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stretávame s našimi staršími spoluobčanmi pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším. Chceme pri tejto príležitosti vám všetkým úprimne 
poďakovať za celoživotnú prácu, nech ste už pracovali na 
ktoromkoľvek mieste. Predovšetkým vám ale chceme vysloviť 
úprimné poďakovanie za prácu v prospech našej obce, vašich rodín, 
za výchovu detí a vnúčat. 

Čas, ten rýchlo plynie. Vy ste sa životne všetci zmenili. 
Zhustli a prehĺbili sa vrásky, krásne to ornamenty na vašich tvárach. 
Zredli, ale aj striebrom sa poprášili vaše vlasy. Bohatší ste o životné 
skúsenosti, ale najmä o plodne prežité roky, lebo veľkosť človeka 
nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch jeho práce. Šťastie človeka 
nespočíva v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. 
Múdrosť nie je vždy v tom, koľko toho vie človek sám, ale v tom, ako 
svoju múdrosť vie odovzdávať iným. A vy, vážení spoluobčania, stále 
odovzdávate svoje životné skúsenosti mladším, svojím deťom, 
vnukom a mnohí už i pravnukom. Vieme, že váš život nebol ľahký. 
Poznačila ho aj druhá svetová vojna, tvrdá práca, mnohých i bieda 
a hlad počas fašistickej okupácie. Na toto všetko si určite neradi 
spomínate. Tie roky uleteli ako deti z rodného hniezda. Tie roky 
všeličo dali, všeličo vzali, všeličím život naplnili. 

Menia sa časy, menia sa ľudia a mení sa aj naša obec. 
Mnohí z vás majú na jej stvárňovaní svoj osobný podiel. I za to Vám 
chceme na tomto mieste poďakovať. Už padajú listy zo stromov, 
všetko ide tak, ako musí ísť. V prírode aj v živote. Nás, členov 
redakčnej rady Občasníka, teší, že i napriek rokom a šedinám si 
nachádzate čas a zúčastňujete sa na slávnostnom zhromaždení, 
ktoré pre vás pripravujú kultúrno-spoločenské organizácie na čele 
s obecným úradom, kde spoločne trávite chvíle medzi svojimi 
rovesníkmi. Do ďalších rokov života vám želáme z úprimného srdca 
pevné zdravie, aby sa vám vyhladili vrásky na čele, aby vám nezhaslo 
nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo vás v živote obklopuje. 
Nedopustite, aby vám v srdci vyhasla láska k ľuďom – spoluobčanom. 

 

Jozef Varga 

ÚÚ VV OO DD NN ÍÍ KK     

11 22 77 99   ––   22 00 00 99       
Oslavujeme 730. 

výročie prvej písomnej 
zmienky o obci 
Cinobaňa 
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Jeseň je krásna, jeseň 
je dar. Nech táto krása 
naplní aj naše srdcia. 
V jeseni sa pravidelne  

Ocenení starší spoluobčania pri príležitosti 65. výročia SNP 
viac  na str. 3 

Slnkom zaliate ráno, novotou voňavé školské tašky, rozpačité 
očakávania, nové tváre, ale aj stretnutia známych spolužiakov. To sú 
obrázky prvého septembrového dňa v škole.   

Otvorenie  
nového  

školského roka 

Október - mesiac úcty k starším 
 

Posedenie so staršími občanmi našej obce sa uskutoční 
dňa 9. októbra 2009 (t.j. v piatok) o 15.00 hod.  
v Kultúrnom dome v Cinobani.  

 

Tešíme sa na vašu účasť. 
 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Vás pozýva 

na   nevšednú výstavu .  
                                 Viac na str. 4 

Veselá 
rozlúčka s 
prázdninami 
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Pohľad do minulosti cez oko fotoaparátu 
 

  

OOBBEECCNNÝÝ  ÚÚRRAADD  II NNFFOORRMMUUJJ EE  

U Z N E S E N I E   
Obecné zastupiteľstvo počas letných mesiacov nezasadalo.  

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v roku 2009 

28. september 2009, 26. október 2009, 23. november 
2009 a 14. december 2009 

 

Obecné zastupiteľstvo zasadá o 16.30 hod. v Kultúrnom dome 
v Cinobani.   

Žiadosti miestnych organizácií a spolkov o dotácie 
z rozpočtu obce na ďalšie tri roky treba zaslať na obecný 
úrad do 15. októbra 2009. Po tomto termíne nebudú 
žiadosti do rozpočtu obce akceptované.  
 

V priebehu mesiaca november budú na úradnej tabuly na 
obecnom úrade vyvesené Všeobecne záväzné nariadenia, 
ktoré môžu občania pripomienkovať.  
 

ZBER PLASTOV V ROKU 2009  
V OBCI CINOBA ŇA 

 

29. októbra, 10. decembra      
 

Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo bytovku 
na viditeľné miesto. 

 

ww ww ww .. cc ii nn oo bb aa nn aa .. ss kk   

Fotografia, na ktorej je zachytený rozvodnený potok v Cinobani. V pozadí dom 
pána Kokavca a pani Pančíkovej. 

Vykládka stavebného materiálu, rok 1968. V pozadí 
železničná stanica Cinobaňa. 

P O TO PA !  

Foto: Archív 
Michala Garaja     

Foto: Archív 
Michala Garaja    

N a s l e d u j ú c e  č í s l o  
 

Cinobanského občasníka 
 

vy jde na pre lome mesiacov november  
a december   2009.  

 

In formácia  pre dopisovateľov:  Uzávie rka č ís la  
V/6 je  do  

16. novembra 2009  

Vy sa pýtate, starostka obce odpovedá 

Začal sa nový školský rok. V súvislosti s deťmi by sme chceli opäť otvoriť 
otázku o umiestnení spomaľovačov pred budovou ZŠ. Uskutočnila obec 
v tejto súvislosti nejaké kroky a s akým výsledkom?   
 
 

Vodiči a každý účastník cestnej premávky vie, aké predpisy ohľadne 
bezpečnej jazdy platia. Musíme sa správať tak, aby nedošlo k poškodeniu 
zdravia. Je finančná kríza, v tomto období by umiestnenie spomaľovačov 
odčerpalo finančné prostriedky, ktoré nie sú naplánované v rozpočte 
obce.  
 

Prázdna časť budovy MŠ mala byť využitá na sociálne účely. Záujemca 
o prenájom mal predložiť aj svoj podnikateľský zámer. Prečo sa tento 
zámer neuskutočnil? Dostala obec aj viac ponúk podobného charakteru? 
 

Dostala dve ponuky. Jednu oficiálnu a jednu slovnú. Obaja záujemcovia 
odskočili pre legislatívne problémy a nedostatok finančných prostriedkov.  
 

Tento mesiac mnohí čitatelia zaznamenali pracovný ruch na sídlisku 
v Cinobani. Môžete našim čitateľom priblížiť, čo sa tam buduje? 
 

