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To svetlo svieti v tme
a tma Ho nepohltila... (J 1, 5)

Nad Betlehemom je jasná hviezda,
to prekrásne znamenie,
príchod Svetla, lásky, šťastia,
nositeľa nádeje.
Krásne Vianoce
a šťastný Nový rok.

Veselé Vianoce
a
šťastný nový rok 2019
Vážení spoluobčania,
žijeme rýchlo, rýchlejšie, ako
by sme si to želali. V množstve
udalostí si zrazu uvedomíme,
že za nami sú týždne, mesiace a
rok sa rýchlym tempom blíži k
svojmu záveru. Prichádza koniec
roka, ale predovšetkým prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najčarovnejšie sviatky roka. Sviatky
mieru, lásky a pokoja vplývajú
na nás pozitívne, prirodzene sa
stávame milšími a priateľskejšími. Obdárúvame sa rôznymi
hmotnými darčekmi, ale najkrajším darom by malo byť obdarovanie blízkych, priateľov, susedov, spolupracovníkov radosťou,
láskavosťou a porozumením. Čas
vianočný zvýrazňuje motív domova. Všetci hľadáme miesto,
kde by sme sa na tento čas uchýlili. Všetci nejako silnejšie vdychujeme vôňu domova, myslíme
na svojich blízkych, svoju rodinu, priateľov, na to čo sa udialo
a čo sa ešte bude diať okolo nás.
Zaspomíname si aj tých, ktorí
nás navždy opustili a ktorí budú
chýbať pri sviatočnom stole. Veď
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Vianoce sú, keď sme spolu, keď
rodina sadá k stolu.
Prežite najkrajšie sviatky
roka v čo najväčšej pohode, vo
vzájomnom porozumení, láske,
s ľuďmi, na ktorých Vám záleží.
Šťastné a veselé, nech Tichá noc
stíši aj Vaše trápenia a pozve k
sviatočnému stolu radosť a pokoj.
Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, nech zďaleka
Vás obchádza nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom, nech láska prevláda
nad nemilým slovom. Nech Vám
dobré zdravie slúži, nech máte
hojnosť toho, po čom Vaše srdce
túži.
Prajem Vám šťastný nový
rok, aby bol úspešný každý Váš
krok a vianočná atmosféra nech
pretrvá po celý rok. V novom
roku 2019 pevné zdravie, veľa
šťastia, lásky, pokoja, pohody,
osobných aj pracovných úspechov Vám i Vašim blízkym želá
Viera Nemcová,
starostka obce

Na svete existuje veľa protikladov. Vlastností, vecí, charakteristík,
ktoré majú voči sebe odlišné vlastnosti. No predsa nemôžeme poprieť
skutočnosť, že tieto protiklady vytvárajú spolu akýsi celok. Niečo, čo
by bez toho druhého bolo možno neúplné alebo by stratilo z väčšej
časti svoju podstatu, svoj základ, pretože by nepoznalo svoj opak. Tak
je to aj so svetlom a tmou. V úplnej tme sa nám ťažko kráča, pretože
nevidíme skoro nič. Nevidíme kam naše kroky vedú, kam smeruje náš
život. Preto v živote potrebujeme svetlo, protiklad, opak tmy, aby sme
aj my videli, kam náš život smeruje, kam vedú naše kroky. Aby sme
bez obáv, bez strachu prišli do nášho cieľa.
Takýmto (S)svetlom v našom živote je aj Kristus – dieťa,
ktoré sa rodí v jasliach na slame v maštali v Betleheme. Dieťa, ktoré
sa rodí pre nás možno v katastrofálnych podmienkach – na zime, bez
všetkého, čo sa dostáva dnešným novorodeniatkam. Právom by sme sa
preto mohli teraz pýtať: ako nám takéto dieťa môže byť svetlom? Ako
nás takéto biedne, úbohé dieťa môže niekde privádzať?. A práve to je
ten moment, milí čitatelia, milí priatelia. To je ten zlom, ktorý nám
ukazuje toto dieťa. Pretože na prvý pohľad neoplýva ničím, nevlastní
nič cenné, no napriek tomu vlastní omnoho viac. Má totiž SVETLO.
Ten pokoj, lásku, radosť, vieru, nádej, že na svete, na ktorý sa narodil,
na ktorý prišiel, Mu bude dobre. Že na svetlo sveta, na ktoré prišiel
sa stretne s pochopením, láskou, porozumením, mierom, pokojom,
zhovievavosťou, dobrotou, ... Že na svet, na ktorý prišiel, na ktorý
sa narodil je dobrý... Idealistická predstava, či očakávania, pomyslíme si... Možno naivita, hlúposť, ... Možno sa ironicky pousmejeme
a v duchu si povieme, že On spozná skutočnú realitu sveta. Áno, drahí
čitatelia, skutočne toto dieťa napokon zažije tmu, všetko zlo sveta. No
Jeho SVETLO, ani napriek tejto „tme“ nezhasína a nezhasne nikdy
pre nás. On sa totiž môže stať aj tým naším svetlom, ktoré nám ukáže
cestu, ktorou sa máme vybrať, po ktorej máme kráčať, pretože toto
betlehemské dieťa nás učí zmeniť pohľad na tento svet. Na svet, na
ktorý sa pozerá a prichádza s láskou, pokojom, vierou, radosťou, nádejou, milosťou, ktoré sa snaží a chce odovzdať ďalším. So svojím
SVETLOM chce presvietiť tmu každého pozemského človeka a ukázať nám, akými by sme sa mali snažiť byť, aby svet bol takým ako
ten, do ktorého prichádzajú malé nemluvniatka – plný lásky, radosti,
pokoja, pochopenia, viery a nádeje.
Prajem preto nám všetkým, aby aj počas týchto vianočných sviatkov
nám toto Svetlo prežiarilo nie len naše príbytky, ale najmä naše srdcia.
Aby aj počas nasledujúceho nového roka 2019 nám svietilo na našu
cestu života jasne a ukazovalo nám ten správny cieľ, do ktorého Pán
Boh chce, aby každý jeden z nás raz prišiel, pretože toto Svetlo – Kristus, prichádza na tento svet pre každého jedného z nás.
Mgr. Lucia Fagová
Ev. a .v. kaplánka
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Narodenie Pána

Milí čitatelia ! Keby som
teraz spravil anketu a prišiel medzi vás s otázkou: „Kto je vlastne
Boh?“ určite by vaše odpovede
boli rôzne. Každý z vás približne
vie, čo toto slovo znamená a každý vedome či nevedome k tomuto slovu zaujíma isté stanovisko.
Najmladší by možno odpovedali
podľa katechizmu: „Boh je náš
nebeský Otec!“ Starší by povedali: „Boh je všemohúci, vševediaci, Stvoriteľ sveta!“ Našli by
sa i takí, čo by povedali: „Boh je
Pán celého sveta, ktorý dobrých
odmeňuje a zlých tresce.“ Takéto by boli odpovede nás veriacich. Ale keby som zašiel medzi
ľudí neveriacich, odpovedali by
asi takto: „Ja v Boha neverím!“
Iní: „Ja Boha nenávidím, lebo
mi nedoprial. Iní by povedali:
„Ja sa bojím Boha, ja sa trasiem,
taký Boh sa mi nepáči.“ Nájdu
sa i takí, čo povedia: „Boh je ten
dobrý, starý pán, ktorý sa na nás
pozerá zhora? Nech mu len slúži
zdravie!“ Takéto sú naše názory
na Boha. No svätý Ján evanjelista nám o Bohu hovorí jasne: „Na
počiatku bolo Slovo a to Slovo
bol Boh. A Slovo Telom sa stalo
a prebývalo medzi nami !“ Toto
Slovo sa vo vianočnú noc stalo
Telom. Náš Ježiško sa nám narodil a chcel by medzi nami prebývať.
Tieto Vianoce znova k nám
prichádza, lebo chce byť medzi
nami, chce, aby sme ho našli
a spoznali. Náš Boh je k nám
nesmierne veľkorysý. Vo vianočnú noc príde k nám, ale ani
jedného z nás nenúti, aby sme ho
prijali. On iba túži po našej láske. Nikoho nenúti, nespútava, ale
necháva nám slobodu, aby sme
si vybrali. A on iba čaká, on nás
necháva: Môžeme mu veriť alebo neveriť, môžeme ho uznávať,
alebo zavrhnúť. Môžeme ho milovať alebo nenávidieť. On v tichu a trpezlivo čaká, ako sa rozhodneme. Boh má s nami určité
plány. Jeho úmyslom nie je nič
iné ako to, aby sme boli šťastní,
aby sme sa radovali, aby sme žili
v pokoji a zhode. Jeho vôľa každému z nás určila od večnosti isté
úlohy, istú cestu, ktorou máme
v živote kráčať. On je náš Otec
a chce len a len naše dobro. Boh
sa s nikým z nás nebude radiť, čo

