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JJEEDDNNOO  DDOOBBRRÉÉ  SSLLOOVVOO  
ZZOOHHRREEJJEE  TTRRII  ZZIIMMNNÉÉ  MMEESSIIAACCEE  

        

čosi, čo nás všetkých dokáže pozitívne napĺňať a čo je aj podstatou 
ľudskej existencie. A tou, je okrem iných dôležitých vecí a skutkov, 
robiť iných ľudí šťastnými a konať dobro. Japonci majú  
jedno krásne príslovie: „Jedno dobré slovo zohreje tri zimné 
mesiace“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie všetko sa dá kúpiť. Dobré slovo alebo dobrý skutok nie 
je nikdy zbytočný. A to nie len počas predvianočných a vianočných 
chvíľ, ale po celý rok. Ak uvidíte niekoho konať dobro, zatlieskajte mu 
– aspoň dvoch ľudí to urobí šťastnými. Lebo všetko, čo sa môže dať 
a nedáva, je navždy stratené. Buďme k sebe priateľskejší, láskavejší, 
milší a pochopíme, či možno zažijeme vo svojom vnútri múdrosť 
Matky Terezy: „Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa 
vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné“.  

Čo vy na to, milí Cinobančania? Ak vianočné sviatky 
rozširujú a obohacujú najmä priestory duše, vnášajme do týchto 
priestorov a pestujme v nich všetko čo nám ostalo a ostáva po našich 
predkoch, aby našu lásku k ľuďom dobrej vôle sprevádzala krása 
slova a činov. 

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 

PRISPEJTE  AJ  VY  KPRISPEJTE  AJ  VY  KPRISPEJTE  AJ  VY  KPRISPEJTE  AJ  VY  K     SKVALITNENIU  OBSAH SKVALITNENIU  OBSAH SKVALITNENIU  OBSAH SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍNU  VAŠICH  NOVÍNU  VAŠICH  NOVÍNU  VAŠICH  NOVÍN    

Ak si v tomto  predvia -
nočnom období chceme 
niečo pripomenúť, tak 
by to hádam malo byť 

Môže to byť pravda. 
Každého poteší vľúdne slovo či 
dobre mienená rada. V židovskom 
Talmude sa možno dočítať, že keď 
človek koná dobrý skutok, hoci by 
nemusel, Boh pozrie dolu,  usmeje 
sa a vraví: „Len pre tento okamih 
stálo za to stvoriť svet“. Koho by 
napríklad nepotešilo, keď stretne 
láskavého a milého človeka? 
Prečo ho však nezačať hľadať 
v sebe – a nerozdávať úsmev, 
dobrú náladu či iba vľúdne slovo 
navôkol?  
 

Nech hlboká radosť, 
živá viera, nádej a vrelá láska 
zaplavia vaše srdce i dušu 
v posvätný čas Vianoc 
i po celý nový rok. 

 
Príjemné prežitie vianočných sviatkov želajú všetkým 
občanom redaktori Cinobanského občasníka.   
 

VV ii aa nn oo čč nn áá   bb ee ss ii ee dd kk aa   
žiakov ZŠ s MŠ Cinobaňa  spojená s burzou výrobkov 
 17. decembra 2009 od 15.00 hod. v KD v Cinobani 

C inobanský  b ludár  
Viac na str. 8 

Aj takúto nádhernú tortu mohli obdivovať 
návštevníci Výstavy zákuskov a pečiva, ktorú 
zorganizoval Miestny spolok SČK Cinobaňa – 
Katarínska Huta.              
 

SSSSSSSS llllllll aaaaaaaa dddddddd kkkkkkkk áááááááá         kkkkkkkk rrrrrrrr áááááááá ssssssss aaaaaaaa         

Viac na str. 3 
 

NNOOVVÉÉ   OOBBJJAAVVYY   VV   
KKYYJJAATT IICCKKEEJJ   KKUULLTTÚÚRREE   

  

AA rr cc hh ee oo ll óó gg oo vv ii aa   zziissttiillii  nneeččaakkaannúú  
sskkuuttooččnnoossťť..  

VViiaacc  nnaa  ssttrr..  44  

Koláče a zákusky boli 
nielen chutné a 
čerstvé, ale aj 
nápadito vyzdobené. 
Obdivovalo ich viac 
ako 200 návštevníkov.     

Foto: Archív redakcie  

Mi lé  č i t a t e ľ k y !  Viete, čo je „štedrák“, poznáte 
recept na domáce perníčky, viete upiecť domácu 
ťahanú štrúdľu? Príďte medzi nás a podeľte sa so 
svojimi skúsenosťami alebo sa naučte niečo nové! 
Začíname 11. decembra!                          Viac na st. 4  
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U Z N E S E N I E  č. 11/2009 zo zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Cinobaňa, konaného  dňa 23.11.2009 

 

Obecné zastupiteľstvo 
 

I. s ch v a ľ u j e : 
 

1. Program zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2009. 
2. Návrhovú komisiu v zložení predseda: Poliačik Igor, členovia: Deáková 
Viera, Ing. Andrášik Juraj. 
3. Zmluvu o poskytnutí služieb medzi poskytovateľom EUROFIELD, s.r.o., 
Klariská 7, 811 03 Bratislava a klientom Obec Cinobaňa vo výške 3000,00 € 
za poskytnutie obstarávateľskej služby pre projekt “ Rekonštrukcia a 
prístavba ZŠ s MŠ Cinobaňa  s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a 
energetickej hospodárnosti budov “ a zabezpečenie verejného obstarávania  
v zmysle zákona číslo  25/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 
4. Zmluvu o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov  spojených s 
poskytovaním sociálnej služby  v zariadení pre seniorov – Zariadenie 
sociálnych služieb, Slobody 761/57,  Poltár a Obcou Cinobaňa pre pani 
Helenu Halajovú – obyvateľku obce Cinobaňa Turičky č. 59 v sume 418,60 € 
mesačne za podmienky, že ekomonicky oprávnené náklady budú obci 
refundované zo štátneho rozpočtu. 
5. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2009 Obce Cinobaňa o miestnych 
daniach v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
6.Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2009 Obce Cinobaňa o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach 
určovania a vyberania miestneho poplatku na území Obce Cinobaňa v 
zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
7. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 19/2009 Obce Cinobaňa o rozhodovaní 
o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cinobaňa. 
8. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 12/2009 Obce Cinobaňa o poskytovani 
opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za 
opatrovateľskú službu. 
9. Mándátnu zmluvu na zabezpečenie verejného obstarávania k žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok s kódom 22140120 204 názov projektu: 
„Regenerácia centrálnej zóny obce Cinobaňa “ vo výške 4 313,75 € medzi 
mandantom – Obec Cinobaňa a mandatárom – ARDE, s.r.o., Dukelská 19, 
Bardejov. 
10. Mandátnu zmluvu na zabezpečenie verejného obstarávania podprahovej 
zákazky “ Dobudovanie kanalizácie v obci Cinobaňa “ vo výške 1 071,00 € 
medzi mandantom – Obec Cinobaňa a mandatárom Acritudo, s.r.o., Jána 
Francisciho 1676/14, Levoča. 
11. Uznesenie č. 11/2009 zo dňa 23.11.2009. 
12. Žiadosť Poľovníckeho spolku Strieborná o kúpu pozemku. Obec 
Cinobaňa ako predávajúci odpredáva pozemok trvalého trávnatého porastu 
k.u. Cinobaňa p.č. 870/12 o výmere 2874 m2 kupujúcemu Poľovnícky spolok 
Strieborná – Cinobaňa za cenu 100,00 €. 
13. Pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Cinobaňa finančný príspevok  
vo výške 166,00 € na činnosť.  
14. Pre Miestny spolok Slovenského červeného kríža Cinobaňa a Katarínska 
Huta  finančný príspevok vo výške 166,00 € na činnosť. 
15. Pre ZO SZPB finančný príspevok vo výške 166,00 €. 
16. Pre Detský folklórny súbor Cinobanček pri ZŚ s MŠ v Cinobani finančný 
príspevok 66,00 €. 
17. Pre ZŠ s MŠ v Cinobani finančný príspevok na zimné radovánky  330,00 
€ a na MDD 330,00 €. 
18. Pre ZŠ s MŠ v Cinobani finančný príspevok vo výške 40 % z poistného 
na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne vstupom tretej osoby do 
areálu školy po skončení vyučovacieho procesu. 
19. Pre CŠK – futbalový oddiel na činnosť finančný príspevok vo výške 
11 198,00 €.  
20. Žiadosť na vyčlenenie finančných prostriedkov na občerstvenie pre 
oblasť turistiky – Výstup na Striebornú a „Cinobanský bludár“  spolu 20,00 €. 
21. Presuny v rozpočte medzi položkami a podpoložkami za rok 2009 podľa 
priloženého rozpisu. 
 

