HENCKOVSKÉ
OZNAMY
Ročník VII.

VIANOCE 2009
Vianočný čas sú krásne chvíle,
čas znovu zažiť niečo milé,
rodinu objať, stretnúť priateľov,
spriaznenosť duší cítiť aj bez slov.
Vážení obyvatelia obce Henckovce,
v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc.
Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do
našich príbytkov so všetkým, s čím spájame najkrajšie sviatky
roka.
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi,
keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
Tieto hodnoty znamenajú veľa pre každú rodinu a sú symbolické
pre každého, bez rozdielu viery, národnosti čí príslušnosti k
niektorej z ľudských rás. Pre každého z nás je dôležité, aby sa
dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným
uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov
a všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými. Preto
v príjemnom teple domova iste budú znieť vianočné koledy a
modlitby. Ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako prosba za
zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde i spomienka na tých,
po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto.
Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez náhlenia, plné
pochopenia, radosti a potešenia z prítomnosti najbližších
zanechávajú stopy v človeku na celý život. Želám Vám vianočné
sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti.
Nech čistá krása a úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky
pretrvá aj v ďalších generáciách. Lebo človek nepotrebuje k
životu len najnovšie výdobytky vedy a technického pokroku, ale
ukazuje sa, že najviac potrebuje lásku, dobrotivosť, pochopenie
a vľúdnosť. Dôležitý je pocit, že máte v blízkosti spriazneného
človeka, ktorý Vám rozumie, vie a chce vám pomôcť. Okamihy
čarovných pocitov počas Vianoc sa nedajú ničím nahradiť a tešíme
sa na ne všetci. Najviac však deti, pre ktoré má vianočný čas
osobitné kúzlo. Je to čas očakávania, rozprávok, blízkosti rodičov,
dobrôt a darčekov. Darujeme im všetko čo môžeme – hlavne však
lásku a pocit domova.
Želám Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a
spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí. Prajem Vám vnútrornú
silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa
zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí
blízkych Vášmu srdcu. Nech sa Váš pokoj v duši udrží po celý
budúci rok .		
Viera Nemcová,
starostka obce
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PRÍHOVOR K VIANOCIAM
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. Ani sa niet čomu čudovať. Veď komu sa chce 2 mesiace dookola počúvať Tichú noc, sledovať každú polhodinu tú istú
reklamu. 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!
MM
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach v roku 2009
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach zasadalo v roku 2009 spolu
10 krát.
Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo a prijalo nasledovné uznesenia:
1. zasadnutie – 26. januára 2009
Členský poplatok v obecnej knižnici v Henckovciach
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Členský poplatok v obecnej knižnici v Henckovciach vo výške 0,50 €
za kalendárny rok a jedného člena.
Inventarizácia obecného majetku v Materskej škole v Henckovciach so
stavom k 31.12.2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Inventarizáciu obecného majetku v Materskej škole v Henckovciach
so stavom k 31.12.2008 s nasledovným stavom:
- energetické stroje 1 038,27 € ( 31 279,-- Sk)
- DDHM
4 811,55 € (144 952,74 Sk)
-----------------------------------------------------------spolu
5 683,85 € (171 231,74 Sk)
Návrh na vyradenie obecného dlhodobého hmotného majetku v Materskej škole
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh na vyradenie obecného dlhodobého hmotného majetku v Materskej škole z dôvodu nefukčnosti a neupotrebiteľnosti v celkovej
výške:3481,196€ (104 874,57 Sk)
Likvidačná komisia na likvidáciu neupotrebiteľného majektu obce
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
likvidačnú komisiu na likvidáciu neupotebiteľného a nefukčného majetku obce – v materskej škole v tomto zložení: Marek Revaj, Miroslava Humeníková. Štefánia Breznenová, Viera Dovcová.
Návrh rozpočtu obce Henckovce na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í
S návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2009
Návrh rozpočtu obce Henckovce na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í
S návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2010
Návrh rozpočtu obce Henckovce na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í
S návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2011
Hlavný kontrolór obce Henckovce – vyhlásenie voľby
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje
na deň 16. marec 2009 konanie voľby hlavného kontrolóra obce Henckovce.
Túlavé psy v obci
Obecné zastupiteľstvo ukladá
komisii pre ochranu verejného poriadku v Henckovciach zaoberať sa
priestupkami na úseku držania psov a túlavými psami v obci Henckovce.
2. zasadnutie - 23. februára 2009
Rozpočet obce Henckovce na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
rozpočet obce Henckovce na rok 2009 bez pripomienok
žiadosť Barbory Bubenčíkovej, Henckovce č. 186 o poskytnutie pôžičky na úhradu dôchodkového poistenia.
Obecné zastupiteľstvo zamieta
žiadosť Barbory Bubenčíkovej, Henckovce č. 186 o poskytnutie pôžičky na úhradu dôchodkového poistenia.
3. zasadnutie -16. marca 2009
Voľba hlavného kontrolóra obce Henckovce
Obecné zastupiteľstvo volí
tajným hlasovaním za hlavného kontrolóra obce Henckovce, Ing. Mi-

loslava Brezňana
Plnenie rozpočtu obce Henckovce k 31.12.2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Henckovce za rok 2008
Záverečný účet obce Henckovce za rok 2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
záverečný účet obce Henckovce za rok 2008
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo určuje a schvaľuje
hlavnému kontrolórovi obce Henckovce 0,10 % pracovný úväzok, to
je 17 hodín mesačne
Plat hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo určuje a schvaľuje
Plat hlavnému kontrolórovi obce podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa §-u 18c, ods.1, písm.a / a ods.2.
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Henckovciach nasledovne: 20. apríla 2009, 11. mája 2009, 22. júna 2009, 27. júla 2009, 24.
augusta 2009, 21. septembra 2009, 19. októbra 2009, 23. novembra
2009, 14. decembra 2009.
Návrh „Zásad o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a postupe pri prijímaní, prerokúvaní a vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Obce Henckovce“.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom „Zásad o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a
kontrole vybavovania sťažností a postupe pri prijímaní, prerokúvaní a
vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Obce Henckovce“.
Žiadosť ZO SZPB v Henckovciach o riešenie prevádzky „pohostinstva
Iva“.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
žiadosť ZO SZPB v Henckovciach o okamžité riešenie Pohostinstva
Iva, ktoré sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu, na ktorom je
umiestnená pamätná tabuľa občanov obce, ktorí padli v druhej svetovej vojne, s tým, že táto žiadosť bude riešená na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva po porade s právnikom.
4. zasadnutie- 20.apríla 2009
Schválenie „Zásad o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a
kontrole vybavovania sťažností a postupe pri prijímaní, prerokúvaní a
vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Obce Henckovce“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zásady o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a postupe pri prijímaní, prerokúvaní a vybavovaní
petícií v podmienkach samosprávy Obce Henckovce.
Žiadosť ZO SZPB v Henckovciach o riešenie prevádzky „pohostinstva
Iva“.
A/ Obecné zastupiteľstvo považuje
žiadosť ZO SZPB v Henckovciach o okamžité riešenie Pohostinstva
Iva, ktoré sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu, na ktorom je
umiestnená pamätná tabuľa občanov obce, ktorí padli v druhej svetovej vojne, za neopodstatnenú nakoľko sa nejedná o hanobenie pamätnej tabule.
B/ Obecné zastupiteľstvo ukladá
starostke obce písomne odpovedať na žiadosť ZO SZPB v Henckovciach v termíne do 25.apríla 2009.
Obecné zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo:
- prípravou turistického výstupu na kopec „Lúšice“ , dňa 2. mája
2009.
- prípravou „Dňa matiek“ a prijatím zástupcov družobnej obce Sájolászlofalva z Maďarska dňa 16. mája 2009.
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach v roku 2009
5.zasadnutie- 22. júna 2009
Čerpanie rozpočtu obce Henckovce za 1. štvrťrok 2009.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Čerpanie rozpočtu obce Henckovce za 1. štvrťrok 2009.
Identifikácia parciel
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu starostky o prevedenej identifikácii parciel Správou katastra v Rožňave.
Plán práce hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
plán práce hlavného kontrolóra
Vyúčtovanie kultúrno-spoločensko-športových akcií obce Henckovce
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu o vyúčtovaní kultúrno-spoločensko-športových akcií organizovaných Obcou Henckovce a to: Turistického výstupu na Lúšice,
Dňa matiek, návštevy zástupcov z družobnej obce Sájolászlofalva z
Maďarska.
xOdmena starostke obce za 1. štvrťrok 2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
odmenu starostke obce za 1. štvrťrok 2009 vo výške 10 % zo súčtu
platov za 1.štvrťrok 2009 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu funkcie.
6. zasadnutie – 27. júla 2009
Čerpanie rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2009.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Čerpanie rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2009.
Uznesenie Okresného súdu v Rožňave sp.zn.9C/139/2008-73 v právnej
veci žalobcov Jána Smereka a Heleny Smerekovej proti žalovaným 1/
Spoločnosť bývalých urbarialistov obce Henckovce 2/ Obci Henckovce 3/ Slovenskému pozemkovému fondu 4/ Štefanovi Petergáčovi, o
určenie vlastníckeho práva vydržaním, ktorý rozhodol, že konanie v
1. a 4 rade zastavuje a žalobu voči žalovaným v 2. a 3. rade zamieta a
náhradu trov konania účastníkom nepriznáva
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Uznesenie Okresného súdu v Rožňave sp.zn.9C/139/2008-73 v právnej veci žalobcov Jána Smereka a Heleny Smerekovej proti žalovaným 1/ Spoločnosť bývalých urbarialistov obce Henckovce 2/ Obci
Henckovce 3/ Slovenskému pozemkovému fondu 4/ Štefanovi Petergáčovi, o určenie vlastníckeho práva vydržaním, ktorý rozhodol, že
konanie v 1. a 4 rade zastavuje a žalobu voči žalovaným v 2. a 3. rade
zamieta a náhradu trov konania účastníkom nepriznáva
Viliam Petergáč, Henckovce č. 18 – Poznatky zo života v obci Henckovce + žiadosť.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
list od Viliama Petergáča, Henckovce č. 18, vo veci „Poznatky zo
života v obci Henckovce + žiadosť.
Návrh na zmenu poplatkov obce Henckovce
Obecné zastupiteľstvo mení a schvaľuje
poplatky obce Henckovce nasledovne:
- za prenájom veľkej sály - 80 € za jedno podujatie
- za prenájom kuchyne
- 30 € za jedno podujatie
- za prenájom obecných strojov a prístrojov - 3 € na jeden deň
Obecné zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo prípravou obecného futbalového turnaja, ktorý sa bude konať 8.augusta 2009.
7. zasadnutie - 24. augusta 2009
Úprava rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2009.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce Henckovce za 1. polrok 2009 nasledovne:
Úprava rozpočtu navýšením:
v príjmovej časti:
- 312001 111 Dotácia z ÚPSVaR (detské prídavky)
454 €
- 312001 111 Dotácia z ÚPSVaR (MOS)
1087 €

- 312001 111 Dotácia ÚPSVaR (Hmotná núdza MŠ)
- 312001 111 Dotácia na Register obyvateľstva
- 312001 111 Dotácia pre MŠ – školské pomôcky ÚPSVaR
- 312001 111 Dotácia na výchovu a vzdelávanieKŠÚ Košice
- 312001
Dotácia „Voľby“
Spolu dotácie
- 292017
Vrátenie preplatkov za elektrinu
Spolu príjmy
vo výdavkovej časti:
spolu