Na sídlisku v Cinobani sa buduje viacúčelové ihrisko s umelou trávou 
o rozmeroch 36 m x 18 m.  

Na otázky odpovedala  
Ing. Mária Švikruhová, starostka obce Cinobaňa  

 
OO SS PP RR AA VV EE DD LL NN EE NN II EE   

  

Niekedy v novinách zaúraduje tlačiarenský škriatok. 
Tak sa stalo, že z technických príčin sme v minulom 
čísle neuviedli všetkých sponzorov  osláv 730. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci Cinobaňa, za čo sa 
ospravedlňujeme. Medzi sponzorov patrili aj: 
 

Banskobystrický samosprávny kraj 
PRP plasty  s.r.o. Lu čenec 

Lunaco s.r.o. Lu čenec 
 

Za pochopenie ďakujeme. Všetkým, ktorí akoukoľvek 
formou pri oslavách obce pomohli, ešte raz zo srdca  
ďakujeme a prajeme všetko dobré.      

Redakčná rada  
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Ohliadnutie sa za Ohliadnutie sa za Ohliadnutie sa za Ohliadnutie sa za 
uplynulým mesiacomuplynulým mesiacomuplynulým mesiacomuplynulým mesiacom    

HHOORRNNOOHHRRAADDSSKKÉÉ  ŠŠPPOORRTTOOVVÉÉ  DDNNII  
 

     Aj toto leto zorganizoval Mikroregión 
Hornohrad pre svojich občanov športové dni, kde 
si obyvatelia jednotlivých obcí mohli zmerať 
svoje sily v kolektívnych športoch – nohejbal, 
volejbal a futbal. Reprezentanti našej obce podali 
dobré výkony, o čom svedčí aj ich umiestnenie. 
Výsledkovú listinu prinášame na poslednej 
strane v športovej rubrike.    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RROOZZLLÚÚČČKKAA   SS   PPRRÁÁZZDDNN IINNAAMMII   
 

     Rozlúčky bývajú zväčša smutné, to však 
neplatí o tej, ktorá sa konala na konci leta 
v našej obci. Počas posledného augustového 
týždňa usporiadali ZŠ s MŠ a Obec Cinobaňa 
rôzne aktivity pre prázdninujúce deti. Program 
bol pestrý a bolo si z čoho vybrať. Športové hry, 
turistické výlety či kreslenie na asfalt. Na všetky 
podujatia bol vstup voľný.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec Cinobaňa ďakuje všetkým, ktorí pomohli 
pripraviť a zrealizovať zaujímavé aktivity pre 
naše deti.  

 

OOSSLLAAVVYY  6655..  VVÝÝRROOČČIIAA  SSLLOOVVEENNSSKKÉÉHHOO  
NNÁÁRROODDNNÉÉHHOO  PPOOVVSSTTAANNIIAA      

     Koncom augusta sme si pripomenuli 
historické udalosti spred 65 rokov, kedy 
slovenský národ povstal proti útlaku a rozhodne 
sa postavil na stranu pravdy a slobody. Boli to 
ťažké časy. Počas Slovenského národného 
povstania položilo mnoho našich ľudí svoje 
životy za slobodu a my nesmieme nikdy 
zabudnúť. Aj tento rok sme sa poklonili pri 
pamätníkoch SNP na Kališti, Budinej a pietnou 
spomienkou pri pamätníku padlých hrdinov 
v Cinobani si uctili večnú pamiatku hrdinov týchto 
pamätných dní.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pri príležitosti významného historického 
výročia boli na oslavy v našej obci pozvaní 
priami účastníci bojov a funkcionári.  
Jozef Varga v mene Ústredného výboru 
Komunistickej strany Slovenska odovzdal čestné 
uznania a pamätné medaily Emílii Korimovej, 
Elene Nociarovej, Pavlovi Frančokovi, Ing. 
Jurajovi Andrášikovi, Michalovi Šarkanovi, 
Jurajovi Čánimu – in memoriam a Obci 
Cinobaňa, za ktorú ocenenie prevzala starostka 
obce Ing. Mária Švikruhová. Oslavy v našej obci 
symbolicky ukončila tradičná varta na Viničkách.  
 
SSLLÁÁVVNNOOSSTTNNÉÉ  OOTTVVOORREENNIIEE  NNOOVVÉÉHHOO  

ŠŠKKOOLLSSKKÉÉHHOO  RROOKKAA    
 

     Slávnostné otvorenie nového školského roka 
sa uskutočnilo 2. septembra 2009 v areáli 
základnej školy. Viac na str.5. 
 

    PPRREEZZEENNTTAAČČNNÝÝ   DDEEŇŇ   
MM IIKKRROORREEGG IIÓÓNNUU   HHOORRNNOOHHRRAADD           

V sobotu 19. septembra sa v obci Málinec konal 
tretí ročník Prezentačného dňa Mikroregiónu 
Hornohrad, v rámci ktorého sa uskutočnila aj 
súťaž o najlepšiu hornohradskú klobásu. Našu 
obec v súťaži reprezentovali Igor Balkovský ako 
vedúci družstva, Ján Kiapeš a Peter Ozgyin. 
Súboj medzi súťažiacimi z jednotlivých obcí MR 
Hornohrad bol vyrovnaný. O to ťažšiu úlohu mala 
komisia, ktorá nakoniec rozhodla o nasledovnom 
poradí:  
1. miesto:  Bačsky Petrovec 
2. miesto:  Rovňany 
3. miesto:  Hradište 
Počas prezentačného dňa prebiehala aj súťaž 
o najsympatickejší stánok, v ktorej mohli 
hlasovať návštevníci podujatia. Najlepšie bola 
hodnotená výzdoba stánku obce Uhorské. 
Hlavnou myšlienkou podujatia, okrem 
gastronomickej stránky bolo stretnutie občanov 
susedných obcí a utužovanie dobrých vzťahov.  
 

PPRREEČČOO  TTOO  RROOBBÍÍMMEE??  
 

