HENCKOVSKÉ
OZNAMY
Ročník XI.		
Prišli k nám Vianoce,
ten radostný čas,
stromček sa ligoce,
teší všetkých nás.
Zelené ihličie
v izbe rozvoniava,
tisíce spomienok
v srdci vyvoláva.
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Modlitba dnešného človeka
(autor Laurus Ján Štefka)

Prichádzam k Tebe, Ježiško, prameň lásky,
aby si zmiernil smútky našich dní.
Maj zmilovanie s našou biedou, prosím Ťa vrúcne: Vyslyš nás!
Sme kvetom bez vône, sme krása bez pôvabu,
mnoho je tieňov v našich dňoch.
Ó Jezuliatko drahé, sme väzni Tvojho zjavu,
a preto prosím: Vyslyš nás!
Prosím Ťa za všetkých, čo riadia naše cesty,
i za tých prosím Ťa, čo Teba nepoznajú.
Ja, pútnik unavený zemou, prosím Ťa vrúcne: Vyslyš nás!
Nech každý prosí si od Teba čistú lásku
a srdce k daru pre všetkých.
Ó Jezuliatko drahé, potreba našich dní,
vrúcne Ťa prosím: Vyslyš nás!
Vo svojej chudobe nauč nás veriť v šťastie,
ktoré tu bez Teba, Ježiško, nie je možné.
Ó Jezuliatko drahé, prosím Ťa vrúcne: Vyslyš nás! ...

Legenda o ukradnutom Ježiškovi
(preložené z World Digest, New York)

Vianočný príhovor
Vážení spoluobčania,
zasnežené ulice nás nekompromisne posunuli do zimného obdobia,
do ktorého neodmysliteľne patria Vianoce. Vianoce sviatky pokoja,
lásky a mieru. Už si ani nevieme predstaviť náš život bez vianočných
sviatkov. Deti ale aj my dospelí netrpezlivo vyčkávame kedy konečne
prídu, kedy zasadneme k štedrovečernému stolu, rozbalíme si darčeky
a potešíme sa vianočným stromčekom a vianočnou výzdob ou. Ale
vianočné sviatky nie sú len o materiálnej štedrosti, predovšetkým sú
to sviatky duchovné, kedy sa stretáva celá rodina a utužujú sa rodinné
zväzky, veď rodina to je základ celej našej spoločnosti. Treba si vážiť svojich blízkych, venovať im svoju lásku, pomoc a poďakovanie.
Lebo toto všetko sa potom dostane aj Vám, a to je práve ten najkrajší
dar.
Buďme lepšími, tolerantejšími nielen počas Vianoc, ale počas celého roka a správajme sa tak, ako by sme chceli, aby sa ostatní chovali k
nám. Nedajme sa ovplyvniť nenávisťou, lakomosťou a závisťou, lebo
to je to najhoršie čo človeka môže stretnúť. Dokážme sa tešiť z každej
maličkosti a z každého úprimného úsmevu.
Poprajme si spoločne,nech vianočné sviatky naplnia naše príbytky
úprimných ľudským citom, súladom duší, zdravím a pokojom. V novom roku veľa dní prežitých v zdraví, šťastí, spokojnosti a tolerancii.
Viera Nemcová
starostka obce

Ježiško sa stratil! Starý kňaz pozeral s úžasom na prázdne jasličky.
Úžas vystriedala nedôvera a zmätok.
Ale ako, Ježiška predsa nemohli ukradnúť. Úzkostlivo prehľadal všetko. Bolo to neuveriteľné, ale predsa to bola pravda. Ježiško zmizol.
Kňazovým srdcom prenikla ostra bolesť. Kráčal smutno k oltáru
a klesol na kolená. Sklonil hlavu a medzi prstami kĺzali mu guľôčky
ruženca, opotrebované častým používaním. Jeho pery sa pohybovali
v starobylej modlitbe: - Otče, odpusť im...“O chvíľu sa prežehnal a namáhavo sa postavil na nohy. V duši mal veľkú horkosť. Šiel pomaly
k otvoreným dverám chrámu. Boli Vianoce a snehové páperie tichučko padalo a prikrývalo zem bielučkou perinkou. Sú Vianoce a obraz
dieťaťa, ktoré celý svet zbožňuje, nehanebne ukradli. Kto mohol tak
nízko klesnúť, že na Vianoce ukradol z chrámu symbol Spasiteľa? Tu
zrak kňaza niečo upútalo. Bola to červená škvrna na bielom snehu, červené sánky. Veselé červené sánky, ktoré ťahal chudobne oblečený, ale
radostne sa tváriaci chlapček. S hnedými kaderami chlapčeka, ktoré
vykukovali spod vlnenej čiapky, veselo si pohrávalo snehové páperie.
Oveľa lepšie zabalený a chránený pred chladom a snehom bol jeho
jazdec na nových červených sánkach. Bol celý zababušený do starého
kabáta a dokonale chránený pred prírodou a ľuďmi.
-Veselé Vianoce, otče,- zvolal chlapec.
-Boh ťa žehnaj, synu,- odpovedal kňaz a keď sa chlapček zastavil pred
chrámovými schodmi, pýta sa ho:
-To máš pekné sánky, to si dostal k Vianociam?-Áno , otče,- odvetí chlapec a opatrne, láskavo berie zo sánok svojho
cestujúceho a poberá sa po schodoch do kostola. Kňaz zadivený ho
pozoruje a naraz sa pýta:
-A kto je tým šťastným cestujúcim, ktorý sa mohol zviesť na tvojich
sánkach?Chlapcove veľké, jasné očká pozreli na kňaza a jeho bucľatá rúčka zružovela od zimy, odhrnula kabát z tváre „šťastného cestujúceho“
pokračovanie na 2 str.
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Legenda o ukradnutom Ježiškovi
(preložené z World Digest, New York)

dokončenie zo str. 1

a z úst mu vyhŕkne odpoveď:
-Ježiško to bol. -A čo si s Ježiškom robil? - pýta sa jemne kňaz.
-Chcel som mať k Vianociam sánky, otče, veľmi som ich chcel mať.
Prosil som Ježiška, aby som ich určite dostal. Sľúbil som Mu, že keď
ich dostanem, bude prvý, ktorý sa na nich odvezie.Starý kňaz pohliadol dolu na žiariacu tváričku.
-Bolo to správne, otče, však bolo?- pýtal sa maličký chlapec s náhlou
úzkosťou. Oči kňaza zvlhli.
-Áno, dieťa moje, - povedal mu celkom mäkko, -bolo to celkom správne. A som presvedčený, že Ježiškovi sa prechádzka ľúbila...Spoločne kráčali k čakajúcim jasličkám. Chrámovou loďou
ozývali sa dvojaké kroky: starých nôh kňaza, ktorého náhle opustil
smútok a prispôsoboval sa dychtivým, cupitavým krokom nôh maličkého chlapčeka. Kňazove oči upierali sa hore, k hlavnému oltáru. Jeho
pery sa opäť pohybovali v modlitbe : „Nechajte maličkých prísť ku
mne...“
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.,
katolícky správca farnosti

A čo sú Vianoce?
Hádam neexistuje človek
v našej krajine, ktorý by nevedel
o tom, že sa blížia Vianoce. Veď
stačí vyjsť do ulíc miest či do obchodov. Veľké obchodné reťazce
nás už 2 mesiace pred sviatkami
sýtili rôznymi ozdobami, koledami či Mikulášmi a inými vecami
vhodnými výlučne k Vianociam.
To, čo je pre nás čarom Vianoc sa
pomaly dostáva do každodenného života a vedie nás to až k tomu, že si na to pomaly ale isto
zvykáme. Vianoce pre nás práve
vplyvom médií, obchodov a rôznych vianočných akcií úplne zovšednejú. Stávame sa otupenými
a ľahostajnými.. A tak Vianoce –
ten nádherný a výnimočný sviatok stráca na svojej výnimočnosti.
Keď prechádzame uličkami obchodov, premýšľame nad
tým, čo by sa hodilo ako darček
k Vianociam pre niekoho blízkeho. Často si totiž myslíme, že
čím viac darčekov alebo čím väčší a drahší darček darujeme, tým
bude z neho väčšia radosť. Ale
to neplatí. Samozrejme, každý sa
poteší darčeku, zvlášť ak je to práve tá vec, po ktorej sme tak veľmi túžili. Ale prečo je v dnešnom
svete napriek mnohým darčekom
tak mnoho nešťastných a nespokojných ľudí?
Vianočný darček na chvíľu
poteší, ale radosť z neho o pár