691 €
71 €
33 €
490 €
1870 €
4696 €
1096 €
5792 €

+ 5792 €

Výstavba autobusovej zastávky a oporného múra
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo
projektovú dokmentáciu výstavby oporného múra a autobusovej zastávky
8. zasadnutie – 26. októbra 2009
Čerpanie rozpočtu obce Henckovce za 3. štvrťrok 2009.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Plnenie rozpočtu obce Henckovce za 3. štvrťrok 2009
Iveta Dovcová, Henckovce č.185, majiteľka Pohostinstva Iva – žiadosť p. Dovcovej o výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov v
budove Kultúrneho domu v Henckovciach - dohodou
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s výpoveďou zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Kultúrneho domu v Henckovciach uzavretou medzi Ivetou Dovcovou, Henckovce č.185 a Obcou Henckovce, dohodou k dátumu 30.11.2009.
9. zasadnutie OZ – 23.novembra.2009
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok
2010
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce o dani z
nehnuteľnosti č. 2/2009 na rok 2010
Návrh doplnku Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2008
Obecné zastupiteľstvo súhlasi
s návrhom doplnku č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia obce
Henckovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Integrovaná stratégia rozvoja územia Dobšinského kraj
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Integrovanú stratégiu rozvoja územia Dobšinského kraj
Ladislav Mesarčík, Jelšavská č.535, Štítnik – žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Obecné zastupiteľstvo zamieta
žiadosť Ladislava Mesarčíka, Jelšavská č. 535, Štítnik o prenájom nebytových priestorov (vestibulu kultúrneho domu) v Henckovciach za
účelom prevádzkovania pohostinského zariadenia.
Obec Henckovce sa bude v roku 2010 uchádzať o poskytnutie dotácie
z eurofondov na rekonštrukciu Kultúrneho domu. Jednou z podmienok je, že v budove na ktorú sa bude žiadať dotácia sa nemôže prevádzať žiadna podnikateľská činnosť. Podľa novely zákona č. 258/2009
Z.z. o majetku obcí, na základe §-9a ods.9, ktorý nadobudol účinnosť
1.júla 2009, obec je povinná pri prenechávaní majetku obce do nájmu
vykonať prenájom obecného majetku na základe obchodnej verejnej
súťaže.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
predškolského zariadenia v Henckovciach – školský rok 2008/2009
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod-
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach v roku 2009
mienkach predškolského zariadenia v Henckovciach za školský rok
2008/2009
Návrh na zmenu poplatkov obce Henckovce
Obecné zastupiteľstvo mení a schvaľuje
poplatky obce Henckovce nasledovne:
- za prenájom veľkej sály - 200 € za jedno podujatie
- za prenájom kuchyne
- 100 € za jedno podujatie
- za prenájom malej sály - 100 € za jedno podujatie
Prenájom kultúrneho zariadenia (veľká sála, malá sála, kuchyńa)
Žiadosť o prenájom kultúrneho zariadenia bude schvaľovať
Obecné zastupiteľstvo.
Odmena starostke obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
odmenu starostke obce vo výške 10 % zo súčtu platov za 3. štvrťrok
2009 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu funkcie.
10. zasadnutie OZ – 14. decembra 2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Henckovce o dani z nehnuteľnosti
č. 2/2009 na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Doplnok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
2. úpravu obecného rozpočtu
Úprava rozpočtu navýšením:
v príjmovej časti:
- 312001 111 Dotácia z ÚPSVaR (detské prídavky)
+ 192 €
- 312001 111 Dotácia z ÚPSVaR (MOS)
+ 1.652 €
- 312001 111 Dotácia ÚPSVaR (Hmotná núdza MŠ)
+ 1.030 €
- 312001 111 Dotácia na Register obyvateľstva
+
36 €
- 312001 111 Dotácia pre MŠ – školské pomôcky ÚPSVaR + 33 €
- 312001 111 Dotácia na výchovu a vzdelávanieKŠÚ Košice +304 €
- 312001
Dotácia „Voľby“
+ 692 €
- kapitálový transfer z MvaRR -výmena okien
+ 1.600 €
- účelová dotácia z MF SR- výmena okien
+ 13.277 €
Spolu príjmy
+ 18 916 €
vo výdavkovej časti:
spolu
+ 18.916 €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
rozpočtové provizórium obce Henckovce vo výške 1/12 z rozpočtu
obce Henckovce za rok 2009 na mesiace január a február 2010.
OZ sa ďalej zaoberalo prípravou inventarizácie obecného majetku k
31.12.2009

Čo sme stihli v roku 2009
a čo sme urobili:
-

-

previedla sa kompletná výmena svietidiel verejného osvetlenia v obci za energeticky úsporné.
Zakúpil sa nový server na propagáciu internetovej stránky
obce Henckovce www.henckovce.sk
urobili sa polohopis a výškopis obce, potrebný k žiadosti o
čerpanie eurofondov.
Previedlo sa ozvučenie verejným rozhlasom v časti Dolina
v malej sále kultúrneho domu sa urobilo nové obloženie
javiska a osadili sa nové žalúzie
postavila sa nová autobusová zastávka s oporným múrom.
(Oporný múr slúži ako zábrana proti zosuvom pôdy pri
pravidelnej cestnej premávke).

Čo sme získali:
-

-

z Ministerstva financií sme získali účelovú finančnú dotáciu na výmenu okien na Obecnom úrade vo výške 13.177
€.
z Ministerstva výstavby sme získali účelovú fiannčnú dotáciu na výmenu vchodových dverí vo výške 1.600,- €.
v rámci eurofondov v programe rozvoj vidieka, sme získali
účelovú finančnú dotáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácii – 1.etapa, vo výške 131 800,- € . Rekonštruckia
sa prevedie v mesiacoch – apríl, máj, jún 2010.

NÁVŠTEVA MAĎARSKA
Cezhraničná partnerská spolupráca – návšteva družobnej obce Sájolászlofalva v Maďarsku.
Pri príležitosti upevňovania cezhraničnej partnerskej spolupráce s obcou Sájolászlofalva v Maďarsku a na pozvanie družobnej obce Sájolászlofalva z Maďarska sa uskutočnila dňa 22. augusta 2009 priateľská
návšteva zástupcov obce Henckovce v družobnej obci Sájolászlofalva
v Maďarsku. Obec Henckovce zastupovali starostka obce. poslanci
obce, ale aj občania obce, ktorí prejavili záujem o návštevu. Zástupcovia obce Sájolászlofalva nás srdečne privítali a pripravili pre nás
zaujímavý program. Kyticou kvetou sme prejavili na miestnom cintoríne úctu a spomienku zosnulému starostovi obce p. Simonovi Bencsemu. Navšívili sme Letecké múzeum v obci Kápolna. Prezreli sme
si zámočnícku dielňu a výrobu kľučiek. Prezreli sme si Obecný úrad a
Materskú školu v obci Sájolászofalva. Veľmi nás inšpirovalo detské
ihrisko pri materskej škole, ktoré majú veľmi pekné. Neskôr sme sa
vláčikom previezli do turistickej oblasti Lilafúred, kde sme obdivovali
krásny palác, malý vodopád a jazero. Bol to veľmi vydarený a zaujímavý deň. Po posedení a výmene skúseností sme sa našim hostiteľom
poďakovali za bohaté pohostenie a príjemne strávený deň.
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Čo priniesol rok 2009 a čo sa udialo v Henckovciach
8.máj – Deň víťazstva nad fašizmom
Dňa 7. mája 2009 sme si v obci Henckovce pripomenuli „64 výročie
ukončenia 2.svetovej vojny na európskych bojiskách“ a „Deň víťazstva nad fašizmom“. Sloboda vtedy zavítala do slovenských miest a
obcí a s úľavou si vydýchli všetci obyvatelia našej krajiny. S úctou a
cťou spomíname na tých, ktorí nám ju priniesli ale najmä na tých, ktorí
za našu slobodu položili svoje životy.
Za účasti zástupcov obcí Henckovce a Nižná Slaná sme si dňa 7.
mája 2009 o 16.00 hod. pripomenuli „Deň víťazstva nad fašizmom“
pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku padlých na Pališove s
malým kultúrnym programom a príhovorom starostky obce Viery Nemcovej.
Následne sa v obci Henckovce o 16.30 uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätnej tabuli obetiam 2. svetovej vojny na Kultúrnom
dome a to za účasti členov ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, starostky obce, poslancov OZ a občanov obce. K prítomným sa slávnostným príhovorom prihovorila starostka obce Viera
Nemcová.
Bola to krutá daň za víťazstvo nad fašizmom, ktorý spôsobil nezmyselné ničenie materiálnych a ľudských hodnôt v 70 krajinách sveta a
násilne vyhasil životy vyše 55 miliónov ľudí, z toho 27 miliónov na
bojiskách.
Vďační občania obetiam padlým za slobodu postavili na pamätných
miestach pomníky a umiestnili pamätné tabule. Sú vykričníkom obžaloby fašizmu a nezmyselnosti každej vojny.

Oslavy 65. výročia
Slovenského národného povstania
Pri príležitosti 65. výročia Slovenského národného povstania sa v obci
Henckovce dňa 28. augusta 2009 uskutočnili oslavy tejto významnej udalosti v dejinách slovenského národa. Tradične, každý rok v
tomto čase, sa stretávajú zástupcovia Obce a Zväzu protifašistických
bojovníkov v Henckovciach, aby si spoločne pripomenuli rozhodujúci postoj SNP k pokrokovosti a životaschopnosti proti najreakčnejšej
šovinistickej ideológii – fašizmu. Slávnostným položením vencov k
Pamätnej tabuli na kultúrnom dome a k Pamätníku padlých na Pališove sme si už po 65-krát pripomenuli výročie SNP, so spomienkou na
živých i mŕtvych ľudí, ktorí bojovali v SNP proti fašizmu, riskujúc
to najcenejšie, svoje životy. Týmto pietnym aktom sme im vyjadrili
hlbokú úctu a vďaku za slobodný život v našej obci.
Pri pamätníku padlých na Pališove sa pietny akt uskutočnil spoločne
so zástupcami obce Nižná Slaná.
Na počesť SNP bola vo večerných hodinách zapálená táborová vatra,
o ktorú sa postarala mládež obce v spolupráci s Obecným úradom, za
čo všetkým patrí poďakovanie.

10. ročník
hviezdicového výstupu na Lúšice

Dňa 02. mája 2009 sa uskutočnil 10.ročník turistického výstupu na
kopec “Lúšice”, ktorý sa už stal miestnou tradíciou. Kopec “Lúšice
sa nachádza medzi Nižnoslanským a Polomským chotárom a dá sa
na neho vystúpiť, z polomskej, henckovskej a nižnoslanskej strany a
nachádza sa vo výške 826,6 m.n.m. Práve preto dostal výstup názov
hviezdicový. Obec Henckovce, Obecné zastupiteľstvo v spolupráci
s kutúrnou komisiou a pracovníkmi obce, ale aj ochotnými občanmi
obce pripravili toto športovo-turistické podujatie. Zraz účastníkov výstupu bol o 7.30 hod. pred Obecným úradom, kde ich privítala starostka obce Viera Nemcová. Výstup po hlavnej trase trvá približne
2 hodiny. Pri chate na Kováčovej sa stretli všetci účastníci výstupu,
ktorí obdržali účastnícky list a svoju účasť potvrdili podpisom do kroniky turistického výstupu. Výstupu sa zúčastnilo osemdesiat milovníkov prírody a pešej turistiky z obce ale aj z okolia. Šikovní kuchári
Tibor Krčmár, Štefan Kalina a Ľubomír Petergáč uvarili chutný guláš,
o ktorý bol veľký záujem. Organizátori výstupu pripravili pre účastníkov výstupu občerstvenie, rôzne súťaže a bohatú tombolu. Aj napriek
tomu, že bolo veterné počasie a preto sa nekonali súťaže bola to pekná
a vydarená akcia.