V sobotu 29. augusta 2009 sa 
v Banskej Bystrici stretlo pár stoviek 
priamych účastníkov Slovenského 
národného povstania a niekoľko tisíc 
členov Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov.  
Každé výročie so sebou prináša veľkú 
radosť, ale niekedy (ako to bolo v tomto 
prípade) aj veľký smútok, bez ohľadu 
na okrúhlosť a význam sviatku.  
Z našej cinobanskej ZO  SZPB sa na 
tejto oslave 65. výročia SNP zúčastnil 
15-členný kolektív na čele s predsedom 
p. Gabrielom Kaňákom.  
Predseda vlády Róbert Fico počas 
oficiálnych osláv vyzval občanov na 
historické zmierenie a otvorenú diskusiu 
o sporných miestach slovenskej 
histórie, okrem SNP.  
„Musíme sa usilovať, aby sme po 
slobodnej diskusii dospeli k východisku, 
k historickému zmiereniu. Slovenská 
spoločnosť nemôže dlhodobo žiť 
s puknutým srdcom, lebo aj po infarkte 
prichádza obdobie liečby a rehabilitácie. 
Je naozaj najvyšší čas. O Slovenskom 
národnom povstaní však nikdy 
nebudem ochotný polemizovať. SNP 
tvorí chrbtovú kosť moderných 
slovenských dejín a vláda, ktorej som 
predsedom, nikdy nedovolí, aby 
ktokoľvek povstanie spochybňoval.“ 
vyhlásil Róbert Fico.  
Žiadny veľký pohyb v dejinách však nie 
je „snehobiely“. Vždy dochádza 
k ostrým, nemilosrdným konfliktom  
s veľkými obeťami. Dôležité je, či 
preváži pozitívny alebo negatívny 
zmysel konkrétnej udalosti. My, 
členovia Základnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Cinobani, sme 
presvedčení, že pri povstaní prevažujú 
aj po toľkých desaťročiach pozitíva.  
Preto naše morálne právo a povinnosť 
vychádza z toho, aby už nikdy nebola 
žiadna vojna – preto to robíme! 
 

Jozef Varga   

Veselé 
obrázky 
dlho 
zdobili 
terasu 
kultúrneho 
domu.  

Šikovnejšie deti mohli v súťažiach vyhrať drobné 
ceny. Snáď najväčší záujem bol o výlet na 
Divínsky hrad spojený s prechádzkou po 
turistickom náučnom chodníku.   

Aj napriek tomu, že členovia nášho 
družstva neobsadili miesta na stupnici 
víťazov reprezentovali našu obec veľmi 
dobre. Mnohí cinobančania ich prišli aj 
osobne podporiť a povzbudiť.   

Pripravila Silvia Očovanová  
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„Jednotlivé byty sme stavali postupne. 
Postavené sme museli najskôr naplniť, aby sme 
mohli vo výstavbe pokračovať. Obrazne 
povedané, „ťahali“ sme ľudí bývať do Cinobane. 
Nebolo to však také ťažké. Občania mali blízko 
prácu, deti školu, aj ponuka služieb a obchodov 
bola dostačujúca, “ spomína Tibor Indro.  Počas 
jeho pôsobenia na miestnom úrade sa v obci 
mnohé zmenilo. Prerobili a zmodernizovali 
elektrickú sieť, započali plynofikáciu obce (prvým 
odberateľom bol Peter Spišiak v Turičkách), 
vybudovali miestny rozhlas, dostavali kultúrny 
dom, dom smútku, futbalové ihrisko, zdravotné 
stredisko, už spomínané sídlisko, dobudovali sa 
miestne komunikácie, chodníky (všetko hodnoty, 
ktoré slúžia dodnes), oplotili miestne cintoríny, 
rozšírili obchodnú sieť a zriadili Prevádzkareň 
MNV. Medzi nemenej dôležité akcie patrí aj 
prekrytie potoka, ktorý tečie stredom obce od 
cintorína a jeho regulácia v dolnej časti (až po 
Kováčovcov) a mnoho drobnejších akcií ako 
napr. mostíky cez potoky, fontána v areáli ZŠ 
a pod.    
     „Za všetkým, čo sme spoločne spravili 
a vybudovali, stáli ľudia. Mnohé z toho sa 
vybudovalo v takzvanej akcii „Z“. Ľudia ochotne 
spolupracovali a dobrovoľne pomáhali. Musím 
v tejto súvislosti podotknúť, že vo svojom voľnom 
čase a bez nároku na odmenu. Možno preto si 
vybudované hodnoty v obci aj viac vážili. V tej 
dobe sme nemuseli riešiť problémy s vandalmi 
ako dnes. S kľudom sme mohli dať mladým 
ľuďom kľúče napríklad aj od kultúrneho domu 
a vedeli sme, že sa nič zlé nestane.“  
     Možno to bolo prístupom ľudí, možno neduhy 
dnešnej doby priniesol uponáhľaný život, ale 
ľudia mali vtedy k sebe akosi bližšie. Ochotne sa 
zapájali do diania v obci. Kultúrny a spoločenský 
život prekvital. Občania radi navštevovali filmové 
predstavenia v kine, hrali ochotnícke divadlo 
(známa Divadelná jar v Cinobani),  ženy spievali 
v speváckom zbore, konali sa zábavy, výstavy 
kvetov, zeleniny alebo ručných prác, prekvitala 
krúžková činnosť, v miestnej knižnici, ktorá bola 
poloprofesionálna, evidovali ročne viac ako 200 
čitateľov.   
     V novopostavenom kultúrnom dome 
vystupovali aj takí umelci ako Karol Duchoň,               

„Starostka obce Cinobaňa Ing. Mária Švikruhová odovzdá pamätnú plaketu bývalému 
predsedovi MNV pánovi  T i b o r o v i  I n d r o v i  za budovanie a rozvoj  obce,  
za aktívny prínos vo výchove  
mladej generácie“, to boli slová, 
 ktoré odzneli v sále kultúrneho 
 domu na Stretnutí rodákov pri príležitosti osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Cinobaňa. Pán Tibor Indro patrí medzi 30 ocenených občanov našej obce.   

 
     Aj keď sa narodil v Málinci, prežil svoj život, 
až na malé prestávky, v Katarínskej Hute, ktorá 
mu spolu s Cinobaňou a okolím prirástla 
natrvalo k srdcu. Pán Indro je povolaním učiteľ. 
Práca s mládežou mu napĺňala život. Venoval 
jej celé svoje srdce a energiu mladých liet. Keď 
nastal ten správny čas a vo „svete“ našiel svoju 
životnú lásku, manželku Annu, vrátil sa naspäť 
do Katarínskej Huty a založil si rodinu. Roky 
ubiehali v starostlivosti o dve deti. Dnes sú to 
krásne spomienky na časy, ktoré priniesli veľa 
starostí, ale aj radosti.  
     „Do funkcie predsedu MNV som nastúpil 
v roku 1971 a vykonával som ju až do roku 
1990, teda 20 rokov,“ spomína  pán Indro. „Boli 
to roky, kedy sa snáď najviac v našej obci 
budovalo. Ľudia mali prácu, závody 
prosperovali, vzájomne sme si pomáhali 
a vychádzali v ústrety“. Jedným dychov však 
dodáva, že aj v tej dobe sa borili s rôznymi 
problémami.  Pri riešení všetkých úloh a plánov 
sa rovnakou mierou podieľal a bol mu vlastne, 
akoby pravou rukou, tajomník vtedajšieho MNV 
pán Ondrej Mátej (pozn. red.: taktiež patril 
medzi ocenených občanov pri príležitosti 730. 
výročia obce) a poslanci MNV, ktorí ochotne 
a iniciatívne preberali na seba bremeno 
zodpovednosti za úlohy, ktorými boli poverení. 
To bola chvályhodná črta práce vtedajšieho 
MNV – osobná zodpovednosť, kolektívne 
vedenie a rozhodovanie. Okrem nich pracovali 
na úrade aj dve administratívne pracovníčky, ich 
počet sa neskôr zvýšil na tri.    
     Práca s ľuďmi nebola vždy ľahká. V tej dobe 
sa len ťažko vykorenil zlozvyk miestnych 
starousadlíkov, ktorí sa prísne delili na 
„cinobančanov“ a „hutníkov“. Bola to smutná 
skutočnosť, ktorú vo svojej publikácii o Cinobani 
spomína aj Pavol Čomaj v skutočnom príbehu o 
láske mladých milencov, ktorá sa skončila 
tragicky.  
      „Nemal som rád takéto členenie, veď sme 
žili v jednej obci a išlo nám len o blaho všetkých 
občanov“. Rokmi však aj takéto spory utíchli. 
„Možno tomu svojim spôsobom napomohla aj 
výstavba sídliska v Cinobani. Do bytov sa 
nasťahovali rodiny sklárov aj „mašiarov“ 
a v tomto susedskom nažívaní dobre 
vychádzali.“ Obec Cinobaňa bola, a snáď aj 
zatiaľ  je, jediná v okrese Poltár, ktorá má svoje 
sídlisko ako komplex.  
    