II. n e s c h v a ľ u j e :  
 

1. Žiadosť o finančnú výpomoc pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť 
 

Cinobaňa z dôvodu, že výstavba kostola nie je národnou kultúrnou 
pamiatkou. 
2. Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce  pre neziskovú organizáciu  IN 
Network Slovakia, n.o. Lučenec. 

 

III.   b e r i e   n a       v e d o m i e : 
1. –  konanie ďalšieho riadneho zasadnutia OZ podľa plánu zasadnutí na rok 
2009 dňa 14.12.2009 o  16,30 hod. v KD v Cinobani. 
2. – informácie hlavnej kontrolórky obce podľa zápisu z OZ. 
3. – diskusné príspevky poslancov, občanov a prítomných na zasadnutí OZ. 
4. – informáciu zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ. 
5. – žiadosť o začatie dohadovacieho konania za rok 2009 medzi Krajským 
školským úradom B.B. – Ministerstvo školstva SR a ZŠ s MŠ Cinobaňa na 
dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov: mzdové náklady 
6 850,00 € a na údržbu 890,00 €.         
6. Zapojenie Obce Cinobaňa do programu Nadácie Orange – Zelená pre 
seniorov – projekt “ Farebný svet žien “ s podporou finančného daru vo 
výške 964,00 €  - realizácia projektu december 2009 – apríl 2010. 
7. Žiadosť Obce Cinobaňa o poskytnutie dotácie na podporu projektu “ 
Modernizácia miestnej knižnice” -  rozpočet 1 344,00 € z MK SR, vlastné 
zdroje 100,00 €. 
8. Žiadosť Obce Cinobaňa o poskytnutie dotácie na podporu projektu “ Kniha 
dobrý priateľ a radca “ z  MK SR – rozpočet 1000,00 € z toho vlastné zdroje 
200,00 €. 
9. Informáciu o vykonávaní menších obecných služieb od 1.11.2009 do 
31.01.2010 na základe Dohody medzi Obcou Cinobaňa a občanom v počte 
62 ľudí. 
10. Prehľad o výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov I. kolo – 
14.11.2009. 
11. Informácie o podaných žiadostiach a ich odporúčaní a schválení     
12. Nenávratné finančné príspevky 
1.1. ROP – 1.1. – 2009/01 - infraštruktúra vzdelávania,  
4.1.ROP – 4.1a – 2009/01 - regenerácia sídiel,  
1.2.ŽP -  odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle     
záväzkov SR voči EU. 
13. Informáciu o investičných akciách a iných akciách stavebného charakteru  
 pre upresnenie rozpočtu bežného a kapitálového na rok 2010. 
14. Ostatné informácie zo zasadnutia OZ podľa zápisnice. 
 

IV .  k o n š t a t u j e,   ž e : 
1. uznesenie OZ č. 10/2009 zo dňa 26.10.2009 v bode  V. ukladá bolo: 
v bode 1 - zistiť možnosť zriadenia autobusovej zastávky na znamenie 
Cinobaňa – Maša / bývalý kaštiel / - v plnení  
 

V.   u k l a d á : 
1. Pripraviť písomné možnosti odkladu platby dane z nehnuteľnosti pre 
spoločnosť Slovglass, s.r.o. Poltár. Zároveň pripraviť aj možnosť spolupráce 
pri vybavovaní vlastníckych vzťahov v záhradkárskej osade Cinobaňa – 
Katarínska Huta – možnosť odkúpenia pozemkov do vlastníctva fyzických 
osôb. Termín:  do 31.1.2010, Zodp.: Erika Spodniaková, Ingrida Dubravcová, 
predsedovia finančnej a stavebnej komisie 
2. Na základe žiadosti o finančný príspevok na kompenzačné prostriedky pre 
individuálne integrovaných žiakov predložiť prehľad o kategóriach 
integrovaných žiakov zo ZŠ s MŠ Cinobaňa. Termín: do 30.11.2009,  Zodp.: 
Erika Spodniaková, prac. OcÚ 
3. Vyžiadať písomné stanovisko o existencii volejbalového oddielu, 
zaradenie do súťažných ročníkov  alebo upresniť, či ide o turnajové súťaže. 
Termín: do 30.11.2009, Zodp.: Mária Majerová a predseda kultúrnej komisie 
 

VI: r u š í : 
1. VZN č. 1 zo dňa 14.12.2009 o miestnych daniach.  
2. VZN č. 3/2008 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad zo dňa 14.12.2008. 
3.VZN č. 19/2008 zo dňa 1.9.2008 o rozhodovaní o výške príspevku a 
spôsobe platby na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cinobaňa. 
4. VZN č. 12/2003 zo dňa 17.3.2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a 
o spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.                                                                                                                                               
 

 

P O ZO R !  P O V I N NO S Ť  O B Č ANO V !  
 

Do 31.1.2010 treba v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. doručiť na 
obecný úrad pani Erike Spodniakovej vyplnené tlačivo  

 

OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE 
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY. 

 

Tlačivo vám bude doručené do poštovej schránky, nájdete ho aj na 
webovej stránke obce v časti DOKUMENTY.  
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Vy sa pýtate, starostka obce odpovedá 

Kedy sa zriadi urnový háj na miestnom cintoríne v Cinobani?   
 

Sú prioritné potreby pre obec, a tým sa venuje väčšia pozornosť a financovanie. Vízia je, aj 
v pláne realizácie je a určite bude aj urnový háj na cintoríne v Cinobani.   
 

Kedy sa rozmiestnia po obci smetné koše?  
 

Kde sú rozmiestnené, je najviac smetí mimo nich a ešte ďalší argument je v tom, že ak sú 
naplnené odpadom, „milovníci čistoty“ ich vysypú, aby bolo „čistejšie“. Mňa to osobne mrzí 
vediac o tej skutočnosti. Ani neviem, z akého materiálu vybrať smetný kôš, či má byť estetický 
alebo účelný.  
 

Prečo sa nevenuje viac pozornosti úprave chodníkov, ciest a čistote na sídlisku IBV? 
 

Neviem presne odpovedať, akú úpravu chodníkov a ciest na IBV je potrebné robiť. Viem, že je 
potrebné vybudovať nové chodníky a miestnu komunikáciu a o čistote priľahlých plôch pri 
rodinných domoch by sa mal starať každý občan. V prípade, ak sú v zelených plochách 
vysadené dreviny alebo kvety súkromnými osobami, je to nedotknuteľné. Je potrebné konkrétne 
povedať, čo obec zanedbáva v rámci čistoty na IBV.  

 Na otázky odpovedala Ing. Mária Švikruhová, starostka obce  

ZBER PLASTOV V ROKU 2009 V OBCI CINOBA ŇA 

10. decembra      
 

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

Torta 
„pivo“ 
zaujala 
nielen 
vzhľadom, 
ale aj 
chuťou. 

Vážení  občania, priateliaVážení  občania, priateliaVážení  občania, priateliaVážení  občania, priatelia ....         
    

     Prajem vám krásne sviatky, buďte vždy sami sebou, jedineční, originálni, 
šťastní, plní lásky, zdravia a radosti.  
     Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov. Je ich veľmi veľa, 
nech sa nám splnia a naša budúcnosť nech prinesie  pre všetkých raj na tejto 
Zemi.                  Ing. Mária Švikruhová 
 

OHLIADNUTIE SA ZA UPOHLIADNUTIE SA ZA UPOHLIADNUTIE SA ZA UPOHLIADNUTIE SA ZA UPLYNULÝM MESIACOMLYNULÝM MESIACOMLYNULÝM MESIACOMLYNULÝM MESIACOM    

 

Pozvanie prijal aj Miroslav Bálint a so svojou 
harmonikou rozospieval prítomných. Spev 
a harmonika sa sálou rozliehali až do 
večerných hodín.   
 