Poďakovanie za úspešný priebeh 10. ročníka výstupu na Lúšice patrí
organizátorom podujatia, skvelej kuchárskej partii, sponzorom do cien
tomboly, ako aj všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili.

11.ročník turistického výstupu na Lúšice sa uskutoční 1.mája 2010, na ktorý Vás týmto srdečne pozývame v čo najväčšom počte.
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Vianočný čas všetkých súri,
sviatky chystať ? Vyhriať rúry.
Miesť cestá voňavé
Na zákusky ku káve.
Bude dobrôt pre hostí,
Nech sa každý pohostí.

Náš zelený domček plný detí čaká na vianočný čas. Oči všetkých
žiaria pri pohľade na náš už ozdobený stromček a s radosťou očakávame návštevu Mikuláša prípravou pesničiek a básní na vianočnú besiedku.
Naša materská škola je aj tohto roku plná rôznych pestrých akcií,
ktoré pre deti pripravujeme tak, aby rozvíjali svoju osobnosť, či už
v kognitívnej, sociálnej alebo emocionálnej oblasti.
K pravidelným akciám patrí návšteva kultúrneho strediska v Dobšinej, kde veľmi rady pozeráme divadlo alebo filmové predstavenia.
Tohto roku sa nám páčil výlet do Betliara do parku. Keďže sme
návštevu uskutočnili v septembri, mohli sme nazbierať plno plodov
a listov, ktoré sme využili pri našej práci v materskej škole.
Už každoročne pripravujeme program pre našich starých rodičov,
a tak aj v októbri – v mesiaci úcty k starším sme im pripravili posedenie na obecnom úrade spojené s krátkym vystúpením a odovzdaním
pripravených darčekov.
Čas nám pomaly plynie, znovu nám končí ďalší kalendárny rok,
tešíme sa na Vianoce, darčeky a na prázdniny.Za všetky deti chcem
poďakovať tým, ktorí každý deň s nimi prežívajú ich radosti a starosti.
Veľká vďaka patrí našim dvom tetám – a to Števke Breznenovej a Deniske Révajovej.
Všetkým prajeme veselé Vianoce a šťastný nový rok 2010.

Prijatie zástupcov družobnej obce
Sájolászlofalva z Maďarska
v Henckovciach.
16.mája 2009 sme v obci Henckovce privítali zástupcov z družobnej
partnerskej obce Sájolászlofalva z Maďarska, ktorých sme pozvali aby
v tento deň spolu s našimi občanmi oslávili sviatok matiek.
Po privítaní a občerstvení sme našu návštevu pozvali pozrieť si
expozíciu ľudových výrobkov, poľovníctva a baníctva vo Vlachove,
kde nás prijal starosta obce Juraj Kováč. Vo Vlachove si naši hostia
pozreli aj grófsku ľadovňu a rybníky. V Nižnej Slanej sme si spoločne pozreli expozíciu minerálov a baníckych pomôcok. Po obede sme
hostí pozvali na kultúrne predstavenie pri príležitosti „Dňa matiek“.
Po kultúrnom programe si hostia z Maďarska pozreli obec, materskú
školu a mládež náš klub mladých.
Naši hostia z obce Sájolászlofalva odišli z Henckoviec vo večerných hodinách. Ich poďakovanie za pekne strávený deň bolo pre nás
veľkým potešením.

Oslavy „Dňa matiek“
Sviatok matiek sa oslavuje druhú májovú nedeľu ako celonárodný
sviatok na počesť všetkých matiek. V našej obci sme si tento pekný
sviatok pripomenuli 16. mája 2009 kultúrnym programom, ktorým
sme sa chceli poďakovať všetkým našim ženám a matkám za ich nekonečnú lásku, pracovitosť a starostlivosť.
V mene lásky k životu a úcty človeka k človeku sa k prítomným
matkám a ženám prihovorila slávnostným príhovorom starostka obce
Viera Nemcová.
O dôstojný priebeh osláv a pekný program sa postarali členovia
ZPOZ. Kytičku piesní, tanca a básničiek pripravili deti a učiteľky z
materskej školy v Henckovciach a všetky mamičky prekvapili aj milým darčekom.
V druhej časti programu vystúpila folklórna skupina „Gemer“ z Dobšinej, ktorá navodila pravú ľudovú atmosféru.
Spokojnosť a radosť prítomných žien bola pre nás najväčšou
odmenou.

K VIANOČNEJ POHODE

Pod vianočným stromčekom
- Babka čo dostal dedko pod
stromček?
- Infarkt
Viete prečo chodia Záhoráci do
krčmi cez okno?
Lebo pred dverami sú Vianoce.
Malý chlapec píše Santa
Clausovi:
Pošli mi bračeka!
Santa Claus odpovedá:
Pošli mi mamičku!
Ako sa povie po rusky
korytnačka?
Tvrdý žab.

Štyritapy života muža
- Veríš na Mikuláša
- Neveríš na Mikuláša
- Robíš Mikuláša
- Vyzeráš ako Mikuláš
Tie čižmy čo si mi nechal pred
dverami, mi sedia dobre.
Vrelá vďaka. Tvoj Mikuláš.
Sane sa mi rozpadli, darčeky mi
odpadli, anjeli sa niekde túlia,
čerti trávu hulia, je to všetko na
potvoru, asi pôjdem na podporu.
Tvoj Ježiško.
Sťažuje sa snehuliak druhému
snehuliakovi. „Mrznú mi gule“.
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S t o l n ý t e n i s v roku 2009

Obecný futbalový turnaj
8. august 2009
Stalo sa už obecnou tradíciou v auguste usporiadať futbalový turnaj
na ihrisku za vodou. Práve preto sa dňa 8. augusta 2009 sa uskutočnilo
toto športové podujatie, kde sa vzájomne stretnú terajší občania obce
Henckovce, ale aj rodáci. Za pekného slnečného počasia sa o 9.30
hod. začal futbalový turnaj, ktorý zahájila starostka obce.
Súťažilo sa o 30 l sud piva pre dospelých a basu malinkovky pre mladší dorast, ktoré darovala Obec Henckovce. Družstvá boli zložené z
domácich hráčov ale aj z rodákov a ich potomkov, ktorí sa radi vracajú
do rodnej obce. Mimoriadne tohto roku si mohli zahrať aj účastníci z
Gemerskej Polomy. Pre všetkých účastníkov turnaja ako aj divákov
bol pripravený kotlíkový guláš, občerstvenie a bohatá tombola.
Súťažili tieto družstvá:
Kategória dospelých:
1. Starí (Štefan Grančák, Roman Nemec, Jaroslav Gallo, Peter
Šimon ml. Ján Janco, Alexander Deneš, Marian Kalina)
2. FK Gemerská Poloma (Michal Sklenár, Jaroslav Sklenár, Štefan
Dovčík, Pavol Kašai, Matej Zatroch, Tomáš Ďuriček)
3. MIX Team (Jaroslav Sklenár st., Milan Šimon, Ondrej Romok,
Marian, Ďuriček, Štefan Dovčík, Peter Romok, Ján Valko)
Kategória mladší dorast:
1. Hladoši ( Maroš Dovec, Michal Fafrák, Michaela Dovcová, Ivan
Lazor, Petra Šimonová, Ján Dávid, Matúš Nemec)
2. AS Roma (Štefan Gumár, Štefan Gábor, Tomáš Bubenčík, Rudo
Tomi, Igor Tomi, Lukáš Virág)
Vyhodnotenie:
Kategória dospelých
1. FK Gemerská Poloma 3 body
(30 : 3)
2. Starí
3 body (25 : 1)
3. MIX team
2 body
Kategória mladší dorast
1. Hladoši
1 bod
2. AS Roma
0 bodov
Víťazom turnaja sa stalo družstvo FK Gemerská Poloma, ktoré vyhralo na skóre. Odmenou im bol sud piva.
V kategórii mladší dorast zvíťazilo družstvo “ Hladoši” v tomto zložení: Maroš Dovec, Michal Fafrák, Michaela Dovcová, Petra Šimonová, Ivan Lazor, Ján Dávid, Matúš Nemec. Odmenou im bola basa
malinkovky.
Najlepším strelcom gólov sa stal Peter Šimon ml.
Počasie nám prialo, atmosféra na turnaji bola výborná, účastníkov a
divákov bolo veľa.
Napriek tomu, že sme hráčom z Gemerskej Polomy umožnili zúčastniť
sa tohto turnaja, niekotrí sa nám poďakovali tak, že nám pokazili celý
záver turnaja svojim nemiestnym správaním.
Poďakovanie však patrí všetkých organizátorom, kuchárom (Ivanovi
Petergáčovi, Tiborovi Krčmárovi, Štefanovi Kalinovi st.), klubu mladých, ale aj účastníkom turnaja.

Je zvykom, že v našich obecných novinách končiac každým
rokom sa dostáva priestoru na zrekapitulovanie činnosti a vyhodnotenie výsledkov aj nášho stolnotenisového klubu ŠK Henckovce.
Týmto príspevkom, chceme čitateľov oboznámiť o fungovaní nášho
klubu, o tom ako sa stolným tenistom „vodilo“ a zároveň ako sa
darilo či nedarilo v roku 2009.
Tí, ktorí majú k športu vzťah bližší a tak trochu aj výsledky nášho
stolnotenisového klubu sledujú či už v denníku KORZÁR regionálnom „Gemerskom denníku“, obvykle vo štvrtkovom vydaní alebo
na internetovej stránke východoslovenského stolnotenisového zväzu
vedia, že sme účastníkmi krajskej súťaže 4.ligy skupiny S p i š s k
o – g e m e r s k e j ako aj účastníkmi 5. ligy okresnej súťaže.
V obidvoch ligách sa hrá rovnakým systémom tak, že po vyžrebovaní športových klubov a rozlosovaní jednotlivých kôl samotné
súťaže začínajú na jeseň spravidla je tomu koncom mesiaca september
a končia na jar budúceho roku niekedy koncom mesiaca marec.
V sezóne 2008/2009 sme v krajskej 4. lige obsadili 9. miesto
z dvanástich účastníkov a v okresnej 5.lige pekné 3. miesto z ôsmich
účastníkov. Na uvedených výsledkoch sa svojimi športovými výkonmi
podieľali hráči nášho klubu a to menovite Ján Zagiba, Ondrej Žúdel,
Jozef Kušnier, Marian Ďuriček, Peter Šimon st., Peter Šimon ml., Milan Ďurman, Ivan Fafrák, Slavomír Fafrák, Marian Kalina, Ľubomír
Breznen st.
Pre zaujímavosť uvádzame v konečných tabuľkách výsledky nášho
klubu.
4. liga mužov – Spišsko-gemerská
Konečná tabuľka.
1. Margecany B
22
17
2. Mlynky
22
15
3. MPC Sp. Nová Ves 22
13
4. Smolník
22
11
5. BBF Sp. Nová Ves B 22
8
6. Rožňava D
22
9
7. Krompachy B
22 10
8. Hrišovce
22
9
9. Henckovce
22
6
10. Betliar
22
7
11. Spišské Vlachy B 22
6
12. Honce
22
2

