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Šťastné a spokojné Vianočné sviatky
Veselý Silvester roku 2008,
Zdravie, šťastie a spokojnosť v roku 2009.

Čas vianoc - čas radosti a pokoja
Milí spoluobčania,
Opäť prichádzajú tie očarujúce sviatky, kedy sa ľudia snažia správať
ku sebe milšie, deti majú v očiach iskry radosti a všetci sú akosi viac
rozcítení ako vo všedné dni života. Všetci sa tešíme na chvíle pohody
v kruhu svojich najbližších, na sviatočnú atmosféru pokoja a mieru. V
každom z nás sú hlboko zakorenené spomienky na detstvo, keď sme v
kruhu rodiny obdivovali tú krásu voňavého ihličia, zažatých sviečok,
jagavých ozdôb, visiacich sladkostí a vianočných prekvapení. Tradície, zvyky odjakživa vytvárali ľudia. S láskou a porozumením sa
navzájom obracali jeden k druhému a mali radosť v ten sviatočný deň
už len z blízkosti a pohody. Každým rokom prepadáme aj my tejto atmosfére. V dnešných časoch však všetci žijeme akosi prirýchlo a stále
sa niekde ponáhľame. Neraz by sme sa aj chceli zastaviť, ale čosi nás
ženie vpred, ba dokonca máme pocit, že by sme niečo aj zmeškali. Ale
zamyslime sa, nie je to aj našou vinou? Medzi ľuďmi sa vytvárajú zlé
medziľudské vzťahy, neochota. Zastavme sa preto na chvíľu a porozmýšľajme, čím sme jeden druhému, čím sa navzájom obohacujeme?
Najkrajšie a láskou popretkávané vianoce budú bezpochyby najväčším
darčekom vtedy, ak si navzájom nájdeme čas pre seba. Pričiňme sa k
obnove vlastností akou je úcta a láska k druhým. Buďme si navzájom
vľúdnejší a pozornejší.
Veď želaním nás všetkých je žiť v spoločnosti, v ktorej teplé ľudské
slovo roztopí všetký ľad a mráz z medziľudských vzťahov, ktoré zapáli
horúci plameň lásky a humánnych ľudských činov,.
A práve v tieto dni nemôžeme zabudnúť na mnohých našich spoluobčanov , ľudí bez práce, nezamestnaných,odkázaných na pomoc
blízkych, tých, ktorí si v tomto roku musia spočítať, čo si budú môcť
dovoliť, ako sa budú musieť uskromniť a čo si budú musieť odoprieť.
Ale aj to sú Vianoce.
Želám Vám všetkým, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a pohode.
Aby Vianoce a celý nasledujúci rok boli ŠŤASTNĚ a VESELĚ.
Pri vstupe do Nového roku Vám úprimne ďakujem za Vašu pomoc a
spoluprácu, prajem všetkým dobré zdravie, úprimných priateľov, pohodu, životný optimizmus, aby ste boli šťastní, šťastie rozdávali a žili
pre radosť. Splnenie všetkých predsavzatí a túžob v novom roku 2009
Vám praje
Viera Nemcová, starostka obce

Vianoce, Nový rok
V súčasnosti sú Vianoce vnímané v kultúrnom svete ako sviatky
pokoja, mieru a rodiny. Vianočno obdobie sa začína Štedrým dňom
a končí sa na Troch kráľov, Pomenovanie Štedrý večer je najrozšírenejšie a patrí k najstarším. V Betleheme, v malom meste v Galilei sa
pred viac ako dvetisíc rokmi narodil syn tesára Jozefa a jeho snúbenice
Márie Ježiš Kristus. Obdobie medzi Vianocami a novým rokom patrí
k najbohatším na zvyky a tradície. Formálnym znakom vianočného
obdobia sú rôzne obyčajové a stravovacie zvyky.
Prvý január bol za Nový rok stanovený v roku 1582. Pápež Gregor
VIII. v súvislosti s úpravou kalendára, určil Nový rok na 1. januára.
Na základe ľudovej tradície sa v tento deň dodržiavajú osobitné zvyky.
Noc predchádzajúca Novému roku a celý sviatočný deň má zvláštnu
moc, ľudia veria, že po celý rok sa im bude dariť tak, ako si počínajú
na Nový rok. S Novým rokom sú spojené rôzne priania a želania, stal
sa slávnostným medzníkom našej celospoločenskej aktivity. Osobitný
význam má pre Slovenskú republiku, ktorá v tento deň oslavuje výročie svojho vzniku.

Pranostiky, ktoré súvisia s Vianocami a Novým rokom
−
−
−
−
−

Biele Vianoce, zelená Veľká noc
čierne Vianoce, biela Veľká noc
Keď na Vianoce pokryté sú polia snehom,
môžeš na Veľkú noc sedieť pod košatým stromom
Keď svätý Štefan blato vyfúkal,
bude pekná jar
Matej ľady láme, ak nemá čo lámať,
tak v marci ľad láme
Keď na narodenie Krista pršať začne,
za štyri týždne počasie bude mračné
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v
Henckovciach
Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach zasadalo
v roku 2008 spolu 10 krát
Na svojich zasadnutiach prijalo nasledovné uznesenia:
dňa 04. februára 2008:
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie:
správu o plnení uznesenia č. 13/OZ zo 17.12.2008
B/ súhlasí
s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2008.
C/ schvaľuje
1.) odpredaj obecného pozemku – druh pozemku „ zastavané plochy
a nádvoria“ vedeného na LV obce Henckovce č. 278, v katastrálnom
území obce Henckovcec, na parcele registra „ C „ parcelné číslo 201/2
o výmere 46 m2, v cene 50,- Sk za 1 m2, na základe geometrického
plánu č. 119/2007 zo dňa 22.11.2007, pre Mariana Tomiho, trvale bytom Henckovce s.č. 174.
2.) inventarizáciu obecného majetku k 31.12.2007
D/ zamieta
žiadosť Ivany Tomiovej, Henckovce č, 49 o pracovný pomer na 4 hodiny na poskytovanie opatrovateľskej služby pre jej manžela Rudolfa
Tomiho a to z dôvodu, že obec Henckovce nemá zriadenú opatrovateľskú službu a ani finančné prostriedky na poskytovanie takýchto služieb.
dňa 03. marca 2008:
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie:
1.)správu o plnení uznesenia č. 14/OZ zo 04.02.2008
2.)správu s jednania starostov obcí Henckovce, Nižná Slaná a Gočovo so zástupcami firmy Siderit s.r.o. Nižná Slaná vo veci nadmerného
znečisťovania životného prostredia exhalátmi spoločnosťou Siderit
s.r.o.Nižná Slaná.
B/ súhlasí
1.) s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2009
2.) s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2010
3.) s návrhom záverečného účtu za rok 2007
C/ schvaľuje
1.) rozpočet obce Henckovce na rok 2008
2.) Mareka Révaja za člena školskej rady materskej školy v Henckovciach, ako zástupcu OZ.
D/ ruší
starú nájomnú zmluvu s Ing. Štefanom Farkašovským na obecnú budovu so súpisným číslom 24 na základe vzájomnej dohody.
F/ doporučuje
1.) vyžiadať stanovisko Povodia Hrona k určeniu brehovej čiary a
ochranného pásma v okolí rieky Slanej
2.) vyžiadať stanoviská majiteľov pozemkov v okolí rieky Slanej a
Poľnohospodárskeho družstva Gemerskej Polome k vyjadreniu sa k
ceste v okolí rieky Slanej.
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje:
bezodplatný prevod 2 939 ks akcií Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s.Košice na obec Henckovce v menovitej hodnote jednej
akcie 1.000,- Sk.(slovom jedentisíc slovenských korún).
dňa 07. apríla 2008:
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie
1.) plnenie uznesení č. 15 a č.16 z 3.marca 2008
2.) správu hlavnej kontrolórky obce k plneniu rozpočtu a záverečnému
účtu obce Henckovce za rok 2007.
3.)pozvanie od obce Sájolaszlofalva z Maďarska na družobnú návštevu dňa 03.mája 2008
B/ Schvaľuje
1.) plnenie rozpočtu obce Henckovce za rok 2007
2.) záverečný účet obce Henckovce za rok 2007