VÝSTAVA ZÁKUSKOV A PEČIVA 
 

     K rásna, netradičná, chutná a voňavá -  to 
boli prívlastky, ktoré si vyslúžila zaujímavá 
Výstava zákuskov a pečiva. Iniciátorkami 
tejto  nevšednej akcie  boli  členky  výboru  
Miestneho spolku Slovenského červeného  
kríža Cinobaňa – Kat. Huta  a svoj                        
nápad zrealizovali v priestoroch Kultúrneho 
domu v Cinobani.  
     Výstava trvala dva dni 6. a 7. novembra 
2009 a vystavovali na nej 56 druhov sladkých 
dobrôt – zákusky rôznych druhov, slané pečivo, 
kysnuté koláče, torty, štrúdle, perníčky atď. 
Počas dvoch dní si výstavu prezrelo viac ako 
200 návštevníkov, ktorí si  vystavované 
zákusky mohli za symbolické ceny aj kúpiť, 
a tak okrem krásneho vzhľadu oceniť aj ich 
vynikajúcu chuť.      
 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY 
K STARŠÍM 

 

     Dňa 9. októbra sme si v priestoroch 
kultúrneho domu uctili starších spoluobčanov 
na slávnostnom posedení. Vľúdnym slovom 
a básňou sa im prihovorila starostka obce Ing. 
Mária Švikruhová, svoj príhovor prečítal a j 
predseda ZPOZ pri OcÚ Jozef Varga.        
     Slávnostnú atmosféru obohatili svojím 
programom deti materskej školy a žiaci 
základnej školy pod vedením svojich učiteľov a 
vychovávateľov. Po bohatom kultúrnom 
programe nasledovalo občerstvenie, ktoré 
pripravila obec v spolupráci s miestnymi 
organizáciami.  
 
  
 
 
 
 
 

Starkým pripravili 
deti zo ZŠ s MŠ 
Cinobaňa  
veselý kultúrny  
program plný 
spevu, tanca a 
hovoreného slova. 

VIANOČNÉ MEDOVNÍČKY  
 

     Stalo sa tradíciou, že každý rok „na 
Martina“ sa stretnú členky výboru Základnej 
organizácie Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých Cinobaňa a spoločne upečú 
a ozdobia tradičné vianočné pečivo – 
medovníčky, ktoré rozdajú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svojim členom na Mikulášskom posedení. 
A tak sa už teraz členovia organizácie môžu 
tešiť na voňavý a krásny darček. Mikulášske 
posedenie organizácie sa tento rok bude 
konať 9. decembra v KD.    

Pripravila Silvia Očovanová  
   

Veď sladké dobroty boli domácej výroby, 
chutné a čerstvé. 
    Hlavnou myšlienkou tejto netradičnej akcie 
bolo predstaviť „svetu“ šikovnosť miestnych 
žien. Výstava sa však niesla aj v humánnom 
duchu. Počas nej prebiehala charitatívna 
finančná zbierka pre deti z Integrovaného 
sociálneho centra v Málinci. Výťažok z tejto 
zbierky odovzdajú členky výboru MS SČK 
v tomto predvianočnom období priamo vedúcej 
zariadenia Ing. Erike Drahošovej, ktorá bola 
prítomná ako hosť na otvorení výstavy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Z rúk riaditeľky Územného spolku SČK 
z Lučenca Anny Pálešovej a ekonómky 
Kataríny Lalíkovej si prevzala aj vecný darček 
pre deti v podobe oblečenia.  
     Členky výboru MS SČK Cinobaňa – 
Katarínska Huta ďakujú všetkým ženám, ktoré 
na výstavu napiekli sladké pečivo a zákusky. 
Bez nich by sa táto akcia na tak vysokej úrovni 
nemohla konať. Vďaka patrí aj starostke obce 
Ing. Márii Švikruhovej za poskytnutie priestorov 
a všetkým tým, ktorí pomáhali uskutočniť dobrú 
myšlienku.  
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Možno aj preto, že v dátume mojej operácie 
figurovali až štyri šťastné sedmičky 
(27.7.2007 o 7.00 hod.). Často  v duchu 
ďakujem tomu mladému dievčaťu. Je mi ľúto 
jej mladého života, zároveň však ďakujem za 
záchranu môjho. “  Život prináša aj takéto 
ťažké a bolestné rozhodnutia.  
Jankin život sa zmenil. Od úspešnej 
operácie ubehli už dva roky. Cíti sa oveľa 
lepšie, doháňa zameškané, ale zároveň si 
musí dávať na seba pozor a nepreháňať to. 
Denne vypiť 2 až 3 litre vody, brať lieky, 
chodiť na pravidelné kontroly. Ešte vždy nad 
ňou „visí“ riziko, že transplantovaná oblička 
zlyhá a opäť bude musieť podstupovať 
všetko od začiatku. To si však Janka 
nepripúšťa a verí, že to bude dobré. „Moje 
deti, a teraz už aj malý vnúčik Matej, mi robia 
radosť. Teším sa z ich úspechov a užívam si 
každý deň naplno“. 
Nech sa vianočné a novoročné priania plnia 
a nech zdravie a láska naplnia váš život.    

 

Rozprávala sa Silvia Očovanová    
 

Keď je človek zdravý, často si ani neuvedomuje, aký má dar. Médiá nás denne 
„bombardujú“ o nešťastí  
či chorobe iných. 
Život však často zamieša karty a to, čo sa nám zdalo vzdialené, sa ľahko môže stať 
realitou. Podobný je príbeh Janky Klinčokovej z Turičiek. Choroba ju prekvapila 
znenazdania a postavila ju pred hotovú vec. Nemala na výber. Musela sa vzchopiť, 
vstať a bojovať. Veď život stojí za to!    
   

dobre. „Prestali mi fungovať obidve obličky. 
Musela som začať chodiť na dialýzu.“ 
Zjednodušene – nefunkčnosť obličiek sa 
prejavuje tým, že pacient nemôže vylúčiť 
tekutinu z tela obvyklým spôsobom. Tá sa 
v tele ukladá a s ňou aj škodlivé látky.   „Bola 
som vždy unavená. Bol to taký kolotoč stále 
dokola. Tekutina hromadiaca sa v tele – bola 
som ako balón a nesmierne unavená. Potom 
dialýza, ktorá môj organizmus opäť len 
vyčerpala. A to sa opakovalo trikrát do 
týždňa. Ale, čo som mala robiť. Len vydržať. 
V tom čase mi bola najväčšou oporou moja 
rodina.“ 
Takto plynul čas niekoľko rokov. Až prišiel 
deň „D“. Tragická smrť, zahynulo mladé 
dievča. „V jeden večer, akurát mi skončila 
dialýza, mi oznámili, že majú pre mňa 
vhodný transplantát a môžu ma operovať. 
Nebol čas na dlhé úvahy. Zbalila som si veci, 
ktoré som už mala mesiace pripravené doma 
a odviezli ma do nemocnice v Banskej 
Bystrici. Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo.  

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

Janka má v tele tri obličky. Z toho dve (jej 
vlastné) nefungujú. Aký je to život, čo 
prinášajú nové dni?  
„Nikdy som nebola chorá,“ začína svoj 
príbeh Janka, „rodina, deti a práca ma 
zamestnali. Stavali sme dom, chodila som 
do práce, život plynul a mňa by ani vo sne 
nenapadlo, že ma niečo takéto postretne. Aj 
napriek tomu, že som začala mať zlé krvné 
výsledky, som sa cítila dobre. Po chlapcoch 
som ostala tehotná s dcérou Luciou. Vtedy 
mi bolo najlepšie.“ Choroba však nenechala 
na seba dlho čakať.  Snáď najväčší prelom 
v zdravotnom stave Janky sa udial v roku 
2000. Nové milénium sa pre ňu nezačalo  
 

Práce pri odkrývaní hrobov vyžadujú 
precíznosť, trpezlivosť a odborný prístup.  

AARRCCHHEEOOLLOOGGIICCKKÉÉ  NNÁÁLLEEZZIISSKKOO  
KKYYJJAATTIICCKKEEJJ  KKUULLTTÚÚRRYY  

 

     Jesenný výskum náleziska začal 
28.septembra a trval do 20. októbra 2009. 
Archeológovia doskúmali ďalších 11 hrobov. 
Celkový počet dosiahol číslo 108, čím sa 
Cinobaňa radí na 3. miesto v počte 
preskúmaných hrobov. Potvrdili sa známe fakty, 
že ide o osadu železiarov. V jednom z hrobov 
sa našiel kus železiarskej pece.  
     Archeológovia urobili aj prieskum vrchu 
Strieborná a zistili nečakanú skutočnosť, že  
hradisko je podstatne väčšie ako sa vedelo, aj 
napriek tomu, že presné informácie ohľadne 
rozlohy ešte chýbajú. „Upresní ich ďalší výskum.  