ŽŽŽŽŽŽŽŽiiiiiiii jjjjjjjjúúúúúúúú        mmmmmmmmeeeeeeeeddddddddzzzzzzzziiiiiiii        nnnnnnnnaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiii ........ ........ ........         

Čas na dôchodku si manželia Indrovci vypĺňajú 
aj starostlivosťou o záhradku. 

Jana Kocianová alebo Dušan Grúň. Pán 
Indro nie je jediný, kto na tieto podujatia rád 
spomína. Veď o mnohých sme už v našich 
novinách písali.  
     „Aj život miestnych organizácií bol 
pestrý. Za všetky spomeniem dobrovoľnú 
prácu členov Zboru pre občianske 
záležitosti aj preto, že som bol jedným 
z nich. Svadby a uvítania detí do života boli 
vždy veselými a srdečnými udalosťami. 
V novej obradnej sieni, ktorú sme 
dobudovali na miestnom úrade, sme sa radi 
a často stretávali,“ spomína pán Indro 
a pokračuje „Smutnejšou udalosťou boli 
pohreby. Ale aj to patrí k životu. K týmto 
obradom sme pristupovali vysoko 
profesionálne, aj napriek sťaženým 
podmienkam. Spočiatku, kým nebol 
postavený dom smútku,  pohrebné obrady 
predbiehali vo dvoroch. Sami sme si 
pripravovali výzdobu, ozvučovali obrad, a to 
aj v teréne miestnych cintorínov. Často sme 
používali svoje gramofóny, premiestňovali 
sa na svojich autách. Všetko sme 
považovali za službu občanovi a robili sme 
to s láskou.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Dnes si pán Indro užíva pokojné dni na 
dôchodku. Spolu s manželkou sa starajú 
o dom a záhradku, s láskou vítajú deti 
a vnúčatá a tešia sa z každého dňa. Roky 
tvorivej práce im pripomínajú už len 
fotografie.  
      Určite sme v tomto článku všetko 
nespomenuli. Snažili sme sa však 
pripomenúť ľudí, ktorí kus svojho života 
venovali tejto obci a jej občanom.  
Ďakujem pánovi Tiborovi Indrovi a jeho 
manželke za príjemné stretnutie, za 
možnosť nazrieť do ich života a práce.  
 

Rozprávala sa Silvia Očovanová  

Miestny spolok Slovenského 
červeného kríža Vás 

pozýva na výstavu 
zákuskov a pe č iva ,  

ktorá sa bude konať v dňoch 6. 

a 7. novembra 2009 
v priestoroch KD 

Cinoba ňa.  
 
 

Všetkých srdečne pozývame! 
 

Bližšie informácie na plagátoch a v 
miestnom rozhlase.  
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NNOOVVÝÝ  ŠŠKKOOLLSSKKÝÝ  
RROOKK  SSAA   ZZAAČČAALL   

 

     Po dvojmesačnej letnej 
prázdninovej pauze 
školáci opäť zasadli 2. 
septembra 2OO9 do lavíc. 
Slávnostné otvorenie 
školského roka prebehlo 
tradične. Začalo 
položením kytice kvetov 
k symbolickému pomníku 
padlým a spomienke na 
SNP. Potom pán riaditeľ 
PaedDr. Jaroslav Rojík 
privítal žiakov i hostí – 
starostku našej obce Ing. 
Máriu Švikruhovú a pánov 
starostov Točnice 
a Mládzova. 

PPOOSSLLEEDDNNÝÝ  PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÝÝ  TTÝÝŽŽDDEEŇŇ  BBOOLL  VVEESSEELLÝÝ  
 

     Základná škola v rámci úspešného projektu Enviroprojekt 2009 
v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom Cinobaňa pripravili 
zaujímavé aktivity pre prázdninujúce deti. Posledný augustový týždeň 
ožili priestory školy,   
 

NNAAŠŠEE  ÚÚSSPPEEŠŠNNÉÉ  PPRROOJJEEKKTTYY  
 

     Školstvo má nedostatok peňazí. Toto počúvame už niekoľko 
rokov. Na to, že deti sú naša budúcnosť, sa akosi zabúda. Štát, 
ktorý neinvestuje do vzdelania, je veľmi chudobný. 
My však musíme fungovať a zabezpečovať pre deti len to 
najlepšie. Zapájame sa do mnohých projektov, aby sme získali 
nejaké peniaze, nie vždy sme však úspešní. Ale, tohto roku sme 
uspeli až trikrát. 
 

Revitalizácia a elektronizácia zariadení školského 
stravovania  
(vypracovala p. Gondeková, vedúca školskej jedálne)  
– zameraný na zdravé stravovanie a modernizáciu stravovacích 
priestorov. 
 

Enviroprojekt 2OO9  
(vypracovali PaedDr. Machavová a PaedDr. Zoková)  
– zameraný na skrášľovanie vonkajšieho prostredia, výsadbu 
zelene a kvetov a doplnenie triedy environmentálnej výchovy 
didaktickými pomôckami a materiálom.  
Naša škola má environmentálne zameranie a získala aj štatút 
Zelená škola. To, že si ho zaslúži, si môžu všimnúť všetci 
okoloidúci – jej okolie je krásne, zelené, máme vysadené nové 
stromy a kvety. 
 

Premena školy tradičnej na modernú  
(vypracovali Mgr. Gajdošová a PaedDr. Zoková)  
– zameraný na moderné vyučovanie a zavádzanie nových metód 
do vyučovania a školiace aktivity pre učiteľov. 
 