3
1
1
2
6
4
1
2
7
5
5
1

2
6
8
9
8
9
11
11
9
10
11
19

výhra remíza prehra
243:153
59
246:150
53
228:168
49
180:216
46
216:180
44
211:185
44
187:209
43
170:226
42
194:203
41
193:204
41
175:221
39
135:261
27

5. liga - Okresná súťaž
V sezóne 2008/2009 v okresnej súťaži bojovalo 7 družstiev
Rožňava E
Jablonov nad Turňou B
Henckovce B
Dedinky A
Honce B
Dedinky B
Čierna Lehota
Po dlhodobej dvojkolovej súťaži sa o umiestnenie medzi prvou
štvorkou okresnej súťaže
kvalifikovalo aj naše družstvo a to zo štvrtého miesta.
V nadstavbových kolách medzi prvými štyrmi oddielmi, ktoré tvorili: Geológ Rožňava „E“, Jablonov nad Turňou „B“, Dedinky
a Henckovce „B“ sa nášmu tímu podarilo obsadiť pekné 3.miesto
keď v oboch nadstavbových zápasoch porazili Dedinky a to doma
v Henckovciach rovnako tak aj za súperovými stolmi v Dedinkách.

pokračovanie str. 8
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V nezmenenej zostave sme začali aj novú sezónu 2009/2010
kde sa v 4. lige postupne stretávame s účastníkmi súťaže ako sú: TJ
Baník Mlynky, TJ Baník Smolník, STO BBF Spišská Nová Ves, STO
Krompachy, Geológ Rožňava, TJ Tatran Betliar, STO Letanovce, ŠK
Jamník, MPC Spišská Nová Ves, STO Družstevník Hrišovce. V okresnej 5. lige si zasa zasúťažíme s konkurenciou a to: Geológ Rožňava,
Družstevník Gemerská Poloma, STO Slavošovce, ŠK Čierna Lehota,
STO Dobšiná , Lokomotíva Dedinky, STO Honce , STO Jablonov nad
Turňou „B“.
Podľa doterajších výsledkov sú výkony našich stolných tenistov
v oboch súťažných ligách porovnateľné s výsledkami minulého ročníka.
I keď na nejaké súhrnné hodnotenie je ešte priskoro chcem sa
poďakovať všetkým stolným tenistom, ktorí reprezentujú náš športový
klub za ich výkony, ich strávený čas a chuť do hrania. Rovnako ďakujem vedeniu našej obce, pani starostke ako aj obecnému zastupiteľstvu za ich ústretovosť a v rámci svojich možností aj prejavený záujem
o činnosť ako aj výsledky nášho stolnotenisového klubu.
Zároveň ďakujem všetkým fanúšikom za prejavenú priazeň a záujem o dosahované výsledky našich stolných tenistov.
Keďže je tu čas vianočný všetkým čitateľom týchto oznamov
prajem Šťastné a pokojné Vianoce, veľa zdravia a šťastia do Nového
roku 2010.
Ľubomír Breznen
predseda ŠK Henckovce

NIEČO O PRANOSTIKE
Slovo pranostika z gréckolatinského slova prognosticon, ktorý znamená prognózovanie alebo predpovedanie budúceho počasia a vecí z
hviezdnej oblohy. Pranostika v našom zmysle však pochádza zo slova prognosticatio a vzniklo skomolením slova prognostika znamená
predpovedanie, v našom prípade budúceho počasia na základe dlhodobých klimatických pozorovaní a líši sa od proroctva tým, že nehľadí
obyčajne k časom príliš vzdialeným, ale skôr k jednému roku alebo i
k mesiacu či sezóne.
V súčasnosti sú pranostiky cenným, kultúrnym a historickým dokumentom a duchovným dedičstvom našich predkov, sú výrazom ich
kultúrnej vyspelosti a pozorovateľského talentu. Tvoria súčasť ľudovej poézie a vzdelanosti našich národov, a tak sa treba na ne aj pozerať, i keď nie vždy dochádza k ich správnym záverom. Zachovali sa
len vďaka tradíciám nášho ľudu, najmä ich ústnym podaním. Sú často
zveršované, aby si ich človek ľahšie zapamätal a tým, aby sa dlhšie aj
pre ďalšie generácie zachovali, príp. i sčasti pozmenili.
Pranostiky možno deliť na pranostiky hvezdárske, ktoré mali najväčší
rozkvet od konca 15. do 17. storočia, pranostiky poveternostné, ktoré
sa týkajú počasia a klímy a pranostiky hospodárske, ktoré sa týkajú
agrotechnických termínov /sejba, žatva, vinobranie .../.Niektoré pranostiky majú skôr „ kompenzačný “ charakter /napr. Horúce leto, studená zima; Aký január, taký jún/, iné sú skôr poverčivé /Ak svieti slnko na Hromnice hojnosť žita a pšenice; Medardova kvapka štyridsať
dní kvapká/. Väčšina tu uvádzaných pranostík sa viaže k jednotlivým
dňom, pričom niektoré z nich sa neviažu ani tak na konkrétny deň, ale
na príslušného svätca, patróna v kalendári /Florián/ alebo na cirkevnú udalosť /Vianoce/. Určitý svätec sa tak vzťahuje na určité časové
obdobie /Vianoce, Veľká noc/, pričom niektoré z týchto cirkevných
sviatkov sú tzv. pohyblivým /Veľká noc, Božie telo, fašiangy .../, takže
sa nevyskytujú v jednotlivých rokoch v rovnaký dátum. Niektoré pranostiky sa nevzťahujú na kalendárneho svätca, ale na konkrétny dátum
/Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne/. Menej sa pranostiky viažu všeobecne k mesiacu /Ak padá sneh v máji, bude hojne
trávy/. Ešte menej je tých pranostík, ktoré sa viažu k ročnému obdobiu
/Keď na jar poletuje veľa pavučín, bude horúce leto/.
Niektoré pranostiky sa dokonca viažu i k jednotlivým dňom v týždni /
Keď je v nedeľu búrka, neodchádza do štvrtka/. Z odborného hľadiska
majú však charakter „poverčivosti“.
Pranostiky, ktoré sa zachovali na našom území /Slovensko a Čechy/

