HENCKOVSKÉ
OZNAMY
Ročník X.		
Keď Vianoce sa blížia
a za nimi Nový rok,
nech šťastie a zdravie
sprevádza každý Váš krok

Vážení spoluobčania,
neúprosne plynúci čas nás posunul pred prah najkrajšieho
obdobia-obdobia Vianoc.
A práve v tomto rýchlom toku času je prepotrebné sa aj pozastaviť
a dopriať si trošku radosti a pohody. Takýmto malým, ale krásnym
pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, keď sme si bližší ako inokedy a
snažíme sa zabudnúť na bežné problémy.
Deti, ale aj my dospelí sa tešíme na vianočné darčeky, ale spoločné
chvíle pohody, radosti a odpustenia sú tým najkrajším darčekom aký
si môžeme priať. Práve vôňa Vianoc do nás vnáša príjemné pocity, s
ktorými sa chceme podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Pokúsme sa
však tieto pocity uchovať si v našich srdciach nielen počas Vianoc, ale
počas celého roka. Veď úprimné ľudské dobro, porozumenie a láskavé
dotyky sú bohatstvom nášho života.
Tento čas je aj časom celoročného bilancovania. Pri tejto príležitosti
Vám chcem všetkým poďakovať za Vašu prácu, ktorú ste vykonali pre
svoje rodiny, ale aj pre našu obec.
Prajem Vám všetkým krásne prežitie Vianočných sviatkov a
úspešný vstup do Nového roka, všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných ako aj pracovných úspechov a aby ste mali vždy dôvod tešiť
sa zo života.
Viera Nemcová, starostka obce
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Počujte, ľudia vo svete!
On prichádza i dnes k vám.
Nesie život, strach váš zmetie,
stále volá k výšinám.
Učí láske, zvady merí,
srdcia plní pokojom.
Len čí nájde tu dosť viery?
Či tu bude vo svojom?
Mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi..... Žid
1,1-2
Keď píšem tento príhovor je podľa mnohých predpovedí,
ktoré v médiách zazneli, už iba 8 dní do konca sveta. Z tejto záležitosti sa stáva postupne veľká mediálna bomba, niekto dokonca využíva túto situáciu na to, aby na tom v tých posledných dňoch zarobil
a ponúka nám balíček potrebných vecí, ktoré nám zabezpečia prežitie
aspoň niekoľkých nasledujúcich dní po. Matúšovo evanjelium hovorí:
ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré majú prísť na celý svet.
Mt 21,26. Ja som si žiadny balíček na záchranu nekúpil. No ak dnes
čítate tento článok, ak sedíte ako rodina pri štedrovečernom stole, tak
je pravdepodobné, že predpovede mnohých, boli len falošným proroctvom a my môžeme spolu nanovo sláviť sviatky Vianoc.
Nie je to však absolútna samozrejmosť. Lebo samotné obdobie, ktoré predchádza Vianoce, nazývané tiež Advent, alebo z gréckeho slova parúzia, je obdobím prípravy. Prípravy na Vianočné sviatky,
ako pripomienky narodenia Božie Syna Ježia v Betleheme, no zároveň
je to aj časom, kedy sa pripravujeme na druhý príchod Krista. Očakávaný druhý príchod Krista však je podľa Božieho slova, práve ten
koniec sveta, ktorého sa tak mnohí ľudia dnes boja. No toto Vianočné
obdobie nás nanovo ubezpečuje o tom, že strach a hrôza sa zmocní iba
tých, ktorí uveria falošným prorokom, ktorí sa nechajú zmiasť rôznym
veštcom, ktorí vám budú predpovedať budúcnosť možno aj na vašom
obľúbenom televíznom kanáli. No nedajte sa zmiasť. Nenechajte sa
oklamať. Pretože k nám v týchto dňoch Boh prehovoril práve vo svojom Synovi. Boh prehovoril mnohokrát, prehovoril prostredníctvom
prorokov, svojich poslov. No tých ľud nechcel počúvať, pretože hovorili o hriechu národa, hovorili o tom, ako sa človek vzdialil Bohu. Kto
to môže počúva?. Čo ťa do nás, čo sa staráš, veď je to moja vec ako žijem – povedali si mnohí a tak si zdôvodnili aj vraždu Božieho posla.
A tak sa Boh rozhodol, že prehovorí k nám vo svojom Synovi. Prehovára i do nášho srdca, nášho domova, do našej obce či nášho
národa. Prichádza v podobe nevinného malého dieťatka. No predsa to
dieťa prináša nádej aj Tebe. Odpúšťa hriech, prichádza k Tebe s otvorenou a milujúcou náručou a hovorí Ti: nech si urobil čokoľvek, nech si
spáchal akýkoľvek ťažký hriech....Ja – Boží Syn – Ti všetko odpúšťam,
Ja Ti prinášam upokojenie v Tvojom každodennom zápase s hriechom,
bolesťou i smútkom. Ja mám pre Teba nádej. To je Božia priama reč
pre Teba, drahý obyvateľ obce Henckovce. To je priama reč pre Tvoju
rodinu i Tvoju obec. Prajem Ti preto, aby si pokoj a nádej nachádzal
nie len pri štedrovečernom stole, ale každý jeden deň tohto pozemského života a potom vo večnosti dokonalú radosť v blízkosti Toho,
ktorý obetoval svoj život aj za Teba. Požehnané prežitie Vianočných
sviatkov a mnoho radosti a pokoja v roku 2013 prajem všetkým Vám!
Mgr. Miroslav Maťo, evanjelický farár
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Z činnosti Obecného zastupiteľstva v Henckovciach
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach v roku 2012 zasadalo 5 x
Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo a prijalo nasledovné uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a noviel, na svojom zasadnutí dňa 02. marca
2012 prijalo nasledovné uznesenia:
1.Rozpočet obce Henckovce na rok 2012
Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
A/ berie na vedomie zverejnenie návrhu rozpočtu obce Henckovce v
zákone stanovenej lehote od 15.02.2012 do 02.03.2012.
B/ berie na vedomie vznesené pripomienky občanov obce a to
Štefánie Breznenovej a Ing..Ivany Fafrákovej k navrhovanému
rozpočtu obce na rok 2012.
C/ schvaľuje úpravu návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a to v kapitole
Všeobecné verejné služby presunom znížením z položiek 620 –
odvody poisťovniam vo výške 3350,- € na položku 611 tarifný plat
navýšením vo výške 3350,- €.a v kapitole Materská školy znížení z
položiek 620 – odvody poisťovniam vo výške 1622,- € na položku
611 tarifný plat navýšením vo výške 1622,- €
D/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce na rok 2012
E/ schvaľuje rozpočet obce Henckovce na rok 2012.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 a 2014
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach súhlasí
A/ s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2013.
B/ s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2014
3. Úprava výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden výkonový
ukazovateľ pre rok 2012.
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 3/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských
zariadenie na území obce Henckovce, zriadených obcou Henckovce
na rok 2012. Dotácia na mzdy a prevádzku na jedného žiaka na rok
2012 je 1915,22 € .
4. Úprava odmeny za smútočné príhovory
Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
odmenu za smútočné príhovory vo výške 10,- Eur za jeden smútočný
obrad.
5. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v upravárenskom komplexe
Nižná Slaná.
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasi
so spustením prevádzky „Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v
upravárenskom komplexe Nižná Slaná“ navrhovateľa ECO-Global,
spol.s.r.o., Košická 3, Moldava nad Bodvou, z dôvodu ohrozenia
životného prostredia občanov obce Henckovce a pripája sa k petícií
organizovanej petičným výborom.
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a noviel, na svojom zasadnutí dňa 21. mája
2012 prijalo nasledovné uznesenia:
1.Záverečný účet obce Henckovce za rok 2011
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k výročnej
správe a záverečnému účtu obce Henckovce za rok 2011
B/ schvaľuje plnenie rozpočtu obce za rok 2011
C/ schvaľuje záverečný účet obce Henckovce za rok 2011.
D/ schvaľuje výročnú správu k záverečnému účtu obce Henckovce
za rok 2011
2. Prehodnotenie platu starostke obce Henckovce.
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach určuje