dní či týždňov vyprchá. A ďalších
360 dní sme smutní a nešťastní či
z niečím nespokojní. Ako je to
možné? Nie každý človek totiž
túži po hmotných, viditeľných
a drahých darčekoch. Na čo je
osamelej matke a starej matke
v domove dôchodcov nádherný
stromček, nový sveter či dokonca televízor? Veď ona túži byť pri
svojich najbližších a s nimi prežiť
nielen Vianočné sviatky, ale každý deň. Žiaľ, mnohé deti, keď ich
už riadne hryzie svedomie, prinesú krásne dary a myslia si, že
to stačí. Ale nie tým opusteným
ľuďom, ktorí potrebujú našu lásku a prívetivé slová. Oni nechcú
naše dary. Chcú len pocítiť to, že
ich máme radi, že nám na nich
záleží. Stačí im náš úsmev či pohladenie.
Áno, prejav lásky, dar lásky
je ten najvzácnejší. Aj mnohé deti
túžia po tom, aby ich rodičia mali radi, aby im dali najavo svoju
lásku. Túžia po rodičovskom pohladení, objatí či slovách uznania
a povzbudenia. Oni nechcú každý
deň vidieť našu ľahostajnosť a na
Vianoce dostať ako „odmenu“
krásne dary. To nie!
Aj Pán Boh nám na Vianoce
pripomína, že nám dal ten najvzácnejší dar. Jeho hodnota sa
nedá oceniť peniazmi, nedá sa
vyvážiť na váhach či predať na
dražbe. Jeho hodnota spočíva

v láske, ktorú nám Pán Boh prejavil tým, že nám dal svojho jediného Syna. On – Boží Syn sa
vzdal svojho pohodlia v nebesiach a prišiel do nášho sveta ako
malé, nevinné dieťa, ktoré sa narodilo nie v prepychu a sláve, ale
v chudobnej maštali. Aký väčší
prejav lásky si dokážeme predstaviť? Veď Boh kvôli nám obetoval svojho jediného Syna. Kto
z nás by to dokázal urobiť? Asi
nikto.
Vážme si preto ten najvzácnejší dar – Pána Ježiša. Prijmime
Ho do svojho srdca, vpustime Ho
do svojho domova a to nie iba
na Vianoce, na tie 2 či 3 dni. Ale
odovzdajme sa Mu na celý život
na 365 dní v každom roku.
Milí
priatelia!
Prajem

všetkým Vám, aby ste nestratili
skutočný zmysel Vianoc, nedali
sa strhnúť davom, ale pamätali
na najvzácnejší dar – Boží dar.
Rozdávajte ľuďom okolo seba
nielen krásne darčeky, ale najmä
lásku, lebo ona je to najcennejšie,
čo tak často chýba. A na záver nech sa pri všetkých nás, aj tu v našej obci, každodenne uskutočňujú
v živote nás všetkých slová anjelov: „Sláva na výsostiach Bohu
a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle!“
Pokoj Boží nech je s Vami počas
Vianočných sviatkov a v novom
roku nech Vás láska Božia sprevádza!
Mgr. Miroslav Maťo,
evanjelický a.v. farár

Oznam o bohoslužbách v evanjelickom kostole
v Hencovciach počas sviatkov
Štedrý večer 		
1.sviatok vianočný
2.sviatok vianočná
Nedeľa po Vianociach
Silvester
Nový rok 		

o 15.00 hod.
o 11.00 hod. aj s večerou Pánovou
o 11.00 hod.
o 11.00 hod.
o 15.00 hod.
o 11.00 hod.

Oznam o konaní katolíckych bohoslužieb
v Nižnej Slanej -Vianoce 2013
24.12.2013 - polnočná		
25.12.2013 - narodenie pána
26.12.2013 - svätý Štefan
01.01.2014 - Nový rok		
06.01.2014 - Traja králi
Každá nedeľa 			

22.00 hod.
09.45 hod.
09.45 hod.
09.45 hod.
09.45 hod.
09.45 hod.
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach v roku 2013 zasadalo 5 x
Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo a prijalo nasledovné uznesenia:
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 21.januára 2013 prijalo nasledovné uznesenia:
1. Odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce Henckovce.
Uznesenie č. 65/OZ z 21.01.2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom prebytočného nehnuteľného majetku obce Henckovce a to budovy bývalej pastierne so súpisným číslom 130 s pozemkom registra „E“ číslo parcely 718.
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 29. apríla
2013 prijalo nasledovné uznesenia:
1. Odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce Henckovce.
Uznesenie č. 66/OZ z 29.04.2013
1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného nehnuteľného
majetku a to pozemku registra „C“ druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, číslo parcely 273/4 o výmere 364 m2 v celkovej cene 925,Eúr a obecnej budovy – domu bývalej pastierne so súpisným číslom
130 nachádzajúcej sa na parcele registra „C“ číslo parcely 273/5 o výmere 164 m2 pre Ladislava Vozára, trvale bytom Henckovce č.130, v
celkovej cene 4950,- Eúr.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku obce – pozemku registra „C“ druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, číslo parcely 273/4 o výmere 364 m2
a obecnej budovy – domu bývalej pastierne so súpisným číslom 130,
nachádzajúcej sa na parcele registra „C“ číslo parcely 273/5 o výmere 164 m2 pre Ladislava Vozára, trvale bytom Henckovce č.130, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa a to dlhodobého užívania nehnuteľnosti, trvalého pobytu, zveľaďovania, úprav, starostlivosti o dom a
pozemok Ladislavom Vozárom..
2. Odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce Henckovce.
Uznesenie č. 67/OZ z 29.04.2013
1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku registra „C“ parcely číslo 273/6 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2 pre Júliusa Fafráka a Júliu Fafrákovú rod.
Baštákovú, trvale bytom Henckovce č.129, v celkovej cene 153,- Eúr.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku obce – pozemku registra „C“ parcely číslo
273/6 druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 68 m2
pre Júliusa Fafráka a Júliu Fafrákovú, trvale bytom Henckovce č. 129,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to dlhodobého užívania pozemku, zveľaďovania a starostlivosti o pozemok Júliusom Fafrákom
a Júliou Fafrákovou.
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a noviel, na svojom zasadnutí dňa 17. júna
2013 prijalo nasledovné uznesenia:
1.Záverečný účet obce Henckovce za rok 2012
Uznesenie č. 68/OZ zo 17.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k výročnej
správe a záverečnému účtu obce Henckovce za rok 2012
B/ schvaľuje plnenie rozpočtu obce za rok 2012
C/ schvaľuje záverečný účet obce Henckovce za rok 2012
D/ schvaľuje výročnú správu k záverečnému účtu obce Henckovce
za rok 2012
2. Prehodnotenie platu starostke obce Henckovce.

Uznesenie č. 69/OZ zo 17.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach určujes účinnosťou od 01.júna
2013 starostke obce Viere Nemcovej mesačný plat vypočítaný podľa § 3 a § 4 ods.1 bod 7 zákona č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 30 % podľa § 4 ods.2 cit.zákona.
3. Odmena hlavnému kontrolórovi obce Henckovce.
Uznesenie č.70/OZ zo 17.06.2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30 % zo súčtu platov
za 1.polrok 2013 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu funkcie.
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 23. septembra 2013 prijalo nasledovné uznesenia:
1.Plnenie rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2013
Uznesenie č. 71/OZ z 23.09.2013
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje plnenie rozpočtu
obce za prvý polrok 2013
2. Prvá úprava rozpočtu obce Henckovce na rok 2013
Uznesenie č. 72/OZ z 23.09.2013
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
A) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k prvej
úprave rozpočtu obce v roku 2013
B) schvaľuje prvú úpravu rozpočtu obce Henckovce v roku 2013,
k dňu 23.09.2013 a to navýšením v príjmovej a výdavkovej časti o
6532,- Eúr a presunom medzi jednotlivým položkami vo výdavkovej
časti v kapitole kultúra + - 160,- €.
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 06. decembra 2013 prijalo nasledovné uznesenia:
1.Návrh rozpočtu obce Henckovce na rok 2014
Uznesenie č. 73/OZ z 6.12.2013
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s návrhom rozpočtu
obce na rok 2014.
2.Inventarizácia obecného majetku k 31.12.2013
Uznesenie č. 74/OZ zo 6.12.2013
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí s vykonaním inventarizácie obecného majetku k 31.12.2013.
3. Schválenie otváracích a zatváracích hodín v Pohostinstve Dada,
Henckovce č.1, od 1.1.2014
Uznesenie č. 75/OZ zo 6.12.2013
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje otváracie a zatváracie hodiny v Pohostinstva Dada, Henckovce č.1, s účinnosťou od
1.1.2014 nasledovne:
Pondelok			
od 12.00 hod. - do 22.00 hod.
Utorok			
od 12.00 hod.- do 22.00 hod.
Streda			
od 12.00 hod. - do 22.00 hod.
Štvrtok			
od 12.00 hod. - do 22.00 hod.
Piatok			
od 12.00 hod. - do 24.00 hod.
Sobota			
od 12.00 hod. - do 24.00 hod.
Nedeľa			
od 10.00 hod. - do 22.00 hod.
4. Žiadosť o odpredaj obecnémňho pozemku registra „C“ č. 501 pre
Ladislava Vozára
Uznesenie č. 76/OZ zo 6.12.2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku registra „C“ parcely číslo 501 druh pozemku zastavané plochy o výmere
158 m2 pre Ladislava Vozára trvale bytom Henckovce č.130, v cene
1,32 € za 1 m2.
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O b e c h o d n o t í s v o j u č i n n o s ť z a ro k 2 0 1 3