3.) Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Henckovce.
4.) Zoznam pamätihodností obce Henckovce a vytvára odborne vedenú evidenciu pamätihodností obce Henckovce v súlade s § 14. ods.4
zákona č. 49/2002 Z.z. a to nasledovne:
1.rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých v Henckovciach z
13.storočia
2.kostol so zvonicou evanjelickej cirkvi a.v. Henckovce z 18 storočia
3.budova starej evanjelickej školy so súpisným číslom 57, postavená
v roku 1900.
C/ nesúhlasí
s vydaním osvedčenia o vlastníctve nehnuteľnosti v k.ú. obce Henckovce parc.č. 271/2 záhrada s výmerou 213 m2 podľa zamerania geometrickým plánom č. 89/2007 GEOPLÁN s.r.o. Rožňava zamerané
z mpč. 719/a vo vl.č.109, z mpč.721,729 vo vl. 32 v celosti pre Jána
Smereka rod. Smereka nar. 4.11.1945, r.č. 45.11.04/754, bytom Rožňava, Záhradnícka 1789/3 a jeho manželku Helenu Smerekovú, rod.
Ďuránová, nar. Dňa 23.12.1949, r.č.. 49-62.23/143, bytom Rožňava,
Záhradnícka 1789/3 a to na základe oprávnenej držby a vydržania.
Predmetný pozemok slúži ako prístupová cesta k poľnohospodárskym
pozemkom, vodnému toku, záhradám občanov, teda slúži vyššiemu
verejnému záujmu, ktorý je kladený pred záujem jednotlivcov.
D/ súhlasí
s vydaním osvedčenia o vlastníctve nehnuteľnosti v k.ú. Obce Henckovce parcela registra „E“ číslo 991, v lokalite Môrnisko o výmere
2967 m2 v celosti pre Jána Ďurána trvale bytom Henckovce č. 157 a
to na základe oprávnenej držby a vydržania, nakoľko tento pozemok
užívajú približne 70 rokov.
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ zriaďuje
v zmysle § 17 písm.b zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov výdajňu odberných oprávnení v
budove kultúrneho domu súp.č.60 na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva po nariadení mimoriadnych regulačných
opatrení počas krízovej situácie.
B/ schvaľuje
1.) za vedúcu výdajne odberných oprávnení p. Ivetu Dovcovú, bytom
Henckovce č.185
2.) za členov výdajne odberných oprávnení: Moniku Fafrákovú, bytom
Henckovce č.129
Zuzana Kalinovú, bytom Henckovce č. 170
dňa 12.mája 2008:
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie
plnenie uznesení č. 17. a 18/OZ zo 07. apríla 2008.
B/ schvaľuje
1.)Prenájom obecných nebytových priestorov v budove so súpis.číslom 24 parc.č. KN 99 o výmere 81 m2 pre Ing. Štefana Farkašovského
v cene 1.000,- SK/mesačne s účinnosťou od 01.01.2008 do času odpredania tejto budovy.
2.) zmenu výšky nájmu v „Zmluve o nájme obecného bytu“, ktorý sa
nachádza v budove bývalej školy so súpis. číslom 57 pre nájomkyňu
Martu Dovcovú.
3.) odmenu starostke obce vo výške 10 % zo súčtu platov za 1. štvrťrok
2008 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu funkcie.
C/ určuje
1.) výšku nájmu obecného bytu, ktorý sa nachádza v budove bývalej
školy so súp.číslom 57 pre nájomníčku Martu Dovcovú a to vo výške
65 % z maximálnej ceny nájmu bytu II. kategórie za mesiac ustanovenej Ministerstvom financií SR podľa § 11 ods.1 a § 20 ods.1 a 2
zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorích
predpisov.
OZ sa ďalej zaoberalo prípravou turistického výstupu na Lúšice dňa
17.mája 2008
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v
Henckovciach
dňa 16.júna 2008:
A/ berie na vedomie
plnenie uznesenia č. 19/OZ z 12. mája 2008.
B/ schvaľuje
čerpanie rozpočtu obce Henckovce za 1. štvrťrok 2008
C/ ukladá
účtovníčke Obecného úradu v Henckovciach pripravovať plnenie a
čerpanie rozpočtu obce Henckovce pravidelne za jednotlivé štvrťroky
do konca nasledujúceho mesiaca po ukončení príslušného štvrťroka,
to je do konca tohto mesiaca v ktorom bola štvrťročná úzavierka odovzdaná Daňovému úradu.
dňa 11.augusta 2008:
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie
plnenie uznesenia č. 20/OZ zo 16. júna 2008 a č. 21/OZ z 27. júna
2008
B/ schvaľuje
1.) čerpanie rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2008
2.) úpravu rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2008 nasledovne:
Úpravu rozpočtu navýšením :
v príjmovej časti:
217 000,- Sk
vo výdavkovej časti: 217 000,- Sk
Úprava sa prevádzala z dôvodu pridelených dotácií z ÚPSVaR na
aktivačné práce, hmotnú núdzu, detské prídavky pre záškolákov, na
regionálny rozvoj a refundácia oprávnených výdavkov na MŠ od Ministerstva výstavby.
Úpravu rozpočtu presunom medzi jednotlivými kapitolami a položkami vo výdavkovej časti.
C/ ukladá
1.) účtovníčke Obecného úradu v Henckovciach venovať maximálne
úsilie pri vymáhanie nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti, dani za psa
a poplatku za komunálny odpad za rok 2008 a predchádzajúce roky.
2.)Doručiť všetkým daňovníkom platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad.
3.) Pri vymáhaní nedoplatkov na daniach a poplatkoch postupovať
podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov to je podľa zákona č. 511/1992 Zb. Daňovým exekučným konaním.OZ sa zaoberalo
prípravou obecného futbalového turnaja dňa 16. augusta 2008
dňa 27.júna 2008:
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie
že za riaditeľku Materskej školy v Henckovciach bola zvolená školskou radou MŠ p. Miroslava Humeníková, bytom Gemerská Poloma,
ul. Lipová č.530.
B/ schvaľuje
za riaditeľku Materskej školy v Henckovciach p. Miroslavu Humeníkovú, bytom Gemerská Poloma, ul. Lipová č.530.
dňa 22. septembra 2008:
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie
1.) plnenie uznesenia č. 22/OZ z 11. augusta 2008.
2.)správu o výchovno-vzdelávacej činnosti predškolského zariadeniamaterskej školy v Henckovciach v školskom roku 2007/2008.
B/ schvaľuje
1.)Všeobecne záväzné nariadenie obce Henckovce č.1/2008 o poplatkoch v školstve.
2.)Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov škôl a školských zariadení v materskej škole v Henckovciach.
dňa 10. novembra 2008:
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie
plnenie uznesenia č. 23/OZ z 22. septembra 2008.

B/ schvaľuje
1.) Plnenie rozpočtu obce Henckovce za 3. štvrťrok 2008.
2.) p. Vieru Dovcovú, nar. 03.februára 1958 pracovníčku Obecného
úradu v Henckovciach na
osvedčovanie podpisov a listín.
3.) doplnkové dôchodkové pripoistenie pre pracovníkov obce vo výške
2 % z celkového objemu
zúčtovaných miezd s účinnosťou od 01.11.2008
4.) odpredaj obecného pozemku – druh pozemku“zastavané plochy
a nádvoria“ vedeného na LV obce Henckovce č.278, v katastrálnom
území obce Henckovce, na parcele registra „C“ parcel. číslo
201/3 o výmere 1 m2, v cene 50,-Sk za 1 m2, na základe geometrického plánu číslo 80/2008 zo dňa 21.júla 2008, overeného Správou
katastra 31. júla 2008 pod č.311/08, pre Mariana Tomiho nar. 02.apríla
1979, trvale bytom Henckovce s.č. 174.
C/ s ú h l a s í
1.) s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti
na rok 2009 č. 2/2008.
2.) s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a poplatku za komunálny
a drobný stavebný odpad č. 3/2008
dňa 08.decembra 2008:
Obecné zastuptiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie
plnenie uznesenia č. 24/OZ z 10, novembra 2008.
B/ schvaľuje:
1.) VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2009
2.) VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Poplatok za komunálny odpad na rok 2009 sa upravoval na 7 Eúr.
3.) druhú úpravu rozpočtu r.2008 a to nasledovne
1. navýšením : v príjmovej časti:
o 235.000,- Sk
vo výdavkovej časti: o 235.000,- Sk
Úprava sa prevádzala z dôvodu pridelených dotácií z ÚPSVaR na aktivačné práce, hmotnú
núdzu, detské prídavky pre záškolákov, na regionálny rozvoj a akcie od
Vodárenskej
spoločnosti.
2. presunom medzi jednotlivými kapitolami a položkami:
OZ sa ďalej zaoberalo prípravou inventarizácie v Materskej škole k
31.12.2008

Čo sa v tomto roku v obci urobilo :
−

previedla sa komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu v celkovej hodnote 232 tis SK

−

v Kultúrnom dome sa vybrúsili a nalakovali parkety, vymaľovali
sa priestory Kultúrneho domu, osadili sa nové žalúzie.

