2016 venovali všetkým mamám, babkám,
starkým ale aj všetkým ženám. K matkám a ženám neodmysliteľne
patria kytice kvetov a takouto kyticou tanca, veršov a spevu pozdravili
všetky ženy deti z materskej školy a deti z obce. O ďalší kultúrny
program sa postarali členovia Zboru pre občianske záležitosti v
Henckovciach. Krásnym zážitkom pre nás všetkých bolo vystúpenie

Deň detí a rodiny v Henckovciach
Obec Henckovce v spolupráci s firmou Oches – Expreso Henckovce
usporiadali v sobotu 4.júna 2016 „Deň detí a rodiny v Henckovciach“.
Podujatia sa konalo v centre obce a zúčastnili sa ho rodiny s deťmi,
starí rodičia, príbuzní a aj občania obce.
Pre deti boli pripravené rôzne súťaže. Každé dieťa dostalo na
jednotlivých stanovištiach malý darček a sladkosť. Veľkou atrakciou
bola cukrová vata, ktorú dostalo každé dieťa. Deti ale aj dospelí si
mohli dopriať maľovanie na tvár. Pre všetkých bolo pripravené
občerstvenie z opekanej slaninky a okapkaného chleba.
O zábavu sa postarala hudobná skupina Betliarske vidly, ktoré navodili
príjemnú a tanečnú atmosféru.
Počasie nám prialo, prítomní sa zabavili, strávili príjemný deň. Bola to
veľmi vydarená akcia za ktorú patrí organizátorom a sponzorom veľké
poďakovanie.

Uvítanie detí do života

Z rannej rosy spektra farieb, z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne po čom človek túžil.

Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.
Nadišla tá šťastná chvíľa, matka dcéru porodila.
Vietor odvial čierne chmáry, zostal úsmev, radosť v tvári.
Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám,
nech veľa šťastia prinesie i vám.

Medzi slávnostné udalosti obce Henckovce patrilo aj uvítanie do
života malých občanov.
3.septembra 2016 sme uvítali do života v našej obci a prijali medzi
občanov našej obce tri deti a to Dominiku Dovcovú, Hanku Dovcovú
a Maximiliána Jána Taylora. Do obradnej miestnosti priviedli svoje
deti rodičia Adriana a Ján Dovcoví a Vierka a Colin Tayleroví.
Nových občanov slávnostne privítala a uviedla do života starostka
obce. Členovia ZPOZ sa postarali o pekný kultúrny program.
Rodičom a deťom sme popriali veľa zdravia, lebo len tak budú môcť
vykonávať svoje rodičovské poslanie, veľa vzájomnej lásky, ktorá sa
bude prenášať na ich deti a veľa múdrosti vo výchove, aby ich v
živote vedeli správne usmerniť.
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17. ročník
turistického výstupu na kopec Lúšice
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Trieďme odpad spoločne
Separovaný zber odpadu

* Triedený zber je pre všetkých
občanov bezplatný, čím viac
odpadu triedime (plasty, papier,
sklo, kovy) tým viac ušetríme za
zmesový odpad.
* Slovensko je dlhodobo jednou
z najhorších krajín EÚ z hľadisk
recyklácie komunálneho odpadu.
V súčasnosti recyklujeme iba približne 6% komunálneho odpadu,
náš záväzok voči EÚ je dosiahnuť v roku 2020 úroveň až 50 %.

V sobotu 30.apríla 2016 sa uskutočnil turistický výstup na kopec Lúšice,
ktorý sa nachádza nad obcou Henckovce vo výške 826,6 m.n.m.. Zraz
turistov bol pred Obecným úradom, ktorý zahájila starostka obce.
Výstupu sa zúčastnili turististi z obce ako aj z okolia. Turistický
výstup sa uskutočnil tromi trasami a to z Henckoviec, Nižnej Slanej
a Gemerskej Polomy. Pri chate na Kováčovej bol pripravený výborný
guláš a občerstvenie. Prítomní sa zabavili súťažami a losovaním
bohatej tomboly. Dobrá nálada bola odmenou nás všetkých. Po zápise
do turistickej kroniky všetci prítomní obdržali účastnícky list.
Poďakovanie za úspešný priebeh turistického výstupu patrí
organizátorom podujatia, kuchárom, sponzorom, ako aj všetkým, ktorí
sa ho zúčastnili.

Recyklácia je proces opätovného
využitia predtým už použitých
materiálov a produktov (napr.
recyklácia papiera, farebných
a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík,...). Recyklácia
zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a
redukuje spotrebu energie, čím
prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu
surových materiálov.
Vyprodukovaný odpad sa triedi, čím sa napomáha k znovu
využitiu materiálov. Tento spôsob zneškodňovania odpadov
je jedným z najvýznamnejších
ekonomických nástrojov zhodnocovania odpadov a priamo
vplýva na znižovanie poplatkov
za zneškodňovanie komunálneho
odpadu.
V zmysle prijatého Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2016
o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom a objemným odpadom
(VZN), ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo obce Henckovce dňa
15.06.2016, v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa od
1.7.2016 upravuje systém triedenia, zberu a vývozu komunálneho
odpadu v obci.
1. Zmesový komunálny odpad.
Zber a zvoz odpadu, ako i ostatné podmienky vzniku a zániku
povinnosti a platenia poplatku
zostávajú nezmenené. Zmesový
komunálny odpad je zberaný v
stanovenom termíne mobilným
spôsobom z každej domácnosti
firmou FURA. Občania sú povinní v určenom termíne vyložiť