 

Na základe predbežných pozorovaní sa 
domnievame, že patrí k najväčším hradiskám 
kyjatickej kultúry. Zdá sa, že išlo o praveké  

centrum severného Novohradu (komplex ako 
taký). Táto skutočnosť opäť stavia Cinobaňu do 
nového svetla,“  vysvetľuje PhDr. Vladimír 
Mitáš. 
     Na výskume sa okrem archeológov podieľali 
aj študenti archeológie z univerzít v Nitre 
a Brne, napr. čerstvá absolventka Danka 
Marková.  
„Touto cestou by som chcel vyjadriť 
poďakovanie pani starostke a všetkým 
zamestnancom obecného úradu za veľmi dobrú 
spoluprácu, priateľský vzťah a pomoc. Už teraz 
sa tešíme na jar, kedy sa, dúfam, opäť v zdraví 
stretneme, “  dodal archeológ PhDr. Vladimír 
Mitáš, vedúci terénneho výskumu v Cinobani.  
 

Rozprávala sa Silvia Očovanová     

 

Mala som obavu, 
pretože moje telo 
nemuselo 
transplantát 
prijať, bolo tu isté 
riziko. Ale 
nemala som iné 
východisko.  
A tak som sa 
odovzdala do 
Božích rúk  
 
 
 

ÚSPEŠNÝ PROJEKT 
 

     Nadácia Orange vyhlásila grantovú 
výzvu, ktorej cieľom bolo podporiť zaujímavé, 
inovatívne projekty zamerané na cieľovú 
skupinu seniorov, ktoré riešia ich integráciu a 
sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu 
kvality života seniorov.  
     Do uzávierky, ktorá bola 30. októbra, sa 
zapojila a odovzdala projekt aj naša obec. 
Projekt pod názvom „Farebný svet žien“ 
obstál vo veľkej konkurencii a bol 
podporený . Naša obec sa stala 
úspešným žiadateľom a získala od Nadácie 
Orange finančnú podporu 964 EUR.  
     Zámerom a nosnou myšlienkou projektu je  
podpora medzigeneračnej výmeny 
skúseností a podpora sebarealizácie žien 
v poproduktívnom veku. V projekte sa prelína 
nové so starým. Znovuobjavenie a uchovanie 
dedičstva starých mám z Cinobane a jej 
blízkeho okolia vo forme odovzdávania 
skúseností mladšej generácii žien.  
     Aj staršie ženy sú a môžu byť krásne. Ich 
vrásky a šediny ozdobia farebné motívy na 
hodvábnych šatkách, ktoré si podľa vlastného 
vkusu a nápaditosti môžu vyrobiť. Originálne 
vlastnoručne vyrobené moderné doplnky 
osviežia oblečenie, ale aj myseľ.   
     Tieto myšlienky budú p r ak t icky  realizované 
počas Tvorivých dielní - 
Znovuobjavovanie receptov starých 
materí – kurz varenia a pečenia starých, 
a možno už zabudnutých receptov (napr. 
kysnuté koláče, ťahaná štrúdľa, sýte polievky, 
jedlá z kyslej kapusty atď.) a Kurzu 
kreslenia na hodváb. Prvé stretnutia žien 
začnú už v mesiaci december a budú 
pokračovať v budúcom roku až do Veľkej noci. 
Realizované budú v priestoroch kultúrnych 
domov v Cinobani a v Turičkách 
v popoludňajších hodinách, aby sa kurzov mohli 
zúčastniť aj zamestnané ženy alebo mamičky na 
materskej dovolenke. Kurz varenia otvárame 11. 
decembra 2009 o 15.00 hod. v KD v Cinobani. 
Príďte medzi nás aj VY! Tešíme sa na vás! 
Podrobnosti o projekte ako aj harmonogram 
stretnutí sa dozviete na prvom stretnutí.  
Hlavným organizátorom projektu je Obec 
Cinobaňa, koordinátor – Silvia Očovanová. Pri 
realizácii projektu bude obec spolupracovať s 
členkami Miestneho spolku SČK Cinobaňa – 
Katarínska Huta.        
   

a spoľahla sa na lekárov. Našťastie, všetko 
dobre dopadlo. 
 

N a s l e d u j ú c e  č í s l o  
 

C i n o b an s k é h o  o b č a sn í k a  
 

vy jde  na  pre lome mes iacov j anuár  a  f ebruár  2010 .  I n fo rmác ia  p re  

dop isova te ľov :  Uzáv ie r ka  č ís la  V I /1  j e  do  15.januára 2010  
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„Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“ 
      V našej školskej jedálni sa stravuje množstvo  stravníkov. Nielen detí, 

ale aj dospelých. Víta ich veľmi príjemným a čistým prostredím, chutným 
jedlom a milým personálom. Nad tým všetkým „ kraľuje“ vedúca školskej 
jedálne pani Božena Gondeková. 
     Svoju prácu má veľmi rada, rovnako aj deti, pre ktoré sa snaží 
pripraviť pestrý, ale hlavne zdravý jedálny lístok. Je trochu prísna 
a najradšej má, keď všetkým chutí. Žiakov vedie k správnemu stolovaniu 
a slušnému správaniu sa pri jedle. 
     Služby, ktoré poskytuje školská jedáleň, sa snaží skvalitniť, preto sa 
zapája do rozličných projektov. Tohto roku bola úspešná a získala  9 000 
eur od Ministerstva školstva SR a 45O eur ako podporu od obce.  
Rozvojový projekt  sa volal  Elektronizácia a revitalizácia zariadení 
školského stravovania – Harmónia prostredia so zdravou výživou. 
Zamerala sa v ňom na propagáciu zdravej výživy,  školského 
stravovania, zvýšenie konzumácie ovocia, zeleniny a mliečnych 
výrobkov, ale aj na skrášlenie prostredia jedálne a modernizáciu 
sociálneho zariadenia a šatne, ktoré už nezodpovedali hygienickým 
normám. 
     Financie tiež boli použité na nový výdajný ohrevný pult, ktorý udržiava 
teplotu  vydávaných jedál, nové antikorové výdajné okienka, antikorový 
stôl na špinavý riad, výmenu podlahovej krytiny v kuchynke a vstupnej 
chodbe v škôlke.V rámci elektronizácie získala nový počítač a tlačiareň, 
absolvovala tiež počítačové školenie a rodičia si môžu jedálny lístok 
prečítať na  internetovej stránke školy.  
V júni pre žiakov pripravila akciu na podporu konzumácie ovocia 
„Vitamínová bomba“, ktorá hravou formou propagovala zdravé 
stravovanie. Škôlkari si zase pochutnávali na ovocných „ hostinkách“. 
V októbri  prekvapila akciou „Šalátové popoludnie“. Na spoluprácu si 
prizvala aj žiačky 9. ročníka a tie sa priučili kuchárskemu umeniu a pri- 

 
 SÚŤAŽE NÁS ZVIDITEĽŇUJÚ 

 

TIMRAVINA STUDNIČKA – súťaž v prednese 
slovenskej prózy. 
Na okresné kolo v Poltári postúpili víťazi 
školského kola – Karolína Albertová, 3.roč., 
Veronika Andrášiková, 5.roč., Simona 
Albertová, 8.roč. a Zuzana Očovanová, 9.roč. 
Tu sa umiestnila Karolínka vo svojej kategórii na 
3. mieste a Simonka na 1. mieste a postúpila do 
celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 
20. novembra 2009 v Lučenci a bude 
reprezentovať nielen školu, ale aj našu obec. 
 

OLYMPIÁDA SLOVENSKÉHO JAZYKA 
 

Školské kolo: 1. miesto  Simona Albertová, 
8.roč.,  2. miesto  Lenka Rovná, 9.roč. a 3. 
miesto  Mária Palíková, 9.roč. 
Obvodové kolo sa konalo 4. 11. 2009 v Poltári, 
reprezentovala nás Simona Albertová. Najlepší 
žiaci okresu súťažili v troch kolách – písomný 
test, transformácia textu a ústna časť – rétorika. 
Simonka aj tu obhájila svoje prvenstvo 
a postúpila na krajské kolo do Banskej Bystrice. 
 