má robiť, čo je pre nás lepšie a čo
horšie. Aj keď sa nám v živote
zdá, že je to pre nás v živote ťažké a bolestné, čo nám určil, Boh
predsa aj toto vie využiť len a len
pre naše dobro. Vari sa niekto
z vás rodičov radí s vašim štvorročným dieťaťom, či treba šetriť
na kúrenie ? Pre vášho štvorročného syna by veru bolo výhodnejšie, keby ste mu kúpili hračku,
jeho zima a plyn nezaujíma, pre
neho by bola hračka lepšia. Ale ja
viem, že vy rodičia, keď ušetríte
to, čo je pre rodinu a domácnosť
potrebné, viem, že potom svojmu synovi aj túto hračku kúpite.
Takto to s nami myslí a plánuje aj
náš nebeský Otec. On nás k ničomu nenúti, on chce, aby sme ho
pochopili, nie kontrolovali. On
len tichučko čaká a túži, aby sme
pochopili jeho úmysly, jeho plány, jeho vôľu. Veď svojou prozreteľnosťou nás vede len a len
k nášmu dobru.
Porozprávam vám jeden skutočný príbeh, v ktorom vidno ako
ťažko je niekedy pochopiť Božie
riadenie a prozreteľnosť. Ale ako
je krásne, ak Božiu prozreteľnosť pochopíme. Istý sympatický
mladý muž Peter býva v Bratislave. Pracuje v jednom podniku a je
úprimne veriaci kresťan. Šťastne
sa oženil a zanedlho dostali so
svojou manželkou byt. Zdalo by
sa, že ich vzájomnému šťastiu
nič nestojí v ceste. Po čase však
ich láska dostala trhlinu: nemohli
mať dieťa a na dôvažok, lekári
im povedali, že ho nikdy ani mať
nebudú. Peter prvýkrát zapochyboval o Božej priazni i prozreteľnosti. Prišiel za svojim priateľom
Jozefom a hovorí: „Do toľkých
rodín neveriacich, ateistických
a neusporiadaných Boh požehná deti a nám, ktorí by sme ich
nábožensky vychovali a viedli
k nemu, ich nedopraje!“ Jozef
ho presviedčal o múdrosti Božej
a zámere, ktorý azda vyjde najavo len neskoršie, ale márne. Čo
bolo najhoršie, zanedlho si začal
vynahrádzať túto „krivdu“ tak,
že si našiel v zamestnaní hriešnu
známosť. Tvrdil, že má právo odčiniť nepriazeň, ktorou ho Boh
zahrnul. Jozef mu dokazoval, že
naplnením manželstva je vzájomná láska manželov, a nie iba
rozkoš a dieťa, že sa na manželke
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dopúšťa veľkej nespravodlivosti. Na veľké a dlhé prehováranie
túto známosť zanechal. Posadla
ho ďalšia myšlienka: adoptovať
dieťa. Toto mu jeho priateľ nezavrhoval, ale radil mu, aby sa
mu táto túžba nestala modlou. Ak
dokázal podvádzať svoju ženu,
bude dieťa záchranou ich vzťahu? A čo ak sa mu raz znepáči,
že to dieťa nie je jeho? Teda zas
neuspel. Ako z trucu, že mu osud,
Boh, náboženstvo nič nedoprajú, začal piť. Potom dlhšie sa
z Jozefom nevidel. Asi po troch
rokoch ho prišiel navštíviť. Bol
úplne zmenený, vážny, trochu
bledý. Prvé slová po zvítaní boli:
„Jozef, moja Vierka je v nemocnici, má rakovinu, lekári jej dávajú najviac rok života.“ Jeho
priateľ myslel na to najhoršie, že
sa mu vyzná s otvoreným ateizmom. On asi vycítil toto napätie
a na nevypovedanú otázku povedal: „Pamätáš na tie hlúposti
a názory, ktoré som hlásal? Aký
je len Boh dobrý a múdry! Čo by
som si teraz počal s malým dieťaťom, čo by si Vierka počala
bezo mňa, čo by bolo za riešenie
všetko zalievať alkoholom?“ Po
chvíli ticho dodal: „Vierka ma
pravdepodobne predíde do večnosti, ale vtedy už nepoviem, že
je to nezmysel, nepoviem, že Boh
nevie, čo robí!“

Peter takto pochopil Božie
riadene vo svojom živote a už
si nezúfal. Bol spokojný. Ak aj
my všetci takto pochopíme Božie plány, Božie úmysly, budeme šťastní. Ak nebudeme Boha
napádať, prečo nás trápi, sužuje
bolesťami a krížom, pocítime ten
úžasný pokoj.
Sú Vianoce. Láska, pokoj,
šťastie by mali zavítať do našich
rodín, do našich príbytkov. Tak
veľmi vám to prajem. Keby som
však mohol, prosil by som vás,
aby k vám domov zavítal aj Ježiš. Aby ste ho skutočne pochopili a prijali medzi seba. Ale žiadať to nemôžem. Ja vám to však
úprimne prajem. A nechávam na
vás ako sa rozhodnete. Ale pozrite na Ježiška v jasliach. On tak
veľmi po nás túži, túži po našich
srdciach, dušiach, po našej láske.
A keby som teraz znova prišiel
medzi vás a spýtal sa: „Kto je
Boh“, prial by som si od vás iba
jednu odpoveď. Iba jednu odpoveď od vás najmenších, aj od vás
starších, dospelých: „Pane, ty si
prišiel medzi nás a my ti chceme
veriť, poznať ťa a milovať!“
Na záver prajem všetkým čitateľom radostné a požehnané
Vianoce.
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD.,
katolícky správca farnosti

Betliar:

Program rímskokatolíckych bohoslužieb na Vianoce:
24. 12. 2018 25. 12. 2018 26. 12. 2018 30. 12. 2018 1. 1. 2019 6. 1. 2019 -

Pondelok - polnočná: 20 00 hod.,
Utorok - Božie narodenie 8 30 hod.,
Streda - Sv. Štefana 8 30 hod.,
Nedeľa - 8 30 hod.,
Utorok - Nový rok – 8 30 hod.,
Nedeľa - Troch kráľov 8 30 hod.,

Nižná Slaná:

Program rímskokatolíckych bohoslužieb na Vianoce:
24. 12. 2018 - Pondelok - polnočná 22 00 hod.,
25. 12. 2018 - Utorok - Božie narodenie 9 45 hod.,
26. 12. 2018 - Streda - Sv. Štefana 9 45 hod.,
30. 12. 2018 - Nedeľa - 9 45 hod.,
1. 1. 2019 - Utorok - Nový rok – 9 45 hod.,
6. 1. 2019 - Nedeľa - Troch Kráľov 9 45 hod.,

Gemerská Poloma:

Program rímskokatolíckych bohoslužieb na Vianoce:
24. 12. 2018 - Pondelok – Polnočná 24 00 hod.,
25. 12. 2018 - Utorok - Božie narodenie 11 00 hod.,
26. 12. 2018 - Streda - Sv. Štefana 11 00 hod.,
30. 12. 2018 - Nedeľa - 11 00 hod.,
1. 1. 2019 - Utorok - Nový rok – 11 00 hod.,
6. 1. 2019 - Nedeľa - Troch Kráľov 11 00 hod.,
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
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 02.03.2018
prijalo nasledovné uznesenia:
1. Schválenie programu rokovania
Uznesenie č.99_z 02.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania
OZ.
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce
za rok 2017
Uznesenie č. 100 z 2.3.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie Správu o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce za 2. polrok
2017
3. Vnútorná smernica o používaní služobného vozidla a súkromných
vozidiel na služobné účely v podmienkach obce Henckovce č. 1/2018
Uznesenie č. 101 z 2.3.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie Vnútornú
smernicu o používaní služobného vozidla a súkromných vozidiel na
služobné účely v podmienkach obce Henckovce č. 1/2018
4. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve štátu pod
miestnou komunikáciou Za vodou.
Uznesenie č. 102 z 2.3.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: sa uznáša a čestne vyhlasuje,
že miestna komunikácia nachádzajúca sa v k.ú. Obce Henckovce, v
lokalite „Za vodou“ , na pozemku registra „E“ 2021/1 je majetkom
obce Henckovce.
Uznesenie č. 103 z 2.3.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach: sa uznáša a čestne vyhlasuje,
že miestna komunikácia nachádzajúca sa v k.ú. Obce Henckovce, v
lokalite „Za vodou“ na pozemku registra „E“ 2021/1 pod ktorou sa
nachádza pozemok štátu je verejnoprospešná stavba.
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a noviel, na svojom zasadnutí dňa 16.05.2018
prijalo nasledovné uznesenia:
1. Schválenie programu rokovania
Uznesenie č.104_z 16.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania
OZ.
2. Záverečný účet obce Henckovce za rok 2017
Uznesenie č.105_z 16.5.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Henckovce za rok 2017
B/ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Henckovce
bez výhrad
C/ schvaľuje použitie zostatku finačných operácií v sume 16 057,16
€ upravený o nevyčerpané účelové prostriedky v sume 2 969,61 € /
rezervný fond a sociálny fond) to je 13 087,55 € navrhujeme použiť
€ na :
1. tvorbu rezervného fondu vo výške 10 %
1 605,72 €
2. financovanie kapitálových a bežných výdavkov obce
11 481,72
€
Nevyčerpané prostriedky z rezervného a sociálneho fondu:
3. prebytok na účte sociálneho fondu bude v rámci finančných operácií
zúčtovaný ako príjem na rozpočtovú položku prevod prostriedkov
z minulých rokov vo výške 1 460,22 € (zostatok na SF)
4. prebytok na účte rezervného fondu bude v rámci finančných operácií