Nachádzame sa na prelome rokov 2013/2014, kedy sa končí kalendárny rok a kedy je potrebné
zhodnotiť svoju činnosť, prácu a
výsledky dosiahnuté v tomto období. Tak ako aj po minulé roky,
vždy je to nedostatok financií,

ktoré sú nevyhnutné pri dosahovaní vytýčených cieľov. Aj v
tomto roku sme prekonávali tieto
problémy, no napriek tomu bola
v obci zabezpečovaná bežná prevádzka a údržba celej obce. Nemalé prostriedky sa vynaložili na

kosenie verejných priestranstiev
a cintorína. Najväčšou položkou,
ktorá odbúrava financie z rozpočtu je odvoz komunálneho odpadu
a to hlavne odvoz veľkokapacitných kontajnerov. Žiadame občanov, aby odvoz komunálneho
odpadu riešili zbernými kuka –
nádobami a do kontajnerov dávali
len nadbytočný odpad. Stále nás
trápi neporiadok okolo kontajnerov a domnievame sa, že sa robí
úmyselne, lebo jednoduchšie je
vysypať smeti v okolí kontajnera. Aj v tomto roku sme zakúpili
do kultúrneho domu nové stoličky a doplnili inventár. Veľmi nás
trápi, že nemáme chodník okolo
štátnej cesty, preto sme sa snažili v tomto roku usporiť finančné
prostriedky, aby sme v roku 2014
mohli začať s realizáciou tohto
chodníka. Predali sme budovu
bývalej pastierne, ktorá chátrala
a bola pre obec záťažou. Bolo

nevyhnutné previesť údržbu a
rekonštrukciu tejto budovy, preto
sme sa rozhodli ju radšej predať.
Prostriedky z predaja využijeme
na výstavbu chodníka.
Občianske združenie BooBoo
Henckovce darovalo obci a deťom peknú drevenú preliezku, z
prostriedkov, ktoré získali z 2 %
dane z príjmov. Za tento dar im
patrí naše úprimné poďakovanie.
K tejto preliezke sa na jar osadia
ešte lavičky, aby si rodičia s deťmi, ale aj starí rodičia mohli užívať pekné prostredie na oddych.
Prosíme všetkých občanov, aby
dohliadli na to aby preliezku využívali deti a nie vandali, aby sa
zbytočne nezničila.
Máme pred sebou ešte veľa
práce, bude potrebné vynaložiť
veľa úsilia a zdolať nejaké prekážky ale verím, že spoločne sa
nám to podarí. Viera Nemcová
starostka obce

História o založení pohrebného podporného združenia
Pohrebné podporné združenie vzniklo v zložitých spoločenských
pomeroch 11. marca 1928, keď sa 60 Betliarčanov rozhodlo založiť
podporný spolok na zabezpečenie slušného pochovávania mŕtvych. Z
dôvodu veľkej chudoby občanov v obci.
Prvým predsedom združenia sa stal Ján Macko správca obecnej
ľudovej školy. Zo zakladajúcich členov už nikto nežije.
Cieľom a programom združenia zakotvenom v stanovách bolo
vzájomné podporovania sa členov v prípade úmrtia a postarania sa o
slušný pohreb zosnulého. Toto poslanie sa zachovalo dodnes a veríme,
že ním zostane aj v budúcnosti. Založenie združenia bolo v tom čase
vzácnym pokrokovým skutkom. Veď šlo o organizáciu, ktorá mala zabezpečovať svoj cieľ a program v úzkej zomknutosti členov, vo vzájomnej pomoci bez ohľadu na národné a náboženské presvedčenie,
sociálne a triedne rozdiely.
Prvé prijaté členské príspevky nestačili pokryť vzniknuté náklady,
preto funkcionári združenia vylepšovali hospodárenie aj z iných zdrojov, najmä hrávali divadlá a zisk z nich venovali na ciele Združenia.
Okrem zabezpečovania vzniknutých úloh funkcionári odbočky neúnavne pokračovali v získavaní ďalších členov a to aj v susedných obciach. V Gemerskej Polome, v Nižnej Slanej, Vlachove, v Henckovciach a ďalšie v našom okrese. O toto rozširovanie členskej základne
sa zaslúžil Július Koššúth a 16.02.1930 vzniklo Ústredie, ktoré sa začalo starať o rast všetkých odbočiek. Prvá úradovňa bola v zámočníckej dielni J.Koššútha a zasadnutia sa konali v triede ľudovej školy. Za
prvých 10 rokov činnosti združenia bolo založených 144 odbočiek a
12000 členov. Hranice Gemera prekročilo Združenie už v roku 1931 a
založili sa odbočky na Spiši, Horehroní a v Honte. V živote Združenia
boli aj ťažké časy, keď na základe Viedenskej arbitráže bola južná časť
Slovenska v roku 1938 odstúpená Maďarsku aj s našimi odbočkami.
No vďaka funkcionárom odbočky Rožňava vytvorilo sa ústredie pre
tieto odbočky v Rožňave, ktoré sa v roku 1945 znovu vrátilo do Betliara. Tiež Združenie úspešne prežilo aj snahy o likvidáciu PPZ.Usilovala
sa o to Štátna poisťovňa, ktorá v Združení videla konkurenciu. Hoci

keď to zhodnotíme a porovnáme s rôznymi poisťovňami tak PPZ je
tá najvýhodnejšia. Pretože doteraz ešte nikto nezaplatil toľko členský
príspevok ako je hodnota vyplácanej podpory.
V súčasnosti má PPZ 213 odbočiek s vyše 52000 členmi. Snahou
funkcionárov je neustále zvyšovať počet odbočiek a v doterajších odbočkách počet členov. No máme skúsenosti, že len veľmi ťažko sa
získavajú noví členovia. Mladí nechcú ani počuť o smrti a pohrebe,
hoci aj toto je jeden zo zákonov prírody, že človek sa narodí a skôr,
neskôr odíde zo sveta, musíme sa s tým zmieriť.
Poslaním nášho združenia je vzájomná podpora členov, pomoc
pri organizovaní dôstojného pohrebu zomrelého člena, poskytovanie
finančnej pomoci vo výške 285,- Eúr ak bol zomrelý členom viac ako
15 rokov.
Do 5 rokov trvania členstva je podpora 100,- Eúr
Do 10 rokov trvania členstva je podpora 150,- Eúr
Do 15 rokov trvania členstva je podpora 100,- Eúr
Jednorázové zápisné pre nových členov je nasledovné:
0,00 Eúr pre členov vo veku od 18 do 35 rokov
5,00 Eúr pre členov vo veku od 36 do 45 rokov
10,00 Eúr pre členov vo veku od 45 do 55 rokov veku.
Od 1.1.2012 majú noví členovia možnosť voľby platenia členské
príspevku a to dvojnásobok t.j. 20,- Eúr čím sa zdvojnásobí aj výplata
podpory a to 570,- Eúr a tak majú možnosť štvornásobku.
Aj funkcionárom našej odbočky je povinnosť a snaha získavať
nových členov, hoci sa stretávame s nepochopením, budeme aj naďalej pôsobiť na našich mladších občanov, aby mysleli aj na posledné
chvíle. Je to vzájomná pomoc určitej charity.
Na závere Vám prajem veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody
v roku 2014.
Mária Dovcová
odbočka PPZ Henckovce
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Čo priniesol rok 2013 a čo sa udialo v Henckovciach
68. výročie oslobodenia obce Henckovce
V obci Henckovce sme si 68 výročie oslobodenia obce pripomenuli
pietnym aktom položenia venca k Pamätnej tabuli oslobodenia obce
za účasti zástupcov obce, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Henckovciach a občanov obce. Týmto pietnym aktom sme
vzdali úctu tým, ktorí položili životy za našu slobodu.
23.január 1945 – bol významným dňom obce Henckovce, dňom kedy
bola obec oslobodená od fašizmu a hrôz II. Svetovej vojny rumunskou armádou. Druhá svetová vojna kruto zasiahla do života mnohých
rodín. Nezabudnime na kriprelivanie a obete, ktoré lemovali cestu k
víťazstvu. Nezabudnime na všetkých, ktorí v boji proti fašizmu prežili
nesmierne utrpenie, biedu a stratili to najcenejšie svoj život.