ZLATÁ GUĽÔČKA – spevácka súťaž 
 

Školského kola sa zúčastnilo 9 spevákov z I. 
a 10 spevákov z II. stupňa s týmto výsledkom: 
I. kategória 1. miesto  Peter Boroš, 2.roč., 2. 
miesto  Michal Urbančok, 3.roč. a 3. miesto  
Adrian Oláh, 4.roč. 
II. kategória 1. miesto  Karin Púpalová, 5.roč. 
2. miesto  Zuzana Očovanová, 9.roč. a 3. 
miesto  Miriam Karáseková, 7.B, Peter Šafárik, 
5.roč. Cena poroty: Patrik Bobál, 6.B 
Na regionálnom kole v Lučenci uspeli Peťo 
Boroš a Zuzka Očovanová a postúpili do 
ďalšieho kola do Kokavy nad Rimavicou, kde už 
budú spievať s ľudovou hudbou.                                                                        
 

Mgr. Vladimíra Albertová 
 

s lahodnými nátierkami na celozrnnom pečive, ktoré zase pripravili 
kuchárky ŠJ.  Bola pozvaná aj  MUDr. Stanová, ktorá rodičom venovala 
svoj čas prednáškou o zdravej výžive.  
     Propagácia mlieka a mliečnych výrobkov  16. októbra – Svetového 
dňa výživy začala tradičným predajom jogurtov počas veľkej prestávky, 
pokračovala rozdávaním jogurtov  žiakom, ktorí sa nestravujú v školskej 
jedálni a stravníci mali pripravený mliečny bufet  s ochutnávkou 
pudingov, mliečnych kokteilov, mlieka , syrov a jogurtov. Prostredie bolo 
pekne vyzdobené a nad všetkým dominovala kravička, ktorú žiaci vyrobili 
z mliečnych obalov. Projekt prebiehal od 1. júna do 31. októbra 2009 
a mal pozitívnu odozvu.  
     V súčasnosti je ešte naša školská jedáleň zapojená do projektu 
Školská mliečna liga Danone, Školské mlieko Tatranskej mliekárne 
a do súťaže Pochúťky z Tami, kde majú žiaci zbierať 10 čiarových 
kódov z výrobkov Tami, nalepiť ich na hrací kupón a vhodiť do krabice 
s logom Tami vo vestibule školy.  
     Želali by sme si, aby snaha pani Gondekovej nevyšla nazmar a všetci 
sme sa zamysleli nad svojím stravovaním a začali jesť zdravšie 
potraviny, viac ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.  

 

Mgr. Vladimíra Albertová 

PESTRÁ JESEŇ  
V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Je tu opäť jeseň, čas, kedy môžeme vyjsť do 
prírody, záhradky, lesa nadýchať sa čerstvého 
vzduchu. Deti z materskej školy s rodičmi využili 
teplé jesenné dni prechádzkami , pri ktorých 
nazbierali rôzne lesné plody či halúzky. Fantázia 
je nekonečná, o čom svedčili aj práce detí a 
rodičov na výstavke „ Jeseň - pani bohatá“, ktorá 
sa každoročne organizuje v materskej škole. 

Je úžasné, aké práce sme mali na výstavke. Touto cestou by sme chceli poďakovať deťom, 
rodičom i našim dôchodcom, ktorí nám prispeli na výstavku úrodou ozdobných tekvičiek, a to 
pánovi Pavlovi Kminiakovi z Katarínskej Huty.  
16. október je „Svetovým dňom výživy“. V mnohých školách si tento deň pripomínajú. Naša 
škôlka nebola výnimkou. Každý deň sa snažíme o správnu životosprávu našich najmenších, ale 
tento deň bol výnimočnejší. Deti spoločne s pani učiteľkami pripravili ovocnú pochúťku a pani 
kuchárky nátierky a mliečne pochúťky. Zdravá výživa je nesmierne dôležitá. Zamyslime sa, 
koľkokrát podáme nášmu dieťaťu do ruky lízatko a koľkokrát mu pripravíme zeleninový či ovocný 
šalát?! Ako to ovplyvní jeho zdravie? Nech je dňom výživy každý deň v roku.  
 

Učiteľky MŠ 

 

pravovali šaláty 
z rôznych druhov 
zeleniny. Spoznávali 
nové recepty, 
pracovali s váhami, 
učili sa dodržiavať 
správnu hygienu a ich 
úsilie ocenili rodičia, 
ktorí prišli na 
celoškolskú Radu 
rodičov a šaláty 
mohli ochutnať spolu  

ZELENÁ ŠKOLA 
 Už  každý dobre vie, že  naša  škola  sa 
zapojila do medzinárodného projektu s názvom  
Zelená škola, ktorý bol vyhlásený pod záštitou 
environmentálnej organizácie Špirála. Ak 
chceme dosiahnuť titul Zelenej školy, musíme  
spĺňať niekoľko podmienok. 
      Hneď prvou dôležitou podmienkou bolo 
vytvorenie kolégia. Naša škola ich má hneď 
dve. Jedno je širšie, to tvorí celý 
environmentálny krúžok, a to užšie tvoria jeho 
členovia – deviataci, máme zástupcu zo 
žiackeho parlamentu, rady rodičov, no a máme 
aj jednu zástupkyňu z obce. Samozrejme tam 
nemôžu chýbať pracovníci školy, a to sú dve 
pani učiteľky Machavová a Zoková a naša 
hospodárka.  
 

     Zo začiatku sme sa stretávali častejšie – raz 
do týždňa, pretože sme museli vyplniť niekoľko 
auditov, v ktorých boli uvedené aktivity, ktoré 
musíme splniť a vypracovať.   Ďalej sme si 
vybrali tému pre akčný plán a  tou je - Zeleň a 
ochrana prírody. Vypracovali sme 
environmentálny akčný plán, ktorý sme na 
zasadnutí užšieho kolégia navrhli a širšie 
kolégium ho schválilo. Úlohy sú zamerané na 
ochranu prírody, výsadbu zelene v škole 
a blízkom okolí, starostlivosť o životné 
prostredie, environmentálnu  osvetu  aj 
v širšom okruhu.  
     Takže môžem zhrnúť, že naša škola je na 
najlepšej ceste získať titul Zelená  ško la . 
 

Karin Urdová, členka užšieho kolégia  
Zelenej školy  
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SVIATKY 
NEODMYSLITEĽNE 

SPÄTÉ S NOVEMBROM 
 

     Dni sa skracovali, slnko zoslablo, vzduch sa 
stal chladnejším. Zrána nás už zaskočia aj 
mrazy – je tu november. S ním sú 
neodmysliteľne späté dva významné sviatky. 
Sviatok všetkých svätých sme slávili 
1.novembra, Pamiatku zosnulých 2. novembra. 
Oba tieto dni, dnes už vlastne celý týždeň pred 
a po týchto sviatkoch, boli typické návštevami  

 

Vyzdobený cintorín v Cinobani  

 STRETNUT IE  PO  
ROKOCH  

 

     Písal sa rok 1944, zúrila vojna a s ňou aj 
prenasledovanie ľudí, ktorých nemeckí fašisti 
považovali za menejcenných. V Banskej 
Štiavnici bola zadržaná rodina MUDr. Arpáda 
Brülla (nové meno Beseda), zubného lekára s 
 manželkou Alžbetou a malým ročným synom 
Jurajom. Z transportu, ktorý bol určený na 
miesto smrti, sa im podarilo utiecť.  
     Kalvária blúdenia bola obrovská, nakoniec 
sa dostali do dediny Cinobaňa, kde ich 
ukrývali miestni občania až do júla 1944. Pre 
obavu, že Nemci zistia, kto ich ukrýva, boli 
prevedení cez  Viničky do časti Cinobanské 
lazy – Handrová k rodine Ondreja a Rozálie 
Spodniakových. To sa už písal august 1944. 
Malý Juraj našiel sestru a brata v deťoch tejto 
rodiny. Ondrej Spodniak bol v partizánskej 
jednotke operujúcej okolo Detvy a doma 
pobudol veľmi málo. Rozália, jeho manželka, 
aj napriek tomu, že hľadali jej manžela, nebála 
sa prichýliť židovskú rodinu Besedových. 
Arpád vedel po francúzsky a mnohokrát robil 
tlmočníka aj pomocníka pre francúzskych 
partizánov operujúcich v tejto časti pod 
vedením partizánskeho veliteľa Reného 
Picarda. Keď Nemci prišli na lazoch o dvoch 
prieskumníkov, ich zúrivosť a hľadanie pocítili 
aj v rodine Spodniakovcov. Psy brechotom 
oznamovali, že k obydliu sa niekto blíži. Vtedy 
Rozália prikázala, aby sa Arpád s Alžbetou išli 
rýchlo skryť do bunkra v stodole. Malý Juraj 
ostal v kolektíve medzi deťmi. Nemec zastrelil 
psa, lebo ho nechcel pustiť ďalej. Potom sa 
začalo vyšetrovanie a hľadanie. Najskôr 
otázky, kde je manžel a potom, kde sú 
partizáni. Prehľadali stodolu, pichali do sena, 
ale úkryt bol zapustený do zeme, a tak 
židovských manželov nenašli. Dni utekali 
v radosti aj strachu, ale predovšetkým vo 
veľkej obeti a úcte, ktorú si vzájomne 
prejavovali tieto rodiny. Malý Juraj mal vtedy 
jeden a pol roka. Písal sa február 1945.  
     Blížil sa koniec vojny. Židovská rodina 
odchádza od svojich záchrancov späť do 
Banskej Štiavnice. Pod srdcom Alžbety, ktorá 
bola v piatom mesiaci tehotenstva, sa zrodil  
 