zúčtovaný ako príjem na rozpočtovú položku prevod prostriedkov
z minulých rokov vo výške 1 509,39 € (zostatok na RF)
3. Výročná správa obce Henckovce za rok 2017
Uznesenie č. 106 z 16.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
schvaľuje výročnú správu obce Henckovce za rok 2017 bez výhrad
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018
Uznesenie č. 107 z 16.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Henckovce na 2. polrok 2018
B/ poveruje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s §
9 ods.3. Zákona č. 357/2015 Z.z. O finančnej kontrole a audite, v
znení neskorších predpisov vykonávať finančné kontroly v súlade so
schváleným Plánom kontrolnej činnosti.
5. Prijatie bankovej záruka a prijatie prekleňovacieho úveru od
OTP banky Slovensko a.s. , na preklenutie časového nesúladu medzi
skutočnou úhradou investičných výdavkov projektu a ich refundáciou
zo zdrojov EU vo forme NFP- Chodník vedľa štátnej cesty 1/67 – I.
etapa v obci Henckovce a Rekonštrukcia autobusovej zastávky č.2 v
Henckovciach
Uznesenie č. 108 z 16.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Henckovce :
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
prekleňovaciemu úveru
B /Súhlasí
- s prijatím prekleňovacieho úveru vo výške 38.000,00 Eur
na preklenutie časového nesúladu medzi skutočnou úhradou
investičných výdavkov projektu a ich refundáciou zo zdrojov
EU vo forme NFP v zmysle zmluvy č. 072KE130004 zo dňa
19.03.2018 uzatvorenej medzi Poľnohospodárskou platobnou
agentúrou, Dobrovičova 12, Bratislava a Obcou Henckovce).
- s prijatím bankovej záruky vo výške 48 959,41 EUR voči PPA .na
krytie zálohovej platby od PPA
- na účel: financovanie „Chodníka vedľa štátnej cesty 1/67 – I.
etapa v obci Henckovce a Rekonštrukciu autobusovej zastávky
č.2 v Henckovciach „.
(v zmysle schváleného účelu úveru)
- splátky úrokov obec prednostne zahrnúť do rozpočtu obce
a svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať z podielov
na daniach v správe štátu plynúcich do príjmov obce zo ŠR na
účet v OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Rožňava č. účtu:
9747389/5200 – SK81 5200 0000 0000 1795 5030
- splátku prekleňovacieho úveru bude zrealizovať z prostriedkov
nenávratného finančného príspevku (v nadväznosti na termíny
vyplatenia NFP) v závislosti od dlžky realizácie projektu,
maximálne do dvoch rokov
- prekleňovací a investičný úver a bankovú záruku obec zaručí
: biankozmenkou obce , vinkuláciou finančných prostriedkov na
účte č. 179 55030/5200 – SK71 5200 0000 0000 1795 5030 ( účet
na príjem NFP z Projektu) a smerovaním podielov na daniach
v správe štátu
C) Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou rozpočtu v príslušných
kapitolách príjmov a výdavkov súvisiacich s prijatím a splatením
úveru a jeho príslušenstva o poveruje starostu na podpis zmluvnej
dokumentácie spojenej s úverom a zabezpečením úveru.
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a noviel, na svojom zasadnutí dňa 15.08.2018
prijalo nasledovné uznesenia:
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
1. Schválenie programu rokovania
Uznesenie č.109_z 15.08.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania
OZ.
2. Určenie volebného obvodu Obce HENCKOVCE na nové volebné
obdobie r.2018 - 2022
Uznesenie č.110_z 15.08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach podľa § 9 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov určuje a schvaľuje pre Obec Henckovce jeden
volebný obvod pre nové volebné obdobie r. 2018- 2022.
3. Návrh na počet poslancov Obce HENCKOVCE na nové volebné
obdobie 2018-2022
Uznesenie č.111_z 15.08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach u r č u j e a s c h v a ľ u j e
počet poslancov Obce Henckovce v novom volebnom období r.
2018- 2022 v počte päť poslancov
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce
HENCKOVCE na nové volebné obdobie
r.2018 – 2022.
Uznesenie č.112_z 15.08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach u r č u j e a s c h v a ľ u j e
rozsah výkonu funkcie starostu Obce Henckovce v novom volebnom
období r. 2018- 2022 v rozsahu jedna, to je
v plnom rozsahu.
5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Henckovce, na roky 2018
– 2022.
Uznesenie č.113_z 15.08. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach s c h v a ľ u j e komunitný
plán sociálnych služieb na roky 2018-2022.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1.polrok
2018
Uznesenie č. 114 z 15.08.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach berie na vedomie:
A) správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.1/2018 za
kontrolovaný subjekt Obec Henckovce, kontrola dodržiavanie
schválených VZN o miestnych daniach za rok 2017.
B) správu o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce
Henckovce č.2/2018 za 1. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a noviel, na svojom zasadnutí dňa 15.11.2018
prijalo nasledovné uznesenia:
1. Schválenie programu rokovania
Uznesenie č.115_z 15.11. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje program rokovania
OZ.
2. Prvá úprava rozpočtu na rok 2018
Uznesenie č.116_z 15.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach:
1. berie na vedomie plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2018
2. schvaľuje prvú úpravu rozpočtu obce Henckovce na rok 2018
A/ navýšením v príjmovej časti vo výške
182 363,- €
nedańové príjmy			
1 176,- €
daňové príjmy			
19 000,dotácie 				
19 492,dotácia z PPA na chodník		
97 919,prevod zostatku za r.2016 		
3 395,-

prevod z rezervného fondu		
prekleňovací úver			
B/ navýšením vo výdavkovej časti vo výške
–
bežný rozpočet			
kapitálový rozpočet			
finančné operácie-úver		
C/ Presunmi medzi kapitolami a položkami:
bežný rozpočet
+ - 800
kapitálový rozpočet + - 670

-

2 970,38 000,182 363,-€.
29 044,- €
115 319,- €
38 000,- €

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Henckovce na
1.polrok 2019
Uznesenie č. 117 z 15.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
C) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.
polrok 2019
D) oprávňuje hlavného kontrolóra obce Henckovce v súlade s § 12.
ods. 2 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite, v znení neskorších predpisov vykonať kontroly v súlade so
schváleným Plánom kontrolnej činnosti.
Uznesenia boli Obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválené

Výsledky hlasovania
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 10.11.2018 v Henckovciach
Počet volebných obvodov				
1
Počet volebných okrskov				
1
Počet osôb zapísaných v zozname voličov		
327
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 		
131
Počet odovzdaných obálok				
131
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva				
126
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť			
5
Počet zvolených poslancov				
5
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľbu starostu 				
127
Percentuálna účasť vo voľbách			
40,06%
Výsledky hlasovania:
Za starostu obce Henckovce bola zvolená
Viera Nemcová, SNS
počet platných hlasov

127

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Henckovciach
1. Tibor Krčmár, Ing., SNS
96
2. Erika Jancová, Mgr., ŠANCA
95
3. Jana Hudáková, Mgr., SPOLU-OBČIANSKA DEMOKRACIA
82
4. Ivana Fafráková, Ing.,SNS
79
5. Štefan Petergáč, SNS
72
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva
1. Ľuboslava Kroupová, Ing., Mgr., SNS
2. Zuzana Dovcová, SNS
3. Zdenko Švejkovský, KSS

64
46
14
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Poďakovanie

Rozpis služieb Božích december, január/2018, 2019

Vážení občania, v mene svojom a v mene novozvolených
poslancov Obecného zastupiteľstva sa Vám chceme poďakovať za Vami prejavenú dôveru vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli voliť, využili
svoje právo voliť a rozhodli o tom kto bude zastupovať našu
obec v ďalšom volebnom období.
Spolu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom chceme
pokračovať v našej práci a prevziať zodpovednosť za dobré a
efektívne spravovanie našej obce. Podporovať všetky rozumné a racionálne riešenia výhodné pre občanov a obec.
Berieme to ako veľký záväzok, preto sa pokúsime Vašu
dôveru nesklamať a urobiť maximum čo bude v našich silách
a možnostiach.
S úctou Viera Nemcová, starostka obce

Obec Henckovce

hodnotí svoju činnosť za rok 2018
Sme na konci ďalšieho volebného obdobia 2014-2018,
končíme ďalšiu etapu v histórii
našej obce, preto mi pripadá
dôležité tak ako po minulé roky
zhodnotiť aj rok 2018.
Bol to náročný rok, rok
zmien, nových volieb. Konečne
sme sa po dlhých rokoch čakania dočkali nového chodníka
vedľa štátnej cesty. Finančné
prostriedky na I.etapu výstavby
chodníka a autobusovej zastávky boli obci Henckovce poskytnuté z eurofondov z PPA v celkovej výške 97 919,- € . Chceli
by sme pokračovať vo výstavbe
chodníkov II. a III. etapy vedľa štátnej cesty. Z vlastných
zdrojov sme museli vybudovať oporný múrik vedľa nového chodníka v celkovej výške
2075,- €. V budúcom roku plánujeme dokončiť rekonštrukciu
zostávajúcich miestnych komunikácií.
Z Ministerstva financií bola
obci poskytnutá účelová dotácia vo výške 10.000,- € na rekonštrukciu strechy na bývalej
starej škole, ktorá bola doplnená z výjazdového rokovania
vlády o ďalších 20 000,- €.
Rekonštrukcia bude prevedená
v roku 2019.
Postavený bol oporný múr
v dolnej časti potoka Dolina,
ktoré patrí obci a bol čiastostne
vyregulovaný potok v celkovej
výške 2712,- €.
Priebežne bola vykonávaná
bežná prevádzka obce pracovníkmi aktivačných prác, čistili
sa rigoly, kosili a čistili sa verejné priestranstvá a cintorín,

Udžiavala sa verejná zeleň a
čistota v obci .
Aj v tomto roku sme si pripomenuli významné údalosti
ako Oslobodenie obce, Deň
víťzastva na fašizmom a SNP
a to kladením vencov za účasti
SZPB v Henckovciach, zástupcov obce a občanov obce. Na
počesť SNP bola zapálená vatra.
Začiatkom roka v spolupráci so ŠK stolnotenisovým sme
usporiadali Novoročný stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce. V tomto roku sa konal
aj 19.ročník turistického výstupu na Lúšice. Druhá májová
nedeľa patrila oslave Dňa matiek, ktoré sme oslávili v kultúrnom dome pestrým kultúrnym
programom.
V júni sa konal tretí ročník
„Dňa detí a rodiny“, ktorú sme
zorganizovali v spoluprácou s
firmou OCHES Fafrák-Fafráková, za čo im patrí naše poďakovanie.
Na Vianoce sa už každoročne
koná Štefanská zábava, o ktorú
je veľký záujem. V tejto tradícii
budeme pokračovať aj v tomto
roku. Koniec roka oslávime vareným vínom a ohňostrojom.
Na záver roka a volebného
obdobia sa chcem poďakovať
za dobrú prácu Obecnému
zastupiteľstvu, pracovníkom
obce, pracovníkom aktivačných prác a všetkým občanom,
ktorí majú záujem o našu obec
a podieľajú za na jej prosperite.
Viera Nemcová
starostka obce

 2.12.2018 – 1. adventná nedeľa
– služby Božie v Dobšinej o 9:00 hod.
– služby Božie v Nižnej Slanej o 10:30 hod.
 9.12.2018 – 2. adventná nedeľa
– služby Božie v Kobeliarove o 9:00 hod.
– služby Božie v Henckovciach o 10:30 hod.
 16.12.2018 – 3. adventná nedeľa SB spojené so spoveďou a VP
– služby Božie v Kobeliarove o 8:30 hod.
– služby Božie v Nižnej Slanej o 10:30 hod.
 23.12.2018 – 4. adventná nedeľa SB spojené so spoveďou a VP
– služby Božie v Henckovciach o 10:30 hod.
 4.12.2018 – Štedrý večer (pondelok)
– služby Božie v Henckovciach o 15:00 hod.
– služby Božie v Nižnej Slanej o 16:30 hod.
– služby Božie v Kobeliarove o 18:00 hod.
 25.12.2018 – 1. slávnosť vianočná (utorok)
– služby Božie v Kobeliarove o 8:30 hod.
– služby Božie v Nižnej Slanej o 10:30 hod.
 26.12.2018 – 2. slávnosť vianočná (streda)
– služby Božie v Dobšinej o 9:00 hod.
– služby Božie v Henckovciach o 10:30 hod.
 30.12.2018 – Nedeľa po Vianociach
– služby Božie v Kobeliarove o 9:00 hod.
 31.12.2018 – Záver občianskeho roka (pondelok)
– služby Božie v Henckovciach o 15:00 hod.
– služby Božie v Nižnej Slanej o 16:30 hod.
– služby Božie v Kobeliarove o 18:00 hod.
 1.1.2019 – Nový rok (utorok)
– služby Božie v Kobeliarove o 9:00 hod.
– služby Božie v Nižnej Slanej o 10:30 hod.
– služby Božie v Henckovciach o 13:00 hod.
 6.1.2019 – Zjavenie Krista Pána mudrcom (nedeľa)
– služby Božie v Nižnej Slanej o 10:30 hod.