14. ročník turistického výstupu
na kopec Lúšice

4.mája 2013 sa uskutočnil turistický výstup na kopec Lúšice, ktorý sa
nachádza nad obcou Henckovce vo výške 826,6 m.n.m.. V roku 2013
je to už 14. ročník, ktorý sa stal už miestnou tradíciou a to aj tým, že
mu patrí prvá májová sobota. 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.

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

Pred 68 rokmi sa skočila 2. svetová vojna v Európe. Deň víťazstva
nad fašizmom sme v obci Henckovce oslávili dňa 8.mája 2013 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 ozbojených síl, boli zničené celé mestá, spôsobené nevyčístliteľné
škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva.

Deň matiek - 12.máj 2013
Aj v tomto roku sme si v druhú májovú nedeľu pripomenuli sviatok
“Dňa matiek”. Oslava všetkých matiek sa uskutočnila v kultúrnom
dome v Henckovciach. O pekný kultúrny program sa postarali členovia ZPOZ. Tancom, pesničkami a básňami pozdravili mamky a babky
deti z materskej školy. K matkám a ženám sa prihovorila starostka
obce slávnostným príhovorom. Zavŕšením osláv bolo vystúpenie folklórnej skupiny Gočovan z Gočova, ktoré vytvorilo nádhernú atmosféru a pohladilo duše prítomných. Všetky ženy boli obdarené aj malým
darčekom.
Usmiate tváre všetkých prítomných bolo najkrajším poďakovaním za
vydarenú oslavu.
“Každý deň stretnúť človeka, človeka stretnúť, ktorého srdce bije v
Tebe. Ak ho stratíš, na púšť sa zmenia zaľudnené ulice. Mama je láska, mama je dobro, mama je všetko na svete”.
Spomienka na 69. výročie Slovenského národného povstania
Na významnú udalosť ako je Slovenské národné povstanie sme si v
obci spomenuli slávnostným aktom kladenia vencov. Dňa 29..augusta
2013 sme za účasti zástupcov obcí Henckovce, Nižná Slaná, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položili veniec k pamätníku padlých na Pališove a k pamätnej tabuli na kultúrnom dome v
Henckovciach. Malým kultúrnym programom a príhovorom starostky
obce sme si uctili pamiatku všetkých, ktori sa zúčastnili Slovenského
národného povstania a tých, ktorí položili svoje životy za náš lepší a
spravodlivejší život. Slovenské národné povstanie, vždy bude patriť
do dejín nášho národa, veď práve vtedy sa prejavila jednota slovenského národa a slovenský ľud dal najavo, že najväčším nepriateľom
ľudstva je fašizmus, s ktorým nechce mať nič spoločné.

Čo nového v materskej škole?
V našej materskej škole máme 15 detí, z toho 5-6 ročné 4, 4-5 ročné
5, 3-4 ročné 4, menej ako 3 ročné 2.
Prostredie našej materskej školy vytvára vhodné podmienky pre
celkovú pohodu detí. Mikroklíma materskej školy kladne vplýva na
hru, učenie a pohyb. Učiteľky MŠ systematicky navodzujú priaznivú
atmosféru. Cieľavedome vytvárajú podmienky, kde majú deti poskytnuté priame zážitky. Materiálové a technické vybavenie zodpovedá
normám. Usporiadanie tried umožňuje deťom komunikáciu pri hravých činnostiach, voľný prístup k hračkám a možnosť tvoriť podľa
vlastných predstáv. Špecifické ciele sme plnili vzhľadom k jednotlivým kompetenciám, aby sa rovnomerne rozvíjali všetky oblasti osobpokračovanie na 6 str.
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Čo priniesol rok 2013 a čo sa udialo v Henckovciach
dokončenie z 5 str.
nosti každého dieťaťa.
Dobré výsledky sme zaznamenali u 3 ročných detí v jemnej I hrubej
motorike už v prvých mesiacoch. U predškolákov sa dosiahli výborné
výsledky hlavne v grafomotorických cvičeniach. Deti odišli do prvého
ročníka dobre pripravené.
Mladšie deti počas školského roka prejavujú aktívny záujem o poznanie, kladú učiteľkám množstvo otázok. Sú prirodzene zvedavé,
no staršie deti prichádzajú s informáciami, ktoré zjavne podchytia v
televízii, alebo odposluchom od dospelých, sú vtiahnuté do diania do-

I v a n L a z o r s o z l a t o u me d a i l o u
n a s v e t o v o m p o hár i m ládeže
v silovom t rojboji
Nedávne vrcholové podujatie silového trojboja sa skončilo úspechom. Ivan Lazor pridal do svojej zbierky ďalšiu medailu. Mieri
však vyššie.
Na svetovom pohári mládeže v Giraltovciach sa nestratili ani Henckovce. Účastník v kategórii juniorov do 100kg stál na stupni víťazov
a to rovno na najvyššom zo stupienkov. Medaila prekvapila aj samotného športovca: „Počas rozcvičky to na takýto úspech nevyzeralo,
našťastie to bola len tradičná pred-súťažná nervozita a forma prišla v správnu chvíľu.“ začal Ivan Lazor. Celkovým výkonom 500kg
(v súčte disciplín drep: 190kg, tlak na lavičke 120kg a mŕtvy ťah 190kg)
tak kľúčovú súťaž v roku 2013 vyhral a dlhodobú prípravu zakončil
sezónnym maximom a zároveň osobným rekordom. “ Nešlo ani tak
o umiestnenie, ako o vytvorenie osobného maxima. Víťazstvo je
ako bonus navyše. 500kilogramov bolo mojim cieľom pre posledné
podujatie. Síce ma trošku mrzí, že mi už neostal pokus v mŕtvom
ťahu(200kg), ale to sú už maličkosti.“ tešil sa víťaz, ktorý má od
roku 2010 na konte: kompletnú sadu cenných kovov z Majstrovstiev
Slovenska a 3.miesto zo svetového pohára mládeže v silovom trojboji,
ku ktorému pred mesiacom pribudlo spomínané zlato.
Samotný úspech je výsledkom náročnej prípravy. Letné tréningy
obohatené okrem posilňovania aj o doplnkový šport: futbal, beh, plávanie, bicyklovanie prispeli k lepšiemu vtesnaniu sa do hmotnostnej
kategórie od 90 do 100kg. Jesenné ladenie formy štyri krát počas týždňa prinieslo úspech „Raz to bolo lepšie, inokedy menej. Prešiel
som si ľahkým zranením chrbta a chorobou tesne pred súťažou.
K vytrvaniu v tréningu a samotnému výsledku mi pomohla aj podpora rodiny, domovského KST Herkules Rožňava a fanúšikov, za
ktorú by som sa chcel poďakovať.“
Prvé budúcoročné podujatie, na ktorom môžete Ivana vidieť budú
Majstrovstvá Slovenska 5-6.4.2014(pravdepodobne v Bardejove). Najbližšie štyri mesiace ho však určite stretnete aj v posilňovni v ťažkej
príprave, pretože každý tréning môže byť rozhodujúci „Od februára
začínam s prípravou. Cieľom je splniť limit pre účasť na Majstrovstvách Európy v Českej republike.“ cieľavedomý “liftér“ má
však aj organizačné plány „Ak by bol záujem športovcov a organizátorov v Henckovciach a užšom okolí, tak by som rád pomohol pri organizovaní súťaže aj pre neskúsených pretekárov, ktorí
zatiaľ na meranie svojich síl nemali príležitosť, alebo cvičia len
doma a neukázali sa. Potešilo by ma, ak by sme dokázali dostať
k silovému trojboju viac nadšencov.“ zakončil víziou rozhovor Ivan
Lazor-víťaz svetového pohára mládeže v silovom trojboji 2013.
Matej Tököly

spelých, hlavne cez víkendy a potom pri komunikácii medzi sebou sa
neraz prejavia agresívne.
Učiteľky vedú deti k umeleckým aktivitám po stránke výtvarnej
aj hudobnopohybovej. Deti radi kreslia, maľujú a keď odchádzajú do
1.ročníka ZŠ vedia si svoje meno napísať tlačeným prísmom. Prácami
detí pravidelne vyzdobujeme interiér materskej škole. Pripravujeme
s ními kultúrne programy k rôznym podujatiam. V tomto období sa
veľmi tešia na oslavy pri vianočnom stromčeku a túžobne očakávajú
Mikuláša.
Naše deti aj učiteľky želajú všetkým: Zdravie, šťastie v rodine, nech
všetko zlé pominie!