nádoby s odpadom na verejné
priestranstvo pred svoje rodinné
domy. V inej dobe sú občania povinní nádoby umiestniť na svojich vlastných pozemkoch, nie
na verejnom priestranstve. Do
zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať
iba zmesové komunálne odpady,
ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do
týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady
a podobné odpady (napr. zemina,
kamene), zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, sklo,
kovové obaly, VKM), nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, textil,
lieky a zdravotnícky materiál.
V prípade väčšieho množstva
komunálneho odpadu, ktorý sa
nezmestí do kuka nádoby sú určené vrecia s potlačou www.fura.
sk (červené alebo čierne) . Tieto
vrecia môžete vykladať k nádobe
na komunálny odpad v čase zberu
komunálneho odpadu. Vrecia si
možno zakúpiť na Obecnom úrade v cene 1,10 € /ks. V cene vreca je zahrnutá i likvidácia odpadu
vo vreci. Vrecia sa nevracajú.
2. Nakladanie s objemným
odpadom. Objemný odpad je
komunálny odpad, ktorý nie je
možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr.
starý nábytok, sedačka, koberce,...). Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne.
Pre tento účel obec zabezpečila
umiestnenie veľkokapacitného
kontajnera na školskom dvore za
Obecným úradom..
3. Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých
látok. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok
patria najmä: použité batérie a
akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie,
rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické
prípravky na ošetrovanie rastlín a
drevín, umelé hnojivá, handry a
rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami. Zhromažďovanie
a preprava odpadov s obsahom
pokračovanie na 11 str.
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pokračovanie zo str. 10

škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento
účel obec zabezpečí umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera na
mieste určenom obcou. Obec zabezpečí informovanosť občanov
v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu s obsahom
škodlivín osobitným oznamom,
pričom využije obvyklé spôsoby
oznamovania. Vytriedené odpady
s obsahom škodlivín je zakázané.
a) ukladať do zberných nádob
určených na komunálny odpad z
domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako
ustanovuje VZN.
4. Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi (DSO). K
drobnému stavebnému odpadu,
ktorý vyprodukujú občania z
bežných udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných
odpadov. Výšku poplatku za
množstvový zber drobných stavebných odpadov určila obec vo
Všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a to
0,020 EUR za 1 kg DSO. DSO
môžu občania odovzdať každú
sobotu od 7.30 do 15.30 hodiny na zbernom mieste pri starej
škole. Poverený pracovník obce
DSO od občana prevezme, odváži alebo určí hmotnosť prepočtom podľa objemovej hmotnosti odpadu, vyberie poplatok
a uskladní na určenom mieste.
Odpad, ktorý nemá povahu drobného stavebného odpadu alebo
množstvo nezodpovedá kategórii
bežných stavebných prác, nebude
prevzatý a uložený.
5. Triedený zber
a) Odpady z papiera, papierových obalov a neobalových výrobkov sú zberané nezmeneným
spôsobom v stanovenom termíne
z každej domácnosti podľa harmonogramu odvozu.. Občania
sú povinní v určenom termíne
vyložiť modré plastové vrecia
s odpadom pre svoje rodinné
domy. Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné
letáky, kartón, papierové tašky,
listy, papierové vrecká, lepenka,

papierové krabice, obálky, letáky,
katalógy, plagáty, pohľadnice,
baliaci papier a pod. Do papiera
nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky
a hygienické potreby, plastové
obaly, viacvrstvové kombinované materiály (VKM), voskovaný,
znečistený papier, mastný papier,
kopírovací papier, mokrý papier,
alobal a pod. Odpad musí byť
poskladaný do balíka primeranej
hmotnosti a previazaný špagátom alebo poskladaný tak, aby sa
zmenšil jeho objem.
b) Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov sú
zberané nezmeneným spôsobom
v stanovenom termíne z každej
domácnosti. Občania sú povinní
v určenom termíne vyložiť žlté
plastové vrecia z odpadom pred
svoje rodinné domy. V inej dobe
sú vrecia uskladňované v priestoroch rodinných domov, prípadne
bytov. Do plastov patria: PET
fľaše, fólie, plastové obaly, plastové tašky, plastové vrecká, obaly
od kozmetických a čistiacich prípravkov, tégliky z jogurtov a iné.
Do plastov nepatria: podlahové
krytiny, guma, plasty znečistené
chemickými látkami a zvyškami
jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, polystyrén a pod.
V prípade, že do vriec bude vložený odpad, ktorý tam nepatrí, sú
pracovníci zberovej spoločnosti oprávnení vrece neodobrať a
občania sú povinní takýto odpad
zaradiť a zlikvidovať v zmysle
VZN na vlastné náklady. Obaly z
plastov musia byť stlačené a uložené do vriec na odpad tak, aby
sa zmenšil ich objem.
c) Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov
sú zberané nezmeneným spôsobom prostredníctvom zberných
kontajnerov, umiestnených na
stanovišti zberných nádob pred
Obecným úradom. Sklo sa bude
od 1.januára zberať aj v zelených
vreciach z pred rodinných domov
podľa harmonogramu odvozov.
Do skla patria: sklenené fľaše,
sklenené nádoby, obaly zo skla,
sklenené poháre, okenné sklo a
pod. Do skla nepatria: keramika,
porcelán, zrkadlá, dymové sklo,
žiarovky, žiar Do skla nepatria:
keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne znečistené sklo