−

V materskej škole sa urobil nový chodník so zámkovej dlažby.

−

V budove Obecného úradu sa na chodbe položila nová dlažba a
vymenili sa vchodové dvere

−

zakúpila sa vianočná výzdoba

−

zakúpil sa do budovy Obecného úradu nový kotol na vykurovanie

−

osadili sa nové lavičky a vymenili dosky na starých lavičkách
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Čo priniesol rok 2008 a čo sa udialo v Henckovciach...
Deň víťazstva
Dňa 8.mája sme si kladením vencov k pamätnej tabuli na Kultúrnom
dome a pri pamätníku padlých na Pališove spoločne s členmi Zväzu
protifašistických bojovníkov v Henckovciach pripomenuli 63. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny. Odkaz víťazstva a oslobodenia nestratili
ani dnes na aktuálnosti a preto si chráňme a vážme draho vykúpený
mier. Položením vencov sa skláňame k úcte a vzdávame hold padlým
za našu slobodu.
Cezhraničná partnerská spolupráca – návšteva družobnej obce Sájolászlofalva v Maďarsku.
Na pozvanie družobnej obce Sájolászlofalva v Maďarsku sa uskutočnila 3. mája 2008 priateľská návšteva zástupcov obce Henckovce
v družobnej obci. Obec Henckovce zastupovali poslanci obce, ale aj
občania obce, ktorí prejavili záujem o návštevu. V obci Sájolászlofalva sa nám dostalo milého privítania ako aj bohatého kultúrneho
programu.
Pozreli sme si vinice ale aj vinné pivnice. Povozili sme sa na koči a
pozreli výstup cvičených psov. Pozreli sme si celú obec Sájolászlofalva. Po posedení a výmene skúseností v kultúrnom dome sme sa
našim hostiteľom poďakovali za bohaté pohostenie a príjemne strávený deň.

komisiou a pracovníkmi obce, ale aj ochotnými občanmi obce pripravili toto športové podujatie. Na chate na Kováčovej bol zraz všetkých
turistov, kde na nich čakal chutný guláš, občerstveie, rôzne súťaže a
bohatá tombola. Najzaujímavejšia discíplína bola hádzanie medicimbalom. Pekným spestrením výstupu boli kone Maroša Leštacha, na
ktorých sme sa aj povozili. Výstupu sa zúčastnili turisti z obce a z
okolia, ktorí dostali účastnícky list..
Poďakovanie za úspešný priebeh 9. ročníka výstupu na Lúšice patrí
organizátorom podujatia, skvelej kuchárskej partii, sponzorom do cien
tomboly, ako aj všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili.

10. jubilejný ročník turistického výstupu na Lúšice sa
uskutoční 2. mája 2009, na ktorý Vás už teraz srdečne pozývame v čo najväčšom počte.

9. ročník hviezdicového výstupu na Lúšice
17. máj 2008 patril 9. ročníku turistického výstupu na kopec “Lúšice”,
ktorý sa už stal miestnou tradíciou. Kopec “Lúšice sa nachádza medzi
Nižnoslanským a Polomským chotárom a dá sa na neho vystúpiť, z polomskej, henckovskej a nižnoslanskej strany. Práve preto dostal výstup
názov hviezdicový. Obecné zastupiteľstvo v spolupráci s kutúrnou

Deň matiek – prijatie zástupcov družobnej obce Sájolászlofalva v
Henckovciach
Mesiac máj uznávaný ako mesiac lásky ale aj mesiac v ktorom si pripomíname celonárodný sviatok “Dňa matiek” .
“Matka, mama, mamka, mamička ” - to najkrajšie čarovné slovo,
ktoré vysloviť prv než vieme chodiť. Mama, ktorá nám dala to najcenejšie život. Matka, ktorá nám svojou usilovnosťou a pracovitosťou
išla vzorom a snažila sa nám dať všetko čo má. Matka nás naučila
milovať sa navzájom, všímať si ľudí okolo seba,nebyť ľahostajným
voči ich boestiach. Naučila nás vnímať premeny v prírode i živote.
Také sú naše matky. Ďakujeme im za jedinečnosť, ďakujeme za život,
ďakujeme za lásku. .
V obci sme si tento sviatok pripomenuli 24. mája 2008 . Na počesť všetkých žien a matiek sme v Kultúrnom dome v Henckovciach
pripravili bohatý kultúrny program, ako poďakovanie za to, že sú a za
ich nekonečnú lásku a starostlivosť.
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Naše mamky srdečne pozdravili deti z materskej školy s kytičkou tanca, piesní a básničiek. O spestrenie programu sa postarala folklórna
skupina Dolina z Gemerskej Polomy, ktorá navodila pravú ľudovo-dedinskú atmosféru. Zlatým klincom programu na počesť “Dňa matiek”
bolo spevácke vystúpenie sestier Kováčových z Gemerskej Polomy v
miestnom evanjelickom kostole, ktoré pohladilo duše nás všetkých.
Pri príležitosti “Dňa matiek” sme pozvali do našej obce zástupcov družobnej obce Sájolászlofalva z Maďarska. Návšteva si prezrela obec,
pozrela kultúrny program. Srdečné poďakovanie za občerstvenie a kultúrny program bolo pre nás najväčšou odmenou.

Obecný futbalový turnaj
16. august 2008
Už dlhé roky sa stal tradíciou futbalový turnaj na ihrisku za vodou. Je
to mimoriadna obecná akcia kde sa stretnú terajší občania ale aj naši
rodáci. Aj keď nám počasie veľmi neprialo futbalový turnaj sa konal.
Súťažilo sa o sud piva pre dospelých a basu malinkovky pre mladší
dorast. Družstvá boli zložené z domácich hráčov ale aj z rodákov a ich
potomkov, /ktorí sa radi vracajú do rodnej obce. Pre všetkých účastníkov turnaja ako aj divákov bol pripravený kotlíkový guláš, občerstvenie a bohatá tombola.
Súťažili tieto družstvá: Kategória dospelých:
			
			
			

1. O 5 minút 12

2. TJ ČUČOBEND Gemerská Poloma

Kategória mladší dorast:
1. Hladoši

			
2. Kurací diabli
Víťazom turnaja sa stalo družstvo “O 5 minút 12” v tomto zložení: Štefan Grančák, Lukáš Vician, Slavo Fafrák, Roman Nemec, Peter Šimon
st., Pavol Lukáč, Jaroslav Gallo.
Odmenou im bol sud piva o ktorý sa podelili s ostatnými účastníkmii
turnaja.
V kategórii mladší dorast zvíťazilo družstvo “ Hladoši” v tomto zložení: Peter Šimon ml, Michal Fafrák, Michaela Dovcová, Petra Šimonová, Dominik Leštach, Patrik Leštach, Maroš Dovec, Matúš Kušnier.
Odmenou im bola basa malinkovky.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Peter Šimon st.
Aj keď počasie nebolo práve najlepšie, ale atmosféra na turnaji bola
skvelá a práve táto bola našou najlepšou odmenou.
Poďakovanie patrí všetkých organizátorom, kuchárskemu teamu ale aj
účastníkom turnaja.
Pokračovanie na 6. str.
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Čo priniesol rok 2008 a čo sa udialo v Henckovciach...
Pokračovanie z 5. str.