s účinnosťou od 01.júna 2012 starostke obce Viere Nemcovej
mesačný plat vypočítaný podľa § 3 a § 4 ods.1 bod 7 zákona č.
253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 30 %
podľa § 4 ods.2 cit.zákona.
3. Zmena prílohy č.1 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov
a poslancov OZ, členov komisií.
Uznesenie č.44
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 1 k Zásadám
odmeňovania volených funkcionárov a poslancov OZ, členov
komisií.
4. Ondrej Šimon a Dana Šimonová, Henckovce 122, žiadosť o
odkúpenie obecného pozemku parcely č. 293/1 o výmere 299 m2.
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom obecného pozemku
registra „C“ parcely číslo 293/1 o výmere 299 m2 pre Ondreja Šimona
a Danu Šimonovú, trvale bytom Henckovce č.122, v cene 1,32 € za
jeden m2.
5. Maroš Leštach – pohostinstvo Henckovce Maroš Leštach – žiadosť
o povolenie na osadenie terasy pred Pohostinstvom Maroš Leštach.
Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s osadením terasy na obecnom
priestranstve o výmere 16 m2 pred Pohostinstvom Maroš Leštach
pre majiteľa prevádzky pohostinstva Maroša Leštacha, trvale bytom
Henckovce č.90, na dobu určitú 5 rokov, za nájomné 1,- € za jeden
mesiac užívania.
6. Občianske združenie „Za čistý Gemer“ žiadosť o finančný
príspevok
Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre Občianske
združenie „Za čistý Gemer“ vo výške 127,- € , určených na pokrytie
finančných nákladov na právne služby.
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 05.septembra
2012 prijalo nasledovné uznesenia:
1.Plnenie rozpočtu obce Henckovce za 1.polrok 2012
Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
schvaľuje plnenie rozpočtu obce za prvý polrok 2012
2. Poskytnutie sponzorského príspevku na vydanie knihy pre profesora
Ondreja Hronca, v ktorej budú poviedky aj z obce Henckovce.
Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach schvaľuje sponzorský
príspevok vo výške 50 € na vydanie knihy pre profesora Ondreja
Hronca.
3. Vysporiadanie sporných pozemkov, ktoré v roku 2010 prešli na LV
obce Henckovce.
Uznesenie č.50
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s bezplatným prevodom sporných
parciel z pozemno knižnej vložky č.32, ktoré sú vo vlastníctve obce
na Liste vlastníctva č. 278, Pasienkovému a lesnému spoločenstvu
Henckovce.
4. Vstup obce Henckovce do Pasienkového a lesného pozemkového
spoločenstva Henckovce
Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predbežným vstupom obce Henckovce
do Pasienkového a lesného pozemkového spoločenstva Henckovce za
určitých podmienok a ďalších rokovaní.
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a noviel, na svojom zasadnutí dňa 29.novembra
2012 prijalo nasledovné uznesenia:
1.Prvá úprava rozpočtu obce Henckovce na rok 2012
Uznesenie č.52/OZ
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Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k prvej úprave
rozpočtu obce Henckovce na rok 2012
b) schvaľuje
prvú úpravu rozpočtu obce Henckovce na rok 2012 navýšením v
príjmovej časti + 7107,- € a výdavkovej rozpočtovej časti + 7107,- €
a presunom medzi jednotlivými položkami rozpočtu + - 5845,- €.
2.Návrh rozpočtu obce Henckovce na rok 2013
Uznesenie č.53/OZ
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom rozpočtu obce Henckovce na rok 2013 v príjmovej a
výdavkovej časti vo výške 113051,-€.
3.Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a 2015
Uznesenie č.54/OZ
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom rozpočtu obce na rok 2014 a 2015
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
č.1/2013 obce Henckovce
Uznesenie č 55/OZ
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce o
miestnych daniach č.1/2013
5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze podávania
a požívania a podávania alkoholických nápojov na území obce
Henckovce č. 1/2012
Uznesenie č. 56/OZ
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce Henckovce o
zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce
Henckovce č. 1/2012
6.Prevod pozemkov z obce Henckovce na Pozemkové a lesné pozemkové
spoločenstvo v Henckovciach, pozemnoknižná vložka 32 – oprava
protokolu obvodného úradu v Košiciach.
Uznesenie č. 57/OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
dodatok č. 1 k protokolu Obvodného úradu v Košiciach o prechode
vlastníckeho práva SR k nehnuteľnému majetku do vlastníctva
obce zo dňa 07.10.2010, v ktorom sa v článku II. Ruší a vypúšťa
v celom rozsahu text, uvedený pod Pk.vl.32, k.ú Henckovce.zo dňa
19.11.2012.
7. Úprava výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden výkonový

Obec hodnotí svoju činnosť
za rok 2012
Neúprosne sa blíži koniec roka 2012, čas kedy bilancujeme svoju
činnosť a prácu. Klady a zápory bežného aj pracovného života,
výsledky vykonanej práce. Samotná obec počas uplynulého roka
prekonávala prekážky, ale tešili sme sa aj z dobre vykonanej práce a
úspechov.
Ako veľa našich obcí aj my sme sa trápili s nedostatkom financií, no aj
napriek tomu sa obci urobil kus práce. Bol zabezpečený bezproblémový
chod obce – bežná prevádzka. Obec bola udržiavaná a čistá. Do sály
kultúrneho domu sme zakúpili nové stoličky a vymenili vchodové
dvere. Okolie Obecného úradu skrášlili nové drevené kvetináče. V
materskej škole sa opravilo a vynovilo pieskovisko pre deti.
V rámci protipovodňových opatrení boli na lesných a
poľnohospodárskych cestách osadené odrážky a urobené priepusty,
aby sme zabránili povodňovej situácii, ktorá nás postihla v roku 2011.
Aj keď mnohí naši občania si myslia, že priepusty slúžia na skládku
ich stavebného odpadu a neuvedomujú si, že v prípade prívalových
dažďov práve tento odpad bude brániť odtoku tejto prívalovej vody
a voda potečie do dediny. No trápia nás aj kontajnery, ktoré sú vždy
plné a okolo, ktorých je stále neporiadok, aj napriek tomu, že sa tam

ukazovateľ pre rok 2012.
Uznesenie č. 58./OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 3/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských
zariadenie na území obce Henckovce, zriadených obcou Henckovce
na rok 2013. Dotácia na mzdy a prevádzku na jedného žiaka na rok
2013 je 1787,53 € .
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 14.
decembra 2012 prijalo nasledovné uznesenia:
1.Rozpočet obce Henckovce na rok 2013
Uznesenie č.59/OZ
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k rozpočtu obce
Henckovce na rok 2013
b) schvaľuje rozpočet obce Henckovce na rok 2013 ako vyrovnaný, v
príjmovej a výdavkovej časti vo výške 113051,-€.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č.1/2013 obce
Henckovce
Uznesenie č 60/OZ
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša a schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenia obce Henckovce o miestnych daniach č.1/2013
3. Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze podávania a požívania
a podávania alkoholických nápojov na území obce Henckovce č.
1/2012
Uznesenie č. 61/OZ
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša a schvaľuje
Všeobecne
záväzné nariadenie obce Henckovce o zákaze podávania a požívania
alkoholických nápojov na území obce Henckovce č. 1/2012
4. Čierne stavby v obci – prístrešky na autá
Uznesenie č. 62/OZ
Obecné zastupiteľstvo nariaďuje
odstránenie čiernych stavieb
– drevených prístreškov na autá, ktoré sa nachádzajú na verejnom
priestranstve obce Henckovce pred rodinným domom so súpisným
číslom 174 a to do 31.3.2013.
5. Prenájom budovy bývalej pastierne so súp.číslom 130
Uznesenie č. 63/OZ
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s prenájmom budovy bývalej
pastierne so súpisným číslom 130 pre Ladislava Vozára a Valériu
Zagibovú.
pravidelne upratuje. V obci je zavedený separovaný zber, ale práve
plasty, sklo a plastové fľaše, ktoré sa dajú separovať sa nachádzajú
v kontajneroch a v ich okolí. Pokiaľ sami od seba nezačneme s
udržiavaním poriadku, tak sa nám to nikdy nepodarí. Veď lepšie je
vysypať smeti na kde kade, veď niekto to za nás uprace, hlavne, že my
máme doma poriadok.
Už roky nás trápili poškodené brehy potoka Dolina v dolnej časti
obce.. Správcom toku sú Lesy SR, ale tie nejavia absolútny záujem o
novú reguláciu potoka Dolina. Keďže pozemky pri potoku patria obci
a hrozila možnosť ich poškodenia obec previedla výstavbu oporného
múra, aby ochránila vlastný majetok.
Aj keď kostol Všetkých svätých nepatrí obci ale katolíckej cirkvi, je
to kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza v obci a preto nám záleží na
tom aby neschátrala, ale aby sa zveľadila. Preto obec v spolupráci s
Pamiatkovým úradom v Rožňave sa snaží tento kostolík opraviť. V
rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ bola aj v tomto roku poskytnutá
finančná dotácia z Ministerstva kultúry na rekonštrukciu strechy na
kostole „Všetkých svätých“ v Henckovciach.
Mnohé v našej obci je ešte potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť.
Je potrebné dobudovať cesty, opraviť obecné budovy, chodník okolo
štátnej cesty. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní,
projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Viera Nemcová, starostka obce
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N A R I A D E N I E

o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a doplnkov a v súlade so zákonom č. 219/1996 Z.z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a
prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
(1)
Predmetom úpravy podľa tohto VZN je ustanovenie zákazu
požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky na verejných
priestranstvách obce v časovom a územnom rozsahu určenom týmto
VZN
(2)
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v platnom znení, obec môže vo
svojom územnom obvode alebo svojich územných obvodoch alebo
určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v
určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach.
§2
Základné pojmy
(1) Alkoholickými nápojmi podľa § 1 zákona č.219/1996 Z.z. sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75
objemového percenta alkoholu.
(2) Omamné a psychotropné látky
(3) verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy,
ktoré slúžia verejnému užívaniu.
(4) Užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým
spôsobom
(5) Miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve obce,
alebo vo vlastníctve inej právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre
verejné užívanie tretím osobám.
(6) Zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.
(7) Zdravým spôsobom života obyvateľov obce sa rozumie navodzovanie a trvalé užívanie pokojného stavu medzi obyvateľmi a to
zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom ( t.j nad
povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú) došlo
k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného.
§3
Zákazy
(1)       Zakazuje sa a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo
inak umožňovať ich požívanie 1. osobám mladším ako 18 rokov, 2.
osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, 3. na verejných kultúrnych
podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
b) navádzať deti a mladistvých na pitie alkoholu,
c) znečisťovanie verejných priestranstiev odpadom z použitého alkoholu (plastové fľaše, sklenené fľaše, plechovky od piva).
(2)      Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky na verejných priestranstvách v nasledovnom časovom a
územnom členení:
- v okolí Obecného úradu
- pri kostoloch
- na autobusových zastávkach a v ich okolí,
- v obecnom parku a v priestore pod parkom
(3) Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť
sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.
(4) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru
svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