(farbami, potravinami), sklo s
drôtenou vložkou a pod.
d) Odpady z kovových obalov, ich zber sa bude vykonávať prostredníctvom červených
vriec (alebo aj akýchkoľvek
iných vriec) bez potlače z pred
rodinných domov podľa harmonogramu odvozov., 2 x ročne.
Obsah vreca sa vysype a vrece
sa vráti späť. Do kovov patria:
plechovky a konzervy a iné obaly
z kovov očistené o ich obsah. Do
kovov nepatria: hrubo znečistené
kovové obaly, obaly od farieb a
pod. Konzervy a plechovky pred
odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
6. Nakladanie s elektroodpadmi z domácností. Zabezpečenie
zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a
zhodnocovanie elektroodpadov
znáša výrobca, resp. organizácia
zodpovednosti výrobcov.
Na základe schváleného harmonogramu, ktorý je 2 x ročne,
môžu občania v stanovený deň
vyložiť pred brány nespoškodený
elektroodpad.Vytriedené elektroodpady je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob
určených na komunálny odpad z
domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a
stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako
ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a
vyberať jednotlivé časti.
Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného
odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne
uskutočňovať spätný odber, t. j.
Odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:
Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky,
počítačová technika, kancelárska
technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky,
lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie,
predajné automaty a pod.
Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky,
svetelné reklamy, svetelná signa-

lizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad,
či iné odpady.
7. Nakladanie s batériami a
akumulátormi. Použité batérie
a akumulátory, ktoré sú súčasťou
elektroodpadu z domácností sa
zbierajú spolu s týmto odpadom.
Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za
zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba,
resp. organizácia zodpovednosti
výrobcov. Zhromažďovanie a
preprava batérií a akumulátorov
sa uskutočňuje najmenej dvakrát
ročne v rámci zberu odpadov s
obsahom škodlivín z miesta, ktoré určí Obecný úrad.
Vytriedené batérie a akumulátory
je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob
určených na zmesový komunálny
odpad z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a
stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako
ustanovuje VZN (tzv. pouličným
výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a
vyberať jednotlivé časti.
Prenosné a automobilové batérie
a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu
batérií a akumulátorov. Spätný
zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber, ktorý
vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania
tohto zberu na kúpu novej batérie
alebo akumulátora alebo iného
tovaru. Občania sú povinní využívať hore uvedené možnosti
zberu elektroodpadu. V prípade, že takýto zber nie je možný
občania môžu batérie bezplatne
odovzdať v pracovné dni na zbernom mieste pri starej škole.. Do
použitých batérií a akumulátorov
patria: prenosné (gombíkové,
tužkové,...) a automobilové batérie a akumulátory. Do použitých
batérií a akumulátorov nepatria:
priemyselné batérie a akumulátory či iné odpady.
8. Nakladanie s biologickými
rozložiteľnými komunálnymi
odpadmi.
a) Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov a cinpokračovanie na 12str.
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torínov.
Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínom patria: kvety, tráva, lístie,
drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá
burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenia,
piliny, drevná štiepka, hobliny,
drevený popol.
V schválenom VZN je navrhnutý
vlastný systém kompostovania v
domácnostiach.
Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov nepatria
zvyšky jedál, kamene, cigaretové
ohorky, uhynuté zvieratá, časti
zvierat a pod.
b) Biologicky rozložiteľné kuchynské odpady. Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov.
c) Nakladanie s jedlými olejmi
a tukmi z domácností.
Oleje a tuky sa odovzdávajú v
plastových fľašiach s funkčným
uzáverom. Do jedlých olejov a
tukov patria : oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje,
zvyšky masla či tuku. Medzi
jedlé oleje a tuky nepatria : motorové, hydraulické, či iné oleje a
tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu
jedla. Odpad z olejov a tukov je
zakázané zmiešavať s komunál-

nym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom
na komunálny odpad.
Na území obce Henckovce sa
zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov z domácností
vykonávam formou zberných
miest a kampaňou vo vopred
obcou určených miestach a vo
vyhlásených dňoch a to miestnym rozhlasom, informáciami na
úradnej tabuli obce.
Zhromažďovanie odpadu sa
uskutočňuje v deň jeho odvozu
a to priamo do pristaveného vozidla na určenom mieste, taktiež
sa môže umiestniť vopred na
zbernom mieste – bývalý školský
dvor v pracovnej dobe.
9. Nakladanie s textilom. Triedený zber textilu a šatstva sa
bude vykonávať prostredníctvom
špeciálnych zberných kontajnerov, ktoré budú umiestnené na
stanovišti zberných nádob, alebo
zberom pre charitatívne organizácie. Zber šatstva pre charitu
sa oznámi vopred letákmi alebo
miestnym rozhlasom a zhromažďovať sa bude na vopred určených miestach.. Do textilu a šatstva patria : čisté šatstvo a textil
(odevy, deky, prikrývky, posteľná
bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále,
rukavice), prípadne iné druhy
šatstva a textilu. Do nádob na
triedený zber textilu je zakázané

ukladať iné druhy odpadov.
10. Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi
pomôckami.
Nespotrebované
lieky a zdravotnícke pomôcky
sú občania povinní odovzdať
výhradne do verejných lekární,
ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Nespotrebované lieky je
zakázané:
a) vyhadzovať alebo ukladať do
nádob na zmesový komunálny
odpad alebo vedľa nich,
b) vyhadzovať na verejné
priestranstvá obce.
11. Nakladanie s odpadovými
pneumatikami. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
Konečný používateľ pneumatiky
(občan) je povinný pneumatiku
po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis,
autoservis), okrem odpadových
pneumatík umiestnených na
kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej
na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.
Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný
zber odpadových pneumatík, bez
ohľadu na výrobnú značku a na
dátum uvedenia pneumatík na
trh, po celú prevádzkovú dobu.
12. Povinnosti držiteľa starého

vozidla. Staré vozidlá nie sú súčasťou komunálnych odpadov a
ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Vyradenie starého vozidla z evidencie
vozidiel sa uskutočňuje postupom podľa osobitného predpisu.
Podrobnejšie informácie o zásadách nakladania s komunálnymi
odpadmi nájdete v schválenom
VZN č. 1/2016. Jeho text je uverejnený na webovej stránke obce
www..henckovce.sk, alebo je k
nahliadnutiu na Obecnom úrade.
Akékoľvek ďalšie informácie
Vám poskytneme na obecnom
úrade. Koncom roka obdržíte ešte
leták a vrecia na ukladanie odpadu s harmonogramom odvozov
odpadu. Vážení občania, dúfam,
že toto oznámenie Vás dostatočným spôsobom informuje o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi a spôsobe ich triedenia
a likvidácie, verím, že pristúpite
zodpovedne k triedeniu komunálneho odpadu, myslím, že to je
jediná cesta ako znížiť náklady
obce a občanov, som presvedčená, že nám všetkým záleží na
zlepšení životného prostredia v
našej obci.
Viera Nemcová
starostka obce

Tradície voňajúce domovom
Každý národ má svoje slávenie
sviatkov svoje zvyky, obyčaje,
ktoré sa prenášajú z generácie na
generáciu, preto si spomeňme na
tie naše...