Spomienka na 64. výročie Slovenského národného povstania
V tomto roku sme si pripomenuli už 64. výročie SNP, ktoré tvorí vrcholnú etapu národno-oslobodzovacieho hnutia slovenského národa.
Zástupcovia Obce a Zväzu protifašistických bojovníkov v Henckovciach sa stretli 28. augusta 2008, aby slávnostným položením vencov k
Pamätnej tabuli na kultúrnom dome a k Pamätníku padlých na Pališove vzdali hold tým, ktorí v tomto povstaní tvorili ohnivko v celej reťazi odhodlaných bojovníkov za lepší a spravodlivejší život. Slovenský
ľud povstal do rozhodného boja proti nepriateľovi a svojim jrdinským
vystúpením dal celému svetu najavo, že nemá a nikdy nebude mať
nič spoločné s režimom, ktorý zapredal zem najväčšiemu nepriateľovi
ľudstva – hitlerovskému fašizmu.
Pri pamätníku padlých sa pietny akt uskutočnil spoločne so zástupcami
obce Nižná Slaná.
Na počesť SNP bola zapálená táborová vatra, o ktorú sa postarala mládež obce v spolupráci s Obecným úradom, za čo všetkým patrí poďakovanie.

Október – mesiac úcty k starším

Milí spoluobčania, prešli ste jarou i letom svojho života, nadišla jeseň.
Vo vlasoch sa objavil biely poprašok, tvár poznačili vrásky – stopy
všetkého čo Vás doteraz postretlo . Prežili sta rozličné chvíle, ťažké
alej aj veselé. Od detstva sta privykali tvrdej práci.Ale aj v ťažkých
životných chvíľach ste dokázali prebudiť túžbu po krajšom a šťastnejšom živote. No Vy ani dnes nestojíte bokom, nie je Vám ľahostajné
dianie v obci a živo sa zaujímate o jej problémy. Obec aj naďalej ráta
s Vašou účasťou, radami a pomocou.
Práve 26. október 2008 bol v našej obci venovaný Vám. V rámci Mesiaca úcty k starším sme Vám chceli pripomenúť, že na Vás nezabúdame, že si Vážime statočnú prácu, ktorú ste vykonali. Prajeme Vám
nech je Váš život naplnený dobrým zdravím, priaznivým ovzduším a
spokojnosťou.
V kultúrnom dome dome sa na Vašu počesť uskutočnili oslavy “Mesiaca úcty k starším”.
O bohatý kutlúrny program sa postarali deti z Materskej školy v Henckovciach, ktoré svojim pekným programom obohatili toto kultúrne
podujatie a členovia folklórnej skupiny Haviar Štefan Lipták s partnerkou, ktoré svojimi ukážkami tancov z celého Slovenska potešili
všetkých prítomných.

Keď spokojnosť si našiel v starobe,
máš poklad, čo Ti dáva sladký spánok,
a máš i vonné masti v nádobe
zašlých starostí, letných radovánok.
Už radšej pomlčíš o chorobe
a o trýzni, čo ovláda Ti spánok,
keď spokojnosť si našiel v starobe,
máš poklad, čo Ti dáva sladký spánok.
210. výročie vysviacky evanjelického a.v. Kostola
Prvú novembrovú nedeľu 2.11.2008 sme si v evanjelickom kostole a.v.
pripomenuli 210. výročie vysvätenia tohto kostola, ktorý je vzácnou
kutúrnou pamiatkou.
Na počesť tejto mimoriadnej udalosti sa uskutočnili oslavy v evanjlickom a.v. kostole v Henckovciach, ktorej sa zúčastnili generálny biskup Mgr. Miloš Klátik PhD. s manželkou, predchádzajúci farári Mgr.
Milan Drobný a Mgr.Belo Húska, zástupcovia okolitých farností a
zástupcovia obce. O dôstojný priebeh tejto slávnosti sa postaral p.farár
Miroslav Maťo a členky cirkevného zboru – fílie v Henckovciach, za
čo im patrí úprimné poďakovanie.
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Je veľa zemí na svete, veľa krajín, ale len jedna je taká. Jediná. Len jedna malá rozlohou, veľká srdcom, bohatá umením svojho ľudu, rosou
života – naše Slovensko. A v náručí tejto krajiny je aj naša obec Henckovce. Henckovce vznikli v polovici 15. storočia na valašskom práve.
Prvá písomná zmienka sa zachovala roku 1470. kedy vznikla osada
Henczkó, ktorá koncom 15 storočia splynul a s obcou Hermanovce,
ktorá vznikla v druhej polovici 13. storočia.. Bola poddanskou dedinou Bebekovcou a nneskôr Andrásšiovcov. A práve v strede tejto obci
v roku 1798 vyrástol tento evanjelický barokovo-klasicistický kostol.
Jeho interiér zdobí barokovo-rokokový oltár a kazateľnica z druhej polovice 18. storočia. Neskôr bola vedľa kostola postavená drevená a neskôr murovaná zvonica. Kostol bol postavený na základe tolerančného
patentu bez veže a zvonov a oltárny obraz maľoval Karol Schablík, bývalý profesor kreslenia na gymnáziu. Bol postavený z mozoľov našich
predkov, ktorí túžili mať svoj vlastný svätostánok, svoju útechu.
Dňa 2.11.2008 sme si pripomenuli 210 výročie postavenia a vysviacky tohto pekného kostola. Za toto dlhé obdobie pretieklo obcou veľa
vody, obyvatelia prekonali strašné choroby ako aj zlých pánov. Obec
sa rozrástla, zmodernizovala, ale tento kostol vždy tvorí dominantu
a základ našej obce. Práve tohto roku bol viditeľne skrášlený novou
omietkou a chodníkom a to zásluhou nášho cirkevného zboru- fílie v
Henckovciach, ale hlavne zásluhou našich obetavých žien, ktorým v
mene občanov našej obce ďakujem a vyslovujem hlboké uznanie. Vo
vnútri srdca každý z nás musí cítiť uspokojenie a radosť, že sme tiež
nestáli bokom, ale snažili sme sa prispieť aspoň troškou pri jeho zveľaďovaní.
Hlásiť sa k niekomu a niečomu, patriť niekam, mať niekde svoj korene
to znamená aj poznať históriu svojej obce a jej okolia. Vážiť si prácu
tých, ktorí kamienok po kamienku skladali a skladajú mozaiku našej
minulosti, odkrývajú nepoznané pre nás, aj pre tých čo budú po nás.
Tento sviatok sme oslávili spolu s tými, ktorí majú zásluhu na tom,
že tento kostol stojí a plní si svoju funkciu pri náboženských obradoch
a poskytuje duchovnú útechu pre veriacich.
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210. výročie posvätenia chrámu Božieho v Henckovciach
V čase, keď sa väčšina obyvateľstva Slovenska snažila o to,
aby sa dostali na miesta odpočinku svojich blízky a zapálili sviecu
na ich hrobe, sa v Združenom cirkevnom zbore ECAV na Slovensku
Nižná Slaná – Kobeliarovo konala milá slávnosť. Evanjelici v tomto
cirkevnom zbore si pripomenuli 210. výročie posvätenia chrámu Božieho vo fílii Henckovce.
Evanjelici v obci Henckovce boli už v období rekatolizácie,
súčasťou artikulárneho zboru v Nižnej Slanej, čo im umožnilo udržať
si aj v období silnejúcej protireformačnej snahy evanjelickú identitu.
Ako hovorí zborová kronika: Až v roku 1706 zbor v Henckovciach
oslobodil Barón Andrássy od katolíckej fary v Polome a pripojil ho
k nižno-slanskému cirkevnému zboru.
Evanjelici v Henckovciach si v  roku 1798 dokončili svoj
vlastný stánok Boží, ktorý bol vystavený v barokovo-klasicistickom
štýle. Zaujímavosťou tohto kostola je aj to, že jeho nádherný interiér
je pôvodný a je dielom domácich majstrov. I samotný organ, ktorý
je v súčasnej dobe pred generálnou opravou, je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka a pochádza z obdobia ešte pred stavbou kostola. Evanjelici v Henckovciach napriek tomu, že boli súčasťou zboru
v Nižnej Slanej, dokázali si vystavať a udržať i vlastnú školu, ktorá
však v období znárodňovania prešla pod štátnu správu. Radostným
okamihom evanjelikov v Henckovciach bolo aj to, že si mohli práve
v tomto jubilejnom roku opraviť vonkajšiu fasádu tohto krásneho kostolíka. Oprava kostola bola zabezpečená z milodarov domácich viery,
za pomoci prostriedkov z generálnej podporovne, Košického samosprávneho kraja, ale predovšetkým za pomoci OZ Združenia evanjelický žien v Henckovciach, ktoré sa najviac podieľalo na financovaní
opravy kostola.
Tejto radostnej udalosti, pamiatky posvätenia chrámu Božieho, sa zúčastnil aj dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik PhD. so svojou manželkou, biskupskou kaplánkou Mgr. Oľgou
Klátikovou. Brat generálny biskup poslúžil pri tejto príležitosti zvesťou Božieho slova. K prítomným sa prihovoril posolstvom na základe
slov z Jeremiášovho proroctva 31 kapitoly 3 – 6 verša, v ktorom poukazoval na Božiu milosť ako prejav Božej lásky, ktorá sa prejavila
v minulosti a má perspektívu aj pre súčasné pokolenie. Na liturgii sa
podieľali farári zo susedných zborov (Mgr. Darina Basariková, Mgr.
Radoslav Naď) ako aj bývalí farári, ktorí pôsobili v CZ (Mgr. Milan
Drobný, Mgr. Belo Húska).
Cirkevný zbor chce v budúcnosti i napriek ťažkostiam, ako
sú vysoká nezamestnanosť v regióne, odliv strednej a mladej generácie z tejto oblasti, nadviazať na vieru otcov a budovať naďalej tento
zbor, čo je viditeľné aj na tom, že práve v Henckovskom kostole sa
v poslednú nedeľu po Trojici konala slávnosť konfirmácie po takmer
30 rokoch. Chceme takto vyjadriť vďaku predovšetkým nášmu nebeskému Otcovi za to, že nás stále požehnáva a jeho milosť je stále
aktuálna i pre naše pokolenie a zároveň Ho prosíme o to, aby Svojím
Duchom privádzal spiacich k viere, aby sa priznali k tomu, za čo naši
otcovia trpeli a neraz i svoj život položili.
						