(5) Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto § sa
nevzťahuje:
a) na povolený záber verejného priestranstva formou terás a podobných zariadení poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby.
b) na miesta, na ktorých sú organizované verejné podujatia, pri
príležitosti konania spoločenských akcií, na organizovaní ktorých sa
podieľa obec.
c) na neverejné podujatia, ktoré sa konajú na inak verejne prístupných miestach s tým, že takéto neverejné podujatie musí byť odsúhlasené s vlastníkom, resp. oprávneným užívateľom takéhoto verejne
prístupného miesta.
§4
Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie
(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, s
ktorých prevádzkovou činnosťou súvisí predaj a požívanie alkoholických nápojov, a ktoré sú umiestnené na území vymedzenom podľa § 3
ods.2, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia podľa
tohto VZN.
(2) Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa
vzťahujú zákazy uvedené v § 3 ods. (1) písm. a) bodoch 1 a 5 VZN,
je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má
pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.
§5
Sankcie
(1) Za porušenie zákazu podľa § 3 ods. (3) a (4) VZN maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do
výšky 33 eur podľa § 12 ods.2 zákona č. 219/1996 Z.z. O ochrane pre
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
(2) Za porušenie zákazu podľa § 3 ods. (3) VZN mladistvou osobou do
18 rokov uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží
aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých
sa podávajú alkoholické nápoje.”.
(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá porušila zákaz alebo povinnosť uvedené v § 3 ods. (1), písm. a),
b) a tohto nariadenia, môže uložiť obec pokutu od 166 € do 6638 €
podľa § 12 zákona č. 219/1996 Z.z.
(4) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie na verejne prístupných miestach, sa dopúšťa priestupku proti verejnému poriadku podľa
§ 47, prípadne § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a pokiaľ nestačí dohováranie, uloží sa jej pokuta
do výšky 33 €
(5) Právnickej osobe, ktorá poruší nariadenie obce, môže starostka obce
uložiť pokutu do výšky 6638 € podľa ods.9a, §13a zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(6) Pokuta je príjmom obce
(7) Pokutu možno uložiť do jedného roka, odo dňa, keď zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.
(8) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú :
a) starostka obce
b) poslanci a komisie obecného zastupiteľstva
c) hlavný kontrolór
d) poverení zamestnanci obce
e) Obvodné oddelenie Policajného zboru v Rožňave
§6
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Henckovciach sa uznieslo na vydaní tohto
Všeobecne záväzného nariadenia dňa 14.decembra 2012 uznesením
číslo 61/OZ .a VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce Henckovce, t.j. 1.januára 2013
V Henckovciach, 14.decembra 2012
Viera Nemcová, starostka obce
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Čo priniesol rok 2012 a čo sa udialo v Henckovciach
23.január 1945
deň oslobodenia obce
Henckovce

23.január 2012 - deň, keď si naša
obec pripomínala významnú udalosť. V noci z 23. januára na 24.
januára 2012 uplynulo 67 rokov
od jej oslobodenia rumunskou
armádou. Rok 1945 bol hádam
najbohatší na psychologické
momenty v histórii našej obce.
Silvestrovská noc akoby bola
výzvou. Naši ľudia dovtedy nepoznali priame dôsledky vojnových hrôz. Veď vtedy išlo nielen
o jedinca ale aj jeho rodinu či
majetok. Silvestrovská udalosť
však vyniesla z rovnováhy aj nevolaných a nenávidených hostí.
Začali robiť palebné postavenia
na kanóny, čo prihnalo našim
obyvateľom ešte viac strachu.
Okolo 15. januára Nemci zvádzali tuhé boje, hlavný tlak však šiel
na Štítnickú dolinu, takže naša

dolina až po Vlachovo bola oslobodená takmer bez výstrelu. Naša
dolina bola obsadená maďarmi,
ktorí odtiahli takmer bez boja.
Vyhodili však mosty na železnici
a cestné mosty. Obyvatelia si konečne vydýchli. , že to najhoršie
už konečne pominulo. V obci sa
vzdalo asi 60 maďarov.
Naši občania si v tomto čase uvedomili, že svojimi činmi sa pripojili k národom Európy v boji proti
fašizmu a za slobodu. Pamiatka
padlých nás zaväzuje nedopustiť,
aby sa zopakovali udalosti spred
67 rokov. Touto spomienkou a
položením venca k pamätnej tabuli na počesť oslobodenia obce
za účasti zástupcov obce a Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Henckovciach sme
chceli vyjadriť úctu a vďačnosť
všetkým živým a padlým, ktorí
priniesli obeť za naše oslobodenie a v boji proti fašizmu.

67. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe
Deň víťazstva nad fašizmom
sme si pripomenuli dňa 8.mája 2012 pietnym aktom položenia venca
k pamätnej tabuli na Kultúrnom dome za účasti zástupcov obce, členov Zväzu protifašistických bojovníkov a občanov obce. Je dôležité
pripomínať si významné udalosti a deň víťazstva nad fašizmom takouto významnou udalosťou aj je. Nedovoľme preto zabudnúť na krutosť
vojny, na vyhasnuté ľudské životy, materiálne škody. Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí bojovali za našu vlasť, za našu slobodu – za to aby
sme sa my mali lepšie.
Utíchli zbrane za hradbami Slovenska.
Prekliata vojna umrela a z hrdiel ľudu zaznela pieseň,
naša krásna hymna.
Bolo ju počuť až za slovenské hory.
Už nie sme, ako tá vŕba, naklonená k zemi.
Stojíme pevne, ako tatranské skaly.
Na pamiatku tých, čo svoj život položili k nohám, k nohám vlasti,
aby sme my v mieri a šťastí žili.

Oslavy 68. výročia
Slovenského národného povstania

sa uskutočnili 29.augusta 2012 za účasti zástupcov obce Henckovce,
Nižná Slaná a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Henckovciach. Túto významnú udalosť sme si pripomenuli kultúrnym programom a položením vencov k pamätníku padlých na Pališove a k pamätnej tabuli SNP na kultúrnom dome v Henckovciach. Slovenské národné povstanie je zapísané v dejinách slovenského národa,
ako významná udalosť v živote slovenského národa, kedy sa prejavila
hrdosť národa a jeho rozhodné odhodlanie ubrániť aj slobodu a právo
na život. Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Bolo výrazným
dokumentom horúcej lásky a vernosti slovenského ľudu k našej republike. Preto vzdajme hold všetkým, ktorí prehliadli falošnú hru fašizmu,
postavili sa proti nemu. Aj preto patrí večná pamiatka tým, ktorí obetovali svoje životy, zahynuli v Slovenskom národnom povstaní.
Do zeme padnúť za život zlých priniesť vlastnú smrť,
ktorá zlomí putá
Tú krásu života na oltár položiť a všetko zabudnúť a všetko stratiť.
Len jednu túžbu mať, domov prísť, raz spatriť ešte brata, sestru mať,
raz vedieť isto - či sa dá domov navrátiť.
Partizánska pieseň.
Na počesť Slovenského národného povstania bola vo večerných hodinách zapálená táborová vatra, o ktorú sa postarala naša mládež.
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Čo priniesol rok 2012 a čo sa udialo v Henckovciach

Čo sa deje v našej škôlke

5.máj 2012
13. ročník hviezdicového výstupu
na kopec Lúšice
V turistickom kalendári je už zaznamenané, že prvá májová sobota
patrí turistickému výstupu na kopec Lúšice, ktorý sa nachádza nad obcou Henckovce. 13. ročník turistického výstupu sa konal 5.mája 2012
za krásneho slnečného počasia. Zraz turistov bol pred Obecným úradom, ktorý zahájila starostka obce. Dobrá nálada sa niesla počas celého turistického výstupu. Na chate na Kováčovej sa stretli všetci turisti,
ktorí prišli aj inými trasami a to z Nižnej Slanej. Gočova a Gemerskej
Polomy a niektorí dokonca aj na koňoch. Po zápise do turistickej kroniky všetci prítomní obdržali účastnícky list. Pre priaznivcov turistiky
bol pripravený kotlíkový guláš, bohatá tombola, občerstvenie ale aj
rôzne súťaže.
Bolo nám cťou, že tento turistický výstup podporili aj starostovia obcí
Slavošovce, Kobeliarovo a Gočovo.
Úprimné poďakovanie patrí organizátorom podujatia, kuchárskej partii, sponzorom cien do tomboly, ako aj všetkým účastníkom.