Gotická cesta otvorená
Gotická cesta otvorená je podujatie, ktoré sa v Henckovciach uskutočnilo 1.9.2018 ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Prečo je
dôležité pripomenúť si túto udalosť aj na sklonku roka? Možno preto,
aby sme si my všetci uvedomili, aký zaujímavý je náš ranogotický Kostol Všetkých svätých. V obecnej kronike z roku 1933 uvádza vtedajší
kronikár, Samuel Mikulík, že kostol je husitský, no neskoršie výskumy
zistili, že je starší. Postavený bol v 2. polovici 13. storočia a podľa tradovanej legendy husiti okolo neho postavili len múr. Takto opevnený kostol využívali vraj ako oporný bod. Či je to pravda , sa asi nedozvieme,
aj keď sa vraví, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Kostol bol zasvätený
svätému Štefanovi, uhorskému panovníkovi a až do roku 2012 kostol
chátral. Vďaka podpore a záujmu zo strany OZ Gotická cesta sa podarilo
získať prostriedky na niektoré rekonštrukčné práce. V roku 2011 bolo
opravené zastrešenie medzi vežou a vstupom do kostolíka, v roku 2012
bola vymenená nevyhovujúca strešná krytina na presbytériu za drevené
šindle. V rokoch 2014 a 2015 sa podarilo vymeniť strešnú krytinu za
šindle na streche lode. Postupne aj vďaka OZ Gotická cesta sa podarilo
urobiť sanáciu múrov. Dobrovoľníci už dva roky za sebou počas augusta
pracovali usilovne na tom, aby dominantu našej obce sprístupnili širokej verejnosti a upozornili na jej historický a kultúrny význam. V rámci
Gotickej cesty otvorenej bolo 1. 9. 2018 otvorených od 10:00 do 18:00
šesť kostolov s odborným výkladom. Okružnou jazdou navštívilo každý
kostol odhadom 120 ľudí. Vyvrcholením celého podujatia bol večerný
koncert barokovej hudby v našom kostole. Vystúpili na ňom Ján Bulla,
Stanislav Ďurský, Zuzana Lojková a Dominik Frčka. Hudbu dopĺňalo
krásne vonkajšie farebné osvetlenie kostola cesta k nemu lemovaná horiacimi fakľami. Je veľmi pozitívne, že kostol takýmto spôsobom ožil
a možno v budúcnosti sa stane dôležitým bodom Gotickej cesty.
Mgr. Jana Hudáková
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Čo priniesol rok 2018 a čo sa udialo v obci Henckovce
Novoročný stolnotenisový turnaj
Tohtoročné podujatia v obci sme začali 6. januára 2018 novoročným
stolnotenisovým turnajom o pohár starostky obce. Turnaj sa uskutočnil v
kultúrnom dome v Henckovciach so začiatkom o 09.30 hod., v spolupráci so stolnotenisovým športovým klubom. Turnaja sa mohli zúčastniť ako
registrovaní, tak aj neregistrovaní hráči stolného tenisu, ktorí si zmerali
svoje sily a šikovnosť. Pre všetkých bolo pripravené malé pohostenie a
pre víťazov ceny.
Výsledky turnaja:
1. miesto Ondrej Žúdel
2. miesto Ľubomír Breznen
3. miesto Boris Šramko

8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom ukončenie 2. svetovej vojny v Európe
Pred 73. rokmi bola 8.mája 1945 v Berlíne podpísaná bezpodmienečná kapitulácia fašistického Nemecka. V Európe vypukla obrovská radosť nad víťazstom, ktoré znamenalo ukončenie 2. svetovej
vojny v Európe a znamenalo koniec najväčšiemu utrpeniu ľudstva.
V našej obci sme si 7. mája 2018 uctili pamiatku tých, ktorí nás
oslobodili a aj tých, ktorí sa našu slobodu položili životy. Spoločne
s členmi ZO SZPB v Henckovciach, zástupcov obce a občanov
obce sme položili veniec k pamätnej tabuli obetiam 2. svetovej
vojny.

Padlým krajanom
Tú krásu života na niečo položiť,
a všetko zabudnúť a všetko utratiť,
len túžiť domov prísť, toho sa
nedožiť,
dať zbohom domovu,
domov sa nevrátiť.
A umrieť v diaľke
na perách so želaním,
raz spatriť ešte brata,
sestru, mať,
raz vedieť isto: viacej sa nevrátim,
krv zhasne, dohorí, prestaneš
milovať.
Siať zrno bez toho,
neuvidíš žatvu,
len trpieť, ale nedožiť sa rána,
vyčkávať,
pokým ti do živého zatnú
a vedieť: nezvonia tiché Anjel
Pána.
Do zeme padnúť,
ako semä padne za život iných
priniesť vlastnú smrť,
čo vklíči ako na jar život na dne,
keď zlomí putá,
skyprí tvrdú prsť.
To oni niesli tiažu boja, žiaľu,

to oni klesli podkosení kruto,
to oni znali smrti žhavú páľu
a život dávať nebolo im ľúto.
Jak dobre teraz
kvitnúť s kvetom jari
a dýchať voľne voľnosť tejto zeme,
jak blaží úsmev v pousmiatej tvári,
keď slnko hreje rozkvitnuté semä.
Ich semä dávne,
ktoré v krvi siali, ich nádej, ktorá
zhasla ako hviezda
ich žiale suché zas sa pousmiali,
ich teplo zhrieva
teplé naše hniezda.
Len spite sladko,
pokoj Vášmu prachu.
Krv vaša prúdi ďalej
v našich silách,
rumenec dní nových
rozpýril sa v machu
a obeť Vaša kypí prudko
v sviežich silách.
Len čosi tiché ako páper vanie:
snáď ozvena vášho odriekania.
Je to len láska, naše spomínanie,
rodáci na vás, zdatní Gemerčania.

73. výročie oslobodenia obce
Medzi významné udalosti v obci patrí oslobodenie obce Henckovce, ktoré si každoročne pripomíname pietnym aktom kladenia
vencov k pamätnej tabuli. V tomto roku to bolo 23. januára. Obec
bola oslobodená v noci z 23. na 24. januára 1945 rumunskou armádou. Kladenia vencov sa zúčastnili zástupcovia obce, členovia
ZO SZPB v Henckovciach a občania obce. Príhovor k oslobodeniu
obce predniesla starostka obce Viera Nemcová.
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73. výročie
Slovenského národného povstania

V tomto roku sme si pripomenuli
už 74. výročie SNP, ako jednu z
najvýznamnejších kapitol nášho
národa. Svojou podstatou SNP
dokázalo, že patrí k významným
udalostiam dejín nášho národa.
Na počesť 74.výročia Slovenského národného povstania sa
dňa 28.8.2018 v našej obci konali oslavy SNP a to slávnostným
položením vencov k pamätnej
tabuli SNP na kultúrnom dome
a k pamätníku SNP na Pališove
za účasti zástupcov obce Nižná
Slaná. Malým kultúrnym programom a príhovorom starostky sme

Deň matiek 2018

si pripomenuli význam SNP.
Odkaz povstania je nevysychajúcim prameňom našej nezlomnosti. V augustových dňoch roku
1944 povedal náš národ rozhodné NIE! V týchto dňoch sa prudko pohli dejiny, pohla sa lavína,
ktorú nemohla zastaviť ani zrada,
ani presila, ani hrozby Národ dokázal, že je národom.
Na počesť SNP bola zapálená
táborová vatra, o ktorú sa postarala mládež z obce v spolupráci s
pracovníkmi obce za čo im patrí
naše poďakovanie.
Druhá májová nedeľa tradične náleží všetkým mamám. Je to špeciálny
čas povedať im ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im
našu vďaku za všetko, čo pre nás urobili. Ďakujeme všetkým mamám
za ich lásku a obetavosť!
Aj v našej obci sme si pripomenuli „Deň matiek“ 13. mája 2018 v
kultúrnom dome bohatým kultúrnym programom a príhovorom starostky obce
Tento májový deň bol venovaný matkám, babičkám a všetkým ženám,
aby si ho užili v pohode, na chvíľu zabudli na všetky povinnosti, starosti, bolesti či žiale a oddýchli si pri programe, ktorý sme pre nich s
láskou pripravili v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti, detí
z obce Henckovce, folklórnych skupín Dubina a Hrabina a detského
folklórneho súboru Haviarik.