Pripravila Mgr. Vladimíra Albertová  

„Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“ 
 

terasa kultúrneho domu, 
i okolité lesy veselým 
smiechom. Žiaci súťažili, 
športovali, čistili les, 
absolvovali návštevu 
Divínskeho hradu a  
náučný chodník – 
Tuhársky kras. 
 

Vo svojom príhovore sa osobitne prihovoril prvákom a deviatakom, 
oboznámil všetkých o zamestnancoch školy a privítal nových učiteľov – 
Mgr. Annu Pupalovú, matematika – zemepis a RNDr. Stanislava Čopa, 
fyzika – matematika. 
     Žiaci, ktorých je tohto roku spolu 246, si určite všimli, že počas prázdnin 
nastali v škole určité zmeny. Namontoval sa informačný systém na 
monitorovanie priestorov školy kvôli zvýšeniu bezpečnosti, vybudovala sa 
nová rozhlasová ústredňa a do tried nové reproduktory, namaľovali sa 
lavice a upravili sa priestory školy. Pribudla nová trieda  v telocvičnej časti 
a priestory školských dielní sa presťahovali k školskej jedálni. V telocvični 
sa vymenili žiarivky a namontovali ochranné kryty na svietidlá. 
     Všetko sa to urobilo pre naše deti, tak veríme, že si to budú vážiť 
a chrániť. 
 

Mladým turistom sa naskytol 
aj takýto pohľad 

Malých 
prváčikov 
vítali v škole 
s úsmevom   

Tajomný 
dych  histórie na 
Divínskom hrade  

ÚÚSSPPEECCHHYY  MMLLAADDÝÝCCHH  FFUUTTBBAALLIISSTTOOVV  
 

Žiaci dobre reprezentujú školu aj obec.  
V jesennej časti I. triedy dosiahli zatiaľ tieto výsledky: 

Kokava nad Rimavicou – Cinobaňa 2:5 
Cinobaňa – Mýtna  11:0 

Cinobaňa – Hrnčiarska Ves  4:1 
Vidiná – Cinobaňa  1:4 

Cinobaňa – Tomášovce 9:1 
Stará Halič – Cinobaňa 2:3 

Cinobaňa – Hrnčiarske Zalužany 10:0   
 

Pripravil Mgr. Vladimír Dubravec  
 

miesta zaujali noví kamaráti. Prvé dni odlúčenia od mamičky 
boli pre niektorých ťažké a vypadla im nejedna slzička.  
Detský svet je plný rozprávok a hier, deti prostredníctvom týchto 
činností získavajú nové poznatky a vedomosti. Našu výchovno - 
vzdelávaciu činnosť staviame do polohy najbližšej deťom. 
Želáme všetkým detičkám, aby sa im v škôlke páčilo a s 
radosťou ju navštevovali. 

Zuzana Hadbavná 

VV IITTAAJJTTEE   
VV   ŠŠKKÔÔLLKKEE  
  

Prázdniny sú 
neodvratne preč 
a my sme sa 
stretli 2. 
septembra v 
našej škôlke. 
Naši najstarší 
kamaráti zasadli 
do školských 
lavíc  a   ich   

www.zscinobana.edupage.org 
novinky – informácie o škole – projekty – kontakty – internetová 

žiacka knižka – žiacky parlament – fotogaléria – krúžky – 
časopis 
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PPPOOOMMMOOOCCC    AAA LLL EEEBBBOOO    PPPAAASSSCCCAAA    ??? !!!    
 

V poslednej dobe sa enormne množia prípady exekúcií, skonfiškovaných bytov, zničených 
existencií a skrachovaných rodín. Prípady, kde relatívne nízke pôžičky dostali na kolená, 
vystavili totálnej právnej bezmocnosti a doslova zlikvidovali celú rodinu. 
Poznáme mnoho príbehov ľudí a mali sme možnosť preštudovať mnoho takýchto zmlúv. 
Práve z týchto dôvodov sme sa rozhodli publikovať tento článok vo všetkých obecných 
časopisoch. Aby sme ľuďom ukázali nebezpečenstvo rôznych hrozieb, čo číhajú na 
bežného človeka a ako si má chrániť svoje financie aj v časoch finančnej krízy. 
 

Nebankové spoločnosti – 
pôžičkárne – si doteraz vždy našli cesty, ako 
možno rýchlo obísť legislatívne snahy 
„poľudštiť“ ich činnosť. Šokujúci je bližší 
pohľad na podmienky, ktorými tieto nebankové 
spoločnosti podmieňujú poskytnutie 
„výhodnej“ a rýchlej pôžičky:  
 

1.Limitovanú výšku RPMN (ročnej 
percentuálnej miery nákladov) obchádzajú 
pomocou doslova astronomických penále, 
ktoré uplatňujú okamžite v prípade čo i len 
jednodňového omeškania jednej zo splátok, 
alebo úhrade o korunu nižšej ako stanovenej 
splátky. Penále pri dennom úroku aj 0,4% (t. j. 
146% ročný úrok!) uplatňujú na celú 
nesplatenú časť istiny. Spolu s pôvodným 
úrokom potom celkový úrok dosahuje 
astronomické výšky, preto nie je výnimočné, 
ak mesačný rast dlžoby prevyšuje 
mesačnú splátku a celková dlžoba neklesá, 
ale naopak rastie. Tento fakt ľudí núti 
splatiť urýchlene celú dlžobu, inak by sa jej 
nezbavili do konca života. Ľudia 
poskytovateľovi umožňujú v prípade čo i len 
jednodňového meškania s jednou splátkou 
okamžite odstúpiť od zmluvy, čo môže mať 
pre dlžníka fatálne následky. Niektorým ľuďom 
potom nezostáva nič iné, len zobrať si pôžičku 
na splatenie pôvodnej. Pritom prax ukazuje, 
že približne tri štvrtiny klientov nebankových 
pôžičkární sa aspoň raz s platbou omešká. 

Prílohou takýchto zmlúv je aj 
Splnomocnenie, ktoré dlžník vopred poskytuje 
nebankovému subjektu, aby ho tento mohol 
„zastupovať“ vo veci návrhu na exekúciu jeho 
vlastného majetku..  
Na spustenie tohto procesu môže stačiť 
jeden deň omeškania v splácaní alebo o 
korunu nižšia ako stanovená splátka a 
dlžník sa stáva obeťou exekučného titulu, s 
ktorým v nevedomosti vopred súhlasil. 
Šokujúce je zistenie, že firmy vyčkávajú aj 
s exekúciou, čím dlh vďaka neuveriteľnému 
penále vo výške aj 146% ročne spolu s 
pôvodným úrokom rastie neuveriteľnou 
rýchlosťou. 
  