V našej materskej škole je zapísaných 15 detí. Navštevujú ju všetky
pravidelne a s radosťou. Medzi najobľúbenejšie činnosti detí patria aj
hry na pieskovisku, ktoré je vynovené. Veľmi dobrá je spolupráca rodiny s materskou školou. Spomenieme Deň matiek, kedy deti pozdravili
svoje mamky a babky kultúrnym programom v sále kultúrneho domu.
Na oplátku zasa mamky na Deň detí kreslili svojim deťom kriedou na
asfalt. Na Deň úcty k starším boli starí rodičia v materskej škole. Deti
ich pozdravili básničkami, pesničkami a tancom. Nezabudneme ani
na ockov. Na ich sviatok im deti pripravia v školskej záhrade športové činnosti a po ich absolvovaní obdržia ockovia od svojich ratolestí
medailu. Že deti sú šikovné, to sa môžeme presvedčiť po zhliadnutí
výkladnej skrine v predajni COOP Jednota v Henckovciach, kde je
výstavka prác pod názvom „ čo tie rúčky vedia“. Teraz na sklonku
kalendárneho roka deti túžobne očakávajú príchod Mikuláša. Privítajú
ho pekným programom a želaním:
Želáme si pokojné Vianoce
a šťastný Nový rok .
Doma lásku, zdravie, svornosť
a všetkého hojnosť.
Ďakujeme za darčeky, ktoré sme dostali, ďakujem všetkým, čo ich pre
nás chystali.
Deti z materskej školy
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Čo priniesol rok 2012 a čo sa udialo v Henckovciach
Deň matiek 2012
Na celom svete druhá májová nedeľa patrí všetkým matkám, Aj v našej obci sme nedeľu 13.mája 2012 venovali všetkým mamám, babkám,
starkým ale aj všetkým ženám. K matkám a ženám neodmysliteľne
patria kytice kvetov a takouto kyticou tanca, veršov a spevu pozdravili
všetky ženy deti z materskej školy a deti z obce. O ďalší kultúrny program sa postarali členovia Zboru pre občianske záležitosti v Henckovciach. Krásnym zážitkom pre nás všetkých bolo vystúpenie folklórnej
skupiny Gočovan z Gočova, ktorá svojim vystúpením potešila srdcia
prítomných. K prítomným matkám a ženám sa prihovorila starostka
obce.
Čo všetko skrýva v sebe to jednoduché slovo mama. Po celé storočia
je námetom piesní a veršov. Prvé slovo, ktoré vyslovia naše ústa. Práve v detstve sa vytvára najpevnejšie puto duchovného spojenia medzi
matkou a jej dieťaťom, ktoré nestratí na pevnosti ani pribúdajúcimi
rokmi.
Ale je prekrásne matkou byť,
Pritúliť dieťa na prsia a dať mu nový život piť,
S úzkosťou chrániť sladký spánok,
pred vetrom brániť a privolať vánok.
K tomu krásnu pieseň, aby mamky, slovenské mamičky
učili naše deti všetky krásne pesničky.
Ó mama, ty naša mama drahá,
kto by len nemal rád vráskavú ruku plnú nehy,
ktorá nás vedie po cestách.
Ó mama, ty naša mama drahá, odplatu žiadnu nečakáš.
Ako ti možno splatiť lásku, čo svojim deťom dáš ?!
Prečo je moja pieseň clivá, keď splatiť ňou chcem
za lásku daň, Keď život, ktorý človek
vzýva, je šťastím, o ktorom sníva,
preto sa slnkom pre tie sny staň.
Z diaľky sa na nás mama díva. Na hlave cítiš
jej nežnú dlaň,
Stále je v našej mysli živá, ako to šťastie, čo skrýva
v tej piesni, ktorú jej zaspievam

Vianočná koleda
Dobrá novina, šťastná hodina
Dobrá novina, šťastná hodina,
dobrá novina, šťastná hodina.
Čo sa v tejto noci stalo?
Nebo svetu, svetlo dalo
Dobrá novina, šťastná hodina.
Počuli sme hlas, ktorý tešil nás.
Počuli sme hlas, ktorý tešil nás.
Slovo v tele o polnoci,
zrodilo sa z Božej moci.
Nám sa zjavilo by nás spasilo.
Jasnosť spanilá nás osvietila.
Jasnosť spanilá nás osvietila.
Žiara padla na salaše.
Osvietila hory naše.
Dobrá novina, šťastná hodina.
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Korzika - cesta do raja
Každý kto ju navštívil ju nazval
jednou z Perál Stredomoria.
Kráska vypínajúca sa v najvyššom bode až do výšky 2706
mnm. Vyrastajúca zo Stredozemného mora a hrdo sa týčiaca
k modrej oblohe. Jej brehy obmývajú vlny Stredozemného, Ligurského a Tyrhenského mora, raz
pokojné, inokedy búrlivé. . Korzika. Krajina tisícich vôní, chutí
a nezabudnuteľnej atmosféry.
Ostrov plný hrdých ľudí, Korzičanov, ktorí sa neochvejne hlásia
k odkazu Pascala Paoliho, ktorý
bojoval za nezávislosť Korziky.
Krajina , ktorá patrila Taliansku
až skončila v rukách Francúzska.
Túžiaca po autonómii a nezávislosti. Hovoriaca francúzsky,
no pri tom nemajúca rada Francúzov. Krajina Napoleona, ku
ktorému nemá vzťah, pretože sa
stal francúzskym cisárom. Opustil krajinu, zradil. Rozstrieľané
tabule s francúzskymi názvami
a stále žijúci odpor ku krajine ich
chlebodarcov. Nepovedz Korzičanovi, že je Francúz. Urazíš
ho do špiku kosti. Pohostinná
a zároveň drsná. Polodivoká, na
niektorých miestach bez náznaku civilizácie. Vysoko v horách
týčiacich sa do neba stretnete pár
ľudí , kozy , či kravy potulujúce sa po drsnej krajine len tak ,
bez pastiera. Počas leta neustále
pražiace slnko, sucho, bez kvapky dažďa a pri tom s dostatkom
pitnej vody. Kdekoľvek v horách
narazíte na prameň , či potok

Stolnotenisový klub v roku 2012
Ako tradične v čase, ktorý nám nezastaviteľne opäť ako každý rok
znovu priniesol čas Vianočných sviatkov je tu príležitosť aby sme si
za tento rok zrekapitulovali svoje výsledky my všetci vo svojich rodinách, v práci a okrem týchto niektorí ako napríklad my športovci
v oblasti športu.
Náš stolnotenisový oddiel ŠK Henckovce bol v sezóne 2011/2012
účastníkom súťaží organizovaných Slovenským stolnotenisovým zväzom a to v krajskej súťaži 4.lige Košického kraja skupiny Spišsko
– Gemerskej a v 5.lige Okresu Rožňava.

môžete sa napiť. Krajina, ktorá
zoberie dych a nechápavo budete krútiť hlavami, keď na ceste
narazíte na čriedu polodivokých
prasiat, o ktoré sa nikto nestará
a len tak zbierajú spadnuté jedlé
gaštany. Môžete tu zažiť výhľady z vrcholov dvíhajúcich sa do
výšok nad 2000mnm, dívať sa
na more pod vami a schádzajúc
zo skál k moru sa okúpať v kaskádach plných priezračnej, čistej
horskej vody, ktoré sa hromadia
v prírodných bazénoch a priam
lákajú k ovlaženiu slnkom rozpáleného tela. Zastaviť sa na salašoch, ochutnať špeciálne kozie
syry či dať si salámu. Sledovať
západ slnka na kamenných plážach Porta, či východ slnka s nohami zaborenými do jemného
piesku pláží Bastie. Popíjať pastis
v tieni gaštanov a nechať sa unášať. Mať po ňom v ústach chuť
skladkého drievka a smiať nad
tým, ako ti k 40 percentnému likéru donesú džbán studenej vody
na riedenie. Pri otázke „ Prečo?“
ti odpovedia, že je to silné a ty len
mrkneš očami a predstavíš si 54
percentnú domácu
Čo by s nimi spravil
náš neriedený nápoj?
 Možete si dať Pietru a privrieť oči nad
tým koľko stojí, pretože u nás gaštanové
pivo s hustou penou
asi ťažko nájdete. Krajina vína, ktoré svojou
chuťou dotvára kolorit ostrova. Korzika.
Svet v svete. SvetPre
všetkých. Môžete si
vybrať
nekonečné
pláže, hory , mestá.
Tu môžete nájsť svoj
kúsok raja. Taká je
Korzika pre mňa. Je to
Perla Stredomoria.
Mgr. Jana Hudáková