Ďakovný list občanom
- dobrovoľníkom obce Henckovce
Dňa 6. augusta 2013 vznikol veľký lesný požiar v oblasti Stádielko vo
Volovských vrchoch. Lesné územie patrí pod správu štátneho podniku
Lesy SR. Ide o oblasť roky zasiahnutú kalamintou kôrovca, kde postupne dochádzalo k výrubu stromov a výsadbe mladých stromčekov.
Pri požaiari tak horelo najmä kalamitné drevo a mladina.
Na likvidáciu požiaru privolali profesionálnych hasičov z Rožňavy,
Dobšinej, Popradu a ďaľších miest, ako aj dobrovoľných hasičov z
okolia.Z našej obce pomáhali pri hasení lesného požiaru občania Jozef
Kušnier, Matúš Kušnier, Ján Dovec, Milan Šimon st., Milan Šimon
ml., za čo im LESY SR š.p. Odštepný závod Rožňava zaslali na Obec
Henckovce ďakovný list za obetavú pomoc .

Poďakovanie
Vážení občania, dovoľte mi poďakovať práve
zosnulému 62-ročnému tesárovi Dušanovi
Gazdíkovi z Nižnej Slanej, ktorý v obci
Henckovce realizoval opravu strechy historickej
zvonice rímskokatolíckeho kostola Všetkých
svätých zo štiepaných šindľov z Rejdovej, spolu s
organizátorom a sponzorom Jozefom Tomášikom
st. a niektorými občanmi z Nižnej Slanej.
S úctou a vďakou Jozef Tomášik st.
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„Reku, muožem ty daš povedat“?
Ako jedným z cieľov Občianskeho Združenia BooBoo sme si v roku
2013 stanovili na základe stanov združenia prispieť k rozvoju obce
Henckovce tak na strane estetického rozvoja ako aj kultúrneho života
v obci.
Za zmienku stojí postavenie detského ihriska v strede centrálnej zóny
obce Henckovce, ktorú sme financovali zo zdrojov získaných združením. Ku získaniu prostriedkov na kúpu a výstavbu detského ihriska pre
deti v Henckovciach prispel veľkým úsilím Ing. Peter Sedliak, ktorý
získal tieto prostriedky vďaka profesionálnym vojakom z Vojenského
Útvaru v Rožňave, začo im patrí veľká vďaka.
Na výstavbe sa okrem niektorých členov OZ BooBoo podieľali aj
dobrovoľníci Štefan Nemec ml., Štefan Nemec st., Matúš Nemec, Ján
Nemec st., Ján Dovec (od Palkovie) a Ondrej Šimon, ktorí výraznou
mierou prispeli výstavbe ihriska. V budúcnosti plánujeme detské ihrisko rozšíriť a skrášliť jeho okolie.

Reprezentovať obec sme sa rozhodli ako každý rok aj na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach na jubilejnom 90. ročníku. Už
mnoho desaťročí sú Košice na jeseň svedkom udalosti, ktorá sa postupom času stala neodmysliteľným fenoménom života tejto historickej
metropoly východu. Slovo maratón tu skloňujú od roku 192, kedy 8
odvážlivcov poslal zakladateľ košického maratónu Vojtech Bukovský
v ústrety prvému veľkému dobrodružstvu. Tohto roku sa maratón pýši
prívlastkom najstarší v Európe a bo Bostonskom maratóne druhý najstarší na svete.
Na 90-tom ročníku sa na štart postavilo 9000 štartujúcich z 51 krajín
sveta v disciplínach maratón 42195 km, polmaratón, inline maratón 20
km, handbikery 20 km, vozíčkari 20 km, minimaratón 4,2 km, firemný
beh 4,2 km, štafeta, univerzitný beh a junior štafeta.
Jedným z bežcov bol už po tretí krát Peter SEDLIAK reprezentujúci
OZ BOO BOO a obec Henckovce s cieľovým časom 01:32:56, ktorý
skončil na 215 mieste z 1117 bežcov v disciplíne polmaratón (21 km),
pričom svoj čas oproti minulému roku zlepšil o 7 minút. K tomuto
úspechu mu gratulujeme a zároveň prajeme, aby svoj čas v ďalších
ročníkoch Medzinárodného Maratónu Mieru neustále zlepšoval.
V rámci kultúrneho rozvoja obce sme nezanevreli ani tento rok na prípravu Štefanskej zábavy, ktorá sa každoročne teší obľube nielen Henckovčanov, ale aj ľudí z okolitých obcí. V roku 2012 sme pripravili

zábavu na úrovni a výsledkom bola plná sála veľmi dobre sa zabávajúcich ľudí do skorého rána. Postupne sa vraciame k slovám „starých
materí“, že v Henckovciach sa konali najlepšie zábavy v celej doline a
máme z toho nesmiernu radosť. OZ Booboo v spolupráci s Obecným
úradom v Henckovciach pripravilo tento ples v ľudovom štýle. Veľká
vďaka patrí všetkým, ktorí sa na vytvorení dobrého mena „Štefanskej
zábavy v Henckovciach“ každým rokom podieľali. Veľká vďaka patrí
aj hudobnej skupine RELAX, ktorá sa vždy postará svojim repertoárom o skvelú atmosféru a doslova „núti“ hostí pretancovať celú noc až
do úplného vyčerpania.
Roman Nemec, Soňa Burszká
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EXUPERIHO MOTLIDBA
Bol letcom. Hlavu mal v oblakoch
a podľa mňa , nikdy neprestal byť
tak trocha dieťaťom. Skôr než sa
mohol stať takým naozajstným
dospelým zomiera vo svojom
lietadle. Nenecháva za sebou také
rozsiahle dielo, no množstvo ľudí
na svete našlo hlboké myšlienky
a krásne odkazy v jeho Malom
princovi. V dieťati z malej planéty, ktoré v rozhovoroch s rôznymi ľuďmi podáva svoj pohľad
na svet. V malej veľkej knihe je
skrytý ten najdôležitejší odkaz:
„Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“ Taký bol Exupery a svoje
hlboké myšlienky nezdieľal len
skrz Malého princa. Z jeho najhlbšieho vnútra vychádza modlitba, ktorú som prvýkrát čítala pred

pár rokmi s mojimi prvými žiakmi
v učebnici literatúry. Odvtedy ju
pokladám za jednu z najkrajších
a najsilnejších modlitieb, ktoré
som čítala, či počula. Mnohokrát,
keď mám pocit, že som sa stratila
na ceste životom , prečítam si ju,
aby som sa nezabudla stále učiť
umeniu malých krokov. Prajem
Vám príjemné vianočné čítanie.
Neprosím o zázrak, Pane, ale
o silu pre všedný život. Nauč ma
umeniu malých krokov. Sprav ma
vynaliezavým a vynachádzavým,
sprav ma sebaistým v správny
čas. Obdar ma jemnocitom, aby
som dokázal odlíšiť prvoradé
od druhoradého. Prosím o silu
disciplíny a miery, aby som len
tak neprekĺzol životom a svoje
dni si rozumne rozdelil. Aby som

neprespal záblesky svetla života,
a aby som si aspoň tu a tam našiel
čas na umelecký zážitok. Umožni
mi utvrdiť sa v tom, že snívať
o minulosti či budúcnosti mi neprospieva. Pomôž mi čo najlepšie
zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú
hodinu za najdôležitejšiu. Ochráň
ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj
mi triezve poznanie, že ťažkosti,
porážky, neúspechy a sklamania
sú súčasťou života, že vďaka nim
rastieme a dozrievame. Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia
proti srdcu. Pošli mi v pravej
chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Chlieb
náš každodenný daj mi pre telo
i dušu. Prosím Ťa o prejav Tvojej

lásky, priateľské echo a aspoň tu
a tam náznak, že som užitočný.
Viem, že veľa problémov sa rieši
nekonaním; daj, aby som dokázal
čakať. Nech vždy nechám Teba
i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nehovorí sám;
býva mu povedané. Ty vieš, ako
veľmi potrebujeme priateľstvo.
Daj, aby som dorástol na túto
najkrajšiu, najťažšiu, najriskantnejšiu a najnežnejšiu vec života.
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé
miesto, kde môžem zanechať balíček dobra - slovami, či bez slov.
Chráň ma pred strachom, že by
som mohol premárniť svoj život.
Nedaj mi to, čo si želám, ale to,
čo potrebujem. Nauč ma umeniu
malých krokov!
Mgr.Jana Hudáková