		
mm
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Životné prostredie okolo nás
Obec Henckovce je síce malá obec, ale nachádza sa v krásnom prírodnom prostredí, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Aby sa toto životné
prostredi udržiavalo a zlepšovalo, obec vynakladá nemalé prostriedky,
ktoré investuje do zberu a odvozu domového odpadu prostredníctvom
Kuka nádob či veľkoobjemových kontajnerov, kam väčšina disciplinovaných občanov odváža komunálny odpad. Veľa domácností sa zapojilo aj do separovaného zberu, čo veľmu oceňujeme.
Keď sa však prejdeme po okolí obce zistíme, že nie všetci obyvatelia
sa správajú takto ohľaduplne voči životnému prostredieu a spoluobčanov. Okolie je znečistené ilegálnymi skládkami a veľkým neporiadkom okolo kontajnera, ktorý sa nachádza pod Vodojemom, lebo občania často nevysypú odpad do kontajnera ale vedľa. Často sa stáva, že
odpad sa nájde aj v potoku, ktorý preteká cez obec a aj v rieke Slanej.
No najviac je sypaný pod železničný most, kde sa odpadom zasypal aj
vodovod, čo v prípade poruchy narobí vážne problémy.
Ľudia, ktorí takto konajú si neuvedomujú, že žijeme v dvadsiatoprvom storočí, kde ochrana životného prostredia patrí k prioritám civilizovanej spoločnosti. Svojou bezohľadnosťou nielen znepríjemňujú
život svojim spoluobčanom, ale znehodnocujú životné prostredie aj
svojim deťom či vnukom. Chcete vari, aby po nás zostala obec obklopená smetiskami?
Na takéto počínanie však pamätá aj zákon, a to zákon 223/2001 Z.z. o
odpadoch, ktorý v § 80 – priestupky hovorí:“ Priestupku sa dopúšťa ten, kto uloží odpad na iné miesto než na
miesto určené obcou”. Za takýto priestupok možno uložiť pokutu do
výšky 5.000,- Sk.
“ Priestupku sa dopúšťa ten, kto nakladá so stavebným odpadom alebo s odpadom po demolácii v rozpore s § 40c zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch” . Za takýto priestupok možno uložiť pokutu do výšky
20.000,- Sk.
Obec Henckovce sa bude venovať sledovaniu dodržiavania tohto zákona. Zároveň prosí všetkých, ktorým záleží na ochrane životného
prostredia, aby boli nápomocní a svojimi konkrétnymi upozorneniami
pomáhali odhaľovať bezohľadných ľudí.
Sme presvedčení, že chceme žiť v zdravom prostredí a toto ešte zveľadené zanechať našim deťom.

Z Henckovského nárečia
apatieka – lekáreň
bašík - strýko
burgondia - kŕmna repa
bachteren – železničná stanica
boška – sud
capne - stúpi
dach - strecha
dížďovka – dažďovka
díle – drevená dlážka
gôla – bocian
grabať - chmátať
chasen - osoh
fiškál – právnik
haras – priadza
harnágla – ihlica do vlasov
hinta - hojdačka
kakaš – kohút
kamizol - sukňa
kančôv - konvica
kälšík – mať výdavok
krešu – oslovenie chlapov v krčme
klochtiť - variť
kostovať - stravovať
krochmál – škrob
kodník – chodník