4. liga – Krajská súťaž
V krajskej súťaži sa náš klub stretával väčšinou so súpermi s okresu
Spišská Nová Ves ako sú Spišské Vlachy, Letanovce, Smižany, Jamník
, Spišská Nová Ves, Mlynky, Arnutovce ako aj z nášho okresu kde
okrem nášho klubu boli účastníkmi tejto súťaže ešte dve družstvá z
Geológu Rožňava a Jablonova n/T. Zo zastúpenia účastníkov tejto
súťaže je zrejmé, že celkovo vyššia úroveň a zastúpenie v kraji má
v porovnaní okresov Spišská Nová Ves čo vyplýva aj z tradície tohto
športu v ich regióne, ktorá je v porovnaní s našim okresom väčšia.
Na výsledku konečnom 10. mieste z celkového počtu 12. družstiev
mali podiel všetci hráči klubu: Ondrej Žúdel , Milan Ďurman , Ľubomír Breznen , Jozef Kušnier , Ivan Fafrák , Ján Zagiba , Peter Šimon
ml. , Slavomír Fafrák , Marian Kalina.
Aj napriek tomu, že výsledkom bolo „ len “ 10. miesto tí, ktorí sme
zainteresovaní vieme porovnať či už hráčsku základňu, tréningový
proces atď., kde v porovnaní s vyššie umiestnenými klubmi ťaháme
za kratší koniec.
Samotný výsledok aj keď menej uspokojivý zabezpečil nášmu klubu
účasť v krajskej súťaži aj v práve prebiehajúcom ročníku 2012/2013.
5. liga – Okresná súťaž
V okresnej súťaži sa naše „ B “ družstvo umiestnilo na konečnom
8. mieste kde ďalšími účastníkmi boli kluby z obcí Betliar, Honce,
Jablonov n/T, Dobšiná, Dedinky, Slavošovce, Hrhov, Čierna Lehota,
Rožňava.
Túto ligovú súťaž za náš klub odohrali Ivan Fafrák , Ján Zagiba ,
PeterŠimon ml. , Slavomír Fafrák , Marian Kalina.
Dôvodom, že v okresnej súťaži nemohli a naďalej nemôžu hrať
všetci hráči klubu je „ Hrací poriadok “ Slovenského stolnotenisového
zväzu, ktorý neumožňuje na základe vydaného rebríčka úspešnosti
jednotlivých hráčov v jednotlivých kluboch z predošlého ročníka prvým štyrom hráčom účinkovať v nižšej súťaži.
Súčasnú základňu nášho klubu tvorí 9. hráčov pričom mladú generáciu z toho zastupujú len dvaja odchovanci nášho klubu Marian
Kalina a Peter Šimon ml. z čoho vidíme, že na tomto poli je v prevahe staršia generácia a kde by bolo dobré do budúcnosti hľadať cestu,
možnosti a spôsob ako tento pomer aspoň vyrovnať.
Pre prípadný záujem uvádzame, že náš klub odohráva svoje súťažné zápasy v sále kultúrneho domu bez väčších zmien spravidla v krajskej súťaži každú druhú nedeľu o 10.00 hod., a v okresnej súťaži každý
druhý piatok o 18.00 hod.
Bolo by potešením a zároveň povzbudením pre nás hráčov ak by
ste si v prípade voľného času našli jeho kúsok a prišli sa pozrieť na
nejaký zápas aj s deťmi alebo vnúčatami možno aj v nich sa prebudí
záujem o tento šport.
Všetci členovia športového klubu ŠK Henckovce týmto pozdravujeme každého čitateľa Henckovských oznamov, zároveň každému
želáme krásne a pokojné Vianočné sviatky a všetko najlepšie do Nového roka 2013.
Ľubomír Breznen
predseda ŠK Henckovce

december 2012
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Občianske združenie BooBoo a jeho činnosť

Cieľom združenia BooBoo je
príprava, koordinácia, realizácia a propagácia obecných,
spoločenských a vzdelávacích aktivít pre rozvoj a propagáciu obce
Henckovce. Združenie rozvíja
svoje aktivity a dosahuje svoje
ciele organizačnou, publikačnou
a informačnou činnosťou.
Na dosiahnutie a plnenie cieľov
združenia sme si stanovili určité
body, ktoré sme sa snažili napĺňať.
Jedným z programov združenia
je aj organizácia a realizácia
kultúrno-spoločenských podujatí obce Henckovce. Podieľali
sme sa v spolupráci s Obecným
úradom v Henckovciach na realizácii Štefanskej zábavy, ktorá už
dosiahla svoje dobré meno a pre
skvelú atmosféru a dobrú zábavu
sa každoročne k nám hrnú aj
ľudia s iných obcí.
Ďalším
bodom
programu
združenia je aj organizácia a
realizácia športových podujatí. Podporili sme organizáciu
turistickej akcie „hviezdicový
výstup na Lúšice“ (826,6 m.n.m.)
v spolupráci s obcou Henckovce.
Pomáhali sme v oblasti marketingu a reklamy, a to prípravou
plagátov a účastníckych listov,
ale aj pri príprave podujatia.
Akcie sa zúčastnili okrem
„domácich“ aj turisti z KST Elán
a premiérovo aj známi z okolia Starej Ľubovne a Lučenca,
ktorým sa naša príroda a turistický výstup veľmi páčil.
Obec Henckovce sa snažíme
reprezentovať a rozvíjať „goodwill“ obce v Slovenskej Republike a v zahraničí. Členovia
združenia sa zúčastnili športových
a turistických akcií. Dňa 7. Októbra 2012 sa konal 89. ročník
Maratónu mieru v Košiciach.
Bol to deň plný rekordov v takmer ideálnom počasí. Osemdesiate deviate pokračovanie
najstaršieho maratónu v Európe

Pranostiky

prinieslo oba traťové rekordy a
tiež nový účastnícky rekord pri
štarte viac než 7400 bežcov zo 46
krajín vo všetkých disciplínach.
Jedným z bežcov bol už po druhý
krát Peter SEDLIAK bežiaci za
OZ BOO BOO a obec Henckovce s cieľovým časom 01:40:42
a čistým časom 01:39:34, ktorý
skončil na 313 mieste z 1639
bežcov v disciplíne polmaratón.
Od štartu až do cieľa ho povzbudzovali henckovčania, ktorí mu
dodali dostatok síl na zdolanie
ťažkých 21 km. Po dobehnutí do
cieľa povedal: Bolo to ťažké ale
teším sa na budúci rok a privítam
ďalších spolubežcov z Henckoviec. Vďaka patrí obci Henckovce a OZ BOO BOO, ktorí vyšli
ústrety a podporujú športové záujmy mladých.
Z reprezentácie obce v zahraničí
sme obec predstavili vo Veľkej
Británii, Nórsku a na Korzike.
Poznanie ich okolia, prírody,
kultúry a spôsobu ich života nás
nútil uvažovať nad prioritami
života a smere výchovy ďalšej
generácie.
Nórsko je krajina, ktorá sa pýši
množstvom prírodných krás. Sú
tu nádherné fjordy, útesy, divoké
hory a zalesnené údolia. Je to
pravdepodobne najkrajšia krajina Európy. Hlavným mestom
Nórska je Oslo a krajina sa rozprestiera od mysu Lindesnes na
juhu, až po mys Nordkinn blízko
Severného mysu. Cez krajinu sa
tiahne Škandinávske pohorie,
ktorého vrcholce zdobia ľadovce.
Takisto sa tu nachádza najhlbšie
jazero v Európe Hornindalsvatn
(514 m). V krajine sú obrábané
len 3% pôdy. Poľnohospodárstvo
a rybárstvo je dotované štátom.
Chová sa tu hovädzí dobytok,
kozy, ovce a soby. Obyvateľstvo
je hrdé na svoju identitu. V Nórsku sa nachádza aj vodopád Vin-

nufossen, ktorý je najvyšší v
Európe. Krajina sa nachádza v
miernom prímorskom podnebí
pri pobreží a v studenom subarktickom na severe a východe.
Podnebie tu zmierňuje Golfský
prúd. Životná úroveň v krajine je dnes na vysokej úrovni.
Štát zabezpečuje služby aj pre
najodľahlejšie oblasti krajiny..
Množstvo ľudí hospodári na
vlastných farmách, kde chová
väčšinou dobytok na mlieko.
Krajina je bezpečná s nízkou
kriminalitou a bez obmedzenia
pohybu.
Hneď ako sme pristali na letisku
v Oslo sme vedeli, že krajina je
veľmi vyspelá a my sme na úplne
inej životnej úrovni. Najviac nás
prekvapilo, keď sme v obchode
platili aj za plechovky či plastové fľašky, ktoré boli samozrejme vratné. Avšak po zamyslení,
toto opatrenie znie ako veľmi
dobrý nápad, ktorý by sa mohol aplikovať aj u nás. Týmto
opatrením by sa výrazne znížilo
znečistenie prírody a verejné
kontajnery na separovaný zber
odpadu by sa teda ani nemuseli
používať. Doprava je riešená
automobilovými prostriedkami,
ktoré cez fjordy prepravuje trajekt.
Okrem veľkých miest, dedinu
tvorí len pár domov. Ľudia žijúci
v takejto malej dedine sú veľmi
priateľskí a dobrosrdeční, ako
sme mali možnosť takýchto ľudí
poznať aj osobne.
Takmer všetci obyvatelia žijú
vo svojich domoch. Náklady na
ubytovanie sa v Nórsku značne
líšia a v posledných rokoch sa
podstatne zvýšili. Najvyššie
ceny sú v Osle a okolitom prostredí a vo väčších mestách. Nájsť
ubytovanie, ktoré nie je až také
drahé, sa dá najľahšie mimo centier veľkomiest. Priemerná cena
prenájmu 3-izbového bytu v Nórsku je cca 5 600 NOK na mesiac

Ak je december mierny a vlahý, nenarobí nám zima ťažké hlavy
Zima bohatá na sneh predpovedá rok bohatý na chlieb
Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veľké priekopy a záveje urobia
Keď sú na Vianoce polia pokryté snehom , môžeš na Veľkú noc sedieť pod košatým stromom.
Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí.
Svätá Lucia noci upíja (ale dňu nepridá)
Do Vianoc hoj – od Vianoc joj
Biele Vianoce, zelená Veľká noc – čierne Vianoce, biela Veľká noc.
Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok
Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny
Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.