19. ročník
turistického výstupu na kopec Lúšice
Dňa 5.mája 2018 sa uskutočnil turistický výstup na kopec Lúšice,
ktorý sa nachádza vo výške 826,6 m.n.m. Zahájenie bolo pred Obecným úradom v Henckovciach. Zraz účastníkov výstupu bol na chate
na Kováčovej. Turistického výstupu sa zúčastnili priaznivci turistiky z
obce aj z okolia. Výstup sa uskutočnil tromi trasami a to z Henckoviec,
Nižnej Slanej a Gemerskej Polomy. Tradične bol na chate pripravený
chutný guláš. Najzaujímavejšou atrakciou bolo žrebovanie bohatej
tomboly. Účastníci obdržali účastnícky list a zapísali sa do kroniky
výstupu. Počasie bolo pekné a turistický výstup sa nám vydaril.
Poďakovanie za úspešný priebeh 19. ročníka výstupu na Lúšice patrí
organizátorom podujatia, skvelej kuchárskej partii, ako aj všetkým,
ktorí sa ho zúčastnili.
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Deň detí a rodiny v Henckovciach

Aj keď Deň detí je datovaný na
1.jún, my sme si ho v obci upravili na Deň detí a rodiny, aby sme
tak oslávili deň detí spolu s rodičmi, starými rodičmi a priateľmi. Tento vydarený deň sa tohto
roku uskutočnil 9. júna 2018. Na
detskom ihrisku a v centre obce
boli pre deti, ale aj rodičov pripravené rôzne hry a súťaže. Deti
spolu s rodičmi aktívne súťažili
a úspešne zdolávali pripravené
súťaže. Deti za úspešne zdolané

Viete že

súťaže dostali darček a cukrovú
vatu. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie z opekanej slaninky a okapkaného chleba.
Príjemnú hudobnú a tanečnú
atmosféru navodila hudobná skupina Betliarske vidly.
Veľké poďakovanie patrí firme
OCHES Fafrák a Expresso Fafráková, ktorí boli spoločne s Obcou
Henckovce spoluorganizátori a
sponzori akcie.

 na Slovensku máme 5 národných parkov? Tatranský národný
park, Pieninský národný park, Národný park Nízke Tatry, Slovenský raj a Malá Fatra.
 v potokoch a riekach Slovenska žijú tri druhy raka - rak skalný,
riečny a bahenný?
 v Bernolákove je cintorín psov?
 na Slovensku máme aj pralesy? Badínsky, Dobročský, Kujovský, Komárnik a Stužica.
 na Južnom Slovensku žije v stojatých vodách pijavica lekárska
a že niektoré druhy pijavíc vydržia hladovať až 5 rokov?
 v Starej Turej dodnes stojí stĺp hanby?
 na Slovensku sa vyrobili aj sklené peniaze? Vyrobil ich sklár
Valentín Pantoček. Získal za ne zlatú medailu na sklárskej výstave v Paríži.
 pôda Slovenska sa vytvorila až v poslednej dobe ľadovej?
 prvá poštová linka na území Slovenska Bratislava - Ružomberok - Košice vznikla v roku 1558?
 na Slovensku sa vyskytujú 4 druhy mäsožravých rastlín?
 prvú materskú školu na území Slovenska otvorili v roku 1829
v Banskej Bystrici?
 v Podhorí pri Beluši rastie 200 ročná jabloň, ktorá po preštepení rodí 16 druhov jabĺk?
 v záujme ochrany kamzíkov vo Vysokých Tatrách sa v roku
1923 muselo prikročiť k likvidácii nepôvodného druhu kamzíkov v Nízkych Tatrách?

DEŇ SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU V ROŽŇAVE
Dňa 21. septebra 2018 sa v
Rožňave konal už druhý ročník
krásneho podujatia “ Deň slovenského folklóru” , pod záštitou
poslanca NR SR p. Petra Pamulu
a na ktoré prijalo pozvanie osem
obcí z horného Gemera, Rejdová,
Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo,
Henckovce, Gemerská Poloma,
Kobeliarovo a Pača.
Súčasťou týchto slávností bola aj
súťaž vo varení bryndzových halušiek, ktorej sa zúčastnili uvedené obce. Každú z týchto obcí reprezentovalo trojčlenné družstvo.
Družstvo našej obce súťažilo
v zložení p.Viktoria Nemcová, p.
Ján Dovec a Ing. Roman Nemec

Pranostiky

a stalo sa absolutným víťazom,
obsadilo krásne prvé miesto. Porota hodnotila nielen chuť ale aj
vzhľad a konzistenciu halušiek.
Porota mala tento rok ťažkú úlohu, pretože všetky halušky boli
fantastické.
Počas trvania súťaže varenia halušiek prítomných návštevníkov
tohoto folklórneho podujatia zabávali ľudová hudba z horného
Gemera a folklórne súbory, ktorí
veselou hudbou a tancom spríjemnili deň . Pre prítomným fanúšikov folklóru bol pripravený
aj poľovnícky guláš a pre najmenších bola pripravená cukrová
vata, a nafukovací hrad.

Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu käčku vám ohreje.
Aký je čas na Adama Evy, také budú nasledujúce dni.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší
deň.
Jak medzi Kračúnami, tak medzi Jánami.
Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie.
Keď je vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine
(miesto na odkladanie potravín, úrody).
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude
mračné.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
Na Adama a Evu čekej oblevu.
Na Vianoce - po gágorče (po hrdlo, dosýtosti), na Velikú noc - moc, na
Ducha - do pol brucha, Na Trojicu - len za užicu (lyžicu).
Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v
obilí
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Hlavný zmysel sviatku svätého Mikuláša, biskupa,
ktorý pripadá na 6. decembra je dávať a nečakať dar.

Na Slovensku i v okolitých krajinách sa na tento sviatok tešia
najmä deti, pre ktoré je deň sv.
Mikuláša symbolom sladkostí,
ovocia a iných darčekov. Mikuláš sa narodil na južnom
pobreží Malej Ázie pravdepodobne v treťom storočí. Pochádzal z bohatej rodiny, najprv sa
stal diakonom a kňazom, neskôr
bol biskupom v meste Myra v
južnom Turecku, údajne proti

Niečo z nášho nárečia
špároveň - kuchynská pec
šezlon - pohovka
ambríl - dáždnik
borošťán - krušpán
fejmimak - borievka
colštok - skladací meter
muškárik - plánka
lúšävka - gumipuška, prak
piena - pero
ryjävica - krtko
skušier - lakomec
ternovo prasä - ježko
kredenec - kuchynská skriňa
tertáš - kostrč
motor - auto
kančôv - kanvica
burgondia - repa
firhang - záclona
šifonier - skriňa
plajbas - ceruzka
rôdle - sánky
ferkulie - riad
duchnie - periny

vôli svojho otca, ktorý si želal,
aby bol vojakom.Biskup Mikuláš hlásal evanjelium, pomáhal
biednym, chorým a trpiacim a
preslávil sa milosrdenstvom a
dobročinnosťou. Počas života ho
už nazývali otcom sirôt, vdov
a chudobných. Podľa tradície
sa biskup Mikuláš zúčastnil na
prvom Nicejskom ekumenickom
koncile v roku 325.

Vianočný vinš

Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu,
kam ich oči povedú hornatým krajom,
šírou rovinou,
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov
ľuďom nastali.
Dieťatko narodené
v maštali
svet požehnáva
znovu pokojom.
Nech privíta ho každý
po svojom, a nech mu
lásku sveta popraje.
Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa
k nám si prisadne
a skutky naše
nech sú príkladné,
nech k našim blížnym
cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu...
Vianočný stromček
nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich
dobrá pohoda
nech v jasličkách
to dieťa pohojdá.

O sv. Mikulášovi koluje viacero legiend. Podľa jednej z nich
pomohol trom chudobným sestrám, ktoré sa nemohli vydať,
lebo nemali na veno. Preto ich
čakal krutý osud v otroctve alebo v nevestinci. Keď sa o tom
dozvedel biskup Mikuláš, zabalil
vraj hrudu zlata do šatky a v noci
ju nepozorovane hodil cez okno
do izby, kde spali tri chudobné
dievčatá. Vďaka štedrému daru
sa mohli všetky tri sestry vydať,
a tak ich Mikuláš zachránil pred
ponížením a hanbou.
Biskup Mikuláš zomrel v pokročilom veku, pravdepodobne
okolo roku 345, vo svojom biskupskom sídle v meste Myra, kde
ho aj pochovali. O niekoľko storočí neskôr (údajne v roku 1087)
veriaci talianski kupci preniesli
jeho pozostatky do talianskeho
prístavného mesta Bari, kde mu
zasvätili chrám, ktorý sa neskôr
stal bazilikou. Svätý Mikuláš sa
stal viacnásobným patrónom,
boli mu zasvätené mnohé kresťanské chrámy vo svete. Jeho
meno nesú viaceré mestá a kos-

toly aj na Slovensku.
Na sv. Mikuláša sa tešili aj deti
v našej materskej škole Henckovce. Mikuláša sme už nedočkavo
očakávali. Pripravili sme si pre
neho detské literárne pásmo v podobe piesni, básničiek a vinšov.
Mikuláš mal z detí veľkú radosť,
že ho privítali s potleskom. Potešil sa detskej nádielke pripraveného pásma , adresované a určené pre ne ho s akou radosťou
a chcením sa naše deti pripravili .
Aj deti pripravili pre sv. Mikuláša
darčeky, ktoré vyrobili s pomocou pani učiteliek. Bol prekvapený a veľmi sa tomu potešil, že
aj on dostal krásne darčeky. Za
krásny program, dostali deti odmenu sladký balíček dobrôt.
Zo sv. Mikulášom sa deti v materskej škole, pekne rozlúčili
a dohodli sa, aby ich opäť navštívil aj budúci rok.
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí prežite
ich spoločne.
Nie sú dôležité dary, hlavne
nech sa v novom roku darí.
riaditeľka MŠ Henckovce