kuläga - bakuľa
korhaus - nemocnica
krašún - vianoce
lúšävka – gumipuška, prak
mištôka -miska
mlatok - kladivo
mutvica – habarka
molha -hmla
môres – výchova
nátôn – veľký peň na rúbanie dreva
obciechať – kárať, haniť
pantlík – stuha
pencurák – hríb, dubák
pokrôvec – ručne tkaný koberček
prieluba – vysekáná diera v ľade
na potoku
pudelär – peňaženka
putinka – nádoba na solenie
mäsa
ringišpír - kolotoč
rajbnutý – šibnutý
rajtopík – hlinená nádoba na
mlieko
rendešne - vďačne
rôdle -sane
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Voňavé a liečivé VIANOCE
Vianoce, Sviatky pokoja, šťastia a radosti, ktoré rozochvejú duše detí
i dospelých, Kresťanské sviatky Božieho narodenia opradené čarom
rôznych zvykov, piesní, kolied, povier a nespočetných vôní – vône
ihličia, vône pečiva, kapustnice a lásky.
Už niekoľko dní pred tým, než si rodina zasadne k bohato prestretému štedrovečernému stolu rozvoniava dom vôňou domáceho i cudzokrajného korenia, ktoré od nepamäti malo predovšetkým liečivé
účinky, iste aj vy súhlasíte s tým, že kuchyňa je vlastne malá lekáreň.
Správna kuchyňa totiž udržiava zdravých pri zdraví a chorých lieči.
Veru je to tak. To by malo platiť aj počas Vianoc. Aby Vianoce neskončili žlčníkovým záchvatom a jedením syntetických látok uľahčujúcim trávenie (PANKREOLANU, FEBICHOLU a pod.). Siahnime
radšej po koreninách, pretože tieto zvyšujú tvorbu žalúdočných štiav,
podporujú trávenie, pôsobia protikŕčovo a mnohé zvyšujú tvorbu a vylučovanie žlče, ktorá je potrebná na trávenie tukov. Majú tiež antibakteriálny účinok. Takže vo vianočnom pečive majú dvojaký význam.
Jednak zlepšujú a upravujú chuť pečiva a súčasne uľahčujú trávenie
a vylučovanie škodlivých látok z organizmu. Medzi známe a obľúbené patrí najmä vanilka. Je to vlastne orchidea, z ktorej používame
plody. Má všestranné využitie. Je to najjemnejšie korenie, kráľovná
všetkých sladkostí. Obsahuje cukry, tuky a minerálne látky. Obľúbené
vianočné koreniny sú tiež klinčeky, škorica, badyán (hviezdny aníz).
Toto korenie je súčasťou perníkového korenia. Z domáceho korenia
je to najmä fenykel, aníz, koriander, ktoré sa tiež používajú aj na
zmiernenie kašľa.
•
Ako požívať korenie ?
Najlepšie je korenie drviť si doma. Jeho vôňa je potom silnejšia a čerstvejšia.
Popri množstve dobrého mäska, klobás a iných zabíjačkových dobrôt,
ktoré nepredstavujú to najzdravšie v našej strave, by na vianočnom
stole nemalo chýbať minimálne rovnaké množstvo ovocia, pretože aj
ovocie sú liečivé rastliny.
•
Ktoré ovocie by to malo byť a prečo?
Najhodnotnejšie pre zdravie sú jablká. Sú ideálnym ovocím pre
žalúdok a črevá (väčšina týchto látok sa nachádza v šupke). Chráni pred žalúdočnými vredmi, a to najmä vtedy, ak užívame lieky
proti bolestiam alebo proti reumatizmu. Sú mierne močopudné,
preto sú vhodné pri zápale močového mechúra, alu u ľudí, ktorí
majú málo žalúdočných štiav, môžu vyvolať bolesti.
Ideálne pre ľudí s citlivým žalúdkom sú aj hrušky. Majú málo kyselín,
veľa ovocného cukru a preto sú veľmi vhodné v rekonvalescencii a na
posilnenie organizmu. Sú však chudobné na vitamíny a nevhodné pri
podráždení močového mechúra. Ale vynikajúco vedia prečistiť organizmus. Obsahujú veľa draslíka, ktoré viaže na seba ťažké kovy, a tak
sa ľahko vylučujú z tela von.
Banány - jeden banán denne znižuje riziko rakoviny čriev pre vysoký obsah škrobu. Okrem toho obsahuje veľa draslíka a horčíka. Sú
ideálnym zdrojom energie, pôsobia uspokojujúco pri žalúdočných a
črevných chorobách.
Broskyne – vraj vedia znížiť riziko rakoviny, najmä v ústach.
Pred rakovinou čriev chránia aj slivky (môžu byť aj sušené), pretože
obsahujú veľa vláknin, ktoré odstránia z tela rakovinotvorné látky. Sú
aj šetrným preháňavžm prostriedkom a jediným ovocím s obsahom vitamínu E, ktorý okrem iného chráni pečeň, srdce pred arteriosklerózou
a infarktom. Slivky treba pred jedením dôkladne umyť, pretože často
majú na povrchu mikróby kvasenia a tie spôsobujú nadúvanie.
Pomaranče vraj denne vedia znížiť riziko infarktu, majú taký vysoký obsah vitamínu C, že jeden stačí pokryť dennú spotrebu dospelého
človeka (preto by ich mali konzumovať najmä fajčiari – nikotín totiž
odoberá telu vitamín C), chráni tiež cievy pred sklerotickými zmenami. Sú dôležité pre krvotvorbu. Ovocné kyseliny pomarančov však
môže vyvolať žalúdočné ťažkosti.
Príbuzný graperfruit obsahuje tiež dosť vitamínu C, ale ostatných
málo a málo aj minerálnych látok.
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Má látky znižujúce obsah cholesterolu, pôsobí povzbudzujúco na trávenie a chuť do jedla.
Hrozno – z liečiteľskej stránky má veľa predností. Má vraj schopnosť posilňovať imunitný systém a kyseliny pôsobia blahodarne na
pečeň, obličky, črevný trakt a tvorbu krvi. Má veľa draslíka, vápnika a
cukrov, preto vie rýchlo doplniť telesnú energiu. Pre obsah cukrov nie
je najvhodnejší pre diabetikov, inak je to jedno z najzdravších ovocí.
Hrozno treba dôkladne pred konzumáciou umyť, býva znečistené och
ochranných prostriedkov.
Ananás – cudzinec s indianskym menom. Obsahuje veľa ovocných kyselín, preto nie je najvhodnejší pre každého, ale obsahuje veľa
enzýmov, a tým je výnimočný, ako jediné ovocie obsahuje enzým, ktorý štiepi v žalúdku bielkoviny, čím vyvovláva pocit nasýtenosti, bráni
ukladaniu podkožného tuku a šťava vyplavuje z organizmu vodu, preto je ideálny na odtučňovacie kúry. (J.Kresánek, Naše liečivé rastliny
6/96).
No čo vy na to? Je nevyhnutné kupovať v lekárni drahé komplexy vitamínov a minerálnych látok, keď naša záhrada plným priehrštím ponúka skvelé lieky v prírodnej podobe.

K vianočnej pohode

* Babka príde do kostola a spomenie si, že zabudla vypnúť varič.
Hneď sa začne modliť:
-Anjeličku môj strážničku opatruj mi dvojplatničku, prepni ju z tej
šestky na jedničku.
*
Jožko sa pred Vianocami modlí k Ježiškovi. Pri modlitbe ešte
hlasno dodá:
− a preto milý Ježiško, pod stromček mi dones bycikel.
− Prečo tak kričís? Ježiško predsa nie je hluchý! Karhá ho sestra.
− Ježiško nie, ale babička áno.
•

Dievčatko píše Pánu Bohu:
- Mílý Pánbožko, sú chlapci lepší ako dievčatá? Viem, že si chlapec, ale skús byť fér.

•

Tetka Zuza sa na Vianoce ponáhľa do kostola, pridá sa k nej Mara
a prihovorí sa: - Tetka a čo tá šunka pod pazuchou?
- Kristepane, a spevník je v kapustnici.

•

Dežo trasú sa mi ruky – vraví Gejza
- Tak si daj stabilizátor!
- A to je čo?
- Deci borovičky

•

Sťažuje sa pán v domove dôchodcov na svoju manželu
- Nevadí, že fajčí moje cigarety, pije moju slivovicu a berie mi
dôchodok, ale keď si sadne k obedu a smeje sa na mňa mijimi
vlastnými zubami, tak to je už veľa!

Ďumbierový likér
60g ďumbieru, 7 dcl koňaku, 200 g medu, 0,5 dcl vody
Ďumbier obielime, pokrájame na malé kúsky, ktoré
vysypeme do skleneného pohára a zalejeme koňakom. Pevne
uzatvoríme a necháme 8 dní vylúhovať. Občas poharom

dobre potrasieme. Koňak potom scedíme, ďumbier zmiešame
s medom a s vodou, necháme prejsť varom a vychladíme.
túto zmes znovu zalejeme s knakom, premiešame, aby sa
med roztopil, a nalejeme do fľaše. V dobre uzatvorenej fľaši
likér vydrží i niekoľko mesiacov.

Prečo pijeme?

Na uvoľnenie, úľavu, radosť, eufóriu. Pitie alkoholu symbolizuje spoločenskú solidaritu, dobrú vôľu stretávať sa s ľuďmi. Pitie alkoholu je
spojené so svetskými alebo náboženskými obradmi.
Znaky závislosti od alkoholu.
Zvýšenie druhov konzumovaných alkoholických nápojov. Prevaha pitia nad inými aktivitami. Potreba zvyšovať dávky. Stále nutkanie piť.
Vyhýbanie sa abstinencii ďalším pitím.
Účinky alkoholu na ľudský organizmus.
Obsah alkoholu v krvi – účinnok (1 promile)
0,3 – zhovorčivosť, spokojnosť sám so sebou
0,5 – neschopnosť viesť motorové vozidlo
0,8 – zlyhanie koordinácie pohybov, kolísavá chôdza
1,0- podnapitosť, zbavenie sa zábran, zreteľné tackanie
1,5 – strata sebakontroly
2,0 – opitosť, probléme s orientáciou, stavy strachu, agresivita
3,0 – medzery v pamäti, poruchy dýchania a srdcovej činnosti
4,0-5,0 – bezvedomie, zastavenie dýchania