však nie vždy vznikli v našom „ stredoeurópskom “ regióne, ale ich
nám priniesli prisťahovalci z iných oblastí /Stredomorie .../ a tie v
mieste ich nového pôsobiska postupne zdomácneli. Iné pranostiky sú
cudzieho pôvodu a u nás vznikli ich doslovným alebo voľným prekladom /z latinčiny, nemčiny .../.
Treba tiež upozorniť na fakt, že cenné jadro poznania pranostík, získané dlhodobým pozorovaním obyčajných ľudí /roľníkov/, ale i odborníkov /astronómov/ je už dávno zaviate silným nánosom povier, nedorozumení, ale aj kalendárových reforiem. Podľa buly pápeža Gregora
XIII. bola v roku 1582 vyhlásená jednorázová úprava nahromadených
nepresností juliánskeho kalendára tak, že bolo vyňatých 10 dní, aby
jarná rovnodennosť mohla byť vrátená k 21. marcu. Konkrétne mal
podľa tohto nariadenia po štvrtku 4. októbra 1582 hneď nasledovať
piatok 15. októbra 1582. Preto „ mal “ , lebo k uvedenému dátumu bol
nový gregoriánsky kalendár zavedený len v štyroch európskych krajinách. V Čechách bola táto úprava kalendára zavedená až od januára
1584, na Morave od októbra 1584 a na Slovensku
až od novembra 1587. V Nemecku však pristúpili na gregoriánsky kalendár až vo februári 1700, v Anglicku v roku 1752, v Rusku v roku
1918 /pričom pravoslávna cirkev ho neuznáva až dodnes, riadi sa juliánskym kalendárom/ a poslednou európskou krajinou bolo Grécko,
ktoré naň prešlo až v roku 1924. Nie vždy sa dá pri pranostikách zistiť
ich obdobie vzniku, takže nevieme či vznikli pred alebo po kalendárovej reforme.
Pranostiky nemáme ku všetkým 365 dňom v roku. V uvedenom zozname pranostík sa vzťahovali zhruba na 190 dní v roku, čo predstavuje
viac ako 50 %.
Najviac pranostík sa viaže k jarnému obdobiu, lebo toto ročné obdobie
rozhoduje o budúcej úrode. Najviac pranostík v mesiaci na konkrétny
deň bolo zaznamenaných v mesiaci január /až na 21 dní/, najmenej v
apríli /iba 10/. Najviac pranostík k jednému dňu bolo zaznamenaných
na Vianočné obdobie /24. – 26. december/, Jána Krstiteľa /24. jún/,
Juraja alebo Ďura /24. apríl/, Michala /29. september/, Hromnice /2.
február/, Martina /11. november/ a Medarda /8.jún/.
Pri všetkej úcte k pranostikám, resp. pozorovacím schopnostiam ľudí
treba povedať, že niektoré z uvedených pranostík o počasí si vyžadujú
ďalšie preverovania, príp. niektoré možno ani neplatia v našom regióne. Ak budeme pozorovať a zapisovať si priebeh miestneho počasia, správanie sa zvierat, vegetačné fázy rastlín a stromov staneme sa
vlastne pokračovateľmi pranostikárov, ktorí od dávna svoje poznatky
ukladali do rôznych pravidiel, úsloví a veršíkov.
Je škoda, že dnes sa už veľmi nemôžeme riadiť pranostikami /najmä
v mestskom prostredí a jeho okolí/, lebo naša príroda je už natoľko
narušená človekom a jeho častokrát úmyselnými a nerozvážnymi zásahmi do prírody /priemyselná a dopravná činnosť/, že ich potvrdenia
sú častokrát len čírou náhodou. Preto sa treba skôr zamerať len na krátkodobé predpovede podľa krátkotrvajúcich prírodných úkazov, kedy
bude naša úspešnosť predpovedania si počasia väčšia. Skúsenému pozorovateľovi stačí naozaj len niekoľko príznakov, aby rýchlo
zhodnotil budúcu situáciu, platí ale aj tu staré, dobré pravidlo : „Čím
viac príznakov nasvedčuje určitému počasiu, tým viac sa dá, teda s
väčšou pravdepodobnosťou, tiež očakávať.“
Prajem všetkým veľa pekných zážitkov, ale aj úspechov pri overovaní
si týchto uvedených pranostík priamo v prírode či teréne.
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ianoce – sviatky svetla
Čas predlžujúcich sa nocí a krátkych dní bol od pradávna magickým obdobím. Nedostatok svetla vzbudzoval v ľuďoch obavy a túžbu po návrate svetla. Ľudia mnohých kultúr vytvorili k času
výnimočných dní pred zimným slnovratom súbor činností, rituálov,
príkazov, zákazov a slávností.
1.
Človek každej farby pleti, etnickej príslušnosti alebo náboženského vyznania túži po svetle. Tak vznikli sviatky svetla v čase
okolo zimného slnovratu. A hoci sú vo svete rôzne, prepojené sú ľudskou túžbou po svetle.
2.
POHANIA
Pohania verili, že slnko sa každý rok znovu rodí v noci z 24. na 25. decembra.
Preto sa toto obdobie nazývalo „svätá noc“. Slávnosti slnovratu sa volali “kalendy” a boli spojené so spevom, sprievodmi. Z
tohto slávenia slnovratu sa uchoval v ľudovom slávení vianočných sviatkov, ktoré úzko súvisí s “koledami”a “koledovaním”.
Koledy boli vždy spievané v ľudovej reči, nie po latinsky.
3.
MÁGIA
Dni, keď je viac tmy ako svetla, sú vraj dňami, keď spolu s tmou silnie
aj moc zlých síl. Tie chcú ľuďom i zvieratám škodiť, preto bolo nevyhnutné magickými úkonmi chrániť seba, svoju rodinu aj majetok pred
útokom démonov a bosoriek. Týmto dňom sa hovorilo jednoducho dni
stríg teda Strídžie dni. Celé obdobie od novembra do Vianoc bolo a aj
je považované za magické. Vo zvláštne dni sú nepriaznivé sily silnejšie. Za takéto výnimočné dni sa považovali: sv. Martin, sv. Ondrej, sv.
Barbora, sv. Katarína, sv.Mikuláš, sv. Lucia, Štedrý deň.
Sv. Lucia
Lucia je svätica umučená v 3. storočí v Syrakúzach. Je patrónkou
svetla a uzdraviteľkou chorých očí. Pomáhala kresťanom, ktorí boli
v tej dobe prenasledovaní. Nosila im jedlo do podzemných chodieb
a pritom si pomáhala sviečkami upevnenými na hlave. Oslavy na Luciu, 13. decembra, sú v rôznych regiónoch Európy odlišné. V škandinávskych krajinách sa vo sviatok svätej Lucie organizujú slávnosti na
počesť svätice, na ktorých vystupujú dievčatá oblečené do bieleho s
korunou sviečok na hlave. Až po gregoriánsku reformu kalendára bol
13. december, teda deň sv. Lucie najkratším dňom. Vo Švédsku sa dodnes dodržiava rodinná forma oslavy Lucie. Najstaršia dcéra oblečená
do bieleho s vencom so štyrmi sviečkami na hlave prináša rodičom raňajky - kávu a zázvorové koláčiky. Ostatné deti ju nasledujú oblečené
v bielom. Dievčatá prichádzajú so sviečkou.
Na Slovensku mali zvyky na Luciu inú podobu. U nás Lucia prebrala
podobu niektorej démonickej ženskej bytosti. Bola najväčšia bosorka,
ktorá ani v ohni nezhorela. Jej deň je teda dňom stríg. Na ochranu slúži
hluk - práskanie bičom, hvízdanie. V tento deň nesmela žiadna cudzia
žena prísť do hospodárstva, nesmelo sa nič požičať, ani vrátiť. Ženy
oblečené do biela, s hlavou prikrytou šatkou a so zamúčenými tvárami chodievali po domoch a ometali steny husím pierkom. Pôvodne
bez slova prišli i odišli. Niekde však zariekali domácnosť a priali jej
šťastie. Na Luciu dievčatá často „čarovali“ aby sa dozvedeli, kedy a za
koho sa vydajú. Dvanástim dňom od Lucie po Štedrý deň sa pripisoval
veštecký význam.
Sv. Mikuláš
Mikuláš pôsobil ako biskup v Mire, v Malej Ázii. Stal sa patrónom
rybárov, pltníkov, zlatníkov, lodníkov, pastierov, ale najmä detí a žiakov. Ku dňu sv. Mikuláša sa postupne vytvorila tradícia obchádzania
domov a rozdávania sladkostí. Deti mali Mikulášovi predniesť básničku a potom boli odmenené. V Bratislave chodili na Mikuláša skupiny
Mikuláša, čertov a anjelov. Čerti rozdávali uhlie a zemiaky, anjeli nalievali vínko s odkazom „od šéfa, strážneho anjela pána Dienstweina.“ Kto zjedol čertov zemiak uvarený na diabolskom uhlí, ten dobre
vychádzal nie len s diablom po celý rok, ale aj s každým, kto s ním
diabolské jedlo jedol.
Advent
prípravné obdobie štyroch týždňov pred Vianocami sa kryje s obdobím
dní temnej noci, strídžimi dňami. Hoci majú Vianoce zmysel ako kresťanský sviatok, niektoré z pradávnych predkresťanských zvykov pretrvali. Predvianočné a vianočné dni boli vždy považované za ideálnu
dobu na veštenie do budúcnosti, do ktorej sme mohli nielen nahliadnuť, ale tiež ju aktívne ovplyvniť. Preto boli Vianočné sviatky vždy
spojené so systémom predpísaného správania a nemenných zvykov.
Povery
vytvorené ešte v dobe Keltov a starých Slovanov sa odzrkadľujú aj vo
zvykoch, ktoré zachovávajú ľudia 21. storočia:
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Kto nájde v jablku rozkrojenom pri štedrovečernej večeri z jadier krížik, vraj roka zomrie. Komu zostanú jadrá neporušené alebo budú mať
tvar hviezdy, bude celý rok zdravý.
Roztavené olovo alebo vosk sa vleje do studenej vody. Podľa tvaru
zrazeniny odhadneme, čo nás v budúcnosti čaká. Srdce znamená lásku,
kniha štúdium, kríž smrť.
Gazdiná rozkrojí jablko, vezme dvanásť jadier a hodí ich do vody. Koľko jadierok bude plávať na hladine, toľko bude suchých mesiacov.
Na sv. Barboru si odrežte vetvičku čerešne alebo jablone, ak do Štedrého dňa rozkvitne, do roka sa vydáte. Ak rozkvitne neskôr, budete
si musieť na vydaj ešte počkať, ak uschne, zostanete bohužiaľ na
“ocot.”
Verilo sa, že mŕtvi predkovia môžu so živými zdieľať štedrovečernú
večeru, preto sa pre nich tiež prestieralo. K tomuto zvyku sa viazal aj
zákaz zametania (aby sa nevymietli mŕtve duše z domu) a pradenie,
navíjanie a tkanie (aby sa duchovia nepomstili na úrode ľanu).
Na Štedrý večer nesmie nikto sedieť oproti dverám do ulice, aby on
alebo niekto z rodiny nezomrel. Nikto nesmie kýchnuť alebo na niekoho nahlas zakričať, aby si ho nenašla smrť.
Pri štedrovečernom stole rozhodne nemá byť nepárny počet stolovníkov, nepárneho by si odviedla smrť.
Na Štedrý deň sa nemá nič požičať, inak sa privolá bieda s núdzou.
Od štedrej večere sa nikdy nemá vstávať, aby nepríšla smrť.
Keď sa nohy štedrovečerného stola obtočia niťkou, domu sa celý rok
vyhnú zlodeji.
Mince alebo rybia šupina položená pod tanierom prinesie peniaze.
Zbytky od večere zakopeme k stromom, aby mali dostatok ovocia.
Psovi, kocúrovi, gunárovi a káčerovi daj cesnak, aby boli ostražití.
Mak daj na Štedrý deň sliepkam, dobre ponesú.
Na studňu si na Štedrý deň zaklop, aby bola dobrá voda.
Aby včely mali med, stačí dať pár omrviniek z vianočky pred úľ.
Kto nikomu nič na Štedrý deň nedaruje, dočká sa biedy.
Ak vyjde dievča pri príprave večere von z domu, stretne budúceho
muža.
Ak žena čaká dieťa, je dobré vyčkať prvého návštevníka do domu na
Štedrú večeru.
Ak príde muž, narodí sa chlapček.
Ak sa muž chce ženiť, stačí zatrepať plotom v tichej krajine. Odkiaľ sa
ozve akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde jeho milá.
Kto sa celý deň až do východu prvej večernej hviezdy postí, zazriena
stene zlaté prasiatko.
ŽIDIA
Chanuka je židovský sviatok svetla. 8 dní osláv počas studenej hlbokej
zimy pripomína víťazstvo Hasmonejcov nad vojskom Antiocha IV. v
roku 164 pred. n l. Jeruzalem dobyli v roku 176 pred n. l. v občianskej
vojne sýrske vojská a jeruzalemský chrám znesvätili. Júda Makabejský však úspešne viedol povstanie, a tak víťazní Židia vošli po bitke do
Jeruzalemského chrámu, vyčistili ho a zapálili lampy.
Tak vznikol osemdňový sviatok Chanuka, čo znamená „zasvätenie“.
Chanuka (hanukka)
sa slávi začiatkom decembra. Oheň - sviečka, ktorá horí, pripomína
zázrak so svetlom: pri novej vysviacke chrámu našli Židia už len jeden
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malý džbánik s olejom, ktorý nebol znesvätený. Ten vydržal horieť 8
dní na zlatom svietniku, až pokiaľ stihli pripraviť nový olej. Pri sviatku sa používa 8 ramenný svietnik s jedným samostatným (deviatym)
ramenom. Každý deň sa zapáli ďalšia sviečka tak, aby v posledný deň
horelo všetkých 8 sviečok. Deviata sviečka slúži na pripaľovanie ôsmich.
KRESŤANIA
Podobné sviatky spojené so zimným slnovratom sa slávili na celej
Zemi. Cisár Aurelián v roku 274 n. l ustanovil 25. december za deň narodenia nepremožiteľného slnka. Kresťanský sviatok 25.12. oslavuje
narodenie Božieho syna Ježiša Krista, ktorý je prirovnávaný k príchodu svetla na Zem, ktorý je svetlo pre dušu. Za deň narodenia Krista je
považovaný dátum 25. december, nikde však nie sú záznamy o presnom dni jeho narodenia. Kresťanský letopočet používaný v podstate
na celom svete začína rokom narodenia Krista. Zaujímavé však je, že
narodenie Ježiša je podľa moderných výpočtov určený do roku 7 pred
n. l. Je to podporené historickými udalosťami, vládou cisára Augusta
a sčítaním ľudu Rímskej ríše, teda historickými udalosťami, ktoré popisuje aj biblické rozprávanie. Poukazuje na to aj astronomický úkaz
známy ako Betlehemská hviezda .
Pri narodení Krista je popisovaná hviezda, ktorá svietila nad miestom
narodenia Krista - Betlehemom, dedinou v kraji Judsko. Astronómovia sa domnievajú, že išlo o prekrývanie Jupiteru a Saturnu. Mudrci z
Východu (nazývaní ľudovo Traja králi) vykladali toto „znamenie na
nebi“ z pohľadu astrológie a porozumeli mu ako výzve k ceste do Betlehema.
Pri výtvarnom znázornení nad betlehemami vídame najčastejšie kométu - vlasaticu. Tento motív po prvýkrát namaľoval Giotto, pravdepodobne inšpirovaný Halleyovou kométou, ktorú bolo vidieť v roku
1301. O prvotných oslavách kresťanských Vianoc nepoznáme záznamy. V Ríme sa slávili Vianoce až v 4. storočí. Oslava Vianoc bola
zaradená do cirkevného kalendára v roku 336.
Betlehem je miesto blízko Jeruzalema, dedina vzdialená od Jeruzalema asi 7 km. Je považovaný za miesto narodenia Ježiša. Nad miestom
narodenia dnes stojí bazilika od roku 326, bola však prestavaná za vlády cisára Justiniána v roku 540.
Jasličky (betlehem) je figurálne zobrazenie svätej rodiny Jozefa, Márie a Ježiška. Betlehemy sa stavali v kostoloch a neskôr aj v domácnostiach oveľa skôr ako vianočné stromčeky.
Svätý František po prvýkrát v dejinách organizoval vytvorenie živého
betlehemu. Vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá,
našiel dobrovoľníkov, ktorí znázorňovali Máriu a Jozefa. Len dieťa
bola bábika. Tento zvyk sa vďaka františkánom rozšíril po celom kresťanskom svete.
Anjeli
patria neodmysliteľne k Vianociam. Archanjel Gabriel oznámil Márii,
že bude matkou Spasiteľa - Záchrancu sveta. Anjeli oznámili pastierom, ktorí v blízkosti betlehemskej jaskyne pásli svoje ovce, že sa narodil Boží syn. Anjeli spievali oslavnú pieseň. Anjeli sú bytosti obdarené
milosťou a svätosťou. Dobrí slúžia Bohu a bojujú proti zlu a diablovi.
Sú tajomní boží poslovia. (Anjelov poznali aj pohanské náboženstvá
ako členov dvora boha. Sú známi aj z Koránu. Podľa moslimskej viery
sú to bytosti vyššie ako človek, lebo boli stvorené z ohňa. Prihovárajú
sa u boha za svojich chránencov.) Potom poslal Boh anjela Gabriela
do galilejského mesta Nazareta k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa
menoval Jozef. Panna sa volala Mária. Keď anjel vošiel k nej, povedal:
Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou. Blahoslavená medzi ženami. Ona zarazená jeho rečou, premýšľala, aký je to pozdrav.
Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha.
Ajhľa, počneš a porodíš syna a dášmu meno Ježiš. V tých dňoch vyšiel
rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli teda preto všetci, aby sa
dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley,
z mesta Nazareta do Judska do mesta, ktoré sa volá Betlehem, aby sa
dal zapísať aj so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola tehotná. Keď
tam boli, naplnili sa dni aby porodila. I porodila svojho prvorodeného
syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, pretože nemali miesta
v ubytovni. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili
si stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich
ožiarila. Báli sa bázňou velikou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, uložené v jasliach. A hneď sa anjelom
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zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:
Sláva na výsostiach Bohu a pokoj ľuďom dobrej vôle!
Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme do Betlehema a viďme, čo sa stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda
a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli,
vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli,
divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a rozmýšľala o tom v srdci.
Vianoce vo svete
Slovenské slovo Vianoce má zrejme súvisloť s nemeckým slovom
Weihnachten
(z germánskeho „inder wihen nahten“ - vo svätých nociach).
Vianočné sviatky sú v mnohých krajoch a krajinách oslavované. Aj
keď zmysel je rovnaký, forma slávenia sviatkov sa líši. Deti sa tešia z
darčekov všade rovnako, nech už im ich priniesol Santa Claus, veľký
Ukko, Pere Noel, monsieur Chaland, Christkind, trpaslík Nisse, dedo
Mráz či Ježiško. Všade sú to sviatky rodinné, radostné a plné očakávania.
Fínsko
V zemi tisícich jazier sú Vianoce oslavou vianočného stromčeka.
Stromček, ktorý máva často značné rozmery, je celý biely, aby čo najviac pripomínal zasnežené ihličnany v lese. Aj keď sú Fíni presvedčení, že ich zem poskytuje po celý rok domov Santa Clausovi, voväčšine
fínskych rodín rozdeľuje dobrým deťom darčeky veľký Ukko. Nosí
dlhé bielé fúzy, červený kabátik a čiapočku s rolničkou. Neposlušné
deti odnášajú jeho pomocníci piadimužíci do ľadového kráľovstva.
Francúzsko
Francúzi slávia Vianoce predovšetkým jedlom. Ako predkrm sa na
sviatočnom stoleobjavujú ustrice, biele klobásy, slimáky a rybia polievka. Hlavný chod je pečený moriak s gaštanovou omáčkou alebo
lanýžovou pastou, paradajkami a olivami, niekedy tiež hus alebo kura
so zeleninovým šalátom. Nesmú tiež chýbať lastúry upravené na rôzny
spôsob, niekoľkodruhov syra, kaviár, údený losos a obalované žabie
stehienka. Z dezertov miluje sladké Francúzsko trufle z čokolády a
ďatlí. Zvláštnou špecialitou sú bonbóny v pestrofarebných obaloch,
ktoré niekedy obsahujútiež predpoveď do budúcnosti. Posledným vianočným dňom je v zemi galského kohúta sviatok Troch kráľov, na ktorý sa tešia predovšetkým deti, pretože gazdinky pečú tradičnú tortu La
Galette du Roi. Do pochúťky sa zapeká figúrka čierneho kráľa a ten,
kto ju nájde, je menovaný kráľom oslavy.
Holandsko
V Holandsku sa skôr než Vianoce oslavuje tzv. Sinterklaas. Sinterklaas
žije v Španielsku, no tri týždne pred svojimi narodeninami (5. decembra) sa parníkom dopraví do Holandska. Každý rok sa vyplaví v inom
prístave; je to veľká udalosť, víta ho množstvo detí, hudba, vysiela to
TV... Okrem Sinterklaasa prídu s ním aj jeho pomocníci: Zwarte Pietovia (Čierni Petrovia). Rodičia niekedy strašia deti tým, že keď budú
zlé, tak ich Zwarte Piet zoberie so sebou do Španielska, no Zwarte Piet
nie je zosobnenie zla, je to skôr pravá ruka Sinterklaasa. Každý Zwate
Piet má nejakú úlohu, no predovšetkým sú zdrojom zábavy, pretože sú
nešikovní, nahlúpli, netrpezliví a roztržití. Po príchode Sinterklaasa do
Holandska si deti až do 5. decembra môžu dať každý večer topánku ku
krbu. Pri krbe preto, lebo Zwarte Piet sa dostane dnu cez krb a preto
má aj prívlastok čierny. Aby to nemali deti také jednoduché, musia
zaspievať pesničky a nechať v topánke niečo (ako napr. mrkvu alebo
jablko) pre Amerika.To je kôň Sinterklaasa. Ráno si nájdu v topánke
sladkosť. Všetko to vrcholí 5. decembra, keď večer zazvoní zvonček a
pred dverami stoja darčeky. Každý dostane niekoľko darčekov, podobne ako u nás na Vianoce.
Austrália
Zatiaľ čo na Slovensku stavajú deti snehuliakov, guľujú sa a sánkujú,
tie austrálske si užívajú pri vode svoje „letné“ prázdniny. Vianočné
stromčeky majú Austrálčania obvykle umelé, len tí najzanietenejší si v
špecializovaných obchodoch kupujú živé ihličnaté stromčeky.
Štedrovečerná hostina sa odohráva najčastejšie formou pikniku pod
holým nebom s nevyhnutnými pestrofarebnými nafukovacími balónikmi. Podávajú sa studené obložené misy, ovocie a pijú sa osviežujúce ovocné šťavy, pivo alebo víno.
Vianočný stromček
K Vianociam dnes patrí vianočný stromček.
Niektoré súvislosti so zdobením zelených vetiev môžeme nájsť v
predkresťanskej dobe. Starovekí pohania spájali kult bohyne matky
s kultom vždy zelených stromov. V dobe osláv svätých nocí organi-
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zovali slávnosti v prírode medzi zelenými stromami, neskôr prenášali
stromy do svojich príbytkov. K tomuto účelu sa používali jedle alebo
v Oriente cyprišteky. Pôvodne mali v stredoeurópskom regióne zelené
vetvičkyochrannú funkciu.
Strom má v rámci kresťanstva bohatú symboliku. Zastupuje stratený
prvotný raj, na dreve stromu Kristusumrel, aby ľudia mohli opäť do
raja prísť.
Skutočný vianočný stromček je však nemeckého pôvodu a je skôr
meštianskeho charakteru. Najstaršia zmienka o osvetlenom vianočnom
stromčeku je z brémskej kroniky z roku 1570. V súkromnom dome sa
objavil v Strasburgu o 60 rokov neskôr.
Na rakúskom cisárskom dvore bol vianočný stromček zaznamenaný
až v roku 1816.
Slovanské regióny sa myšlienke vianočného stromčeka bránili s odôvodnením neslovanskej tradície, v druhej polovici 19. storočia sa však
vianočný stromček stal bežnou súčasťou vianočných zvykov.
Roku 1896 na svätého Mikuláša zažiaril pred Mestským divadlom v
Prešporku obrovský smrek vyzdobený elektrickými žiarovkami. Nespratníci rozbíjali žiarovky prakmi, a tak sa im museli aj v novinách
vyhrážať, že strom od elektriny odpoja, na čo by však obyvatelia doplatili stratou krásnej predzvesti vianočných sviatkov.
Vianočné jedlo
Na Štedrý večer patrí sa jesť mäso beznohé, na Kristovo narodenie
dvojnohé a na deň svätého Štefana štvornohé. Má to byť ryba, vták a
domáce či divé zviera. Jedno mäso má byť vyprážané, druhé pečené,
tretie varené alebo dusené. (Ponaučenie gazdinám v Prešporku koncom 19. storočia) Tradične sa v Bratislave kupovali ryby od 18. decembra a potom sa začínalo s pečením dobrôt. Piekli sa drobné voňavé
pečivá, vianočky, makovník a orechovník, medovníčky.
Na Štedrý deň bol prísny pôst. Raňajkovala sa buchta s čajom, na obed
bola medom sladená vianočná pôstna polievka z jablčných a hruškových štiepok, sušených sliviek, hrozienok a fíg. Pred večerou položila
matka na vrchný tanier každému oblátku obliatu medom,
pridala oriešok a obielený strúčik cesnaku.
Vianočná polievka mohla byť rybacia, šošovicová, hubová alebo kapustová. Po polievke sa jedol kapor so šalátom, pstruh alebo iná ryba.
Nielen jedlo ale aj úprava stola bola veľmi dôležitá. Pod každý tanker
položila gazdinákapriu šupinku a mincu.
Štedrovečerná večera mal byť bohatá, pestrá a slávnostná.
Stôl treba starostlivo umyť, prestrieť naň obrus, čo inokedy nebolo bežné. Hoci sa na štedrý deň rýchlo stmieva, často sa nesmelo zasvietiť,
kým nevyšla prvá hviezda. Vtedy si rodina sadala k slávnostnej večeri.
Večeru zahajoval otec modlitbou, v ktorej sa nesmelo zabudnúť na
predkov. Výber jedál sa menil podľa regiónov i podľa vierovyznania.
Mnoho prvkov je však spoločných: oblátky, med, cesnak, huby, kyslá
kapusta, ryby... Najrôznejšie vianočné pečivo má azda svoj pôvod v
pohanstve, lebo na slnečné slávnosti sa piekli sladké pletence, dnešné
vianočky, koláčiky v tvare hviezd, polmesiaca, slnečnýchkotúčov....
Máme doma dosť korenia? Máme dosť klinčekov, škorice, badiánu,
anízu, feniklu, kardamónu a iných voňavostí?
Vianočné pozdravy
Vianočné pohľadnice si posielame každoročne. A hoci začínajú prevažovať virtuálne e-cards posielané mailom, naďalej milujeme obyčajné
papierové obrázky. Posielanie vianočných blahoželaní sa začalo vo
Viktoriánskej ére vo Veľkej Británii. Hoci existovali tlačené obrázky
z drevorezov s náboženskou tématikou už v európskom stredoveku,
prvú skutočnú pohľadnicu navrhli a vytlačili v Londýne v roku 1843.
John Callcott Horsley (*1817-+1903), britský maliar, nakreslil vianočné blahoželanie na žiadosť svojho priateľa Sira Henryho Colea (prvý
riaditeľ Victoria and Albert Museum). V roku 1843 vytlačili 1000 kusov a ponúkli ich na predaj v Londýne. Boli ručne kolorované.
Obrázok predstavoval oslavujúcu rodinu a pod obrázkom bol nápis:
„Veselé Vianoce a šťastný nový rok.“