nový život dcéry Márie, ktorú porodila 
v Banskej Štiavnici.  Po príchode domov bol 
byt rozbitý, vykradnutý, bolo to niečo hrozné. 
Čas hojí rany, ale je aj zdrojom spomínania 
o tom, čo zažili naši starí rodičia, otcovia 
a matky.  Na nič sa nezabudne preto, lebo 
spomienky a informácie odovzdajú svojim 
deťom a každý v nich bude večne živý.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Žijúci syn MUDr. Juraj Beseda (Brüll) prišiel 
spolu s manželkou Hanou hľadať miesto, kde 
ako jeden a polročný prežil kus detstva so 
svojimi rodičmi MUDr. Arpádom a Alžbetou 
Besedovými. Prežili len preto, že ľudia Ondrej 
a Rozália Spodniakovci z cinobanských lazov 
im poskytli úkryt a veľkú lásku, ktorú je človek 
schopný rozdávať. Hoci rodičia Besedoví 
a Spodniakoví sú už dávno „na pravde Božej“, 
zanechali presné informácie spomienok 
deťom.  
     Stretli sa Juraj Beseda a Milan Spodniak – 
jeden z Nového Města nad Metují a druhý 
z obce Cinobaňa. Ich pravda bola rovnaká, 
hľadali sa, aby si uctili pamiatku svojich 
drahých a vzácnych rodičov. A ja, ako 
starostka obce Cinobane, som šťastná, že 
som spoznala ľudí, ktorí stoja za to 
a sľubujem, že odovzdám tento kúsok histórie 
a veľkej pravdy, ktorá sa odohrala pred 65. 
rokmi, svojim deťom, aby sa nikdy nezabudlo 
na rodiny Besedových a Spodniakových.  
 

Ing. Mária Švikruhová,  
starostka obce Cinobaňa        

 

Stretnutie po rokoch: Milan Spodniak so 
sestrou Boženou Žiakovou a MUDr. Juraj 

Beseda s manželkou Hanou 

cintorínov, zapaľovaním sviečok na hroboch 
blízkych, spomienkami na tých, ktorí už nie sú 
medzi nami. Pre veriacich kresťanov sú to aj 
dni modlitieb za duše zosnulých.      
     Sviečky na cintorínoch zapaľujú na znak  
nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva. 
Ľudia už po stáročia spájajú tieto sviatky s 
nádejou na vzkriesenie. Tieto tradície sú aj 
odrazom nášho spoločenského pohybu. 
Vyrástli z duchovných hodnôt spoločnosti, 
v ktorých je skrytá pravdivosť nášho konania, 
v nich je zúročená múdrosť našich predkov, 
v nich sa odrážajú tie najkrajšie humanistické 
ideály spoločnosti. Len prirodzená danosť – 
mať v úcte človeka – pomáha správne chápať 
prežívanie všetkého krásneho, pekného, ale aj 
bolesť a zármutok a významne tak obohacuje 
a napĺňa zmysel života.  
Návšteva cintorína vzbudzovala u všetkých 
našich spoluobčanov na miestach posledného 
odpočinku svojich blízkych dôverný pocit  
 

spolupatričnosti.  
     Zaspomínali si s úctou a láskou na svojich 
najbližších, najdrahších, na rodičov, životných 
partnerov, na svoje deti, bratov, sestry 
a príbuzných. Na všetkých tých, s ktorými sme 
sa rozlúčili dávno, či nedávno, pochopili sme 
ich odchod ako nezvratný príkaz najvyššieho 
zákona prírody.  
     Zaspomínali a vzdali úctu aj tým, čo položili 
svoje životy v Slovenskom národnom povstaní, 
na frontoch druhej svetovej vojny, na tých, čo 
zahynuli v koncentračných táboroch, na 
sovietskych hrdinov, ktorí položili svoje životy 
pri oslobodzovaní našej vlasti.  
     Tu žijeme ako dedičia všetkých zosnulých a 
pokračovatelia ich životov. To nás zaväzuje 
nielen verne strážiť ich odkaz, ale poctivo 
rozvíjať ich úsilie, pokračovať v tom, čo oni už 
nemohli dokončiť. Česť ich svetlej pamiatke. 

 

Jozef Varga      

Opýtali sme sa občanov našej obce:        
AnketaAnketaAnketaAnketa    

Ako sa pripravujete na Vianoce a koľko ste 
ochotní na sviatky minúť tento rok?  
 

Vlasta Bernáthová, dôchodkyňa 
V tomto čase sú moje prípravy na Vianoce už 
v plnom prúde. Pečiem medovníčky a trubičky 
pre svojich blízkych a priateľov, aby som im 
urobila radosť. Darčeky mám už skoro 
nakúpené, ešte mi niečo chýba.   
Stanislav Čop, učiteľ ZŠ: 
Na Vianoce sa pripravujem celý rok, ja sa už 3. 
januára začínam tešiť na tie ďalšie. 
Míňam na ne podľa svojich finančných 
možností, ale asi dosť. Strašne nerád 
nakupujem darčeky, skôr sa vopred 
dohodnem, čo mám kúpiť, ale veľmi rád ich 
dostávam.  
Vlasta Macháčeková, kuchárka ŠJ 
Ja nakupujem už skoro, dakedy aj od leta 
a potom darčeky počkajú. Míňam asi dosť, ale 
vnúčik a deti sú pre mňa prvoradé. Snažím sa 
každému kúpiť to, čo potrebuje. 
Ja darčeky nerada dostávam, radšej ich 
dávam. 
Janka Klinčoková, invalidná dôchodkyňa 
Vianoce mám veľmi rada. Predtým, keď som 
bola ešte v pracovnom pomere, som si zvykla 
nakúpiť darčeky aj pol roka dopredu. Teraz už 
akosi nestíham a kupujem ich na poslednú 
chvíľu. Deti mám už veľké, takže si aj sami 
vyberú darček. Tieto Vianoce budú pre nás 
krajšie aj preto, že nám do rodiny pribudol 
krásny darček – vnúčik Matej a z neho máme 
všetci najväčšiu radosť.   

Pečiem domáce par í žske  r ožky . Cena: 0,28 
€/1 ks Objednávky na č. telefónu 0903/149 166 

týždeň vopred.  
Zuzana Gondeková, Cinobaňa 

 

FANARKA sa stratila! Dňa 13.11.2009 sa 
stratil malý bradáč, sučka z Cinobane, počúva 
na meno FANARA. Ak by ho niekto videl alebo 
našiel, prosím zavolať na č.t. 0918/529432.  
Za nájdenie ODMENA. Beáta Sihelská  
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Napísali ste nám 

Dňa 9.10.2009 sme sa zúčastnili 
akcie „Posedenie s dôchodcami“ pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším. Boli sme veľmi milo 
prekvapení celkovou atmosférou, krásne 
vyzdobenými stolmi, hodnotným kultúrnym 
programom, srdečnosťou obetavých žien 
miestnych organizácií, chutným občerstvením, 
vrúcnymi príhovormi p. starostky, p. kultúrnej 
pracovníčky a p. predsedu ZPOZ-u.  

Cítili sme sa príjemne, dobre nám 
padlo navzájom pospomínať si na mladé časy, 
zabudnúť na každodenné starosti, zaspievať si, 
uvoľniť sa a zasmiať. Jediným nedostatkom, čo 
veľmi rušil túto príjemnú atmosféru, bol hluk, 
ktorý sa ozýval z balkóna. Po čase sme zistili, 
že tam sedeli „návštevníci“, ktorí tam vôbec 
svojim vekom nepatrili! Je na škodu, že 
organizátori tejto krásnej akcie tomuto 
nezabránili.  