(cca 760 eur). Nórske domy sú
variabilné, ekologické a kvalitné. Bývanie pre Nórov musí
byť útulné a praktické. Drevené
domy sú dôkazom toho, že Nóri
si potrpia na svoje tradície.
Do Nórska sme šli hlavne
za účelom spoznania okolitej prírody. Prekrásne fjordy,
čisté plesá a úžasné tvary kopcov a skál robia krajinu často
navštevovanou
zahraničnými
turistami a často vyhľadávanú
pre dovolenkovanie. Krajinu sa
oplatí navštíviť najmä v lete, keď
je „deň“ skoro stále. Skoro vôbec
sa nestmieva a na oblohe možno
vidieť polárnu žiaru. Navštívili
sme najznámejšiu skalu Nórska Preikestolen, pod ktorou
sa nachádza Lysefjord, jeden
z najznámejších fjordov Nórska
neďaleko mesta Stavanger. Preikestolen alebo tiež Kazateľnicu
či Kazateľovu horu navštívi
ročne okolo 130 000 ľudí, ktorí
sú ochotní prejsť 3,8 kilometra,
aby sa dostali na vrchol tejto
magickej plošiny. Samotná túra
je miestami náročná a trvanie
závislé od fyzickej zdatnosti
samotného návštevníka.
Kazateľnica sa zdá akoby bola
vyrezaná nožom – pravouhlý
systém zlomových línií je
najviditeľnejší z vtáčej perspektívy. Samotný útes však nie
je vrcholom tejto veľkolepej
túry. Na vrchole plošiny možno
vidieť aj obrovskú prasklinu,
ktorá sa tiahne cez celú skalu
až do mora. Prírodný útvar sa
rozkladá na ploche 25 metrov
štvorcových a táto turistická pýcha Nórska je nezabudnuteľným
zážitkom pre všetky generácie
turistov. Krajina fjordov je plná
bohatej histórie a prírodných krás
a dostať príležitosť pozrieť si ju
z Kazateľovej hory je fantastickým zážitkom!
Roman Nemec
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Náš r o dák M i c h a l Vd o v e c ( Do v e c, Vd o včík )
g e me rs ký z b o j ník
Škoda teba Dovčík
škoda tvojho mena,
že ti nevyrástla na doline žena.
Ale ti vyrástla v tej slanskej dubine,
čo ti ju kresali v starom grófskom mlyne.
Zbojník Michal Vdovec pochádzal z Henckoviec, neveľkej dedinky.
Ležiacej v Slanskej doline, ktorá začiatkom 19 storočia spolu s okolitými obcami patrila Jozefovi Andrássymu, ktorý sídlil v Nižnej Slanej.
Situácia hornogemerského poddaného ľudu patriaceho pod panstvo
Andrássyovcov bola v tých časoch neutešená a preto aj jeho dejiny
sú neustálym zápasom proti vykorisťovaniu zemepánom. Henckovce
podľa rozloženia a povahy chotára začiatkom 19. storočia boli urbárom zaradené do 4 skupiny, čo znamená, že s okolitými obcami mali
najmenší a najneúrodnejší chotár. Žili tu poväčšine majitelia drobných
poľnohospodárstiev, želiari a pastieri. Rodina Michala Vdovca nevlastnila ani len malé poľnohospodárstvo, preto sa zaoberala poväčšine pastierstvom.
Michal Vdovec (ale aj Dovec, Vdovčík) sa narodil vo februári 1803 v
obci Henckovce. Pokrstený bol 28. februára v Nižnej Slanej, ale narodil sa pravdepodobne o niekoľko dní skôr. Bol tretím z piatich detí.
Syn Michala Vdovca a Márie rod. Antalovej. Vdovcovie dom mal popisné číslo 4 a stál na samom konci dediny pri prašnej ceste, po ktorej
hrkotali vozy gemerských furmanov so železnou rudou a drevom do
hámrov. V prízemnom dome sa tiesnilo 18 osôb. Vdovcov rodný dom
už nie je zachovaný v pôvodnom stave, pretože Henckovce v roku
1900 vyhoreli od základu. Michal Vdovec v detských rokoch pásaval
obce, neskoršie bol honelníkom a valachom na panskom salaši.
Spôsob jeho života ho zaradil medzi takých ľudových hrdinov ako
bol Juraj Jánošík a Nikola Šuhaj. Každý z nich žil v inom časovom
období, ale jedno mali spoločné, že neostávajú len jednoduchými proti
panskými zbojníkmi a pomstiteľmi krívd, ale ďaleko presahujú svoj
historický význam.

Rodný dom zbojníka Michala Vdovca
Zbojníctvo Michala Dovca a jeho druhov je predzvesťou revolučného
pohybu. V očiach ľudových vrstiev stelesňoval výraz nezlomnej sily
a proti panského protestu všetkého poddaného ľudu. Preto popri Jánošíkovi, ktorý sa stal hrdinom na celom Slovensku vyrástol na Gemeri
nový hrdina -Vdovčík. Trestal neprávosť na chudobnom ľude a bil sa
za pravdu.
V období tridsiatich rokov 19 storočia sa o zbojníctve na Gemeri hovorí ako o hnutí. Michal Dovec je označený ako hybná páka tohto hnutia
a všetkých zbojníckych skupín pôsobiacich v oblasti Gemera. Z jeho
životopisu vyplýva, že bol šikovný, skúsený a odvážny človek. Podarilo sa mu niekoľkokrát ujsť z väzenia. Sympatizovali s ním bačovia
z okolia, valasi dokonca mu bol naklonený aj henckovský richtár a
samozrejme ľud.
Za polapenie Dovca bola vypísaná odmena. Za živého 50 zlatých a za
mŕtveho 25 zlatých. Gemerský ľud si však vážil a cenil svojho hrdinu
oveľa viac ak feudálna justícia. Napriek tomu už nebol dlho na slobode. V decembri 1832 ho chytili v Kobeliarove u svojej milej Zuzanky
Sabíny. Štatariálny súd v Plešivci ho odsúdil na trest smrti obesením.
Michal Dovec bol pred verejnosťou popravený obesením medzi obcami Henckovce a Nižná Slaná na takzvanom Pališovom poli, neďaleko svojej rodnej obce Henckovce. Jeho šibenica tam stála až do
roku 1918, kedy ju ľud následkom politických vzbúr a nepokojov sám
odstránil.
So žiadnym zbojníkom nemala Gemerská stolica tak dlho a tak mnoho
do činenia ako s Michalom Dovcom. Podľa historických prameňov ,
obdobie jeho zboja trvalo viac ako 13 rokov. Michal Vdovec v očiach
gemerského ľudu bol hrdinom, ktorý vyjadril svoju nespokojnosť s
prítomnosťou a túžbu po lepšom živote.
(Vybrané z knihy Viery Gašparíkovej „Zbojník Michal Vdovec v histórii“ )

Náš r o dák M i c h a l Vd o v e c ( Do v e c, Vd o včík )
g e me rs ký z b o j ník
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Príslovia

Kto si mála neváží, po mnohom nech nebaží.
Kto skôr príde ten skôr melie.
Lakomý nikdy nemá dosť.
Ľahšie haniť ako spraviť.
Lenivosť je matka núdze.
Má ho v žalúdku ako svoje hriechy.
Málo vidí ale veľa závidí.
Mnoho kriku, málo účinku.
Nakradnutý majetok, nebýva požehnaný.
Nie bohatému, ale zdravému je sveta žiť.

Čo to
z nášho nárečia
Ambríl – dáždnik
Bečáriť – túlať sa
bläšaný – plechový
blächa - plech
bonce – stehná
brôtvan – pekáč
cverienky – nite
harenk – hrniec
harenšok – hrnček
järec – jačmeň
kamža – sukňa
koch – komín
kloka – kvočka, sliepka
mašíška – mačička

muštra – vzor
pacale – držky
paskuda - potvora
pijäk – hrdlo
pijäk – kliešť
priepoludnica – zlá lesná víla
rietla – rebrík
rízkašä – ryža s mliekom
selep -ventil
štreka - železnica
schasnovať - spotrebovať
tepša – okrúhly pekáč na koláče
zamerkovať - postrážiť

Viete, kto je to tieňová svokra?
Matka vašej milenky.
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RECEPTY
NA VIANOCE

Medvedie labky

Suroviny:
210 g hladkej múky, 210 g Hery, 100 g mletých orechov, 150 g
práškový cukor, 25 g kakako, 4 potlčené klinčeky, trochu mletej
škorice, 2 žĺtky
Postup:
Z uvedených surovín spracujeme cesto, ktoré necháme v chlade postáť.
Potom cestom plníme vymastené formíčky, pečieme pri teplote 180
stupňou asi 15 minút. Ešte teplé obaľujeme v práškovom cukre.

Voňavý vaječný punč

Suroviny na 4 porcie:
¼ litra vody, 3 polievkové lyžice cukor, 8 žĺtky, štipka ďumbier mletý,
štipka mletých klinčekov, ¼ l rum, citrónová kôra.
Postup:
Necháme zovrieť vodu. Žĺtky v hrnci vyšľaháme do penista. Pridáme
k nim postupne za stáleho miešania horúcu vodu (nie vriacu), ochutíme
korením a dolejeme rum. Ešte horúce dáme do teplých pohárov. Navrch
môžeme dať šľahačku.

K vianočnej pohode

Učiteľ skúša žiaka:
-Tak máme tu vetu
“Pacient zomrel”..
kde sa nachádza podmet?
-Na cintoríne..?

Aký je rozdiel medzi
ženou a slivovicou?
Žiadny.
Čím je staršia, tým je z nej väčšia opica.

Alkohol je pes ...a pes je predsa naj priateľ človeka
Všade len metanol.
Otvorím noviny metanol, pustím internet metanol,
už sa aj slivovicu bojím otvoriť.
Peklo na Slovensku.
Fero vieš, že Slováci sa nemusia báť pekla.
- Prečo?
-Politické strany a vlády nás na to už pripravili.

Jablčno – medový nápoj

Suroviny:
500 g jablká, 2 dl sóda, 1 dl voda, 4 PL med, 1 ks vanilkový cukor,
šťava z citróna, víno.
Postup:
Očistené jablká rozmixujeme so sódou, pridáme vo vode rozpustený
med, vanilkový cukor a sťavu z citróna. Znovu rozmixujeme a konečnú
hustotu zriedime šumivým vínom.