VÔŇA TRADÍCIÍ
Blíži sa čas rozprávok, vôní a krásnych chvíľ. Mnohí z nás
milujú tie krásne staré rozprávky, čo nám ponúkajú čarovné skrinky,
v ktorých sa hýbu farebné obrázky. Koľkokrát ste videli Pyšnú princeznú? Koľkokrát ste s napätím a úsmevom očakávali obľúbené scénky skvelého Wericha v postave Císařovho pekářa a Pekárovho císařa?
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Spomínate si na dvojku Wericha a Buriana v rozprávke Byl jednou jeden král? Je množstvo nezabudnuteľných rozprávok, ktoré sme schopní znova a znova pozerať napriek tomu, že ich poznáme naspamäť,
preto dovoľte, aby som Vás teraz jednou krásnou rozprávkou previedla
aj ja. Je známa , neznáma, krásna , voňavá. Vonia našou minulosťou.
Niektorým je známa a pri zatvorených očiach sladko počúvajú šuchot
svojich spomienok, ktoré sa vynoria pri čítaní čiernych písmeniek na
bielom papieri. Pre iných bude mať príchuť nového dobrodružstva,
o ktoré ich pripravila iná, modernejšia doba.
V dedine krásnej menom Henckovce inak sa pred rokmi žilo, veselšie
bolo pred sviatkami i počas nich. Všetko pred Ondrejom začalo, staršie
dievčatá tie mladšie medzi seba príjimali. Na Ondreja potom spolu
pod oknami šarapatu robili. Viete akú? Vraj hlinené nádoby do dverí
im hádzali, aby potom mohli ozlomkrky utekať. Do okien sa ľan sial
a veselo sa spievalo „ Ondreju, Ondreju na Teba len seju, dajže Bože
znať, skade budem muža mať.“ To, čo mňa na tejto rozprávke najviac
očarilo, bola schopnosť ľudí stretávať sa. Lucia bola čarodejnica, no
dokázala ľudí spájať. Stretávali sa, aby namazali cesnakom zárubne
dverí, aby odplašili strigy z maštalí a dopriali pokojné sny aj zvieratám. Stretávali sa vždy v jednom dome, dievčatá i chlapci. Dievčatá
zo sebou brali 3 – 4 polienka dreva, aby mohli v peci prikúriť, aby
hladné neboli koláče si doma napiekli. Nepridali by ste sa aj vy? Na
priadky, s koláčom v ruke, mäkkým , voňavým. A chlapci, s pálenkou
prichodzí, postarali sa, aby i zvnútra hrialo. A potom so vzrušením počúvať príbehy, strašidelné, krásne a sladko sa báť. Od strigy, od zvuku
za dverami, výskať keď v napätom tichu hlasno praskne drevo v peci.
A potom domov sa rýchlo v mraze poberať, počúvať vŕzgajúci sneh
pod nohami. Tešiť sa na sviatky,
Ozaj viete, že vtedy, v onom čase čarovnom, piekli sa koláče až ráno
na Štedrý deň?
No nie zákusky také, onaké, lež poskromnejšie sa žilo. Nepiekli ľudia dopredu . Ráno si v peci kysnuté koláče napiekli. Krásne celý
dom rozvoňali a zvedavé deti kolo peci chodili a mamy sa pýtali, kedy
ten sladký koláč voňavý budú môcť ochutnať. Potom do pece teplučkej, klobásky šuchli, rebrá či mäso pokrájané na kúsky, aby sa pekne
upieklo. Po obede rýchlo bolo treba pozametať všetky smeti, dať ich
na smetník a na rok rýchlo utekať a čakať, z ktorej strany pes zabreše, napäto počúvať, odkiaľ frajera dievčence budú mať. Obliecť sa
a do kostola s radosťou utekať. Slávnostnú atmosféru domov si brať.
Počkať doma, kým prvá hviezda na nebo vystúpi ,a tak sviece zapáliť.
Z rohov a kútov tmavých, všetko zlo vyhnať. Plný túžby a očakávaní
sadnúť si za stôl. Za ten stôl, ktorý sa reťazou spojil, ako symbol rodiny, ktorá má držať pohromade. Počúvať trúbu pastiera , čo z pastierne
hlásal príchod najkrajších sviatkov roka. Pripiť si, domácou pálenkou,
popriať si zdravia. Z každého jedla, čo na stole je, kúsok odštipnúť
a do maštale ísť, aby i zvieratá čaro Vianoc pocítili a poďakovať sa
im za to, že počas roka verne slúžili. Otep slamy položený pri stole
bol. Prečo? Preto, aby počas roka ak pocestný príde mal kde spať, aby
sa v dome vždy našlo miesto, pre toho, kto si potrebuje v noci hlavu
niekde zložiť. Po večeri mládež pobožné piesne spievať chodila, do
polnoci pri túrničke stávala, za každým veršom piesne zvonec zazvonil, aby napokon po piesňach viackrát čarovný zvuk vydal a všetkým
oznámil, že koniec piesňam je.
Ráno na prvý sviatok vianočný, nemohli ste bosou nohou na dlážku
vstať a tak mal každý pri posteli niečo nachystané, aby sa dlážky naboso nedotkol. Vinšovať sa chodilo z domu do domu, no pozor, pravidlá
to malo. Prví v dome vinše predniesť chlapci museli, potom až dievčatá svoje verše predviedli. Ak prišli do domu dievčatá, vždy sa prv
pýtali, či už chlapci boli pre nimi ,aby nešťastie do domu nevniesli.
A ako sa sviatky končili? Na Štefana, cigáni višovať chodili a vyhrávali v každom dome veselú muziku. Večer, večer predsa Štefanská
zábava bodku za sviatkami dala.
Takáto bola moja rozprávka, zo studnice nášho dedičstva som čerpala.
Pani Anna Gallová cenné spomienky poskytla mi, aby som ja Vám
mohla čaro Vianoc takto sprostredkovať. Pýtam sa na záver ja Vás,
či takéto Vianoce, pre mňa iba rozprávkové, iné čaro nemajú. Viac
ľudské, než tie moderné.
Mgr.Jana Hudáková
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K O S T O L Y