Vianoce

K najstarším a najzaujímavejším
patria zvyky, ktoré sa spájali s
obdobím medzi Vianocami a
Novým rokom.
Vianoce sa zeleňajú,
pekným kvietim prekvitajú:
Či ste Krista nevideli
pri tej pamätnej večeri,
keď chlieb lámal a rozdával
i svoju krv piti dával.

Vianočné oplátky

Príprava oblátok bola obvykle
povinnosťou
učiteľa
alebo
organistu (rechtor). Najčastejšie
učiteľa už niekoľko týždňov
vopred vyslal školské deti po
domoch s naučenou piesňou, aby
vyžiadali obilie. Gazdovia im
dávali nielen nielen obilie, ale
aj strukoviny, údeniny, vajcia,
mlieko a maslo (učiteľský
deputát). Učiteľ sa postaral o
to, aby sa obilie včas pomlelo
a o ostatné, čo bolo potrebné.
Oblátky sa formovali plochými
kliešťami a začali sa piecť hneď
po Lucii. Pečenie niekedy trvalo
až do Vianoc. Posledné dva či
tri dni pred Vianocami školské

deti roznášali oblátky v košíkoch
po domoch, ich odovzdávanie
sprevádzali vinšom, za čo
im domáci naplnili košíky
potravinami a pridali aj peniaze.
Vinšujem vám ne tieto hody
žeby ste mali toľko
mlieka ako vody
a smotánky plné džbánky,
masielka ako kvet,
dajte mi korunku, ale hneď!

Štedrý deň

Štedrý deň (24.december) mal
na území dnešného Slovenska
viacero
pomenovaní,
z
ktorých mnohé pochádzali od
predkresťanských osláv zimného
slnovratu. Pomenovanie Štedrý

deň, ktoré je najrozšírenejšie
a ktoré patrí k najstarším je
spomienkou na bohatú hostinu. V
niektorých regiónoch sa nazýval
aj Kračún (aj v našom okolí),
čo je odvodené od slova krátiť
(v zmysle skracovania dní).
Menej známe je názov Vilija z
latinského vigília, čo znamená
predvečer sviatku, veľmi starý
je názov Dohviezdny večer. Na
označenie celého vianočného
obdobia sa najčastejšie používa
termín Vianoce, Sviatky alebo
Hody. Zdobenie vianočného
stromčeka je pomerne mladých
kultúrnym javom. Na Slovensko
pokračovanie na 13 str.
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sa rozšíril v polovici 19. storočia
z nemeckej oblasti. Spája sa
so staršou tradíciou, ktorá si
vyžadoval, aby boli cez vianočné
obdobie v dome čerstvé vetvičky.
Spočiatku sa používal menší
stromček, ktorý sa nezdobil,
ale vešal nad štedrovečerný
stôl. Používala sa j konštrukcia
vyrobená z nastrihanej slamy,
ktorá sa podobala na dožinkový
veniec.
Celý Štedrý deň bol spojený
s rôznymi úkonmi, prípravou
špeciálnych jedál so zvykmi a
s poverami, Gazdiné ho často
začínali tesne po polnoci, pretože
s pečením mali byť hotové
do východu slnka. Jedným z
dôvodov bolo aj to, aby mali
čím obdarovať koledníkov a
vinšovníkov. Podľa obyčaje si
ruky od cesta obtierali o ovocné
stromy, aby zabezpečili dobrú
úrodu. Pečivo malo vo vianočných
obradoch mimoriadne veľký
význam. Jeho najstaršou formou
boli placky z nekysnutého cesta,
z ktorých sa časom vyvinuli
typické vianočné oblátky. K
najrozšírenejším
nemäsitým
jedlám štedrovečerného stola
patrili opekance, ktorých pôvod
možno hľadať v posúchoch. Časté
boli aj koláče z kysnutého cesta.
Hojnosť pečiva bola jedným zo
spôsobov, ktoré mali podporiť
dobrú úrodu v nastávajúcom
roku. Na Vianoce sa musel každý
najesť do sýtosti a jedlo muselo
zostať aj na pohostenie návštev.
Štedrý deň sa nazýval aj pôstny
deň. Cez deň sa mohlo jesť málo
alebo sa držal úplný pôst, čo
trvalo do chvíle, keď sa ukázala
prvá hviezda.
K najčastejším poverám
spojeným so Štedrým dňom
patrili rôzne úkony zamerané na
ochranu hospodárstva. Na celom
území Slovenska bolo rozšírené
sypanie soli a hádzanie orechov,
cesnaku alebo oblátok do studne,
aby sa zabezpečil dostatok
čistej pitnej vody. Krajovo
sa vykonávali rôzne magické
obrady na odpudenie hmyzu
(najmä bĺch a vší) a na ochranu
hydiny a statku, rozšírené boli
aj veštby najbližšej budúcnosti
podľa určitých náznakov (napr.

podľa fázy Mesiaca, podľa
počasia a pod.).
Nepriaznivým znamením
bolo, ak ako prvá prišla do domu
ženská
návšteve.
Chodenie
vinšovníkov
a
koledníkov
bolo vítaným spestrením dňa a
predzvesťou priaznivého osudu.
Časté boli obchôdzky chlapcov
alebo pastierov. K najkrajším a
umelecky najprepracovanejším
prejavom ľudových zvykov
spojených so Štedrým dňom
patrili betlehemské hry. Ich
pôvod bol v stredovekých
cirkevných hrách, avšak boli
obohatené svojským ľudovým
humorom. Základná štruktúra
bola rovnaká, v hre najčastejšie
vystupovala päť postáv – bača,
traja valasi a anjel.