Ešte raz veľké ďakujeme obci 
Cinobaňa a miestnym organizáciám za 
príjemne strávené popoludnie. Tešíme sa už 
teraz na stretnutie pri podobnej akcii.  

 

Manželia Korimovci   
 

POSTOJTE NA CESTÁCH A POZERAJTE 
 

Bol krásny, asi posledný letný deň  
v tomto roku. rozhodol som sa využiť tento 
krásny čas na turistickú prechádzku. Mojim 
cieľom bolo viac spoznať okolie Cinobane. 
Prejsť z Hriňovej cez Žihľavu, Hrnčiarky do 
Cinobane. A tak som si zobral turistický výstroj, 
batoh, pribalil trochu dobrej nálady, pevnej vôle 
a túžby po nových zážitkoch.  

Ráno, asi o ôsmej, som vyšiel 
z Hriňovej povedľa lyžiarskeho vleku po zelenej 
turistickej značke do lesa. Na okraji lesa ma 
vyprevádzala veselo poskakujúca veverička, 
ktorej chutili burské oriešky z môjho batoha. 
Čakalo ma prudšie stúpanie hustým lesom. 
Vedľa cesty som obdivoval niekoľko mravenísk 
neďaleko od seba. Akoby tvorili menšie 
mravenčie sídlisko. Chcel som si nazbierať aj 
nejaké hríby, ale bolo veľmi sucho a  nerástli.  

Keď sa mi zdalo, že už idem dlho po 
lese, zrazu som z toho lesa vyšiel a zostal som 
stáť v nemom úžase a pozerať. Predo mnou sa 
zjavila jasným slnkom ožiarená nádherná 
krajina. Videl som domčeky s hospodárstvami. 
Boli nepravidelne rozložené, akoby poukladané 
– dosť od seba vzdialené. Medzi nimi pasienky 
a pásy súkromných políčok. Na lúkach sa pásli 
rôzne domáce zvieratá. Krásny pohľad bol na 
žriebätko voľne sa pasúce pri svojej matke. 
Túto prirodzenú krásu  krajiny dotvárali 
zmiešané ihličnaté a listnaté  stromy, pekné 
jesenným sfarbením listov. Okolie príjemne 
voňalo senom a čerstvo pooranou pôdou na 
neďalekom políčku. Všetko toto pôsobilo na 
mňa veľkým pokojom, slobodou a radosťou. 
Akoby tu bol nový svet. Zastavil som sa pri 
upravenej studničke, aby som sa občerstvil 
studenou vodou, trochu si oddýchol a pokochal 
sa touto nevýslovnou krásou.  
Vtedy som si spomenul, ako som ešte 
začiatkom leta pricestoval lietadlom z návštevy 
u syna zo Škótska. 

 

Na hlavnej železničnej stanici v Bratislave som 
čakal na polnočný rýchlik do Trnavy, kde som 
mal prespať u brata. Okolie stanice bolo tmavé, 
všade špina a smrad. Stále ma otravovali opilci 
a bezdomovci, pýtali peniaze. Ani napiť som sa 
nemal kde, do miestneho bufetu som sa 
neodvážil vstúpiť. Aký je to veľký rozdiel s tým, 
čo som videl teraz.  
Hneď som si spomenul na jeden verš z Biblie 
z knihy proroka Jeremiáša: „Postojte na 
cestách a vidzte, a pýtajte sa po chodníkoch 
veku, ktorá je tá dobrá cesta, a iďte po nej, 
a tak nájdete pokoj svojej duši“.  
Naozaj iba postáť a pozerať. Ďalej som musel 
odbočiť zo značkovaného turistického chodníka 
a pýtať sa na tú správnu cestu. Ľudia tam boli 
zhovorčiví a ochotní. Prešiel som cez vrch 
Dobroč vedľa vysielača až na Žihľavu 
k penziónu „Stará krčma“. Kúsok ďalej som 
obdivoval kaplnku s miestnym cintorínom. 
Fotoaparátom som si urobil aj niekoľko záberov 
domčekov učupených pod lesom. Pozdravil 
som sa aj s chatármi, ktorí si staré usadlosti 
prerobili na honosné chaty. Táto krajina musí 
byť iste krásna aj v zime, keď napadne sneh. 
Ďalej som zostupoval cez les, až som vyšiel 
v osade Hrnčiarky. Sadol som si pri kríži na 
lavičku a znovu sa mi naskytol ten krásny 
pohľad na domčeky posadené v doline medzi 
lesom. Sledoval som obyvateľov zaujatých 
svojou prácou. Nad autobusovou zastávkou 
som sa občerstvil  vodou z miestnej studničky.  

Z osady Hrnčiarky som po turistickom 
chodníku prešiel na vrch Strieborná. Hoci 
z vrcholu nie je dobrý výhľad, zato pri zostupe 
na rúbanisku zarastenom malinami sa predo 
mnou zjavila panoráma krajiny  s výhľadom na 
Katarínsku Hutu, Cinobaňu až po Kalinovo. 
Chcel som si urobiť zábery na túto nádhernú 
krajinu. Avšak batérie vo fotoaparáte ma zradili. 
Nevadí. Aspoň mám dôvod sa sem ešte vrátiť. 
Zo Striebornej som zišiel dolu k chate Lovinka 
a dolinou do Lovinobane, lebo odtiaľ som mal 
skôr prípoj na Zvolen a do Prievidze.  
Aj keď dosť unavený, ale plný krásnych dojmov 
a zážitkov, som vo vlaku ďakoval Pánu Bohu za 
tento krásny a šťastne prežitý deň.   

Náš život je taký uponáhľaný. Preto 
si nájdime čas, postojme a pozerajme okolo 
seba. Na tú prekrásnu prírodu okolo nás. Často 
ani nevieme, aká vzácna krajina je tu pri nás. Aj 
tieto osady - Žihľava a Hrnčiarky patria do 
chotáru obce Cinobaňa.  

Nedávno sme chodili na cintoríny 
a postáli sme v tichej spomienke na tých, ktorí 
už nie sú medzi nami. Zastavme sa 
a spomeňme si aj na tých našich blížnych, ktorí 
tu žijú s nami. Vypočujme ich, potešme. Ak je to 
možné, zoberme ich do tejto nádhernej prírody. 
Veď to je ako balzam na dušu pri 
každodenných starostiach a trápeniach. Život 
v tejto dobe nie je vôbec ľahký. Ale jeho kvalita 
záleží aj od nás. Preto rozdávajme lásku 
a radosť okolo nás.  
Blížia sa Vianoce – sviatky pokoja, lásky, 
radosti a nádeje. Zastavme sa, pozerajme, 
pýtajme sa na tú dobrú cestu a poďme po nej, 
aby sme našli pokoj pre svoju dušu.  
Prajem všetkým predstaviteľom obecného 
         
 

zastupiteľstva, redakčnej rade Občasníka, ale 
aj všetkým občanom Cinobane a okolia, aj 
čitateľom Cinobanského občasníka pokojné 
a veselé prežitie vianočných sviatkov 
a v novom roku všetkým veľa zdravia 
a úspechov v živote.  

 

Ing. Ondrej Lauko, Prievidza  
 

Vážená pan i  s ta rostko.  
 

Asi si vzpomenete na naši návštevu 
u Vás 30.9.2009, hlavně s ohledem na její účel. 
Pro nás bylo setkání s Vámi i s občany vaší 
obce nezapomenutelným zážitkem. Jen ve 
skrytu duše jsme doufali, že se nám podaří 
poodhalit neco z historie staré 65 let. První dík 
patří Vám za nevšední ochotu, se kterou jste se 
nás ujala a Vaše úsilí nás dovedlo k paní 
Sujové. Druhé poděkování patří této stařence, 
která nás nejen velmi mile přijala, ale i díky své 
paměti si vspomenula na tu správnou rodinu 
Spodniakových. Pohostila nás výbornou 
kávičkou a navíc nám ukázala své nádherné 
výšivky. Třetí veliké poděkování pak patŕí panu 
Jožovi Sujovi a Milanu Spodniakovi, kteŕí 
objetovali prakticky celý den proto, aby s námi 
jely na Lazy, ukázali nám nejen stavení, kde se 
rodiče s malým Ďurkom skrývali, ale i nádhernú 
krajinu, kterou bychom nikdy bez nich 
nenavštívili. Proste bychom tam netrefili. Velmi 
milé bylo i naše setkání s paní Boženou 
Žiakovou, sestrou pana Spodniaka ve Velké 
Vsi. Po setkání se sourozenci Spodniakovými 
jsme měli pocit, jako by se naše rodina 
rozrostla o další členy. Cestou jsme skončili na 
hřbitově v Cinobani u hrobu manželů Ondreje a 
Rozálie (Aloisie) Spodniakových, kterým 
dodatočne patřilo naše největší poděkování a 
obdiv za jejich statečnost. Jenom díky jim mohli 
rodiče Arpad a Alžbeta Besedovi vychovat dvě 
deti a prožít další léta v klidu již jenom se 
vzpomínkou na utrpení během války. A jenom 
díky jim, jsme my mohli vychovat tři syny, kteŕí 
nás na začátku pŕíštiho roku poteší čtvrtou 
vnučkou. Myslíme, že se na místa ve vaši obci 
v budoucnu s někým z potomků vrátíme, aby 
videli na vlastní oči nejen krásný kout 
Slovenska, ale i místa, která byla plná strachu a 
obětavosti.  