Kostol Všetkýchsvätých v Henckovciach
Rímsko-katolícky kostol

Obec Henckovce sa nachádza 12 km severozápadne od Rožňavy. Kostolík je viditeľný z hlavnej cesty spájajúcej Rožňavu a Dobšinú.
Významnou kultúrno-historickou pamiatkou v obci Henckovce rímskokatolícky ranogotický kostol „Všetkýchsvätých „ z 13. storočia,
ktorý bol upravený v 17. storočí a výrazne obnovený po požiari v roku
1900. Kazateľnica pochádza z konca 18. storočia.
Majiteľ: Rímskokatolícka cirkev
Vznik: okolo polovice 13. storočia
Poloha: na miernom návrší nad obcou pri cintoríne v kamennom opevnenom areáli
Popis: ranogotický jednoloďový kostol s obdĺžnikovým presbytériom
obohnaný kamenným múrom so zvonicou
História: Kostolík bol postavený v polovici 13. storočia. V 17. storočí
bolo upravované presbytérium a postavený kamenný múr okolo celej
stavby. Súčasťou múru na severnej strane smerom do obce je aj kamenná zvonica, prepojená dnes s kostolíkom dreveným otvoreným
prístreškom. V roku 1900 kostolík vyhorel a následne bol obnovený.
Posledné úpravy boli vykonané v 80. rokoch minulého storočia, kedy
bola opravená strecha zvonice.
Zaujímavosti: Kostolík svojou polohou dominuje obci. Stavba predstavuje typický gemerský kostolík s obdĺžníkovou loďou i presbytériom,
aké sa stavali v období rannej gotiky. Okolo kostolíka v opevnenom
areáli bol pôvodne cintorín.
V kronike z roku 1933 sa uvádza, že kostol pochádza z husitského obdobia a postavili ho husiti a údajne slúžil husitom vo vojnových časoch

NIEČO O KNIHÁCH

“Za všetko čo je vo mne dobré vďačím knihe”

Maxim Gorký
Kniha ako ju ešte nepoznáme.
Medzi najstaršie dorozumievacie prostriedky na vyjadrovanie
ľudských myšlienok patrí kniha. Za knihu pokladáme zaznamenávanie ľudských myšlienok na ľahko pohyblivej látke, súvisiacej po
stránke vonkajšej i obsahovej. Predpokladom vzniku knihy je písmo.
Najstaršie písmo pochádza z tretieho tisícročia pred našim letopočtom
z Egypta. Písmo spája dobu minulú s prítomnosťou. Najstarší tvar písma je obrázkové písmo – piktografické, ďalej bolo písmo slabikové,
slovné, neskôr písmenkové. Egypťanie vymysleli abecedu o 24 písmenkách. Európske písmo má svoj základ v rímskej abecede.
Kniha môže byť tlačená alebo písaná. V staroveku bola kniha predmetom vyšších spoločenských vrstiev, až v novoveku sa stala majetkom všetkých spoločenských vrstiev.
V minulosti mala kniha rôznu podobu. Indovia skladali knihu z
palmových listov spojených stuhou. U Číňanov mala formu svitku.
Obyčajne bola s papyrusu, iba výnimočne z kože. V Prednej Ázii sa

ako pozorovacia stanica. Hovorí sa, že dvaja poprední muži z radov
husitov sú tu pochovaní. Ďalej sa uvádza, že kostol a veža boli budované v zvláštnom husitskom slohu, veža z dreva v kostole boli vzácne
olejové maľby (fresky) ale v roku 1900 sa stali obeťami požiaru. Kostol bol počas prenasledovania pre vieru evanjelikom násilne odobraný
a aj dnes je v moci katolíkov.
Súčasný stav: Stavba je v pomerne zlom stave. Majiteľ sa o tento kostol absolutne nezaujíma. Vnútorné vybavenie (hlavne kazateľnica)
bolo presunuté do kostola v Nižnej Slanej. Časť vnútorného vybavenie
bolo rozkradnuté. Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť
v susednej Gemerskej Polome.
Opevnený areál je v súčasnosti oplotený a zamknutý. Kľúče sa nachádzajú na Obecnom úrade v Henckovciach (kontakt 058/7881263).