2. Hodnota založenej nehnuteľnosti 
(napr. domu) často astronomicky prevyšuje 
výšku pôžičky. Mnohí ľudia založili svoj byt, 
dom alebo iný nehnuteľný a hnuteľný majetok. 
Vyššie opísaný systém okamžitého 
odstúpenia od zmluvy alebo využitie 
Splnomocnenia či notárskej zápisnice na 
uplatnenie exekučného oprávnenia majú za 
následok mnohé nešťastné osudy ľudí – 
bezdomovcov zo dňa na deň, ktorých 
dôveru zneužil nebankový subjekt.  

Reklama nebankových subjektov je 
nedostatočne regulovaná. Napriek povinnosti 
uvádzať RPMN sú úplne bežné slogany ako 
„nulové úroky, odložené splátky, pôžičky bez 
poplatkov, okamžite dostupné financie, 

skôr nemožný variant. Znenie zmlúv je 
nejasné, komplikované, zavádzajúce, 
neúplné! Obsahom a formuláciami sú zmluvy 
s nebankovými pôžičkárňami prakticky 
„nečitateľné“ a dostatočne im rozumieť má 
problém aj odborník.  

Myslíme si, že ľudia nevýhodné 
zmluvy podpisujú pod vplyvom 
zavádzajúcich reklamných kampaní, 
úmyselne nezrozumiteľných zmluvných 
podmienok, nízkej finančnej gramotnosti a 
často akútnej finančnej potreby. 

 

Vážení spoluobčania, touto 
cestou by sme vás chceli  upozorniť na 
hrozby, ktoré vyplývajú z rôznych 
rýchlych pôžičiek za častokrát 
„výhodných“ podmienok od 
nebankových spoločností. 

 Na záver sme si dovolili zverejniť 
„čiernu listinu“ spoločností poskytujúcich 
rýchlu pôžičku, ktorú na základe vlastných 
analýz vypracoval rezort spravodlivosti SR: 
 

AUREA invest, D+D FINANCE,  
eBUSINESS, EUROFINANCESK, FINANC 
PARTNERS, TRIFIN, Unikredit Group, 
S.O.S. financ, 
EXPRESS CREDIT, 
FINNCREAL, POHOTOVOSŤ, 
BENEFIT INVEST, 
EXPRESS FINANCE    
(zdroj Paľba 6/2009) 
 

Spracovali: Peter Katona  
a Mgr. Zuzana Čepková 

 

ŠŠTTEEPPYY  ZZOO  SSTTRROOMMUU  PPRREEDDKKOOVV  
 

Dňa 12. septembra 2009 členovia 
združenia Región Neogradiensis z.p.o. 
v Lučenci v zastúpení: Ing. Želmíra 
Kolimárová – manažérka združenia, Mgr. 
Zuzana Čurgaiová – projektový manažér, Ing. 
Roland Vass – projektový manažér, partneri 
projektu Ing. Mária Švikruhová – starostka 
obce Cinobaňa, Ondrej Lepiš – asistent 
primátora, mestský úrad Poltár a autor tohto 
článku navštívili obec Veňarec (Vanyarc) 
v Maďarsku.  

Podujatie bolo realizované v rámci 
výzvy, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja SR  na 
podporu aktivít euroregiónov. Tieto aktivity 
sú financované z prostriedkov štátneho 
rozpočtu, prostredníctvom finančného 
príspevku Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR – ako príspevok 
na projekt „Spoznávame Euroregión 
Neogradiensis na opačnej strane hraníc – 
vypracovanie infromačno-propagačného 
materiálu pre celé územie Euroregiónu 
Neogradiensis“, ktorý je zameraný na reali  -
záciu euroregionálnych aktivít v roku 2009. 

Združenie bude projekt realizovať v spolupráci 
s domácimi partnermi, ako aj s partnermi 
z Maďarskej republiky, ktorí sa zúčastnia na 
„Gastronomickom festivale“ v meste 
Lučenec dňa 15. októbra 2009.  

Obec Veňarec (Vanyarc) sa 
nachádza na južnej časti Novohradskej župy 
vo výnimočne krásnom prírodnom prostredí, 
vo vzdialenosti 70 km od Budapešti. Počet 
obyvateľov je 1357. Tu na mieste starej obce 
Veňarec sa presídlilo po ukončení tureckej 
nadvlády na začiatku 18. storočia viacero 
slovenských rodín zo žúp horného Novohradu 
a Zvolena.  
Život našich krajanov je vo všeličom svojrázny 
a zaujímavý. Sú to práve oni, čo sa od 
nepamäti podieľajú nielen na rozvíjaní, ale tiež 
na tvorbe najrozličnejších obyčajov (v obci, 
kde funguje aj slovenská samospráva), ale aj 
spoločenských obradov a slávností. A nie 
hocijakých. Zvyky, obrady a slávnosti, ktoré 
tradujú tu žijúci Slováci, sú obohatené o to 
najlepšie, čo po sebe zanechali ich 
najtvorivejší predkovia.  
Významnou udalosťou obce je Festival 
halušiek, ktorý sa koná každý rok v druhú 
septembrovú sobotu a ktorý je gastro-kultúr- 
 

nym podujatím so súťažou varenia 
strapačiek spojený s folklórnym programom, 
detskými programami, predajom 
remeselníckych výrobkov, jazdou konskými 
povozmi a na záver ľudovou veselicou.  

Po príchode nás privítal pán András  
Kollár (Ondrej Kollár), starosta obce Veňarec. 
Po vzájomnom predstavení sa nás pán 
starosta poinformoval: „Osvetová a kultúrno–
spoločenská činnosť vo Veňarci, najmä pri 
prípravách osláv, slávností a rôznych obradov, 
je na veľmi vysokej úrovni. Tak sa nám 
napríklad darí vytvoriť v priebehu podujatia, 
ale aj po ňom, srdečnú, veľmi priateľskú 
atmosféru medzi Slovákmi a Maďarmi. 
Utvárajú sa dlhodobé priateľské vzťahy, čo má 
pochopiteľne, mimoriadne dobrý vplyv na 
utvárania priaznivých medziľudských vzťahov 
v obci.          

Pokračovanie na str.7 
 

radostné Vianoce na úver 
alebo úplne absurdný 
Utrácajte, prosím, 
s rozumom. Vezmite si 
pôžičku!“, pričom 
v podmienkach klientov 
nebankových subjektov 
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Napísali ste nám 

SPOMIENKA NA OSLAVY OBCE 
 

Vážený kolektív pracovníkov Obecného úradu 
v Cinobani. 

Spomienky na krásnu udalosť osláv 
730. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Cinobaňa mi nedajú zabudnúť na dvojdňový 
priebeh zabezpečenia vysoko náročných úloh, 
ktoré boli do bodky splnené, ba ešte naviac. 
Vydarené dva dni od začiatku až do konca 
Cinobaňa ešte azda nezažila za žiadneho 
pôsobenia existencie starostlivosti o občanov 
a ich všeobecnú potrebu.  