Vážená pani starostko, jak jsme měli 
možnost Vás poznat během vlastně pár desítek 
minut, tak jste získala náš obdiv jako 
prědstavitelka obce a to za Vaši ochotu a 
vstřícnost, úžasné jednání s občany a úctu ke 
starým lidem. Na druhé strane jsme si připadali 
jako v jiném světě, když jsme měli možnost 
poznat vztahy mezi lidmi, kde je každý „teta“ a 
„ujo“ a již jenom tato oslovení nedovolí, aby byli 
k sobé hrubí. Jisté každodenní život přináší 
konflikty a nedorozumění, ale my jsme se loučili 
s vaší obcí jako s místem, kde civilizace na 
medzilidských vztazích ještě nezanechala velké 
stopy. Přejeme občanům Cinobane, aby jim 
dlouho a ve zdraví vládla starostka, kterou jim 
mohou ostatní závidět a Vám přejeme, aby ste 
mohla řešit jen samé pŕíjemné záležitosti svých 
občanů, kteŕí jsou potomky takových osobností, 
jako byli Ondrej a Rozália Spodniakovi.  
 

S pozdravom a velkým poděkováním  
Hana a Juraj Besedovi    
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Spoločenská rubrika 

J u b i l a n t i  
 

 

 

V mesiacoch november a december sa 
dožívajú životných jubileí 

 

 Ružena ŠULEKOVÁ         (Cinobaňa) 
 Pavol HRNČIAR        (Cinobaňa) 
 Jozef IVANIČ     (Kat. Huta) 
 Mária STRAPKOVÁ         (Cinobaňa) 
 Marta KLINČOKOVÁ       (Maša) 
 Margita GOMBALOVÁ     (Hrnčiarky) 
 Mária TEPLANOVÁ          (Cinobaňa) 
 Anna PODHORCOVÁ       (Cinobaňa) 
 Emília HAZUCHOVÁ (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 
 

 

 

Mária Spišiaková  
Zuzana Kováčová  
 

Česť Vašej pamiatke ! 
 

      NN aa rr oo dd ii ll ii   ss aa   
 

Matej Klinčok 
Timotey Deme 

Samuel Šalamon  

ŠŠ  PP  OO  RR  TT  

 V mesiaci október uzavreli manželstvo 
 
 

     Mgr. Monika Tepalová a Igor Poliačik 
 

 

   Nech si Vás láska objíma po všetky roky spolu. 
        Nech život obom nehu dá a vloží šťastie do rúk. 

 

Novomanželom gratulujeme  
 

FFFFFFFFaaaaaaaarrrrrrrrsssssssskkkkkkkkéééééééé                oooooooozzzzzzzznnnnnnnnaaaaaaaammmmmmmmyyyyyyyy        
 

SLUŽBY BOŽIE A SVÄTÉ OMŠE 
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 

 Služby Božie v Evanjelickom augsburského vyznania 
chráme Božom v Cinobani počas vianočných 
sviatkov budú odbavené nasledovne: 
 

24.12.2009 – Štedrý večer o 15.30 hod. 
Na Štedrý deň bude Slovenský rozhlas o 17.00 hod. 
vysielať Evanjelické služby Božie z evanjelického 
kostola v Cinobani. Prípadná zmena vysielacieho 
času bude vopred oznámená v kostole.     
25.12.2009 – 1.slávnosť Vianočná o 10.00 hod. 
26.12.2009 – 2.slávnosť Vianočná o 10.00 hod. a v  
 

 rámci Služieb Božích bude prislúžená Sviatosť večere Pánovej. 
31.12.2009 – Starý rok – Silvester o 16.00 hod. 
1.1.2010 – Novoročné služby Božie o 10.00 hod. 
 

Sväté omše počas vianočných sviatkov budú odslúžené v katolíckej farnosti 
Cinobaňa nasledovne:  
  
19.12.2009 – Spoločná svätá spoveď v Cinobani od 9.30 do 11.30 hod., v Katarínskej 
Hute 9.30 – 11.30 hod.  
24.12.2009 – Svätá omša – Katarínska Huta – 8.00 hod 
Polnočná svätá omša   – Katarínska Huta – 24.00 hod.  
25.12.2009 – Narodenie Pána – Cinobaňa– 9.00 hod., Katarínska Huta – 11.00 hod.  
26.12.2009 – Štefan, prvý mučeník – Cinobaňa –- 9.00 hod.,  
Katarínska Huta – 11.00 hod. 
27.12.2009 – Svätá omša – Cinobaňa – 9.00 hod., Katarínska Huta – 11.00 hod.  
31.12.2009 – Svätá omša – Katarínska Huta – 15.30 hod. 
1.1.2010 – Nový rok  – Cinobaňa – 9.00 hod., Katarínska Huta – 11.00 hod.  
3.1.2010 – Svätá omša – Katarínska Huta – 9.00 hod., Cinobaňa – 11.00 hod.   
4.1.2010 – od 9.00 hod. posviacka domov   
5.1.2010 – od 9.00 hod. posviacka domov   
6.1.2010 – Zjavenie Pána– Traja králi –  
Katarínska Huta – 9.00 hod.  
Cinobaňa – 11.00 hod.  
 

PPoožžeehhnnaannéé  aa    
ppookkoojjnnéé    
vviiaannooččnnéé  ssvviiaattkkyy!!  
 

V období medzi vianočnými 
sviatkami a Silvestrom sú ľudia 
„obžratí“ a zlenivení.  

Nakoľko je to obdobie dovoleniek a nuda 
z ponúkaných televíznych programov je veľká, 
Obecný úrad v Cinobani v spolupráci s KST 
„Lampáš“ Lučenec pripravil pre vás  netradičné 
spestrenie v podobe 3. ročníka turistickej akcie  
 

C i n o b a n s k 	  b l u d � rC i n o b a n s k 	  b l u d � rC i n o b a n s k 	  b l u d � rC i n o b a n s k 	  b l u d � r ....     
 

Akcia sa uskutoční v nedeľu 27.decembra 2009, 
odchod spred Kultúrneho domu v Cinobani je 
o 7.30 hod.  
Pripravili sme pre vás tri trasy vedúce lazníckymi 
satelitmi Cinobane: 
1.Cinobaňa – Šutova jama – Prieraz – Hrnčiarky – 
Sebeniná –Strieborná –Cinobaňa. (20 km) 
2. Cinobaňa – Šutova jama – Prieraz – Hrnčiarky 
(10 km) 
3. Hrnčiarky – Sebeniná –Strieborná –Cinobaňa 
(10 km) 
Pre milovníkov prírody, ktorí chcú absolvovať 
trasu 2 a 3 s konečným, príp. nástupným miestom 
na Hrnčiarkach, obec zabezpečí dopravu.  
Bližšie informácie: Julo Jarábek, 0907/351281 
 

FUTBAL  
 

Ako sa umiestnili naše futbalové mužstvá po 
jesennej časti : 
„A“ mužstvo prezimuje na 8. mieste V. ligy, keď 
z 13 zápasov má 18 bodov, skóre 30:29. 
Dorastenci sa v I. triede umiestnili na 4. mieste, 
keď z 8 zápasov získali 10 bodov, skóre 19:12. 
Žiaci obsadili v I. triede 3. miesto, keď z 12 – ich 
zápasov získali 28 bodov, skóre 53:20. 
 

Mgr. Vladimír Dubravec   ww ww ww .. cc ii nn oo bb aa nn aa .. ss kk   