ROK NA DEDINE
Január

Nový rok treba dobre začínať, lebo aký je začiatok, taký môže byť
aj koniec. V noci zo Silvestra na Nový rok si treba dať pozor, za nič
na svete neslobodno zaspať. „Ak v novoročné ráno zaspíš a vstaneš
neskoro, po celý rok sa budeš omeškávať s robotami v poli“.Tak sa vie
zo skúsenosti. Ale na Nový rok sa cez deň nepatrí pracovať. Ak by si
predsa však čosi kutil, nebude sa ti cez rok robota dariť. Na Nový rok
možno robiť iba to, čo je nevyhnutnosťou.
Robota sa začínala na druhý deň po Novom roku, a tej potom bolo po
celý rok dosť. Chlapi uháňali na saniach po drevo do hory, veď snehu
už bola plná ulica. Aj mrzlo všade, už kraľovali Traja králi (6.1.), či
skôr trojkráľová zima, a tú vraj, „ani vlk nezožerie“. Mrazy trvajú celý
mesiac, preto sa vraj „na obrátenie Pavla (25.1) aj medveď v brlohu
na druhý bok obráti“.

Február

Ako v inom mesiaci aj vo februári sa jedna robota pomaly končí, no
môže sa začínať iná. Vo februári už ubúda snehu, aj furmani odvážajú
z lesov čoraz menej dreva na saniach, lebo „keď prišli Hromnice (2.2),
už je koniec sanice“. „Na Dorotu (6.2) si vraj už chodievali vtáčiky
kupovať píšťalôčky po jarmokoch“. Roboty v dome i okolo domu
bolo dosť, no aj fašiangových radostí, iba potravy pre statok ubúdalo,
preto starostlivý gazda hospodáril tak, aby mal v tomto mesiaci ešte
polovicu krmu na šope. Tí najpracovitejší ľudia však pripomínali, „ že
sa vo februári narobia najmenej, lebo má najmenej dní“.

Marec

„Marec – poberaj sa starec!“ volávajú mladší na tých najstarších.
Vraj aj starší človek by sa mal v tomto mesiaci znova chytať do roboty,
že mu môže byť na osoh, tak hovorievali. Marec je už mesiacom prác
nielen okolo domu, ale i na poli, ba vraj „po svätom Gregore (12.3.)
každý sedliak leňoch, čo ešte neorie“ a dokonca „na Jozefa už ide aj
vdovicin pluh zo dvora“. A to sa predsa vie, že sa vdovy s oraním
nemohli veľmi náhliť, lebo boli odkázané na pomoc iných oráčov.
Museli zvyčajne počkať, kým iný už začínali
Lenže marec je falošný mesiac, nestály a môže pri robote ublížiť.
„V marci si nesadaj na oráčinu, lebo ťa chytí zlá choroba“. Taká bola
skúsenosť, lenže sa aj pridalo: „Zbytočne sa neľakaj, kto prežil zimu,
už prežije aj jar!“ Veď hej, na jar sa už každý lepšie cíti.

Apríl

Lenivý môže byť nielen človek, alebo niektoré zo zvierat, ale aj
niektorý mesiac. Marec je taký, vše akoby pomalý, otáľa s robotami.
Preto aj vravievali, že „čo marec neurobí, to apríl musí stoj čo stoj
dobehnúť“. Ak sa však „marec ponáhľa i poorie čo najviac, apríl potom
odpočíva“. Ale cez celý apríl je vždy dosť roboty. Chlapi lopotili na
poli, ženy sadili repu i kapustné priesady, do zeme vsádzali uhorkové
i tekvicové semená, siala sa mrkva a mak. Robôt je zo dňa na deň
čoraz viac a ak by sa niekomu nebodaj nechcelo, tak „Ďuro (24.4.)
každého z izby von na pole vyženie“. Lebo tak je to: „Kto chce jesť,
nech pracuje!“

Máj

„Máj – kravám daj“ prikazovalo sa odjakživa. To preto, že sa naozaj
vyplatilo kravy kŕmiť v tomto mesiaci čo najviac, ale iba sviežou
zelenou trávou. Z čerstvej májovej potravy mala aj dobrá dojnica
ešte viac mlieka, a nie hocijakého: toho najlepšieho a tučného, samá
smotana. Keď sa blížili „traja ľadoví“ muži čiže Pankrác, Servác a
Bonifác (12.5.) ženy dávali chlapom na vedomie:“Na Urbanov deň –
utekaj siať ľan!“ To aj preto, že sa po tomto sni už mrazy nevracali a že
sa na poli mohlo pokojne robiť. Dovtedy sa mal zasadiť každý zemiak,
po tomto dni sa malo dať sedeniu pokoj i ostatným takýmto robotám.
Ale slnko ešte nerado teplejšie hrialo dovtedy, „dokiaľ Urban (25.5.)
z pece nezliezol“.

Jún

Mesiac jún majú ľudia veľmi radi, aj majú ho v úcte a vše nezabudnú
pripomenúť, že vraj „lepšie jedno leto ako sto zím“ a že „v lete dobre
akejkoľvek Bete“. Aj keď roboty pribúda – v júni sú aj najdlhšie dni –
ľudia sa nežalujú, že niet kedy ani si len oddýchnuť. Ženy si derú prsty
pri pletí buriny, chlapi sa pasujú pri robote v hore i pri robote okolo
domu. Veď neraz treba sa pozrieť na strechu, či si cez ňu nenájde cestu
letný dáždik.
Lenže ak „na Medarda zapľúti (8.6.) práce v poli nepôjdu od ruky“.
„Medardova kvapka štyridsať dní kvapká“.
Práce však pribúda, treba už ísť na lúky, lebo „Ján (24.6.) vyháňa
koscov na lúky.“ A čoskoro aj Peter s Pavlom (29.6.) „načisto
pokračovanie na 9 str.
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ROK NA DEDINE
dokončenie z 8 str.
popretŕhajú žitám všetky korene“.
Júl
Na Jakuba (25.7) a pred Annou (26.7.) už ženy „budili zemiaky“,
aby nebodaj celkom nezaspali. Čo starostlivejšie gazdiné vybrali sa v
tieto dni na pole pozrieť sa na zemiačnisko, ako rastú grúle. Kde tu
pritom hriebli aj rukami v zemi, či už možno niečo nájsť pod koreňmi.
Pochytila ich zvedavosť, či bude úroda a kedy budú môcť uvariť z
vlastnej úrody prvý zemiak. Ako sa tak prechodili po poli, nezabudli
pritom opakovať, čo si vravievali v takýchto chvíľach ich matere:
„Dnes je Jakuba, zajtra Anny, staňte už zemiačky, už ste sa vyspali!“ A
ešte si pritom aj mysleli: „ Nehľadáš – nemáš!“

August

V auguste ženci dokášajú zvyšné obilie na poli, v tomto mesiaci sa
zviaže aj ostatný snop. Ženy však kde-tu zoberú až aj motyky, žiada
sa im ochutnať prvý čerstvý zemiačik rovno z poľa, lebo na „Vavrinca
(10.8) už ide nová švábka do hrnca“. Ale v auguste je toľko roboty,
že sa gazda i gazdiná môžu roztrhať. Jednostaj jej nie a nie ubudnúť.
Treba zviezť z poľa dočista všetko zrno, skosiť druhú ďatelinu i otavu,
poorať strniská, ba už aj čosi omlátiť na oziminy.
Všetko sa malo skončiť na Bartolomeja (24.8.), keď sa nad poľom
„prevalí ostatná hrmavica“ a keď už „hromy nemajú potom svoju
moc“. No a „na Bartolomeja, idú už aj hady do diery“ - čoskoro bude
koniec leta …. Lenže pozor: Kto v lete nerobí, v zime nedorobí!