Evanjelický kostol ausburského vierovyznania
● Majiteľ : Kostol patrí evanjelickej a.v. cirkvi v Henckovciach.
● kostol bol postavený na tolerančom práve bez veže a zvonov v
roku 1798
● barokovo-klasicistický sloh
● interiér – barokovo-rokokový oltár a kazateľnica z druhej polovice
18 storočia.
● Organ, je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka, pochádza z obdobia ešte pred stavbou kostola
● Oltárny obraz maľoval Karol Schablík, bývalý učiteľ kreslenia na
rožňavskom gymnáziu
● interiér kostola je pôvodný a je dielom domácich majstrov
● murovaná zvonica bola postavená neskôr ako kostol. Pôvodná bola
drevená a neskôr bola postavená murovaná zvonica.

objavil nový tvar knihy, a to po vynajdení pergamenu. Táto sa stala
základom až dodnes, a to vo forme zložky. Predchodcom tejto knihy
boli drevené doštičky alebo voskové doštičky. Keď boli dostičky spolu
drôtikom zviazané vznikol zväzok.
V minulosti odpisovanie kníh prevádzali pisári. Museli si pripraviť
látku, na ktorú chceli písať a taktiež formát knihy. Látky používali
rôzne – písalo sa na palmové listy (kašmír), na lipovú alebo brezovú
kôru. V Číne sa vyrezávalo alebo maľovalo na bambusové doštičky.
Gréci a Rimania písali na papyrus. V Egypte sa písalo na hlinené
doštičky, a inde aj na vypracované zvieracie kože. Papier vznikol v
roku 100 nášho letopočtu u Číňanov. Prvá papiereň na Slovensku bola
založená v roku 530 v Levoči.
Na písanie sa v minulosti používalo rôzne náčinie. Na hlinenú
doštičku sa používalo rydlo, na palmové listy tvrdé písadlo z trstiny,
na kovové doštičky sa používali kostené a drevené rydlá. Používal sa
aj atrament, zlato a striebro a husie brko. V roku 1780, angličan Jozef
Priesley skonštruoval prvé kovové pero. Na začiatku dvadsiateho
storočia v Severnej Amerike bolo vynájdené plniace pero a v roku
1714 bol vynájdený písací stroj.
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RECEPTY
K VIANOČNEJ POHODE
Štedrovečerná kapusnica
500 g bravčového mäsa, 300 g udeného mäsa. 500 g kyslej kapusty, 2
cibule, bobkový list, mleté čierne a nové korenie, majorán, PL pokrájanej údenej slaniny, 150 g klobásy, mletá červená paprike, 2,5 dl kyslej
smotany, trocha hrubej múky, soľ.
Údené a čerstvé bravčové mäso vložíme do horúcej vody a uvaríme
takmer domäkka. Pridáme pokrájanú kyslú kapustu, nahrubo pokrájanú cibuľu, bobkový list, korenie, majorán a dovaríme. Mäkké mäso
vyberieme, pokrájame na kocky a vložíme späť do polievky. Nadrobno
pokrájanú slaninku vyškaríme, pridáme klobásu pokrájanú na kolieska, trochu opražíme, zaprášime mletou červenou paprikou a vlejeme
do kapustnice. Nakoniec prilejeme kyslú smotanu, v ktorej sme rozmiešali trochu múky. Podľa chuti osolíme a ešte krátko povaríme.
Bravčové zapekané v kyslej kapuste
400 g bravčového stehny, soľ, mleté čierne korenie, 2 PL oleja, bobkový list, 4 borievky, 50 g údenej slaniny, 2 cibule, 500 g kyslej kapusty,
500 g zemiakov, maslo, 2,5 dcl smotany na šľahanie, 1,5 dcl kyslej
smotany, 2 KL majoránu, ½ KL rasce
Bravčové stehno nakrájame na rezne, umyjeme, osušíme, posolíme a
okoreníme. Rezne krátko opečieme na oleji spolu s bobkovým listom
a borievkami a potom ich odložíme na teplé miesto. Do panvice vložíme nadrobno nakrájamú slaninu a cibuľu, chvíľu restujeme, pridáme v
šupke uvarené, olúpané a na tenké plátky nakrájané zemiaky. Do pomasteného pekáče kladieme vrstvy kyslej kapusty, mäsa a zemiakov a
napokom zalejeme kyslou a sladkou smotanou ochutenou majoránom,
rascou, soľou a korením Zapekáme 50 minút v rúre vyhriatej na 180
stupňov C.
Žerbó zákusky
60 dkg polohrubej múky, 30 dkg masla, 10 dkg cukru, 1dl mlieka, 1,5
dkg droždia, 2 žĺtky, 0,5 dl rumu, štipka sódy bikarbóny, soľ, 2 žĺtky
Múku rozotrieme s maslom, pridáme droždie rozpustené v mlieku,
žĺtky, štipku soli, sódu bikarbónu a v rume rozpzstený cukor. Cesto
dôklade vypracujeme a dáme odpočinúť do chladničky. Pripravíme si
plnku: pomleté orechy, cukor, lekvár a zmiešame. Cesto rozdelíme na
3 časti a vyvaľkáme na 2 mm hrubé kusy veľkosti plechu. Plech slabo
potrieme maslom, vložíme prvý plát cesta, rozotrieme naň polovicu
plnky a opäť položíme cesto. Natrieme rozhabarkovaným žĺtkom, vidličkou popicháme a necháme 45 minút odpočívať. Potom oäť potrieme žĺtkom a 45 minút pečieme pri teplote 180 stupňov C. Či je
múčnik upečený, bezpečne sa presvedčíme vpichnutím vidličky. Keď
cesto vychladlo, polejeme ho roztopenou čokoládovou polevou.
Silvestrovský koktail
2 dávky vodky, 1 dávka ovocného likéru, PL pomarančového džúsu,
PL citrónovej šťavy a ľad
Všetky prísady premiešame, vychladíme a pri podávaní dáme do pohára kocku ľadu.
Čajový punč
malý p ¼ l čaju, 12 cl rumu, 4 kávové lyžičky citrónovej šťavy, 6 polievkových lyžíc brusníc
Brusnice a citrónovú šťavu rozdelíme do pohárov, prelejem horúcim
čajom a dolejeme rumom. Poháre ozdobíme kolieskom citróna.

RECEPTY
K VIANOČNEJ POHODE
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Z henckovského nárečia
duchnie – periny
boks – krém na obuv
bakula - barla
bantuje - sužuje
bludár - motovidlo
fijôk – zásuvka v skrini
fikta - smrek
grangať – zvoniť
gráty - odev
hlavnica - záhlavok
hantúch – uterák
hlädidlo – zrkadlo
korhaus – nemocnica

koterba – ľudská hlava
okulär - okuliare
Ofäga – také hocičo
rôštovanka – lešenie
rôzga – suchý konár
sprenty – haraburdy
smudiť - smädiť
šerieslo – také hocičo
šerpena – hrniec
štrkär - železničiar
šmalec - masť
vihläd - okno

Pranostiky na zimu, vianoce a nový rok
-

Keď na Mikuláša sneží bude požehnaný rok
Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc
Studená zima a mnoho snehu prinášajú pekné jaro
Dlhá zima, krátke leto
Suchá zima, suché leto
Keď je do polovice zimy tuhá zima, v druhej polovici treba
čakať oteplenie
Aký je deň Nového roka, taký bude celý rok.
Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína,
požehná v obilí.
Do Vianoc – hoj, od Vianoc – joj
Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh
Jasná a tichá novoročná noc, zvestuje nám dobrý rok
na Tri krále zima stále

Pozvánka na kultúrne a športové
podujatia v decembri 2009
- Obec Henckovce a Klub mladých v Henckovciach
Vás pozývajú na Štefanskú zábavu,
ktorá sa uskutoční 26. decembra 2009
v Kultúrnom dome v Henckovciach
so začiatkom o 19.00 hod. Do tanca hrá skupina Relax z Vlachova.
Vstupné je 10 € a v cene je zahrnutá večera a ½ l vína.
Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.
- vianočný stolnotenisový turnaj
Obec Henckovce a Športový klub Henckovce
usporiadajú dňa 25.decembra 2009
15. ročník vianočného stolnotenisového turnaja
o pohár starostky obce so začiatkom
o 9.30 hod. v kultúrnom dome v Henckovciach.
Pozývame Vás s možnosťou si zahrať alebo povzbudzovať hráčov.
- Silvestrovský ohňostroj varené víno –
rozlúčka so starým rokom 2009
a privítanie nového roka 2010 pred budovou Obecného úradu.

Tešíme sa na Vašu účasť.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2009
		
Uzavreli manželstvo		
		
Veronika Špirková – Štefan Bubenčík 25/07/2009
Martina Šimonová – Ing. Milan Ďurman 01/08/2009
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa lásky, zdravia a šťastia.
Narodili sa
Dajana Erneková 09/04/2009
Peter Tomi 14/05/2009
Martin Virág 06/06/2009
Katarína Bubenčíková 25/06/2009
Aneta Gonová 30/07/2009
Štefan Bubenčík 17/10/2009
Jesika Tomiová 08/11/2009
Filip Ďurman 04/12/2009
Vitajte medzi nami.

		

		
		

		

50 rokov
Ján Nemec 21/03/1959 Henckovce 104
Alojz Gábor 29/03/1959 Henckovce 133
Anna Gáborová 21/08/1959 Henckovce 133
Ľubomír Šimon 25/08/1959 Henckovce 21
Zuzana Švarcová 21/06/1959 Henckovce 137

Všetkým oslávencom, ktorí sa dožili pekného životného jubilea
pri tejto príležitosti srdečne blahoželáme.

Zomreli
Narod.
Štefan Vízi 25/01/2009 30/01/1957
Ondrej Petergáč 04/08/2009 02/02/1928
Mária Fafráková rod. Leštachová 08/12/2009 16/04/1936
Postoj smútok a nesadaj na naše telá,
veď i napriek slzám zostáva tu láska celá...
		
		
Životné jubileá oslávili
85 rokov
				
Adresa
Helena Farkašovská 23/10/1924 Henckovce 140
		
80 rokov
Mária Petergáčová 20/04/1929 Henckovce 36
Ján Petergáč 06/08/1929 Henckovce 165
Zuzana Ďurán-Baštáková 25/08/1929 Henckovce 141
Emília Kalinová 01/09/1929 Henckovce 124
Ondrej Šnierer 04/12/1929 Henckovce 7
Štefan Petergáč 08/12/1929 Henckovce 18
Anna Fafráková 13/12/1929 Henckovce 173
		
75 rokov
Štefan Fafrák 10/02/1934 Henckovce 164
Anna Gallová 20/03/1934 Henckovce 30
Emília Nemcová 04/09/1934 Henckovce 104
		
70 rokov
Júlia Šimonová 11/02/1939 Henckovce 21
Mária Dovcová 30/03/1939 Henckovce 159
Zuzana Petergáčová 16/06/1939 Henckovce 165
Štefan Farkašovský 18/07/1939 Henckovce 23
Július Fafrák 17/08/1939 Henckovce 129
Ján Petergáč 04/12/1939 Henckovce 166
		
65 rokov
Zuzana Petergáčová 04/04/1944 Henckovce 166
Zuzana Petergáčová 09/05/1944 Henckovce 93
Anna Dovcová 10/08/1944 Henckovce 28
		
60 rokov
Mária Fafráková 10/01/1949 Henckovce 103
Helena Gáborová 14/05/1949 Henckovce 133
Dušan Hudák 09/07/1949 Henckovce 111

55 rokov
Mária Revajová 30/05/1954 Henckovce 151
Štefan Revaj 03/07/1954 Henckovce 151
Zuzana Hudáková 18/06/1954 Henckovce 111

		

		

		

Štatistické údaje obce k 01.12.2009
Dospelí 360
Z toho ženy 183
Z toho muži 177
Deti 101
Z toho dievčatá 49
Z toho chlapci 52
Spolu počet obyvateľov: 461

PF 2010

V novom roku 2010 prajeme
7. úspešných dní v týždni,
52 týždňov naplnených láskou,
12 mesiacov pevného zdravia
a šťastia po celý rok.
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