Mladý človek v pätnástich rokoch sa môže stať závislým od alkoholu
asi dvakrát rýchlejšie ako v dvadsiatichpiatich rokoch.
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Vznik a vývoj štedrovečerných jedál
Úroveň slovenskej ľudovej stravy prešla veľkými zmenami.
V minulosti stará štedrovečerná hostina mala svoje ustálené poradie.
Na štedrovečerné obradné jedlá sa viažu zvyky a povery. Ako napríklad: zo štedrovečerných jedál, každý musel jesť alebo ich aspoň
ochutnať. Symbolizovalo to poriadok, disciplínu a spolupatričnosť,
pokojné spolunažívanie rodiny. Tento pekný zvyk bol v slovenských
rodinách samozrejmosťou. Keď niektorý člen rodiny sa nemohol zo
závažných príčin zúčastniť štedrovečernej hostiny, gazdiná prestrela
miesto i pre neho, ktoré ostalo pri stole prázdne. To svedčí o súdržnosti a vzájomnej úcte v rodine.
Štedrovečerná hostina mala svoje špecifické poradie jedál. Dodnes zachovanou tradíciou tejto večere je štedro prestretý stôl. Štedrovečerná
hostina sa začala prípitkom. Každý člen rodiny bol povinný pripiť si
a takto si zabezpečiť zdravie na nasledujúci rok. Na Štedrý večer sa
vypité víno mení na krv. Pri prípitku si chlapi i ženy pozerali do očí
a v duchu si priali, aby celá rodina aj o rok mohla byť takto spolu.
Veľký význam malo konzumovanie medu, pripisovala sa mu magická sila, ktorá posilňovala lásku a dobré vzťahy v rodine. Za obradné
jedlo sa pokladal cesnak, pripisuje sa mu magická liečivá vlastnosť.
Kto sa na Vianoce najedol cesnaku, zabezpečil si na celý rok zdravie
a dostatok síl. Cesnak odháňa sedmoraké choroby a ochraňuje človeka
pre rôznymi neduhmi. Po spomínaných pokrmoch prišla na rad kapustnica (jucha), do ktorej sa pridávali sušené huby, ktoré jej dávali
svojskú chuť. V poslednom čase sa stali populárne pôstne ryby čiže
kapre a zemiakový šalát. Podľa doteraz známych údajov môžeme
konštatovať, že v staršej strave nášho ľudu veľmi významnú úlohu
mali obilniny. Pod sviatočný obrus sa kládli zrnká rozličných obilnín a
pri štedrovečernom stole podávali čerstvo upečený chlieb a koláče. Po
celej krajine bolo rozšírené podávanie zuzákov – je to obárané pečivo
ochutené makom.
Na štedro prikrytých vianočných stoloch nemôžu chýbať koláče. Koláč – druh pečiva kruhového tvaru – symbolizuje spolunažívanie slovanských národov. Prvé koláče boli plackovité posúchy z chlebového
cesta, Neodmysliteľnou obradnou pochúťkou bolo ovocie a to čerstvé
a sušené ovocie. Jablká, hrušky, slivky a orechy – ich konzumovanie
malo zabezpečiť zdravie rodiny.
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Recepty na Vianoce
Makový alebo orechový rožťok
Cesto: 1 kg výberová múka,
1 l mlieka
1 kocka droždia
½ dcl olej
štvrťka palmarínu
cukor do cesta (dobrá ruka), troška soli
Plnka: 50 Dg maku alebo orechov
1 vanilkový cukor, kryštálový cukor (10 Dg-podľa chuti)
hrozienka
Postup:
urobíme si tradičný kvások (2 dcl mlieka s trochou cukru), necháme
vykysnúť, zvyšné mlieko zohrejeme a postupne pridávame do pripravenej preosiatej múky s roztopeným palmarínom, dobre vypracuje
a necháme vykysnúť (asi 30 minút). Cesto rozvaľkáme a dáme naň
pripravenú makovú plnku, pofrkať olejom, posypať hrozienkami, zakrútiť závin, povrch pomazať vajcom. Po upečení (asi ½ hod.) prikryť
obrúskom.

Vianočný štedrák

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra:
stupeň 3
Čas pečenia:
50 minút

Lekvárová plnka:
- 250g slivkového lekváru

- citrónová kôra

Orechová plnka:
- 205g mletých orechov
- 30g piškót
- 200ml mlieka
- 80g kryštálového cukru
- 1 vanilkový cukor
- citrónová kôra
Maková plnka:
- 200g mletého maku
- 200ml mlieka
- 120g kryštálového cukru
- 1 vanilkový cukor
- 10g masla
- citrónová kôra
Tvarohová plnka:
- 300g tvarohu
- 80g kryštálového cukru
- 1 vanilkový cukor
- 80g masla
- 2 vajcia
- 20g hrozienok
- citrónová kôra

- 1kg hrubej múky
- 500ml mlieka
- 20g droždia
- 100g kryštálového cukru
- 120g smetolu
- 3 žĺtky
- tuk na vymastenie plechu
- múka na vysypanie
plechu

Postup:
1. Do vlažného mlieka pridáme
lyžičku kryštálového cukru,
rozmrvené droždie, premiešame
a necháme vzísť kvások ( 15
minút ). Kvások potom pridáme k múke spolu so smetolom,
zvyšným cukrom, žltkami a
vypracujeme cesto , ktoré necháme na teplom mieste vykysnúť (
asi 30 minút ). Vykysnuté cesto
rozdelíme na 5 dielov.
2. Kym cesto kysne pripravíme
si plnky.

Lekvárová: Do slivkového
lekváru primiešame lyžičku
postrúhanej citrónovej kôry.
Orechová: Piškóty dáme do
mikroténového sáčku a pomocou
tĺčika ich nadrobno rozdrvíme.
piškótové omrvinky primiešame

k pomletým orechom a vysypeme do horúceho osladeného
mlieka, pridáme postrúhanú
citrónovú kôru. povaríme kým
plnka zhustne.
Maková: Do horúceho osladeného mlieka vysypeme pomletý
mak, pridáme maslo, lyžičku
postrúhanej citrónovej kôry a
zmes 12 minút povaríme.
Tvarohová: Tvaroh rozmiešame
so žĺtkami, s cukrom a maslom.
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Pridáme umyté hrozienka, sneh
vyšľahaný z bielkov a postrúhanú citrónovú kôru.
3. Štyri diely vykysnutého cesta
rozváľkame približne na hrúbku
2 mm a na vymastený a múkou
vysypaný hlbší plech postupne
vrstvíme cesto a plnky. Na vrchnú tvarohovú plnku poukladáme
pásiky zo zvyšného cesta a
vytvoríme z nich mriežku.Koláč
dáme piecť do vyhriatej rúry.

Špice s parížským krémom
Recept pre celú rodinu:
- 2 vajcia
- 100g krupicového cukru
- 4 lyžice horúcej vody
- 150 g hrubej múky
1/ 4 balíčka kypriaceho prášku
- tuk a hrubá múka na vymastenie a vysypanie plechu
PARÍŽSKY KRÉM:
- 250ml mlieka alebo sladkej
smotany
- 120g práškového cukru
- 1 vanilínový cukor
- 40 g kakaa
- 2 žltky
- 170 g masla
Poleva:
- 50g stuženého pokrmového
tuku cera
- 50g cukru
- 20g kakaa
- 100g čokolády na varenie
Postup:
1. Cesto:
Žĺtky s cukrom
vymiešame
do
penista, postupne pridáme po
kvapkách horúcu
vodu, tuhý sneh
z bielkov a preosiatu múku s
práškom do pečiva. Cesto vylejeme na vymastený menší plech