September

„Keď príde september, všetko z poľa ber!“ núka, ba priam kričí na
nás príroda. Vraj ber, človeče, dočista všetko, čo nájdeš v poli alebo
na roliach, aby tam ostalo čo najmenej z toho, čo sa dá zúžitkovať.
V septembri i potom sa už v prírode nič nové nerodí , iba čo-to ešte
dozrieva. A pravdou je, že „po Michale (29.9.) už ani tráva nepôjde
von zo zeme, čo by si ju ťahal aj kliešťami“. Robota na poliach sa
končí, poľné práce ustali, v robote sa bude pokračovať v dedine a

doma pod strechami.
No istotne mal pravdu ten, kto povedal, že
„archanjel Michal preč z pola spiechal“.

Október

V októbri polia a lúky i poľany načisto osirejú, iba statok, ovce a
hydina sa kŕmia okolo dediny zvyškami úrody. „Už je po Mitre (26.10.)
už valachom svitne“, pripomínali starenky deťom, že sa pastieri zo
salaša vrátia nazad do dediny. Alebo si povedia, že „na Simona Júdy
(28.10.) vyháňajú baču z búdy“, čiže pasenie statku na holi a oviec
po poľanách sa končí tento rok. A vrátia sa nazad už iba v budúcom
pastierskom roku.
Dakde aj tak povedia: „Je Šimona – Júdy, hájnici von z búdy“. To
preto, že sa po tomto dni už naozaj niet nič v poli, čo hodno strážiť.

November

Prv ako mal prísť Martin (11.11.) na bielom koni, dievčence i ženy
nadievali kúdele a začínali priasť. Niektoré doma samy zvŕtali vretená
pod oblokom, iné zas utekali kdesi inde na priadky. Priadlo sa, vrteli
sa vretená od Martin do Hromníc (2.2.). A tak sa vše vravievalo, že
vraj „Martin a Hromnice odjakživa priadli z tej istej praslice“. No aj
tak povedali, že vraj ľudia v tomto mesiaci už trocha zleniveli, lebo
nastávali kratšie dni. Čo pracovitejší ľudia ho nemali v láske, lebo že
im tento mesiac skracuje čas na robotu. A to bola pravda.

December

V decembri akési „zlé sily“ zo dňa na deň čoraz viac zaháňali denné
svetlo, na robotu z neho nechávali iba málo. Ale roboty aj tak neustali,
furmani už mysleli na kláty pod rúbaniskami, čo ich bolo treba zviezť
bližšie k dedine. Nuž preto aj „Barbora (3.12.) ťahala oddávna sane do
dvora“. Ale každý deň v decembri sa nepracovalo. Tak sa hovorilo: „Na
Štedrý večer a na Vianoce každý doma seď!“ Hej tak sa prikazovalo.
Spolupatričnosť rodiny bola v taký čas viac ako akákoľvek robota.
Iba po Novom roku sa znova začalo všetko robiť odznova. Lebo tak
bývalo odjakživa: „Na kus chleba – robiť treba“ a tiež:“Kto chcel žať,
musel najprv siať“ a „ak dakto nesial, nuž ani nevial“.

Pozvánka na kultúrno-spoločenské podujania v
decembri 2013
Obec Henckovce a občianske združenie “BooBoo” klub
mladých v Henckovciach Vás srdečne pozývajú na Štefanskú
zábavu, ktorá sa uskutoční 25.decembra 2013
v Kultúrnom dome v Henckovciach s
o začiatkom o 19.00 hod.
Do tanca hrá skupiny Relax z Vlachova.
Vstupné je 12 €. V cene je zahrnutá večera,
tombola a ½ l vína.
Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.
Vianočný stolnotenisový turnaj
Obec Henckovce a Športový klub Henckovce
usporiadajú dňa 28. 12. 2013
vianočný stolnotenisový turnaj so začiatkom
o 10.00 hod. v kultúrnom dome v Henckovciach.
Silvestrovské varené víno a ohňostroj
Rozlúčka so starým rokom 2013 a privítanie
Nového roka 2014 pred budovou Obecného úradu
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S T O L N Ý T E N I S V RO KU 2 0 1 3

Stolnotenisový oddiel ŠK Henckovce bol v roku 2013 účastníkom
krajskej súťaže 4.liga Spišsko –gemerská skupina a okresnej súťaže
5.liga Rožňava. V týchto súťažiach náš klub reprezentovali Ondrej
Žúdel, Milan Ďurman, Jozef Kušnier, Ľubomír Breznen, Ivan Fafrák,
Ján Zagiba, Slavomír Fafrák, Marian Kalina, Peter Šimon ml., Michal
Fafrák a Štefan Gábor.

V sezóne 2012/2013 v 5. lige
sme sa umiestnili na 7. mieste
viď priložená tabuľka.

1.

Tatran Betliar

3.

TJ Lokomotíva Dedinky

5.

MSTO Dobšiná

2.

V sezóne 2012/2013 v 4. lige sme sa umiestnili na 10. mieste viď
priložená tabuľka.

4.
6.
7.
8.
9.

STK Honce

ŠK Jablonov n/T B
ŠKST Slavošovce
ŠK Henckovce B
STK Honce B

STK Gemerská Poloma

10. ŠK Jablonov n/T C
11.

Obec Čierna Lehota

13.

Geológ Rožňava G

12.
14.

Úspešnosť jednotlivých hráčov podľa konečného poradia, percenta účasti na zápasoch, počet výhier, počet prehier, celkové percento
úspešnosti

STO Hrhov

STK Baník Rakovnica

Úspešnosť jednotlivých hráčov podľa konečného poradia, percenta účasti na zápasoch, počet výhier, počet prehier, celkové percento
úspešnosti
19. Fafrák Ivan ŠK Henckovce B
96,2 %
69 31
69 %
21. Zagiba Ján ŠK Henckovce B
95,2 %
65 34 65,66 %
42. Fafrák Slavomír ŠK Henckovce B 96,2 % 40 60
40 %
59. Kalina Marian ŠK Henckovce B 60,6 % 9
54 14,29 %
Dňa 27.04.2013 sa uskutočnil v KD Henckovce 17. 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 za spolupráci ŠK
Henckovce. Na turnaji sa zúčastnilo 15 hráčov .

ŠK Henckovce Tatran Betliar
Breznen Ľubomír
Ďurman Milan
Zagiba Ján
Fafrák Slavomír
Šimon Peter

Teraj Michal
Árvay Ľubomír
Šebesta Peter
Junger Ján

STK Gemerská Poloma
Žúdel Ondrej
Rochfaluši Milan
Trojan Michal
Bernáth Marek
Černický Maximilián
Ďurán Miroslav

Víťazom turnaja sa stal Ondrej Žúdel ( na turnaji reprezentoval Gemerskú Polomu ), ktorý vo finále zdolal v pomere setov 3:0 Michala
Teraja ( Betliar ). V súboji o bronz zvíťazil Peter Šebesta ( Betliar ) nad
Ľubomírom Breznenom ( Henckovce) v pomere setov 3:2.

Členovia ŠK želajú všetkým príjemné a pokojné prežitie
Vianoc, veľa zdravia a šťastia v Novom roku 2014.
Ľubomír Breznen
predseda ŠK
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RECEPTY NA VIANOCE
Kapustnica s klobásou
1 a ½ l vody, 500 g kyslej kapusty, soľ 50 g cibule, 1 strúčik cesnaku,
mletá rasca, mleté čierne korenie, 1 lyžička mletej červenej papriky, 20
g sušených húb, majorán, 1 bobkový list, 250 g údenej klobásy.
Postup: Do hrnca dáme nadrobno pokrájanú kapustu, osolíme, pridáme pokrájanú cibuľu a cesnak, mletú rascu, čierne korenie, červenú
papriku, umyté posekané huby, majorán, bobkov list a všetko spolu
varíme. Klobásu umyjeme, vložíme do kapusty a spolu varíme. Uvarenú klobásu vyberieme, pokrájame na kolieska, rozdelíme do tanierov
a zalejeme kapustnicou a podáva s chlebom.
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Dobrá rada nad zlato
•
•
•
•

•
•

Gemerské gule
1,5 kg zemiakov, 300g údeného mäsa, majorán, mleté čierne korenie,
postrúhaný cesnak, 100 g hladkej múky, 120 g údenej slaniny.
Postup: Očistené zemiaky postrúhame, dáme na sito odvapkať. Potom
z nich vytlačíme vodu, dáme do misky pridáme zomleté údené mäso,
majorán, čierne korenie, cesnak rozotretý so soľou, múku a všetko spolu premiešame. Z cesta formujeme gule, obalíme ich múkou a varíme
v osolenej vriacej vode asi 10 minút - podľa veľkosti gúľ. Potom
ich vyberieme, polejeme nadrobno pokrájanou rozpraženou slaninou
a ihneď podávame. Môžeme ich podávať s kyslou kapustou, dusenou
kapustou alebo kapustovým prívarkom.