Dobrá rada nad zlato
Stvrdnutý med - ľahko roztopíme, ak pohár s medom ponoríme do
teplej vody.
Fazuľa - pri jej príprave pridajte do hrnca bylinné korenie podporujúce trávenie. Výborne pôsobí napríklad saturejka, koriander, bazalka,
rasca alebo majorán. Zabránite tým nepríjemnému pocitu z nadúvania.  
Korenie do marinád - na naloženie 1 kg mäsa by malo obsahovať: 1
bobkový list, 5ks čierneho korenia, 3 ks nového korenia, 1 cibuľu, 200
g koreňovej zeleniny. K zverine pridávame 2 - 3 ks jalovca.
Slanina - sa dobre krája, keď ju pred krájaním dáte na štvrť hodiny
do mrazničky.
Sypké zemiaky - aby sa sypké zemiaky nerozvarili, pridajte k nim počas varenia trochu octu, masla alebo oleja.
Zemiakovú kašu - vždy rieďte prilievaním horúceho mlieka. Miešajte
ju ručne. Ak ju zalejete studeným mliekom, je mazľavá. Ak ju šľaháte mixérom, je spenená, rýchle zredne a stráca na chuti.
Zemiaková kaša - sa dá pripraviť i zo sušeného mlieka. Uvarené a popučené zemiaky zmiešame so sušeným mliekom, zalejeme horúcou
vodou a dobre premiešame s kúskom masla.
Cibuľu - nesmieme krájať príliš nadrobno, lebo by zhorkla. Je dobré,
ak ju pred smažením poprášime múkou.
Aloba pomáha pri smažení - pri smažení pokrmov si uľahčíme prácu,
ak dno panvice vyložíme dvojitou vrstvou alobalu. Spotrebujeme menej tuku a ešte ochránime panvicu pred znečistením.
Mrkva - keď mladú mrkvu krátko oparíte vrelou vodou, šupku z nej
stiahnete ľahšie, a nemusíte ju škrabať.
Údené mäso - býva príliš slané. Zjemníme ho, keď ho na chvíľku
ponoríme do vody a mlieka v pomere 1:1.
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ZDRAVIE Z NAŠICH ZÁHRAD A LÚK

JABLKO

Účinky: Jablká takmer neobsahujú bielkoviny, majú však vysoký
obsah vody, málo sacharidov a v
šupke nepatrné množstvo vody.
Mimoriadne bohaté sú na vitamíny a stopové prvky. Jablká majú
vysoký obsah draslíka. Jablko
obsahuje až 30% vlákniny. Regenerujú a očisťujú organizmus,
znižujú hladinu cholesterolu a
cukru v krvi. Sú účinné aj pri
bolestiach hlavy a závratoch.
Pomáhajú pri hnačke a zápche.

HRUŠKA

Účinky: Obsahujú okrem vitamínov najmä vápnik, fosfor a
ľahkostráviteľné cukry. Majú
antibakteriálny, močopudný a
posilňujúci účinok, najmä v kombinácií s ovsenými vločkami. Ich

ORECHY

Účinky: Vlašské orechy sú bohatým zdrojom draslíka, magnézia,

Proti hnačke pomáhajú sladké
jablká, pri zápche zasa kyslé,
ktoré povzbudzujú činnosť čriev.
Sú osvedčený prostriedok pri
ťažkostiach s kĺbmi. Podporujú
odolnosť proti chorobám. Jablká
pôsobia ako vynikajúca omladzovacia kúra. Zo šupky a dužiny, ktoré chránia jadrovník, sa
v ľudskom organizme uvoľňujú
látky s liečivým i preventívnym
účinkom.
Množstvo: Viaceré výskumy potvrdili, že konzumácia jedného
jablka ráno a večer regeneruje a
očisťuje organizmus.
Požitie:
Odvar z jabloňových kvetov má
upokojujúce účinky a zmierňuje
záchvaty kašľa.
Pri chrípke a kašli sa osvedčilo
pitie šťavy z jabĺk.
Jemne nastrúhané jablko i so šupkou konzumované večer viaže v
črevách toxické látky.
plody alebo šťava sa používajú v
ľudovom liečiteľstve pri obezite,
močových kameňoch, vysokom
krvnom tlaku. Varené a pečené
sa používajú proti kašľu a záduchu, odvar zo sušených hrušiek
proti hnačkám. Hrušky prečisťujú črevá, odstraňujú zápchu a
iné poruch y trávenia. Niektoré
odrody obsahujú v dužine drobné
zrniečka, ktoré ľuďom s citlivými
črevami a poruchami žlčníka, ak
sa konzumujú v ssurovom stave
spôsobujú ťažkosti. Plané hrušky
majú liečivejšie vlastnosti ako
hrušky ušľachtilé.
Množstvo:
Ak občas zjeme hrušku, pozitívne si s tým stimulujeme náladu.
zinku, medi, selénu a kyseliny
folovej. Pôsobia upokojujúco a
pozitívne vplývajú na mozog.
Lúpané strácajú veľa výživných
vlastností. Vlašské orechy pomáhajú pri cukrovke, črevných
parazitoch, ochoreniach nervovej
sústavy a močových ciest, artérioskleróze, málokrvnosti a celkovej slabosti organizmu, výtoku z
pošvy.
Množstvo: Orechy sa neodporúča konzumovať v nadmerných
množstvách.
Použitie tohoto ovocia v receptoch

RECEPTY NA VIANOCE
SYROVÉ PAGÁČE BEZ KYSNUTIA
Suroviny: 50 Dg hladká múka, 25 Dg maslo, 15 Dg syr strúhaný, 2 čl
soľ, 1dcl kyslá smotana, 1dcl biely jogurt
Postup:
Maslo rozmrvíte s múkou. Pridáme kyslú smotanu, jogurt, soľ a polovicu strúhaného syra. Vypracujeme hladké cesto . Cesto vyvaľkáme
na pomúčenej doske a povykrajujeme pagáčiky, ktoré poukladáme na
papierom na pečenie vyložený plech. Pagáčiky potrieme olejom a posyme zvyšným syrom a dáme piecť. Za 30 minút ich upečieme pri
teplote 180 stupňov.
PERNÍKOVÝ ZÁVIN SO SLIVKOVÝM LEKVÁROM
Suroviny: 600 gramov hladká múka, 1 čajová lyžička sóda bikarbóna,
4 polievkové lyžice med, 100 gramov oztopená hera, 3 kusy vajcia,
300 gramov slivkový lekvár, kus hrozienka
kus orechy, kus mak, 250 gramov praskovy cukor, 1 čajová lyžička
mleta skorica
Postup
CESTO: Zo surovín vypracujeme polotuhé cesto, ktoré necháme jeden deň odpočinúť v mikroténovom vrecku. Cesto preložíme na múkou posypanú dosku, rozdelíme ho na 4 časti, rozvaľkáme na šírku asi
18 cm a dĺžku plechu.
Na cesto natrieme slivkový lekvár, posypeme podľa ľubovôle: mak,
orechy, hrozienka, sušené slivky,....atď . Každý kus stočíme, prenesieme na tukom pomastený plech, popicháme rovnomerne vidličkou a
pečieme 30 – 40 minút pri teplote 170 °C. Asi 5 minút pred upečením
závinu tieto potrieme rozšľahaným žĺtkom v trochu mlieka a posypeme mandľovými lupienkami.
Po vychladnutí zabalíme do alobalu necháme 1 - 2 dni odležať. Pokiaľ
sa hneď nezje po odležaní, tak takto zabalený vydrží aj 2 týždne a je
krásne mäkký.
PLNKA ORECHOVÁ: Slivkový lekvár,hrozienka namočené v
rume, mleté orechy uvarené s trochou cukru, nakrájané sušené slivky
a sušené figy, kandizované ovocie, mandľové lupienky...proste podľa
ľubovôle.
PLNKA MAKOVÁ: Slivkový lekvár,hrozienka namočené v rume,
uvarený mak s trochou cukru, nakrájané sušené slivky a sušené figy,
kandizované ovocie, mandľové lupienky...proste podľa ľubovôle.

HROZNO

Účinky: Všetky sorty hrozna
patria k najzdravším druhom
ovocia. Hrozno obsahuje napríklad kyselinu listovú, farbivá a
minerálne látky a stopové prvky.
Z minerálnych látok má najvyššie
zastúpenie draslík, ktorý pomáha
organizmu nielen pri odstraňovaní odpadových látok, riadení srdcového rytmu, ale pomáha nám
aj jasne myslieť. Vlákniny, ktoré
sú v šupkách hrozna, podporujú
činnosť čriev. Zároveň obsahuje

vitamín C, E a vitamíny skupiny
B.Regeneruje vrchnú časť pokožky, zmierňuje stavy pri žlčových
a obličkových kameňoch. Dodáva množstvo antioxidantov. Šťava sa používa pri liečení chorôb,
ktoré vznikajú hromadením toxínov v tele. Pôsobí močopudne a
žlčopudne, mierne preháňa. Keďže má hrozno močopudný účinok, pomáha z tela vyplavovať
škodlivé látky. Znižuje kyslosť
žalúdočných štiav. Výhodou najmä pre jesenné dni, keď mnohí z
nás pociťujú nostalgiu za letom a
ťažko sa vyrovnávajú so zmenami počasia, je, že hrozno zmierňuje únavu a depresiu. Pre svoju
výživovú hodnotu je doslova
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LIPA
MALOLISTÁ

Úžitok: Kvety, listy a extrakt z
lipy boli na liečebné účely využívané po celé stáročia. Bola veľmi
obľúbená už u antických Grékov
a Rimanov. Z kvetov, ktoré obsahujú veľa éterických olejov, sa
pripravovali liečivé čaje na uvoľňovanie a rozpúšťanie hlienov.
Preto je osožná pri chorobách z
prechladnutia a pri zápaloch dýchacích ciest, horúčke. Lipu môžete využiť aj ako prevenciu proti
infarktu. Vďaka nej sa totiž riedi

HLUCHAVKA
BIELA

Úžitok: výborne pôsobí proti silnému menštruačnému krvácaniu,
posilňuje maternicu a pomáha
pri zápale vaječníkov. Vďaka jej

MATERINA
DÚŠKA
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krv, a tak pomáha predísť ťažkostiam, ktoré môžu mať fatálne
následky. Korene a kôra sa zas
používajú na liečbu popálenín.
Výskyt: Rastie v lesoch a hájoch,
pri domoch a v alejach.
Kvitne: Od júna do júla.
Zber: Zbierame kvet, na začiatku
kvitnutia, nie neskôr, keď kvety
odkvitajú.
Požitie:
Zápar: čaj spôsobujúci potenie - 1-2 čajové lyžičky drogy zalejeme 1/4 litrom vriacej vody, 10 minút necháme
spariť. Piť 2-3 šálky denne.
Lipový odvar na vlasy: zalejete
50g sušeného kvetu litrom horúcej vody a necháte postáť približne pol hodinku. Vlasy je potrebné najskôr si umyť, opláchnuť a
potom lipový odvar masírujte do
mokrých vlasov.
Upozornenie: Nezamieňať s
kvetmi príbuzných druhov, najmä lipy s chĺpkavými, alebo lesklými listami.
močopudným účinkom pomáha
uvoľňovať močové cesty a priaznivo pôsobí aj pri ďalších ochoreniach močových ciest. Mladé
lístky sa dajú využiť v kuchyni.
Môžete ich pridať do šalátov, polievok alebo jesť pripravené ako
špenát.
Výskyt: rastie takmer všade - pri
cestách, múroch a plotoch.
Kvitne: od mája do septembra.
Zber: zbierame kvitnúcu vňať,
alebo len biele kvety. Sušíme pri
teplote 35 stupňov. Dajú sa použiť aj mladé listy.
Požitie:
Kúpeľ: bylinku dáme cez noc do
vlažnej vody, ráno necháme výluh prejsť varom a následne odstavíme. Horúci odvar nalejeme
do kúpeľa.
Úžitok: Posilňuje obranyschopnosť organizmu, pôsobí proti
kašľu a zachrípnutí, tlmí nadúvanie a koliky svojou dezinfekčnou
a utišujúcou schopnosťou, tiež
pomáha pri liečbe hnačiek rozličného pôvodu, posilňuje nervy,
zmierňuje migrény a šumenie v
ušiach. Pomocou kúpeľom prekrvuje a dezinfikuje. Pomáha na zle
hojace rany alebo slnečné spáleniny. Ako kloktadlo sa používa
pri zápaloch v ústach.
Výskyt: Rastie na suchých a slnečných miestach, najmä na lúkach, stráňach a kopcoch.
Kvitne: Od apríla do septembra.