Ja osobne som bol prekvapený 
a nesmierne hlboko dojatý pri preberaní 
Pamätnej plakety obce Cinobaňa s venovaním 
Pamätného listu. So slzami v očiach som 
preberal vzácny dar, ktorý som si vyslúžil za 
tridsaťročné pôsobenie v Katarínskej Hute za 
športovú činnosť v RTJ i futbale CŠK. I keď je 
to už ďaleká história krásnych a vzácnych 
spomienok, rád a často sa k nim neustále 
vraciam.  

Dovoľte mi poznamenať a vyjadriť 
môj osobný postreh z týchto osláv. Bolo to 
všetko krásne a organizačne náročné so 
značným počtom  schopných ľudí. ale čo ma 
najviac zaujalo, (a to nielen mňa) bola správa 
podaná pani starostkou. Bez papiera. 
Zapamätať si toľko mien a dátumov, z ktorých 
som sledoval (ako sklár) najmä vznik sklárne 
v Katarínskej Hute a tamojších rôznych 
majiteľov, ktorí sa o nás svedomite starali. 
Všetko sa snažili tomu robotníkovi poskytnúť 
zdarma – elektrinu, palivové drevo, vodu, byt, 
záhrady, kopanice a ďalšie potreby. Ja si 
pamätám už len na posledných troch bratov 
Elıdovcov, ktorí perfektne viedli celý podnik.  

Na záver chcem Vám touto cestou 
všetkým srdečne poďakovať a popriať Vám 
pevného zdravia do ďalšej práce.  

 

S pozdravom váš rodák  
a čitateľ Občasníka Jozef Janeček 

a manželka Oľga  
 

V Kalinove, 23.7.2009     
 

POSTREHY Z DOVOLENKY 
 

Po dvoch rokoch sa nám opäť 
podarilo vyraziť na dovolenku do Rakúska. 
Zamilovali sme si túto úžasnú krajinu. Čo nás 
k tomu viedlo? Príjemní ľudia, nádherná 
príroda, a najmä čistota. 
    St. Leonhard je dedinka v Tirolských 
Alpách. Obkolesujú ju obrovské bralá, hory, 
lúky(mimochodom vykosené aj bez príspevkov 
z EÚ), úzke švíky polí. A všade čisto. 
Možno preto, že sme popri Holanďanoch, 
Francúzoch, Belgičanoch a Nemcoch boli 
široko-ďaleko jediní Slováci. Lebo ruku na 
srdce – sme národ, ktorý čistotu a poriadok 
nemusí. Aspoň nie tam, kde to nie je výsostne 
naše (domy, dvory, záhrady máme krásne, sú 
naše, ale ostatné priestory v obci?).  
Zdá sa, že Cinobaňa nie je naša. Papiere a iné 
odpadky na chodníku(veď treba zamestnať 
pracovníkov VPP). Psie výkaly na sídlisku 
a všade tam, kde si to naši psí miláčikovia 
zmyslia( donedávna školský areál 
nevynímajúc). V tej malej dedinke St. Leonhard 
(aspoň trikrát menšej ako je naša) sú smetné 
koše, kde zvyšky po „miláčikoch“ ich majitelia 
automaticky odhodia, lebo nosia so sebou na 
to určené sáčky. (Smetné koše na triedený 
odpad sú samozrejmosťou, Rakúšania triedia 
odpad dôsledne.) 
    St. Leonhard žije poľnohospodár- 
stvom. Obyvatelia si všetko dorábajú sami. Len 
čo vykukne slniečko( hoci aj v lete zvykne aj 
snežiť), sú na svojich políčkach, kosia lúky, 
zberajú úrodu. Aj po nich zostáva odpad, ale 
ho nespaľujú, aby neznepríjemňovali život 
susedom, majú kompostoviská. 
   Mnohí naši spoluobčania by tam 
neboli schopní žiť, pretože sú bezohľadní 
a sebeckí. Vňate po zbere zemiakov, prípadne 
iné „prebytky“ zo záhrad teraz v blížiacej sa 
jeseni, pália(napr. aj dnes), hoci vedia, že tým 
znepríjemnia život ostatným, ktorí majú tú 
smolu, že bývajú v smere vetra a majú toľko 
drzosti, že si chcú otvoriť okná a vyvetrať po 
celodennej horúčave (a to nehovoriac 
o popoludní vypratej bielizni a znečisťovaní 
ovzdušia). Je zaujímavé, že v iných obciach si 
dokázali zjednať poriadok, hoci aj za cenu 
sankcií. Za takéto pálenie sú „mastné“ pokuty. 
Len naša obec mlčí spolu so svojimi 
predstaviteľmi. Dokedy? 
    Život v St. Leonharde je pre 
domácich náročný. Ale aj takými 
„maličkosťami“ ako úcta voči iným, 
pohostinnosť, poriadok, udržiavanie čistoty 
ovzdušia, triedením odpadu, či iba obyčajným 
pozdravom Gruss Gott zaujmú príchodzích 
turistov, ktorí sa tam radi vracajú. 
   Vezmeme si príklad alebo zostaneme 
ŤAPÁKOVCAMI? 

Mgr. Andrea Rogožníková 
  

 CHÝBAJÚ MI AKTIVITY POSLANCOV 
 

Obecné noviny Cinobanský občasník 
sledujem od doby, ako začal vychádzať 
pravidelne dvojmesačne. Čiže preto môžem 
povedať, že tento dvojmesačník prešiel 
pozitívnym vývojom, a preto je určite väčšina 
jeho čitateľov spokojná. 
 

Lenže spokojnosť v živote nemusí byť vždy tiež 
osožná k budúcemu vývoju najlepších novín, 
ale tiež ich čitateľov. Čiže zo spoločenského 
hľadiska, lebo vývoj nielen v živote, ale aj 
u pozorných čitateľov, napreduje. Teda 
vyslovene z týchto objektívnych príčin sa 
ozývam. Nie preto, aby som kritizoval, ale aby 
som navrhol niečo, čo si myslím, že si zaslúži 
aspoň zamyslenie.  

Vychádzam z toho, že doterajší 
Cinobanský občasník je dobrým zrkadlom 
života cinobančanov. Najmä z hľadiska ich  
kultúrnej, športovej i spoločenskej aktivity. 
Nazdávam sa, že istý podiel priestoru by mal 
Občasník venovať aj výsledkom práce jej 
volených, či platených funkcionárov z pohľadu, 
ako si plnia svoje povinnosti, či sľuby, ku 
prospechu všetkých obyvateľov. Bolo by dobré, 
keby poslanci naznačili aj problémy, s ktorými 
zápasia, aby sa život cinobančanov ďalej 
zlepšoval. A nezaškodilo by z času na čas 
informovať podrobnejšie o aktivitách 
poslancov, o ich zápase za zlepšenie všetkých 
stránok života v tejto historicky vzácnej obci 
v novohradskom regióne.  