Zapekané bravčové mäso na šampiňonoch

Suroviny:
1 kg bravčového mäsa, 4 vajcia, 2 dcl mlieka, 1 konzerva šampiňonov,
3 cibule, hrsť hladkej múky, olej, kečup, horčica, soľ, korenie, worchesterová omáčka a sušené polievkové korenie.
Postup:
Mäso naklepeme, obalíme v cestíčku z mlieka, vajec, múky, štipky soli
a vegety. Opražíme a uložíme na pekáč. Potom pripravíme zálievku
– opražíme na oleji nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme šampiňóny
a podlejeme vodou. Pridáme ostrý kečup, horčicu, soľ, korenie a
worchesterovú omáčku. Chvíľu varíme a podľa potreby zahustíme
múkou. Omáčkou podlejeme mäso v pekáči a dáme piecť na cca 20
minút. Hotové mäso podávame s ryžou alebo zemiakmi.
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Niečo pre naše zdravie
Liečivé účinky ovocia a zeleniny
Banán    

Účinky: Vďaka obsahu tryptofanu je vynikajúcim antidepresívom, ktorý pozitívne vplýva
na náladu. Sú ideálne pre ľudí,
ktorí potrebujú vytrvalosť, silu
a sústredenie.Majú vysoký obsah magnézia (36mg/100g) a
draslíka (382mg/100g). Jedendva banány zlepšia náladu a
pomáhajú zaspať.
Množstvo: Jedzte ľubovolné
množstvo.

mus srdca. Pôsobia preventívne
proti dne, odvádzajú z tela toxické látky a čistia obličky. Majú
močopudné účinky a pomáhajú
prečistiť organizmus. Nachádza
sa v ních kyselina kremičitá,
ktorá blahodárne pôsobí na spevnenie väziva. Okrem toho obsahujú aj fosfor, ktorý upokojuje
nervovú sústavu.Listy z čerešne
sa pridávajú aj do čajových
zmesí pre ich močopudné účínky.
Kúpeľ v odvare zmierňuje bolesti
kĺbov pri reume.
Množstvo: Jedzte ľubovolné
množstvo. Čerešne so stopkou
vydržia dlhšie.

Marhule

Jahoda

Účinky: Obsahujú mangán,
ktorý účinkuje ako afrodiziakum. Takisto urýchľujú látkovú
výmenu a dodávajú vitamíny E a
C, ktoré viažu voľné radikály. Sú
tradičným diuretikom a prinášsjú
úľavu pri reumatizme a dne.
Množstvo: Stačí zjesť 20 dag
denne.

Čerešne    

Účinky: Obsahujú vitamín C a
draslík. Ten pomáha udržiavať
zdravú pokožku a pravidelný ryt-

Účinky: Obsahujú kyselinu
listovú, pantoténovú a betakarotén, ktoré brzdia procesy
stárnutia a uľahčujú regeneráciu buniek. Zlepšujú náladu
a odstraňujú únavu a poruchy
sústredenia. Podporujú imunitný
systém buniek a chránia ich pred
vplyvom voľných radikálov.
Urýchlujú
tvorbu
buniek.
Pomáhajú regulovať krvný tlak.
Majú vysoký obsah rozpustnej
vlákniny. Sú výborným zdrojom
železa. Majú priaznivý plyv na
sliznicu pľuc silných fajčiarov.
Množstvo: Čerstvé alebo sušené
marhule jedzte ľubovolne. Už
tri plody obsahujú karotény v
množstve polovičnej dennej
potreby dospelého človeka. Za
hrsť sušených marhúľ nahradí
dospelému okolo 20% denného
príjmu draslíka, ženám viac ako
10% železa a mužom takmer
20%.
Upozornenie: Marhulové kôstky obsahujú horký amygdalín
a sú jedovaté. Ani tehotné ženy
by pre vysoký obsah medi nemali konzumovať veľa marhúl.
U niektorých náchylných ľudí
môžu marhule vyvolať hnačku

a pri nadmernej konzumácií aj
celkovú slabosť

Ríbezle    

Účinky: V nich obsiahnuté
flavóny pôsobia proti arterioskleróze, nachladnutiu a pri
problémoch s črevami. Napomáhajú sekrécii rôznych štiav.
Sú bohaté na beta-karoté, biotín,
vitamín C a E. Zabraňujú infekcii
močových ciest. Prinášajú uľavu
pri zápale. Sú výborným zdrojom
draslíka.
Množstvo: Jedzte ľubovolné
množstvo, predovšetkým surové.
Džúsy z čiernych ríbezlí často
obsahujú len trochu ovocia. Preto
si radšej skontrolujte obal.

Ríbezľa čierna

Úžitok: pri zápaloch močových
ciest, pri chorobách z prechladnutia, pri čiernom kašli. Šťava
zvyšuje pružnosť ciev a odolnosť
organizmu voči prechladnutiu.
Má proti rakovinové účinky.

Slivka    

a väčšej aktivite. Má protibakteriálne účinky a po stáročia
sa využíva ako liek proti nádche, pri zapálenom hrdle, kašli
a dýchacích ťažkostiach. Napomáha vykašliavanie. Znižuje
hladinu cholesterolu v krvy.
Podporuje voľný prietok krvi.
Znižuje vysoký krvný tlak.
Znižuje hladinu cukru v krvi .Má
vysoký obsah vitamínu A, B1, B2
a C.

Množstvo: Aspoň jeden strúčik
denne. Účinok 1-2 strúčikov
cesnaku denne na zdravotný stav
srdca je zjavný po niekoľkých
týždňoch. Používa sa v kloktadlách a čajoch. Pri bolestiach
kĺbov sa nanáša priamo na kožu.
Vatový tampón napustený cesnakovým olejom a vložený do ucha
je starý liek proti zápalu.   Na
výrobu cesnakovej šťavy proti
kašlu, nádche a bolavému hrdlu
posekajte niekoľko strúčikov na
tenké plátky, zalejte ich medom a
nechajte stáť 2-3 hodiny. Vezmite
vyextrahovanú šťavu a užívajte
po lyžičkách po celý deň.

Cibuľa

Účinky: Ideálne spojenie vápnika a fosforu pôsobí blahodárne
na posilnenie kostí a pomáha
tráveniu. sušené slivky sú známe
svojím laxatívnym účinkom a
posskytuje užitočné množstvo
vlákniny a železa.

Cesnak

Účinky: Povzbudzuje imunitné
bunky k rýchlejšiemu deleniu

Účinky: allicín zmenšuje riziko artériosklerózy a trombózy
a posilňuje imunitný systém.
Étericke oleje brzdia zápalové
procesy a uvoľňujú hlien. Iba
červené a žlté odrody obsahuju
zlúčeniny, ktoré zmenšujú riziko vzniku nádorových ochorení
a majú protizápalové účinky.
pokračovanie na 13 str.
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Niečo pre naše zdravie
Liečivé účinky ovocia a zeleniny
Švajčiarski výskumníci zistili, že
je výbornou prevenciou proti osteoporóze. Obsahuje veľa zinku
potrebného na stavbu kodstí, vitamíny B,C, A i E.
Množstvo : čím viac tým lepšie.
Odporúča sa jesť surová. Musí sa
jesť len čerstvá, pretože po rozkrojení sa po 24 hodinách sa stáva
toxickou. Výskumy odporúčajú
zjesť denne 60 g.
Prostriedok proti zachrípnutiu
: cibuľu nasekáme a uvaríme s
tromi polievkovými lyžicami
medu na sirup. Úžívajte po
lyžičkách. Na všetky respiračné
infekcie : pripravte šťavu z nasekanej surovej cibule, pokvapkajte
ju medom a nechajte stáť cez noc.
Užívajte každé 2 hodiny 1 kávovú
lyžičku. Opar pier : liečime tak, že
na postihnuté miesto prikladame
plátok surovej cibule. Nádcha
: predchádzame tak, že do nosa
vkladáme tampóny namočené v
cibulovej šťave. Bolesti krku :
zmierni zábal z jemne nasekanej
cibuli. Hnisajúce rany: potrieme oväz kašičkou z cibule a
priložíme na postihnuté miesto.

Cvikla

Účinky: Zmierňuje infekciu
dýchacích ciest, reguluje krvný
obeh, predchádza zápche, lieči
ekzémy a posilňuje vlasy. Varená
obsahuje rozpustné vlákniny,
ktoré znižujú hladinu cholesterolu. Je súčasť diet pri ochoreniach pečene a ateroskleróze.
Obsahuje látky s protirakovinovými účinkami. Obsahuje vitamíny skupiny B, vzácne minerálne a lipotropne látky. Obsahuje jód, kobalt a odporúča sa pri
odtučňovacích kúrach, ochorení
pečene a oličiek. Je výživná,
posilňuje organizmus a pomáha
pri liečbe chrípky a prechaldnutia.
Množstvo: Pridávame ju do

šalátov, jedávame nastrúhanú
a šťavu vmasírujeme do vlasov. Šťava zmiešaná s medom sa
užíva pri vysokom krvnom tlaku.
Odporúčaná ročná spotreba je 3
kg. Pozor. Viac ako 100 ml šťavy
môže vyvolať miernu nevoľnosť
a závrate. Preto ju treba spočiatku
miešať s mrkvovou šťavou.