Zber: Zbierame kvitnúcu vňať,
sušíme pri teplote 35 st. Suší sa
v malých zväzkoch. Zbiera sa od
mája do júna.
Požitie:
Zápar: 1 vrchovatá čajová lyžička sa zaparí 1/4 litrom vriacej
vody, krátko sa vylúhuje.
Sirup: Kvety a stonky sa naložia

BAZA ČIERNA

Úžitok: zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Je liekom na
choroby z prechladnutia. Stimuluje potenie a zlepšuje vykašliavanie. V kombinácií s inými
bylinkami, najmä lipou a materinou dúškov zvyšuje svoj účinok.
Mladé listy osožia pri jarných

MEDOVKA
LEKÁRSKA

Úžitok: Osoží pri vyčerpanosti
spojenej s nespavosťou, pri poruchách trávenia. Povznáša náladu, upokojuje myseľ, podporuje
pamäť, zvyšuje koncentráciu. Je
účinná pri poruchách činnosti
srdca, angíne pektoris, nervovej
slabosti, bolestiach hlavy, tváre,
zubov. Pomáha proti nespavosti.
Pomáha pri bolestivej menštruácií a chudokrvnosti.
Výskyt: Pestovaná. Medovku
pestujeme v mierne vlhkej piesčitej, alebo piesčito-hlinitej pôde.

do pohára, prevrstvia sa cukrom a
silne natlačia. Necháme tri týždne stáť na slnečnom mieste. Po
scedení treba cukrom presýtené
stonky a kvety opláchnuť vodou
a vodu pridať do sirupu. Sirup
sa pomaly zahusťuje na sporáku.
Nesmie vrieť. Sirup nemá byť
prihustý.
kúrach napomáhajúcich látkovú
premenu. Kvet čiernej bazy má
čistiaci účinok a vyplavuje toxíny
z nášho tela. Plody bazy sa používajú na tíšenie bolestí nervového
pôvodu.
Výskyt: rastie na okraji lesov, pri
plotoch, okolo stavenísk a rumoviskách.
Kvitne: od mája do júla.
Zber: zbierame mladé lístočky,
kvety a plody. Mladé lístočky
a výhonky sa zbierajú v apríli a
máji, kvety v máji až júli a plody
na jeseň.
Požitie:
Odvar pri prechladnutí: 2 čajové lyžičky kvetov zaliať 1/4 litra
vriacej vody a 10 minút nechať
spariť. Na potenie vypiť dve šálky.
Upozornenie: rastlina je vo väčších dávkach jedovatá. Najmä
plody.
Vysievame do pareniska od polovice marca. Vysádza sa od polovice mája, alebo v septembri.
Mladé rastliny sú citlivé na mráz.
Kvitne: Od júna do augusta.
Zber: zbierame listy, alebo vňať
ešte skôr ako rastlina kvitne, viac
krát do roka. Odrezáva sa asi 40
centimetrová vňať. Prvý zber v
prvom roku rastu sa robí od začiatku až od polovice júla, druhý
koncom septembra či začiatkom
októbra.
Požitie:
Zápar: 2 plné čajové lyžička na 1/4 litra vody a 10 minút nechať spariť, používať
pri žalúdočnej neuróze,črevných a srdcových ochoreniach.
Vlhký obklad: Na utíšenie bolestivých opuchov použite gázu
namočenú do odvaru. Je vhodný
aj pri zdurených lymfatických uzlinách a vredových ochoreniach.
Účinný čaj: 8 lyžičiek zalejte 2
pohármi vriacej vody a nechajte
odstáť v zakrytej nádobe. Pite
počas dňa.
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LEVANDUĽA

Úžitok: Pri podráždenosti, búšenie srdca, migréne, poruchách
trávenia či črevnom nadúvaní
môžeme použiť nálev. Levanduľa pôsobí ako upokojujúci prostriedok a súčasne antibioticky a
povzbudzuje pankreas k vyššej
tvorbe enzýmov. Olej z levandule je výborný pri relaxácii. Tinktúru možno použiť ako prekrvu-

júci prostriedok pri reumatických
a ischiatických bolestiach.
Výskyt: Suché a teplé svahy. Seje
sa včas na jar do pareniska, priesady sa vysádzajú v máji alebo v
júni v odstupe 30 až 40 centimetrov. Kríček ostáva na tom istom
mieste šesť až osem rokov. Rastlina je vhodná do skalky.
Kvitne: Od júna do augusta.
Zber: Zbierame neúplné rozvinuté kvety alebo vňať krátko pred
kvitnutím. Sušíme rýchlo pri teplote 35 stupňov. Mladé lístočky a
výhonky sa používajú čerstvé.
Požitie:
Zápar: Pri únave, najmä po prekonaní infekčných ochorení - 1
čajovú lyžičku drogy dať do 1/4
litra vody a pomaly nechať zovrieť. Ráno a na obed vypiť jednu šálku.
Kúpeľ: 50g drogy nechať zovrieť s 1 litrom vody a 30 minút
nechať lúhovať.
Tinktúra: Pri bolestiach hlavy a
depresii 5 ml dvakrát denne.

K vianočnej pohode
K pasci, v ktorej zúfalo pobehuje chytená myš
pribehne iná myš a vraví: Podaj mi, prosím ťa tú
slaninu, tebe už aj tak nebude chutiť.
Pýtajú sa pani Kukučkovej, či sa che nechať
po smrti spopolniť, alebo sa dá pochovať.
- Čo ja viem, ale asi dám na svojho muža a
poslúchnem ho.
- A čo ten hovorí?
- On mi stále hovorí, že sa mám dať vypchať.
Pýta sa mechanik zákazníčky:
- že vy ste boli minulý týždeň chorá?
- Ó áno! Prekvapí sa žena- Ako to viete?
- že ste nemali žiadnu autonehodu.

Náš nový vytúžený chodník vedľa štátnej cesty

Ivan Lazor

na majstrovstvách sveta druhý!

Druhým miestom na svetovom šampionáte v Trnave zkončil
sezónu rodák z Henckoviec, Ivan Lazor. Počas tohoto kalendárneho
roka sa síce zúčastnil len dvoch súťaží, no v každom prípade, to nebola
nudná sezóna, práve naopak.
Prvou súťažou boli majstrovstvá Slovenska v silovom
trojboji, ktoré sa konali v Nových Zámkoch. V silovom trojboji sa
umiestnil na 5. mieste a v drepe skončil 2. (výkony: drep 220 kg, tlak
150 kg a mŕtvy ťah 220 kg, čo celkovo činí 590 kg). Ivan túto súťaž
zhodnotil nasledovne: ,,Nové Zámky mám blízko a lákalo ma znovu
vyskúšať si celý trojboj. Špeciálne som sa nepripravoval, chcel som
si viac-menej len otestovať silu. S výkonom v drepe a tlaku som
spokojný, no v mŕtvom ťahu som očakával lepší výsledok.ˮ
Leto bolo v znamení tréningov celého tela a zvažovania
ďalšieho súťaženia, nakoľko spolu s hmotnosťou išla dolu aj fyzická
sila mladého športovca. Ivan sa preto rozhodol štartovať na svetovom
šampionáte, ktorý sa konal v Trnave, v kategórii do 100 kg, čo
bola o stupienok nižšia kategória, v porovnaní s predošlými rokmi.
“Schudol som, tak som zvážil nižšiu kategóriu, ako lepšiu variantu
pre mňa.ˮ Príprava bola krátka, no intenzívna. Ivan sa pripravoval v
novom drese, ktorý počas súťaže pomôže k oveľa lepším výkonom,
ale zvyknúť si naňho bolo náročnejšie než očakával. Samotná súťaž
v mŕtvom ťahu sa konala 18. októbra 2018. Počas váženia ukázal
prístroj 96,6 kg, čo je presne o desať menej ako vlani. Prvý pokus (260
kg) zvládol ľahko, no pri hmotnosti 275 kg, ktorý bol klasifikovaný
ako neplatný, si poranil ruku, a tak sa tretieho pokusu už radšej
nezúčastnil. Výsledkom bolo 2. miesto, s ktorým henckovský silák
nebol príliš spokojný. Ako teda súťaž hodnotí nový vicemajster sveta?
,,Bolo náročné pravidelne absolvovať ťažké tréningové jednotky a
taktiež držať optimálnu hmotnosť pred súťažou. Priznám sa, že na
konci tréningového procesu mi už chýbala energia. Súťažný deň mi
nesadol a cítil som, že to nieje ono. Tešil som sa na napínavý súboj
o titul, bohužiaľ som pre zranenie nemohol podať optimálny výkon.
Ostávalo mi len zablahoželať víťazovi a poučiť sa z chýb. Ďakujem
priateľom, rodine a všetkým ktorí mi pomáhali na súťaži a v príprave
a v neposlednom rade aj ŠKM Atlanta, za výborné podmienky na
prípravu.”
Aké sú plány na budúci rok? ,,Budúci rok budú majstrovstvá sveta
federácie GPC v Nových Zámkoch. Motivuje ma súťažiť pred
domácim publikom. Taktiež sa chcem venovať zdravému životnému
štýlu a pracovať na sebe komplexnejšie, nielen z pohľadu sily.”
Autor: Ivan Tokoly

december 2018

13

Z činnosti Športového klubu Henckovce – stolnotenisového oddielu.