Štedrovečerná večera

Na Štedrý deň sa vyžadoval
úplný pôst až do večere,
ktorá mala charakter obradu s
presne stanoveným priebehom.
Začínala
sa
spoločným
modlením, pokračovala jedením
oblátok s medom a opekancov
(krajovo nazývanými bobaľky,
pupáčky, púčky,lokše) a končila
konzumáciou špeciálnych jedál. V
používaní mäsa bola rozdielnosť
podmienená
konfesiou
(vyznanie, presvedčenie) rodín.
U evanjelikov bola prípustná
konzumácia mäsa (klobásy,
huspenina), katolíci mohli jesť
len rybacinu. Ani jeden chod
sa nekonzumoval obvyklým
spôsobom, ale dostával aj iný,
magický význam. Ryba sa na
štedrovečernú večeru jedla nielen
ako pôstny pokrm, ale aj pre
šupiny pripomínajúce mince.
V nijakom prípade sa nesmelo
jesť mäso
z hydiny (spod
peria), pretože by sa majetok
rozletel. Častým pokrmom boli
aj strukoviny (najmä hrach
a šošovica) sušené ovocie a
chren. V rôznych regiónoch
sa sortiment jedál a zvykov
menil a dopĺňal K tradičným
štedrovečerným jedlám patrí
polievka, najčastejšie z kyslej
kapusty,
šošovice,
hrachu,
fazule, niekde i zo sušených húb
alebo ovocia, prípadne kyslá
obilninová polievka, nazývaná
kyseľ. Charakteristické boli rôzne
druhy koláčov a pečiva (kračun,

štedrák) a to nielen pre rodinu, ale
aj pre koledníkov, pastierov, ba i
na kŕmenie dobytka. Po večeri
chodievali dievčatá spievať pod
obloky koledy, za čo ich domáci
obdarovali koláčmi..
O polnoci sa spoločne išlo
na polnočnú omšu.
Hojné požehnanie vám nesieme,
šťastia a zdravia vinšujeme,
zďaleka ideme,
novinu nesieme – vám povieme:
Boli sme v Betleme tejto noci,
videli sme dieťa z Božej moci:
Jozef ho kolembá,
Mária mu spieva bez pomoci.

Božie narodenie

svieže. Odovzdávali pozvánku
na zábavu a zbierali peniaze na
zaplatenie muzikantov a naturálie
na občerstvenie.
Dnes je ten deň Štefana
prvomučeníka,
nuž som prišiel hneď zrána
ako Štefanovi
povedať vinš nový,
aby si žil v povolí, v pohode,
v zdravej a hojnej dobrote.
Ja Ti prajem, čo si praješ
no moc dobrôt Ti vinšovať
neprestanem,
po kým nápoj dobrý do lumprika
nedostanem!

Silvester

Prvý sviatok vianočný (25.
december) sa v minulosti
považoval za Nový rok. Podľa
rozšíreného
zvyku
prinášal
niektorý člen domácnosti skoro
ráno čerstvú vodu z potoka s
pozdravom: Daj, Bože, dobrý
deň, prvšia voda než oheň, narodil
sa Ježiško v tento deň. Vo vode sa
potom všetci obradne umývali a
hodili do nej pár mincí. Aj prvý
sviatok vianočný chodili po
domoch vinšovníci najčastejšie
so žartovnými želaniami.
Ja maličký, neveličký,
pýtam si ja do kapsičky:
kus koláča, kus mrváča,
vypustím vám z kapsy vtáča.
Ak sa vám to neľúbi,
vypustím i tri holuby!
Vinšovať chodili len blízki
príbuzní, cudzí človek nemal v
tento deň prísť do domu. Celý
deň prevládal pokoj, pretože
každý sa mal zdržiavať doma.

Zvyky pestované na Silvestra
(31. december) sa v mnohom
podobali na zvyky Štedrého dňa,
boli však menej intenzívne a
menej obradné.
Podobne ako na Vianoce sa ani
na Silvestra nesmelo nič vyniesť
z domu, čo sa zdôvodňovalo tým,
že by vyhynula hydina.
Príchod ženy ako prvej
návštevníčky
znamenal
nešťastie, preto už od rána
chodili po domoch tzv. polazníci
s vinšovaním. Silvestrovská
večera bola takmer taká istá
ako štedrovečerná, avšak s tým
rozdielom, že sa mohli jesť mäsité
jedlá. Atmosféru silvestrovských
večerov dotvárali mládenci
streľbou s praskaním bičom.
Nový rok beží, v jasličkách leží
syn Boží,
Ježiško krásny, na Slnku jasný v
tú chvíľku.
Aj daj nám hojný Nový rok
šťastný a spokojný.

Štefan

Nový rok

Na druhý sviatok vianočný
(26. december) sa nevzťahovali
prísne obmedzenia, a tak bola
celková atmosféra uvoľnenejšia,
veselšia. Keďže od začiatku
decembra do prvého vianočného
sviatku boli zakázané zábavy,
mládež využila hneď prvý deň,
na ktorý sa zákaz nevzťahoval a
usporadúvala štefánske zábavy.
Mládenci zvykli na Štefana
obchádzať domácnosti, v ktorých
mali dievčatá.
Prichádzali s
vinšovaním a niekedy aj so
šibaním a s oblievaním, aby boli
dievčatá po celý rok zdravé a

Prvý január bol za Nový
rok stanovený po zavedení
gregoriánskeho kalendára v roku
1582. Pretým sa jeho termín
stanovoval v období od Božieho
narodenia po Veľkonočnú nedeľu.
Na základe ľudovej tradície sa v
tento deň dodržiavali osobitné
zvyky. Noc predchádzajúca
Novému roku a celý sviatočný
deň mali zvláštnu moc, ktorá bola
priaznivá pre rôzne veštby. Ľudia
verili, že po celý rok sa im bude
dariť tak, ako si počínali na Nový
rok. Preto si dávali pozor na to,
pokračovanie na 14 str.