Tiež by bolo pekné, keby redakcia 
oslovila v každom čísle troch obyvateľov, napr. 
muž, žena, dieťa (žiaka školy alebo maturanta) 
s otázkou, čo sa im v Cinobani páči a čo nie 
z pohľadu obyvateľov. Vychádzam z toho, že 
nás čakajú viaceré voľby. Zväčša obyvatelia 
nevedia, ani koho volia. Čo tak ponúknuť 
nezávislé typy? 
 

S úctou Milan Korim    
 
 

Pred niekoľkými mesiacmi som zachytil vo 
vysielaní obecného rozhlasu správu, ktorá 
upozorňovala majiteľov pozemkov na 
povinnosť udržiavať ich v upravenom stave a 
vysokú trávu kosiť. Samozrejme, nechýbala 
zmienka o pokutách. Ja sa pýtam, kto zaplatí 
pokutu za to, že verejné priestranstvá priamo v 
strede obce sa kosia len vtedy, keď sa stavia 
máj a oslavuje výročie prvej písomnej 
zmienky? Prečo pracovníci na VPP dostanú 
priamo zákaz kosiť trávnaté plochy len pred 
mojím domom? Chcem len pripomenúť, že 
socializmus padol pred 20 rokmi a časy, keď 
sme si pred domami udržiavali priestranstvá, 
sa minuli. Platíme si nemalé dane, pracovníkov 
na VPP tiež platia z našich daní. A čo z toho 
máme? Ihrisko kosíme takmer každý týždeň 
(však ho vidia pravidelne všetci občania obce), 
ale stred dediny vyzerá ako v opustenej osade 
(viď foto).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Škoda, že musíme len obdivovať dediny, kde 
pracovníkov na VPP využívajú skutočne na 
zveľaďovanie obce a ich prácu skutočne aj 
vidno... 

Július Jarábek 
 

Pokračovanie zo str.6 
 

Chceme, aby nášmu spoločnému 
životu vládla srdečnosť, priateľskosť a utvárala 
sa ozajstná láska medzi národmi.“  
Po celodenných hodnotných zážitkoch sme sa 
spoločne zišli s predstaviteľmi obce v záhrade, 
či skôr v parku evanjelickej modlitebne. 
Hodnotných pripomienok odznelo na tomto 
vydarenom stretnutí naozaj veľa. Vybrali sme 
na záver aspoň jednu z tých, ktorú predniesla 
prítomným Mgr. Zuzana Čurgaiová: „Keď som 
počas dňa sledovala ukážku vašej slávnosti, 
povedala som si, že lepšie ju vari ani nemožno 
pripraviť. Teraz však hovorím ako vaši starší 
slovenskí spoluobčania -  Prekonali ste sami 
seba! Rozvíjajme svoju kultúrno-výchovnú 
a spoločensko-spoznávaciu činnosť ďalej 
a usilujme sa ju zdokonaľovať tak, ako to 
vyžadujú špecifické ciele nášho spoločného 
projektu.“  

Jozef Varga      
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ŠŠ  PP  OO  RR  TT  

Spoločenská rubrika 

J u b i l a n t i  
 

 

 

V mesiacoch september a október sa 
dožívajú životných jubileí 

 

 Aurélia MORAVČÍKOVÁ  (Cinobaňa) 
 Rudolf SPODNIAK        (Cinobaňa) 
 Eva SALAJOVÁ     (Cinobaňa) 
 Margita SIVOKOVÁ         (Turičky) 
 Mária INDROVÁ            (Cinobaňa) 
 Mária UFRLOVÁ              (Cinobaňa) 
 Pavlína ANDRÁŠIKOVÁ   (Kat. Huta) 
 Ladislav FÁBRY   (Kat. Huta) 
 Mária HRONČEKOVÁ (Cinobaňa) 
 Margita KLEMBASOVÁ (Kat. Huta) 

 
 

V pokojnom, t ichom žit ia  prúde ďalš í  
rad rokov nech Vám rast i e   
a  každý  deň  nech  sviatkom bude ,  
pr ines ie  radosť ,  lásku,  š ťasti e .   

 

ZPOZ pri OcÚ Cinobaňa 
    

Opustili nás 
 

 

Emil Adamec 

Ľubica Debnárová 

Zuzana Furmanová  

Mária Mahútová 
Július Marko 

Jolana Berkyová  

Pavol Drugda  

Jaroslav Petrus  

Jolana Segečová  
 

Česť Vašej pamiatke ! 
 

      NN aa rr oo dd ii ll ii   ss aa   
  
 

Gabriel Illéš 
Erika Kováčová 

Barbora  
Jančová 

Viktória Klinčoková 
Veronika Podhorcová  
 

 

HHOORRNNOOHHRRAADDSSKKÉÉ  ŠŠPPOORRTTOOVVÉÉ  DDNNII    
 

Ani teplé letné počasie neodradilo milovníkov 
kolektívnych športov, aby si zmerali svoje sily 
v súťažiach počas športových dní  18. – 19. júla 
2009, ktoré pre svojich občanov pripravil Mikroregión 
Hornohrad. My vám prinášame celkové výsledky 
jednotlivých turnajov:    
 

Nohejbalový turnaj v obci Cinobaňa 
 

1. Hradište I.  
2. Cinobaňa III. Mgr. Ladislav Fajčík, Mgr. Boris  

Jančo, Radomír Berky 
3. Ozdín - Bystrička II.  
4. Cinobaňa I. Pavol Gereg st., Pavol Gereg  

ml., Martin Gereg  
5. Málinec     
6. Ozdín - Bystrička I. 
7. Cinobaňa II.  
8.- 12. Cinobaňa V., Cinobaňa IV., Uhorské, Zlatno I,  
           Zlatno II. 
13.      Hradište II. 
 

Volejbalový turnaj v obci Hradište 
 

1. Málinec  4. Hradište  
2. Cinobaňa – ženy  5. Mládzovo  
3. Cinobaňa – muži  
 

MINI futbal (dospelí) - v obci Málinec  
 

1. Málinec  4. České Brezovo 
2. Zlatno   6. Hradište  
3. Cinobaňa   7. Uhorské  
 

MINI futbal (žiaci) - v obci Zlatno  
1. Málinec  4. Zlatno 
2. České Brezovo „A“  5. Uhorské 
3. České Brezovo „B“  6. Cinobaňa  
 

Pripravil Peter Katona  
 

Upravené dvory, záhradky či balkóny lahodia oku a  
vypovedajú veľa o šikovnosti a láske ich majiteľov.  
Posúďte  
sami:    

Krása detailov 

Stačilo prejsť sa po obci s otvorenými 
očami. Škoda len, že vám môžeme 
ukázať len časť krásy, ktorú sme 
„objavili“ a len v čiernobielom obraze.    

Toto leto slniečko kvetom prialo, svedčí 
o tom aj farebne rozkvitnutá výsadba 
v areáli základnej školy.    
 

Fotografie: archív redakčnej rady   