V sezóne 2017/2018 Športový klub – stolnotenisový oddiel reprezentoval našu obec
v okresných súťažiach 5. a 6.
lige. V najvyššej okresnej súťaži
5. lige „A“ družstvo nášho klubu
v tejto dlhodobej súťaži zvíťazilo. V 6. lige „B“ družstvo nášho
klubu obsadilo tesne 2. miesto za
víťazným družstvo Slavošoviec,
pričom obe družstvá mali na
konci súťaže rovnaký počet bo-

dov, no v prospech Slavošoviec
hovoril víťazný pomer vzájomných zápasov.
O tieto úspechy nášho klubu
sa zaslúžili hráči Boris Šramko,
Ondrej Žúdel, Ľubomír Breznen,
Štefan Murza, Ivan Fafrák, Peter
Šimon, Ján Zagiba, Jozef Kušnier, Slavomír Fafrák, Marian
Kalina.
V prebiehajúcej sezóne sú
obidve družstvá nášho klubu

účastníkmi najvyššej
okresnej súťaže 5. ligy a zatiaľ sa
nám vcelku darí. „A“ družstvo
je zo šiestimi výhrami doteraz
bez prehry na 1. Mieste a „B“
družstvo s dvomi výhrami, jednou remízou a štyrmi prehrami na
6. mieste.
Na jeseň tohto roku sa náš
klub do nového súťažného ročníka celkom slušne posilnil, keďže sme získali na jednoročné

hosťovanie skúsenú stolnotenisovú hráčku Martinu Kolibárovú z klubu Lokomotíva Košice. „Martina“, je členkou „B“
družstva a pokiaľ mala doteraz
možnosť na súťažný zápas nastúpiť, tak jej prítomnosť sa ihneď
odzrkadlila na hernom prejave
družstva a samozrejme aj na konečnom zápasovom výsledku.

Niekoľko štatistík zo súťažného ročníka 2017/2018
5. liga
Por.

Družstvo

OZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ŠK Henckovce A		
3 MSTO Dobšiná A		
2 STK Honce A		
Tatran Betliar 		
Geológ Rožňava D		
S.T.K. Plešivec B		
STK Gemerská Poloma B
ŠKST Gočovo 		
STK Baník Rakovnica A

V

R

P

K

Skóre

Body

16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
10
10
9
8
5
3
3
1

0
2
2
4
3
1
2
2
0

1
4
4
3
5
10
11
11
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0

227:61
162:126
161:127
169:119
171:117
119:169
111:177
107:181
69:219

46
38
38
38
35
27
24
24
18

Úspešnosť jednotlivých hráčov podľa konečného poradia, počet odohratých zápasov, počet výhier, počet
prehier, skóre odohraných setov, celkové percento úspešnosti
Por. Hráč
Družstvo
Účasť (%)
1
Šramko Boris		
ŠK Henckovce A 85.94		
2
Žúdel Ondrej		
ŠK Henckovce A 50.00		
5
Breznen Ľubomír
ŠK Henckovce A 75.00		
10 Murza Štefan		
ŠK Henckovce A 92.19		
43 Kušnier Jozef		
ŠK Henckovce A 29.69		

Odohr. Výhry Prehry Úspešn. (%)
55
52
3
94.55
32
29
3
90.62
48
40
8
83.33
59
42
17
71.19
19
10
9
52.63

Začiatkom roka 2018 sa u nás
uskutočnil tradičný za posledné
roky „Novoročný stolnotenisový turnaj“ zorganizovaný Obcou Henckovce za spolupráce
ŠK Henckovce. Na turnaji za
stretlo 10 hráčov. Víťazom sa
stal Ondrej Žúdel, ako druhý sa
umiestnil Boris Šramko a na treťom mieste sa umiestnil Ľubomír
Breznen. Prvý traja umiestnení
hráči boli ocenení p. starostkou
Vierou Nemcovou a po turnaji sa
uskutočnilo celkové vyhodnotenie turnaj so záverečným posedením.

Úspešnosť jednotlivých hráčov podľa konečného poradia, počet odohratých zápasov, počet výhier, počet
prehier, skóre odohraných setov, celkové percento úspešnosti

V apríli tohto roku sa uskutočnil turnaj 3. starostov (Betliar,
Gemerská Poloma, Henckovce)
tento krát v Gemerskej Polome.
Na turnaji sa zúčastnilo 14 hráčov z uvedených obcí.
Žiadne veľké prekvapenie sa
nekonalo a víťazom turnaja sa
stal už po niekoľkýkrát Ondrej
Žúdel (Henckovce), na druhom
mieste skončil Ľubomír Breznen
(Henckovce) a tretí skončil Michal Trojan (Gemerská Poloma).
Prvý traja hráči boli ocenení starostom obce Gemerská Poloma
vecnými darmi. Turnaj sa odohral
v telocvični ZŠ v Gemerskej Polome. Vyhodnotenie a záverečné
posedenie sa uskutočnilo v KD
v Gemerskej Polome.

Por.
5
6
32
33
67

Šťastné a Veselé Vianočné
sviatky a Šťastný Nový rok 2019
všetkým prajú členovia Športového klubu Henckovce.
Bc. Ľubomír Breznen
predseda ŠK Henckovce

6. liga
Por.

Družstvo			

OZ

V

R

P

K

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ŠKST Slavošovce 		
ŠK Henckovce B		
VAJDA TEAM Dobšiná
ŠK Jablonov nad Turňou B
MSTO Dobšiná B		
STK Honce B		
STO Hrhov 			
9 Geológ Rožňava E		
8 STK Sokol Krh. Podhradie
STK Baník Rakovnica B
Obec Čierna Lehota 		
STK KRAS Silica 		

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
18
16
15
15
14
9
7
7
4
3
1

1
1
1
0
0
0
2
1
0
2
2
0

3
3
5
7
7
8
11
14
15
16
17
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hráč 		
Šimon Peter
Fafrák Ivan
Zagiba Ján
Fafrák Slavomír
Kalina Marian

Družstvo
ŠK Henckovce B
ŠK Henckovce B
ŠK Henckovce B
ŠK Henckovce B
ŠK Henckovce B

Účasť(%)
78.41
95.45
85.23
86.36
13,64

Odohr. Výhry
69
56
84
67
75
35
76
35
12
4

Skóre
269:127
244:152
256:140
244:152
219:177
215:181
191:205
174:222
161:235
156:240
134:262
113:283

Body
59
59
55
52
52
50
42
37
36
32
30
24

Prehry Úspešn.(%)
13
81.16
17
79.76
40
46.67
41
46.05
8
33,33
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2018
Narodili sa

Rozlúčili sme sa

Margita Karallová
Stella Gallo
Andrej Šimon
Radka Romoková
Marian Tomi

Zuzana Hudáková
Eva Farkašovská
Emília Timárová
Emília Nemcová
Ján Nemec
Zuzana Petergáčová
Mária Fafráková
Zuzana Benková
Prečo sny padnú
na dno prepadliska?
Dym tymiánu vôkol stúpa,
ozvena tvojho
hlasu je tak blízka
a predsa vzdialená
a veľmi skúpa.
Pozostalým vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Pozvánka
na kultúrno-spoločenské podujania
v decembri 2018
lObec Henckovce a občianske združenie “BooBoo”
klub mladých v Henckovciach Vás srdečne pozývajú
na Štefanskú zábavu, ktorá sa uskutoční 25. decembra
2018 v Kultúrnom dome v Henckovciach so začiatkom
o 19.00 hod. Do tanca hrá skupina Sako z Vlachova.
Vstupné je 12 €. V cene je zahrnutá večera, tombola a ½
l vína. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.
lSilvestrovské varené víno a ohňostroj
Rozlúčka so starým rokom 2018 a privítanie Nového roka
2019 pred budovou Obecného úradu
lNovoročný stolnotenisový turnaj
Obec Henckovce a Športový klub Henckovce usporiadajú
dňa 5. januára 2019 novoročný stolnotenisový turnaj
so začiatkom o 09. 30 hod. v kultúrnom dome v
Henckovciach

Nadišla tá chvíla, keď matka dieťq porodila.
Vietor odvial všetky chmáry,
zostal úsmev, radosť v tvári
Vitajte medzi nami

Životné jubileá oslávili
95 rokov
Mária Leštachová
90 rokov
Mária Fafráková
85 rokov
Anna Kalinová
80 rokov
Júlia Kalinová
Eva Lazorová
75 rokov
Mária Lazorová
Zuzana Ďurajová
Emília Petergáčová
Štefan Nemec
70 rokov
Mária Hudáková
Mária Ďuránová
Dušan Bašták
Štefan Leštach
65 rokov
Jaroslava Nehrerová
František Ščibráni
Ľubomír Hudák

HENCKOVSKÉ OZNAMY - občasník Obce Henckovce
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 Tlač: Tlačiareň OTOPRINT, Rožňava
Radi príjmeme Vaše návrhy, námety a príspevky
do Henckovských oznamov

60 rokov
Alexander Szatmáry
Viera Dovcová
Ondrej Šimon
Alica Janíčková
Zuzana Kalinová
55 rokov
Ľudovít Balogh
Jarmila Pištová
Štefan Tomi
Júlia Gallová
Jaroslav Gallo
Štefan Kalina
Zuzana Ščibrániová
Mária Šimonová
Jozef Kušnier
Ing. Zuzana Majorošová
50 rokov
Miloš Bašták
Mgr. Anna Vargová
Mária Kalinová
Iveta Dovcová
Ivana Tomiová
Štefánia Breznenová

Život je nádherný, život je krásny,
zavše je vánok ihravý, no neraz prudký víchor
aj búrka s bleskami.
To čo sme prežili,
vstupuje do spomienok
Srdečne blahoželáme.