14

december 2016

Tradície voňajúce domovom
dokončenie zo str. 13
aby sa nepovadili, neplakali a
pod. Všade muselo byť čisto a
poriadok, aby tak bolo po celý
rok. S Novým rokom sa spájali
rôzne želania.

Traja králi

Záverom vianočného
obdobia bol sviatok Troch
kráľov (6.január) . Zvyky, ktoré
sa spájali s týmto dňom, sú
typickým príkladom prelínania
staroslovanských
obyčají
obohatených prvkami rímskej
kultúry s kresťanskými obradmi.
Patrilo k ním napríklad svätenie
vody, ktorá takto získala silnejší
účinok. Typická bola aj koledy –
obchôdzka kňaza so sprievodom
po domácnostiach. Počas nej sa
nad izbové dvere kriedou písali
posledné dve číslice letopočtu
a iniciály troch biblických
mudrcov
(kráľov)
G.M.B.
(Gašpar, Melichar a Baltazár),
podľa ktorých tento deň dostal

svoje meno.
Najznámejším zvykom
bola
obchôdzka
chlapcov
oblečených v dlhých bielych
košeliach s korunkami na hlave,
ktorí, predvádzali (spievali)
trojkráľovú hru. Šlo o parafrázu
novozákonného
príbehu
opisujúceho návštevu Troch
kráľov pri narodenom Ježišovi
Kristovi.
My traja králi prišli sme k vám,
zdravia, šťastia vinšovať vám.
Zdravia, šťastia, dlhé letá,
my sme prišli k vám zďaleka.
Ďaleká je cesta naša:
od Betléma zo salaša.
Chodenie troch kráľov (alebo
chodenie s hviezdou) bolo známe
v mnohých oblastiach a preto sa
vyskytuje v rozličných variantoch
a obmenách. Trojkráľový večer
oslavovala mládež zábavami,
ktoré organizovala sama.
Prevzaté a upravené

Dobrá rada nad zlato

Ak pečené mäso nemá peknú kôrku – do 50 ml veľmi studenej
minerálky vmiešame pol lyžičky soli a touto zmesou mäso potrieme.
Vložíme do rúry na najvyššom stupni pečieme asi 4 minúty. Ak sa nám
do tejto doby kôrka nevytvorila, postup zopakujeme.
Pečené mäso – pred krájaním necháme 15 minút postáť. Čerstvé
pečené mäso sa musí najskôr odležať, potom bude šťavnatejšie a dá sa
ľahšie krájať. To platí i u hydiny.
Lepšiu chuť mäsa – dosiahneme, ak jeho plátky potrieme olejom,
pokvapkáme citrónovou šťavou, okoreníme a necháme v chladničke
do druhého dňa uležať.
Ak nám šťava z mäsa zhorkla – stáva sa to ak mäso pečieme príliš
prudko. Potom nám nezostáva nič iné, len mäso vybrať z pekáča,
šťavu vyliať a nahradiť ju vývarom z bujónu, do ktorého pridáme
lyžicu oleja a trochu vína.
Šťava z pečeného mäsa – je chutnejšia, ak na podlievanie mäsa
použijeme miesto vody vývar z kostí, zeleniny alebo masoxu, prípadne
pivo.
Chrumkavé zemiakové placky – dosiahneme, ak do cesta pridáme
pred smažením trocha strúhanky. Na kilogram zemiakov potrebujeme
zhruba 3 polievkové lyžice strúhanky
Presolené jedlo – zmiešame rovnaké množstvo jablčného octu a cukru
a túto zmes pridávame po lyžičkách do jedla tak dlho, až sa chuť
prebytočnej soli neutralizuje.
Ak viečko na kompóte – nejde otvoriť, pohár položte hore dnom do
horúcej vody. O niekoľko minút sa vrchnák uvoľní a dá sa otvoriť.
Alobal pomáha pri smažení – pri smažení pokrmov si uľahčíme prácu,
ak dno panvice vyložíme dvojitou vrstvou alobalu. Spotrebujeme
menej tuku a ešte ochránime panvicu pred znečistením.
Kyslá kapusta – získa jemnú ovocnú arómu, ak ju uvaríme s trochou
jablkovej šťavy.
Červená kapusta – bude jemnejšia a chutnejšia ak k nej nakrájame
jablko

RECEPTY NA VIANOCE
Nepečený koko-čoko koláč
Ingrediencie:
na korpus:
1,5 hrnčeka ovsených vločiek
1,5 hrnčeka strúhaného kokosu
1 hrnčekdatlí (alebo hrozienok)
namočených v teplej vode aspoň
na 30 minút
3 PL kakaa
3 PL vody
1 banán

na plnku:
3,5 hrnčeka strúhaného kokosu
2 PL kokosového oleja
2 PL vody
3 PL medu
na polevu:
40g tmavej čokolády
1 ČL kokosového oleja