Z receptára starých materí ŠÍPKY
Ruža šípová je známa tak dlho ako samotné ľudstvo. Samozrejme, že
ju poznali aj naše staré mamy, veď šípová ruža rastie u nás na divoko
a hojne v hájoch, na pastvinách, pri cestách, kroviskách, na slnečných
svahoch. Poznali ju – zbierali, sušili a využívali v najrôznejších podobách, tejto rastline sa od nepamäti pripisovalo mnoho liečivých vlastností. Medzi hlavné obsahové látky šípok, najmä v ich dužinatej časti,
patrí vitamín C,A,B, kyselina nikotínová, vitamín P a K, ďalej cukry,
flavonoidy, červené farbivo (používané aj na výrobu rúžov), triesloviny, slizice a silice. Usušené šípky v porovnaní s čerstvými strácajú až
¾ z obsahu vitamínu C.
Lecitín v spojení s vitamínom C a A pôsobí na úsporné využívanie
tukov a bielkovín pre výstavbu organizmu a udržovanie zdravia, zabraňuje rýchlejšiemu procesu kôrnatenia ciev.
Šípky zbierame v septembri a októbri, keď sú zrelé zafarbené do karmínovočervena, ešte pred príchodom mrazov . Najbežnejší spôsob ako
ich udržať je sušenie. Možno ich sušiť celé, alebo ešte lepšie, keď ich
rozrežeme na polovičky. Zo zrelých šípok odstránime stopky a kalich.
Potom ich rozkrojíme a zrnká vyškrabeme. Plody sa sušia najprv voľne
v prievane a v jednej vrstve. Dosušujú sa umelých teplom iba na plechu v rúre do teploty najviac 35 oC. Nesmú zhnednúť a spáliť sa.
Šípkový čaj: Pije sa ako posilňujúci vitamínový prostriedok pri jarnej
únave, infekčných onemocneniach, pri chrípke, krvácaní ďasien pri
zápalových ochoreniach obličiek i pri zápaloch močového mechúra.
Pri príprave čaju možno použiť plody i semená. Čaj z plodov má lahodnú chuť a netreba pridávať veľa cukru.
Šípková marmeláda
Na 1 kg očistených šípok treba 250-300 g cukru. Prekrojené, očistené
umyjeme a rozvaríme s trochou vody, keď sme s nich vybrali zrnká.
Keď šípky zmäknú, prepasírujeme ich, potom znova povaríme, pridáme cukor a dovaríme ako iné marmelády. Naložíme do fliaš a uzatvárame ich až na druhý deň.
Nápoj zo sušených šípok
Sušené šípky umyjeme, potom ich dáme povariť do mäkka s cukrom,
vínom a vodou, do ktorej sme pridali postrúhanú citrónovú kôru so
škoricou. Podávame čerstvo uvarený a ochladený.

čaj bude chutnejší , keď do vriacej čajovej vody pridáte štipku
soli
ak chcete, aby palacinkové cesto bolo jemnejšie a nelepilo, pridajte do neho lyžicu jedlého oleja
hrozienka a drobné ovocie neklesnú v riedkom piškotovom ceste
ku dnu, ak ich najprv obalíte v hrubej múke
ak chcete mať pečivo s lístkového cesta lesklé, povrch zľahka
pocukrujte práškovým cukrom, ktorý sa na pečive roztaví, trochu
skaramelizuje a povrch dostane vysoký lesk a pečivo príjemnú
chuť.
Aby cibuľa neštípala pri krájaní do očí, odstránime z nej šupku
a na chvíľu vložíme do studenej vody
keď presolíme polievku alebo perkelt, vmiešame doň trocha sódy
bikarbóny, ktorá pomôže odstrániť slanú chuť jedla.

Zrnká múdrosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ženská práca skrytá, ale sýta
Muž je koreň, žena rod
Muž je hlava, žena koruna na nej
Škoda krásy, kde rozumu nieto
Ostatná láska, čo sa za peniaze kupuje
Z peknej misky sa nenaješ, keď je prázdna
Prvé zdravie, druhá krása, tretie veno
Kto si veľmi vyberá, naposledy nič nemá
Dobrá vôľa všetko zdolá
Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí

K vianočnej pohode
• Môj klient, pán sudca, ten prsteň ukradol v slabej
chvíľke..
Určite, pretože v silnej by vykradol nejakú banku.
• Obžalovaná je pravda, že ste dali svojej susede zaucho?
To nie je pravda, pán sudca a ak ma bude ohovárať tak je
vylepím aj druhé.
• Muž sa v noci zobudí a začne chodiť po izbe.
Manželka sa ho pýta čo mu je.
- Mám strašnú chuť na sex.
- Som ti k dispozícii, drahý.
- Neboj, ja to rozchodím.
• Po hádke hovorí manželka manželovi:
- Nebyť teba, boli by sme ideálny pár.
• Hádka manželov:
On:
-Prosím ťa neštvi ma, lebo vo mne
prebudíš zviera!
Ona:
..si myslíš, že sa bojím somára!?!
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Uzavreli manželstvo

24.08.2013 Jarmila Benková – Ing. Andrej Šimon
31.08.2013 Ing.Viera Dovcová – Colin Richard Tayler
Láska, šťastie, spokojnosť sú tri dobré vlastnosti.
Nech Vás oboch sprevádzajú vo Vašom manželskom šťastí.

Narodili sa

Timotej Revaj
Martin Pišta
Z rannej rosy, spektra farieb, z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne, po čom človek túži,
Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na teba iba dobré sudby žitia letia.
Ne Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia roky,
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.

Zomreli

Mária Leštachová rod. Hatvaníková
Jaromír Šimon
Mária Leštachová rod. Jancová
Ján Dovec
Ján Nemec
Jozef Balogh
Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
ani posledné zbohom si nám nedala,
zanechajúc nás všetkých a všetko, čo si rada mala.
Stíchol dvor, záhrada, dom i tvoje kroky v ňom.
Smutný a prázdny je náš dom, chýbaš nám mama v ňom.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok, za tebou plačeme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich spomienkach budeš navždy žiť.
Dňa 2.2.2014 uplynie rok, čo nás vo veku 62 rokov
navždy opustila manželka, mama, stará mama a príbuzná

Mária Leštachová.

Životné jubileá oslávili
90 rokov
Mária Leštachová, Henckovce 6
85 rokov
Mária Fafráková, Henckovce 64
Mária Janíčková, Henckovce 103
80 rokov
Anna Kalinová, Henckovce 171
75 rokov
Juraj Gallo, Henckovce 121
Júlia Kalinová, Henckovce 41
Eva Lazorová, Henckovce 120
Ján Petergáč, Henckovce 139
70 rokov
Mária Lazorová, Henckovce 113
Zuzana Ďurajová, Henckovce 65
Ján Fafrák, Henckovce 103
Emília Petergáčová, Henckovce 163
Emília Timárová, Henckovce 110
Štefan Nemec, Henckovce 119
65 rokov
Dušan Bašták, Henckovce 149
Mária Ďuránová, Henckovce 157
Mária Hudáková, Henckovce 138
Štefan Leštach. Henckovce 134
60 rokov
Ľubomír Hudák, Henckovce 35
Jaroslava Nehrerová, Henckovce 45
František Ščibráni, Henckovce 43
55 rokov
Viera Dovcová, Henckovce 167
Alica Janíčková, Henckovce 160
Zuzana Kalinová, Henckovce 170
Stanislav Pišta, Henckovce 2
Alexander Szatmáry Henckovce 73
Ondrej Šimon, Henckovce 122
50 rokov
Ľudovít Balogh, Henckovce 114
Jaroslav Gallo, Henckovce 179
Júlia Gallová, Henckovce 39
Štefan Kalina, Henckovce 171
Jozef Kušnier, Henckovce 100
Jarmila Pištová, Henckovce 2
Zuzana Ščibrániová,Henckovce 43
Štefan Tomi, Henckovce 77
Mária Šimonová, Henckovce 25

S láskou spomínajú manžel Štefan, synovia Maroš,
Števo a dcéra Janka s rodinami.

Len to najkrajšie čo život môže dať,
chceme Vám k Vašim jubileám zaželať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

Márne Ťa starká naše oči všade hľadajú,
márne nám po tvári slzy stekajú.
Odišla si, pozeráme hore ku hviezdam a vieme, že si niekde tam.
Každý večer sa Ti pekne pozdravíme,
slzy si utierame a na teba s láskou spomíname.
Spi sladko starká naša, nikdy na Teba nezabudnú
vnúčatá Marianka, Maroško, Karinka a Riško.
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