Kapusta

Účinky: Rastlinné látky a vitamín C predchádzajú rakovine.
Balastné látky regulujú zažívanie
a povzbudzujú lenivé črevá. Kvasená kapusta pomáha pri pocite
plnosti, páleniu záhy a grganiu.
Šťava z čerstvej kapusty lieči
žalúdočné vredy, dvanástorník
a choroby hrubého čreva. Šťava
z kapustných listov zmierňuje
zápaly, pôsobí dezinfikujúco a
odvádza škodlivé látky cez kožu.
Acetylchlorin, ktorý obsahuje pôsobi pri depresiách. Obsahuje antioxidanty a iné látky zlepšujúce
odolnosť proti chorobám.
Množstvo: Štvrtina hlávky
pokryje pätinu dennej potreby vitamínu C. Vonkajšie listy a hlúbik
treba pre zvýšený obsah nitrátu
a olova odstrániť. Obklady z
čerstvých listov zmierňujú bolesti stavcov, hlavy, mechúra a liečia
kožné choroby. Pri žalúdočných
ťažkostiach treba najmenej mesiac piť 5-6 pohárov šťavy denne
asi hodinu pred jedlom.   Na
zmiernenie zápalov: Šťava z
kapustných listov zmierňuje
zápaly, pôsobí dezinfikujúco a
odvádza škodlivé látky cez kožu.
Čerstve listy z bielej kapusty
valkajte sklenenou fľašou, pokiaľ
nezačnú pôšťať šťavu. Potom ju
priložte na postihnuté miesto a
zafixujte látkou. Nechajte pôsobiť
minimálne hodinu, ale najviac
dvanásť hodín. Potom namažte
kožu bylinkovým olejom.

Petržlen   

Účinky: Petržlen je bohatý na
vitamín C, provitamín A, železo,
vápnik, draslík, fosfor, horčík,
síru a kremeň. Vysoký obsah
železa zabraňuje chudokrvnosti.
Vitamín C posilňuje imutiný systém a povzbudzje chuť do jedla.
Povzbudzuje činosť pečene a
pomáha pri dne. Je užitočným
zdrojom vápnika. Pomáha organizmu zbaviť sa nadmernej tekutiny. Neutralizuje škodliviny z
cigaretového dymu.
Množstvo : 100 g obsahuje 170
mg vitamínu C. Odporúča sa
používať ako korenina. Na zregenerovanie pokožky postačí
sedem dní natierania čerstvou
šťavou. Odvar zo semien
uvoľňujé hladké svalstvo v celom
tele a zmierňuje bolesti hlavy,
migrény a podráždený žlčník.
Žuvanie čerstvej petržlenovej
vňate odstraňuje v dychu zápach
po cibuli a cesnaku.

Paradajky

vitamínu C a B a obohacujú telo
draslíkom, magnéziom, fosforom
a železom. Vyrovnajú sa diétnym
potravinám aj počtom kalórií.

Najviac sa v ľudovej medicíne
využíva práve šťava zo surových
zemiakov, tradične na tráviace
ťažkosti, gastritídy, poruchy
pečene a žlčové kamene. Surová
zemiaková šťava utišuje zápaly
a podporuje hojenie kožných infekcií a poranení. Plátky surového zemiaka sú vynikajúcim obkladom na opary a omrzliny, a
keď ho dáme na spánky, pomôže
na bolesti hlavy a migrénu.
Množstvo: 100 g zemiakov = 70
kalórií. Keď sa zemiak varí alebo
pečie v šupke, zachováva si veľa
zo svojej výživnej hodnoty a je i
ľahko stráviteľný.

Reďkovka

Účinky: Povzbudzujú apetít a
zažívanie a brzdia rast choroboplodných baktérií v črevnom
trakte. Kálium znižuje krvný
tlak. Okrem srdcovo-cievnych
chorôb pomáha pri liečení
rôznych porúch trávenia. Slúži
ako odvodňovací prostriedok.
Paradajky obsahujú antioxidanty,
možstvo vítamínu E, vitamín C a
betakarotén.
Množstvo: Jedzte ľubovolne.
Aj paradajkový pretlak je bohatý na karotény a vitamín E.
Jeden pohár pretlaku chráni pred
rozličnými ochoreniami, najmä
pred prechladnutím. Preventívne
pijete 1 pohár paradajkovej šťavy
3x denne po dobu 3-4 týždňov.

Zemiak

Účinky: Sú bohatým zdrojom

Účinky: Pomáha pri prevencii
rakovinových ochorení. Éterické oleje poporuju tvorbu žlče
a urýchľujú zažívací proces.
Používa sa pri liečení ochorení
žlčníka, žalúdka a priedušiek.
Obsahuje vitamíny C a B.
Množstvo: Odporúča sa jesť
surová. Odporúčaná dávka je 1 2 kg ročne.

Šalát

Účinky: Kyselina listová a vitamín B zlepšujú činnosť mozgu,
pamäť, koncentráciu a spánok.
Je tradičným prostriedkom na
povzbudenie trávenia a činnosti
pečene. Má upokojujúce účinky.
Množstvo: Denne zjedzte 150g
s rajčiakmi a bylinkami. Ak chceme získať čo najviac živín,
vyberáme šalát, ktorý má viac
vonkajších zelených listov. Umyté, zabalené hlávky s roztrhanými
listami rýchlo strácajú vitamín C
a kyselinu listovú.
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Uzavreli manželstvo

Jaroslav Švarc, Henckovce č.137
Dušan Tomi, Henckovce č.175
50. rokov
Jaroslav Benko, Henckovce č.109
Rudolf Ferenčák, Henckovce č.158
Ľudmila Petergáčová, Henckovce č.18
Dana Šimonová, Henckovce č.122
Ružena Tomiová, Henckovce č.175
Viera Fafráková, Henckovce č.50

Ján Dovec – Adriána Andrejkovičová
Roman Petergáč – Dana Kerekešová
Ján Kubaský Bobek – Mária Kubaská Bobek
Ing. Miroslav Hirjak - Ing. Katarína Lukáčová
Nech vernosť a láska Vašu cestu krášli,
aby ste v manželstve pravé šťastie našli

Narodili sa
Adam Virág
Ela Petergáčová

Nech Vám v zdraví, láske rastie, nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále, nech Vás teší dieťa malé.

Zomreli

Gizela Jancová
Mária Dovcová
Helena Farkašovská
Júlia Grančáková
Ján Hudák
Júlia Denešová
Mária Dovcová
Ján Kubaský Bobek
Ivan Petergáč
Zapadlo slnko niekde v diaľke, čas spomalil svoj beh ...
srdce, ktoré sme tak milovali, dobilo a opustilo tento svet.

Životné jubileá oslávili

80. rokov
Zuzana Ivanová, Henckovce č.4
75.rokov
Ondrej Dovec, Henckovce č.102
Júlia Gallová, Henckovce č.39
Július Grančák, Henckovce č.128
Emília Grančáková, Henckovce.č.27
Július Lazor, Henckovce č.113
Ladislav Vozár, Henckovce č.130
70. rokov
Zuzana Benková, Henckovce č.100
Mária Dovcová, Henckovce č.102
Júlia Fafráková, Henckovce č.129
65. rokov
Elena Baštáková, Henckovce č. 184
60. rokov
Magdaléna Baštáková, Henckovce č.149
Mária Bittová, Henckovce č. 136
Ján Dovec, Henckovce č.167
Ján Ďurán, Henckovce č.157
Ladislav Gábor, Henckovce č.133
Ján Petergáč, Henckovce č.59
Zuzana Zagibová, Henckovce č.183
55. rokov
Barbora Bubenčíková, Henckovce č.186
Bohuš Gábor, Henckovce č.133
Milan Lukáč, Henckovce č.162

Z Vašej lásky, srdca, dlaní, vždy k nám prúdil šťastia tok.
Nech pre Vás vždy slnko svieti, nech i naďalej ako srdce velí
nevzdáva sa svojich cieľov.
Želáme veľa sily, zdravia, šťastia.

Srdečné poďakovanie
Moje srdečné poďakovanie patrí všetkým našim ženám
z Henckoviec, ktoré dôstojne reprezentujú našu obec pri
smútočných podujatiach. Veľmi si vážime ich spoluprácu pri
smútočných obradoch. Ich spev, ale aj slovo je dôstojným
zavŕšením smútočného obradu. Oceňujem ich snahu a prístup
k tejto činnosti a verím, že ich činnosť bude pokračovať aj v
ďalších rokoch.
S úctou a vrelým poďakovaním
starostka obce Henckovce

Pozvánka na kultúrne a športové podujania
v decembri 2012
• Obec Henckovce a OZ Booboo Klub mladých
v Henckovciach Vás srdečne pozývajú
na Štefanskú zábavu, ktorá sa uskutoční
25.decembra 2012
v Kultúrnom dome v Henckovciach
so začiatkom o 19.00 hod.
Do tanca hrá skupina Relax z Vlachova.
• Silvestrovské varené víno a ohňostroj
Rozlúčka so starým rokom 2012 a privítanie
Nového roka 2013
pred budovou Obecného úradu
Oznam o konaní služieb božích počas sviatkov
v evanjelickom a.v. kostole v Henckovciach
24.12.2012
25.12.2012
		
26.12.2012
31.12.2012
1.1.2013

Štedrý večer o 15.00 hod.
Prvý sviatok vianočný o 11.00 hod. služby Božie s Večerou Pánovou
Druhý sviatok vianočný o 11.00 hod.
Silvester o 15.00 hod.
Nový rok o 11.00 hod.
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