Postup:
Datle (alebo hrozienka) precedíme a spolu s ostatnými surovinami na
korpus ich rozmixujeme v mixéri. Keď sú všetky ingrediencie poriadne
rozmixované, vzniknuté cesto zatlačíme do formy (o veľkosti zhruba
20x20cm).
Na cesto poukladáme na kolieska nakrájaný banán.
Mixér umyjeme a vzápätí v ňom spolu rozmixujeme všetky suroviny
na kokosovú plnku. Vzniknutou plnkou potrieme pripravený korpus s
banánmi.
Nakoniec si vo vodnom kúpeli (alebo v mikrovlnke) roztopíme tmavú
čokoládu spolu s kokosovým olejom. Čokoládovú polevu premiešame
a rovnomerne ňou polejeme koláč.
Koláč necháme stuhnúť v chladničke aspoň 3 hodiny a následne ho
môžeme nakrájať na 16 kúskov.
Slivkovo-škoricové guľky
Ingrediencie (na 12ks):
1 hrnček sušených sliviek
1/2 hrnčeka mandlí (namočených na pár hodín vo vode)
1/2 hrnčeka kokosu
1/2 hrnčeka ovsených vločiek
1 lyžička škorice
kokos na obalenie
Postup:
Všetky ingrediencie na guľky spolu zmixujeme v mixéri. Zo vzniknutej
hmoty potom tvarujeme guľky, ktoré následne obalíme v kokose.
Guľky uložíme na niekoľko hodín, najlepšie na noc do chladničky.
Vianočné krehké rezy
Potrebujeme:
3 dcl medu
7 vajec
50 g slnečnicového semienka
50 g kokosu
1,5 dcl oleja
150 g mletých orechov (100 g do cesta, 50 g na posypanie)
350 g polohrubej múky
(mlieko na doriedenie)
Prášok do pečiva
Džem ideálne višňa alebo červené ríbezle.
Postup:
Oddeľte žĺtky od bielkov a pridajte ich k medu a oleju. Premiešajte.
K zmesi pridajte postupne ďalšie prísady – semienka, kokos, 100 g
orechov a múku s práškom do pečiva. Podľa potreby pridajte mlieko –
ak je cesto málo riedke.
Z bielkov vyšľahajte sneh, ktorý ľahko votriete do cesta (ručne).
Cesto rozdeľte na 3 diely a vlejte na plech (vystlaný papierom na
pečenie). Budete mať teda 3 plechy s cestom. Pečte pri teplote 150-180
stupňov – približne 20 minút – aby malo cesto zlatistú farbu. Nechajte
cesto vychladnúť, potom namažte spodné cesto džemom, dajte plát
cesta, na druhý plát namažte tiež džem a priložte posledný diel, ktorý
posypte nastrúhanými orieškami.
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STOLNÝ TENIS V ROKU 2016

Hneď v úvode tohto príspevku
chcem venovať spomienku na nášho
zosnulého spoluhráča Ing. Milana
Ďurmana. Prešiel už skoro rok
odkedy nás navždy opustil a aj keď
najviac chýba svojim najbližším,
chýba veľmi aj nám spoluhráčom.
Často si ho pripomíname
pri
súťažných zápasoch, pri tréningu a
určite na neho nezabudneme. Mali
sme ho veľmi radi.

Stolnotenisový oddiel ŠK Henckovce bol v sezóne 2015/2016
účastníkom krajskej súťaže 4.liga Spišsko – gemerská skupina
a okresnej súťaže 5.liga Rožňava. V týchto súťažiach náš klub
reprezentovali hráči Boris Šramko, nebohý Milan Ďurman, Jozef
Kušnier, Ľubomír Breznen, Ivan Fafrák, Ján Zagiba, Štefan Murza,
Slavomír Fafrák, Marian Kalina, Peter Šimon ml. V sezóne 2015/2016
v 4. lige sme sa umiestnili na 10. mieste viď priložená tabuľka.
Tabuľka súťaže - Základná časť po 22 kole
Por.
Mužstvo Zápasy
V
R
1 ŠKST Spišské Vlachy B
22
18
2 STŠK Obec Hrabušice A
22
17
3 OŠK Arnutovce A
22
15
4 Geológ Rožňava D
22
13
5 STK Gemerská Poloma A 22
11
6 TJ Baník Mlynky A
22
12
7 BBF Spišská Nová Ves B 22
8
8 ŠK MPC Sp. Nová Ves A 22
10
9 ŠK Harichovce A
22
8
10 ŠK Henckovce A
22
6
11 ŠK Jablonov n/Turňou B 22
2
12 S.T.K. Plešivec A
22
2
1
36
46
51

Šramko Boris
Breznen Ľubomír
Kušnier Jozef
Murza Štefan

ŠK Henckovce A
ŠK Henckovce A
ŠK Henckovce A
ŠK Henckovce A

V sezóne 2015/2016 v 5. lige sme sa
tabuľka.
Poradie
Družstvo OZ V
1. STK Honce A		
18 16
2. STK Gemerská Poloma B 18 16
3. TJ Tatran Betliar
18 12
4. TJ Lokomotíva Dedinky 18 9
5. 6 MSTO Dobšiná
18 9
6. 5 ŠK Henckovce B
18 8
7. ŠKST Gočovo 		
18 4
8. 10 S.T.K. Plešivec B
18 3
9. 8 STO Hrhov 		
18 3
10. 9 ŠKST Slavošovce
18 3

P
0
1
4
3
3
1
4
0
0
0
3
1

72
79
65
83

K Skóre
4
0
4
0
3
0
5
1
8
0
9
0
10
0
12
0
14
0
16
0
17
0
19
0
65
32
18
17

7
47
47
66

Body
258:138
242:154
256:140
212:184
217:179
197:199
196:200
206:190
175:221
161:235
138:258
118:278

204:59
140:172
86:152
96:212

P
58
57
56
50
47
47
42
42
38
34
29
27

90.28%
40.51%
27.69%
20.48%

Dňa 23.04.2016 sa uskutočnil v KD Henckovce
20. ročník tradičného turnaja troch starostov obcí
Henckovce, Gemerská Poloma, Betliar. Turnaj sa od
jeho vzniku koná striedavo v jednotlivých obciach po
ukončení sezóny, spravidla je tomu v mesiacoch apríl,
máj. Tento rok sa konal pod patronátom starostky obce
Henckovce. Na turnaji sa zúčastnilo 15 hráčov .
STK Gemerská Poloma
Leitner Walter
Trojan Michal
Trojan Jozef
Baláž Štefan
Ďurán Miloslav
Tatran Betliar
Šebesta Peter ml.
Árvay Ľubomír
Teraj Michal