a upečieme. Z vychladnutého
cesta formičkou povykrajujeme kolieska.
2. Parížsky krém:
V mlieku alebo v smotane
rozmiešame práškový a vanilkový cukor, pridáme kakao,
za stáleho miešania necháme
zovrieť a odstavíme. Do vychladnutej hmoty primiešame
2 žltky.V hlbšej miske vymiešame maslo, po troške pridáme vychladnutú čokoládovú, jemne premiešame. Zmes
necháme na chladnom mieste
stuhnúť. Pomocou vrecka s
ozdobnou trubičkou nanesieme na upečené kolieska parížsky krém a vytvoríme špice.
Opäť necháme na chladnom
mieste stuhnúť.
3. Čokoládová poleva:
Nad parou rozpustíme tuk,
pridáme cukor, kakao a polámanú čokoládu. Čokoládovú
hmotu vymiešame a uvaríme
hladkú polevu. Pomocou drevenej špajdle špice namočíme
do mierne vychladnutej čokoládovej polevy. necháme
stuhnúť.
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Z činnosti Stolnotenisového oddielu v roku 2008
Opäť ako každý rok sa pomaly priblížil čas Vianočných sviatkov
čo je príležitosťou pre väčšinu z nás na oddych v kruhu najbližších ,
v kruhu svojich rodín , ale je to zároveň aj čas na rekapituláciu určitého časového obdobia.
Pre nás športovcov Stolnotenisového oddielu ŠK Henckovce je to
zároveň príležitosť na to , aby sme formou príspevku do vianočných
Henckovských oznamov prezentovali činnosť nášho klubu za obdobie
pomaly sa končiaceho roka 2008.
Stolnotenisový oddiel ŠK Henckovce bol v sezóne jeseň 2007 / jar
2008 účastníkom súťaží organizovaných Slovenským stolnotenisovým zväzom kde v rámci Košického kraja skupiny Spišsko – Gemerskej sa umiestnil na konci sezóny na 8. mieste a v rámci okresu sa
v okresnej súťaži umiestnil na peknom 4.mieste.
O uvedené výsledky sa zaslúžili týto hráči nášho klubu: Ján Zagiba , Ondrej Žúdel, Jozef Kušnier,Marian Ďuriček, Ľubomír Breznen ,
Ivan Fafrák , Slavomír Fafrák, Peter Šimon st., Marian Kalina, Peter
Šimon ml., v súčasnosti sa stal členom nášho klubu nový hráč Milan
Ďurman z Gemerskej Polomy.
V prebiehajúcej sezóne 2008/2009 sa nášmu klubu v oboch súťažiach darí striedavo , napríklad v zápasoch kde sa vopred očakávalo
, že družstvo zaboduje naplno sa očákavania nenaplnili , jednoducho
došlo k hernému výpadku niektorých hráčov a družstvo nebodovalo,
bolo tomu tak napr. v zápase 4 ligy keď sme hostili doma Hrišovce
a prehrali 6:12 , pritom sme očakávali opačný výsledok. Rovnako tomu
bolo v okresnej súťaži v zápase s Čiernou Lehotou. Ako opačný príklad môžeme uviesť zápas 8 kola 4.ligy keď sme cestovali do Spišskej
Novej Vsi so želaním uhrať aspoň remízu nakoľko v štvorročnej bilancii s družstvom MPC sme mali mínusovú bilanciu pričom vo všetkých
doterajších zápasoch sme ťahali za kratší koniec. Na konci odohratého
stretnutia sme sa ale tentoraz tešili my z víťazstva v pomere 10:8.
Všetci hráči si želáme aby takýchto víťazstiev bolo čo najviac , no
v každom jednom zápase je na druhej strane stola súper , ktorý na
zápas nastupuje s rovnakým úmyslom vyhrať. Kto si niekedy čo len
trošku vyskúšal ako my hráči hovoríme „ zapinkať“ ( pinkať – od slova
ping pong ) na zelenom stole s celuloidovou loptičkou asi sám vie , že
to nie je vždy také jednoduché vrátiť súperovi loptičku naspäť na druhú stranu stola. V zápasovej praxi to zjednodušene znamená asi toľko
, že ten kto ju na druhú stranu stola vráti viackrát ten vyhráva.
Preto všetci veríme a budeme sa aj naďalej snažiť o to , aby nám loptička padala na stranu súperov viackrát ako na tú našu. Je , ale pritom
potrebné aby každý hráč bol v zápase koncentrovaný s čistou hlavou
a bojovným srdcom , lebo aj šťastie , ktoré je pri tejto rýchlej hre niekedy veľmi vrtkavé poväčšine praje tomu kto bojuje o víťazstvo viac.
Členovia športového klubu ŠK Henckovce týmto pozdravujeme
každého čitateľa Henckovských oznamov so želaním pokojných Vianočných sviatkov a Šťastného a úspešného Nového roka 2009.

... čo sa deje v našej škôlke ?
V našej materskej škole, ktorá má jednu triedu detí rôzneho veku nastalo začiatkom školského roka 2008/2009 pár malých organizačných
zmien. V súčastnosti ju navštevuje 15 detí. O výchovu a vzdelávanie
sa snaží malý kolektív 3 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku
a výchovu. Vštepujú deťom základné hodnoty a informácie z nášho
ľudského života, starajú sa o telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč, a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov.Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti nielen
v základnom výchovno – vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec,
formou rôznych projektov a mimoškolskej činnosti, čoho dôkazom sú
aj akcie, ktoré od septembra prebehli – divadlo v Dobšinej, popoludnie s mamičkami pri výrobe tekvíc, vystúpenie pre starých rodičov,
vystúpenie umelcov z Košíc v pásme o hudobných nástrojoch. Celé
naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.
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Spoločenská kronika za rok 2008
Uzavreli manželstvo

Jana Šmelková - Karol Tóth		

Smútočné oznámenie

19. 06. 2008

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia
na spoločnej ceste životom

Narodili sa

Ján Tomi		
		
Petra Tomiová				
Kristián Bubenčík			
Diana Dovcová				
Branislav Červenák			

Zomreli

Štefan Grančák				
Elena Šimonová				
Ján Ďurán				
Ondrej Gallo				
Ondrej Benko				

85 rokov

Obec Sájolászlofalva a
smútiaca rodina s hlbokým

16.
03.
18.
20.
25.

02.
03.
04.
07.
07.

23.
28.
28.
.
01.

05. 2008
05. 2008
07. 2008
. 2008
11. 2008

Životné jubileá oslávili

zármutkom oznamujú,

2008
2008
2008
2008
2008

že dňa 23. 1. 2008
zomrel p. Bencs Šimon,
starosta z družobnej obce
Sájoszlofalva v Maďarsku,
vo veku 59 rokov.
Družobnej obci
Sájolászlofalva a pozostalej
rodine vyslovujeme úprimnú

Mária Leštachová			
01. 04. 1923
0iULD /HãWDFKRYi6. 06. 1923

80 rokov

Mária Fafráková 			
Ondrej Petergáč				
Mária Janičková				
Juliana Farkašovská			

14.
02.
05.
28.

Anna Kalinová				

24. 02. 1933

75 rokov
70 rokov

01.
02.
02.
05.

sústrasť

1928
1928
1928
1928

Pozvánka na kultúrne a športové
podujatia v decembri 2008

Ján Petergáč				

1. 02. 1938
Juraj Gallo				
22. 02. 1938
Júlia Kalinová				
04. 05. 1938
Mária Šimonová				
05. 07. 1938
Eva Lazorová				
19. 11. 1938

65 rokov

Mária Lazorová 			
Zuzana Ďurajová				
Emília Petergáčová			
Emília Timárová				
Ján Fafrák				
Štefan Nemec				

24.
18.
18.
04.
06.
23.

02. 1943
07. 1943
09. 1943
11. 1943
12. 1943
12. 1943

Mária Hudáková				
Mária Kravcová				
Dušan Bašták				
Štefan Leštach				

10.
03.
20.
22.

06. 1948
07. 1948
09. 1948
11. 1948

Jaroslava Nehrerová			
František Ščibráni			
Jozef Balogh				
Ľubomír Hudák				

04.
15.
18.
01.

08.
08.
08.
10.

60 rokov

55 rokov

50 rokov

1953
1953
1953
1953

Alexander Szatmáry			
11. 01. 1958
Viera Dovcová				
. . 1958
Ondrej Šimon				. 0. 1958
Alica Janičková				. . 1958
Zuzana Kalinová				. . 1958

Všetkým oslávencom, ktorí sa dožili pekného životného jubilea pri
tejto príležitosti srdečne blahoželáme.
A prajeme im veľa pevného zdravia do ďalších rokov.

− vianočný stolnotenisový turnaj
Obec Henckovce a Športový klub Henckovce
usporiadajú dňa 25.decembra 2008
14. ročník vianočného stolnotenisového turnaja o
pohár starostky obce so začiatkom
o 10.00 hod. v kultúrnom dome v Henckovciach.
Pozývame Vás s možnosťou si zahrať alebo povzbudzovať hráčov.

Tešíme sa na Vás.

−

Silvestrovský ohňostroj varené víno – rozlúčka
so starým rokom 2008 a privítanie nového roka
2009, pred budovou Obecného úradu.

HENCKOVSKÉ OZNAMY

- vychádzajú občasne pre občanov obce Henckovce
Vydavateľ: Obecný úrad Henckovce

Obecný Úrad v Henckovciach sa ospravedlňuje občanom obce
Henckovce za chyby v Henckovských oznamoch na str.12
vydaných v decembri 2008. Chyby nastali pri tlači novín.