ŠK Henckovce
Kolibárová Martina
Breznen Ľubomír
Kalina Marian
Šramko Boris
Murza Štefan
Fafrák Slavomír
Šimon Peter

umiestnili na 6. mieste viď priložená
R
1
1
4
1
0
1
4
2
0
0

P
1
1
2
8
9
9
10
13
15
15

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
243:81
231:93
231:93
158:166
163:161
148:176
127:197
125:199
92:232
102:222

Úspešnosť jednotlivých hráčov podľa konečného poradia,
percenta účasti na zápasoch,
počet odohratých zápasov, počet výhier, počet prehier, celkové
percento úspešnosti
15 Šimon Peter
ŠK Henckovce B 44.44 32 20 12 62.50
18 Murza Štefan ŠK Henckovce B 94.44 68 39 29 57.35
19 Fafrák Ivan
ŠK Henckovce B 75.00 54 30 24 55.56
23 Zagiba Ján
ŠK Henckovce B 100.00 72 36 36 50.00
44 Fafrák Slavomír ŠK Henckovce B 54.17 39 6 33 15.38
60 Kalina Marian ŠK Henckovce B 31.94 23 1 22 4.35

Body
51
51
46
37
36
35
30
26
24
24
Víťazami turnaja sa stal Ing. Boris Šramko z domáceho ŠK
Henckovce, druhé miesto obsadil Michal Teraj zo STO Tatran Betliar
a bronzovú medailu vybojovala Martina Kolibárová , ktorá na tomto
turnaji reprezentovala domáci ŠK Henckovce.
Tento turnaj ako tradične u nás v Henckovciach bol zorganizovaný na
veľmi dobrej úrovni za čo patrí poďakovanie pani starostke.
Členovia ŠK želajú všetkým príjemné a pokojné prežitie Vianočných
sviatkov, pevné zdravie a veľa šťastia do Nového roku 2017.
Ľubomír Breznen
predseda ŠK
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2016
Narodili sa
Vojtech Karallo
Frederik Holmok
Ján Karallo
Sebastian Tomi

Kde sa vzala,
tam sa vzala
a je tu – tá bába malá,
usmievavá, malučičká,
kto ju vidí – už ju hýčka
Vitajte medzi nami

Rozlúčili sme sa
Ondrej Ivan
Zuzana Ďurán Baštáková
Ján Bubenčík
Ján Fafrák
Anna Hudáková
Ondrej Leštach
Anna Šniererová
Anna Gallová

Slza smútku ticho tečie po tvári, bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný plameň
v srdci zahorí.
Pozostalým vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Uzavreli manželstvo
Robert Tóbis
Henrieta Cabanová

Ján Fafrák
Miroslava Piaterová
Dáša Pištová
Róbert Bubenčík
Usmievaj sa láska, bárs aj slzami,
keď mená dali sme si zámenou.
My dnes to zlaté slnce nad nami
vzali sme do dvoch našich prsteňov.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia

Pozvánka
na kultúrno-spoločenské podujania
v decembri 2016
lObec Henckovce a občianske združenie “BooBoo” klub
mladých v Henckovciach Vás srdečne pozývajú na Štefanskú
zábavu, ktorá sa uskutoční 25.decembra 2016 v Kultúrnom
dome v Henckovciach so začiatkom o 19.00 hod. Do tanca hrá
skupina Sako z Vlachova. Vstupné je 12 €. V cene je zahrnutá
večera, tombola a ½ l vína. Vstupenky si môžete zakúpiť na
Obecnom úrade.
lSilvestrovské varené víno a ohňostroj
Rozlúčka so starým rokom 2016 a privítanie Nového roka 2017
pred budovou Obecného úradu
lNovoročný stolnotenisový turnaj
Obec Henckovce a Športový klub Henckovce usporiadajú dňa
7. januára 2017 novoročný stolnotenisový turnaj so začiatkom o
09. 30 hod. v kultúrnom dome v Henckovciach

Životné jubileá oslávili
85 rokov
Zuzana Baštáková Ďuránová
Zuzana Hudáková
80 rokov
Mária Lazorová
Mária Szökeová
75 rokov
Emília Krčmárová
70 rokov
Ján Petergáč
Etela Madáčová
Viktória Nemcová
65 rokov
Božena Horváthová
Valéria Zagibová
Mária Kubaská Bobek
60 rokov
Štefan Bubenčík
Ľubomír Petergáč
Ondrej Bašták Ďurán
55 rokov
Belo Bubenčík
Viera Nemcová
50 rokov
Monika Tomiová
Blažena Dovcová
Ján Varga
Jarmila Benková
Ing. Tibor Krčmár
Iveta Šlebodová
Mária Lazorová
Život ako rieka beží,
nevráti sa do prameňa,
len čas ako žrebec svieži
roky v behu poznamená.
Život to je hora čistá,
objíma Ťa s dušou ticha,
ty to poznáš dozaista,
prečo v stromoch večnosť dýcha.
Život sú aj spevy sladké,
zlaté víno plné sily,
pripime s k …
by sme v zdraví dlho žili.
Srdečne blahoželáme.

HENCKOVSKÉ OZNAMY - občasník Obce Henckovce

 Vydavateľ: Obecný úrad Henckovce
 Informácie: Obecný úrad Henckovce čís. telefónu 058/7881263
 Tlač: Tlačiareň OTOPRINT, Rožňava
Radi príjmeme Vaše návrhy, námety a príspevky
do Henckovských oznamov

