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Priznávam sa, nie som vyznávačom takýchto zvykov. Uznávam dobré 
zvyky, zbližujúce ľudí, jednako cennejší mi je prirodzený úprimný 
postoj, vnútorné presvedčenie, nepodopierané barličkami zvykov, ale 
napríklad správnou výchovou rešpektovať iných ľudí, správať sa k nim 
priateľsky. Áno, čim je nás pod slnkom viac, tým sme si bližšie, či si to 
uvedomujeme alebo nie. Tým je väčšia aj naša zodpovednosť za seba 
aj za druhých ľudí. 
Navonok však na prahu nového roka si väčšina z nás kladie nové 
predsavzatia, vytyčujeme si nové úlohy a ciele. Sľubujeme si, že sa 
„polepšíme“. Možno to spôsobili Vianoce, ktoré svojím 
neopakovateľným čarom, svojou jedinečnou atmosférou vstúpili do 
nášho vedomia (ba i svedomia), že sme sa na chvíľu zamysleli nad 
sebou. Hodiny odbíjajúce spolu s polnocou starý rok nás donútili 
bilancovať nielen úroveň našich pracovných výsledkov, ale aj to, ako 
sme hospodárili s časom, koľko vzácnych a užitočných chvíľ sme 
strávili (či nestrávili) v kruhu svojich najbližších. A tiež, či sme naším 
správaním alebo vyjadrovaním neublížili práve tomu, kto nám v živote 
najviac pomohol. Lebo, ako všetci dobre vieme, slovom možno nielen 
pohladkať, ale aj hlboko poraniť. 
Hovorí sa, že umenie človeka zušľachťuje, pôsobí na jeho emócie, učí 
ho nielen vnímať, ale i rozdávať dobro. A medzi takýto druh „umenia“ 
patrí i schopnosť kultivovane jednať s ľuďmi. 
Už je to raz tak. Niekto má talent na hudbu, iný vyniká v športe, ďalší 
ovláda niekoľko cudzích jazykov. No každodenná prax a život nás, žiaľ, 
presviedča o tom, že ani ten, ktorý ovláda niekoľko jazykov, nevie sa 
niekedy primerane „dorozumieť“ medzi ľuďmi, hovoriacimi jeho 
materinskou rečou. Umeniu sa dá priučiť. Teda dá sa priučiť (a vo 
vlastnom záujme by sa mal o to snažiť každý) aj správne komunikovať 
s ľuďmi. Nezneužívať hlavný cieľ (a svoje postavenie) komunikácie, 
ktorým je prenos informácií, na príležitosť ako znevážiť, potupiť 
priameho účastníka rozhovoru, alebo subjektívnymi výrokmi naštrbiť 
dobré meno ďalšej neprítomnej osoby. 
Toto všetko – morálka i umenie – je zároveň predpokladom k otvorenej 
a kultivovanej komunikácii, predpokladom vytvorenia dobrých a trvalých 
medziľudských vzťahov v rámci obecného spoločenstva. 
Vzťahov, ktoré prinášajú  tvorivú atmosféru vo všetkých oblastiach, ako 
aj radosť a šťastie do nášho života. Vzťahov, ktoré nás netrápia, ale 
naopak – pozitívne formujú a obohacujú každého z nás. 

Jozef Varga 

 

ÚÚ  VV  OO  DD  NN  ÍÍ   KK     
 

Slovo k súčasníkom  
alebo   

Umenie dorozumieť sa 
 

Venovať sa dôležitým otázkam medziľudských 
vzťahov na prahu dňa, tobôž roka, je vždy 
cennejšie, ako veľké, vzletné, vznešené 
predsavzatia, ktoré vlastne ani nemyslíme 
vážne. Vyslovujeme ich zo zvyku, formálne, 
keďže  sa to tak patrí v prvých dňoch roka.    
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Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Cinobaňa 

a 
Obec Cinobaňa zastúpená starostkou obce  

Ing. Máriou Švikruhovou 
 

Vás srdečne pozýva na Vás srdečne pozýva na Vás srdečne pozýva na Vás srdečne pozýva na     
    

spomienkové oslavy kladenia kytice pri 
pamätníku padlých hrdinov v Cinobani 

pri príležitosti 62. výročia62. výročia62. výročia62. výročia oslobodenia našej 
obce. 

Oslavy sa uskutočnia   
    

26. januára 200726. januára 200726. januára 200726. januára 2007 o o o o    15.30 hod.15.30 hod.15.30 hod.15.30 hod.    
 

222000000777   

Detská fašiangová 
diskotéka 

 

Pre deti od 6 rokov. 
 

Kde ?   Kultúrny dom v Cinobani 
 

Kedy ?  27. januára 2007  
o 15.00 hod. 

 

Zábava, občerstvenie, 
žrebovanie lístkov v tombole. 

 

Tešíme sa na Vás !!! 
 

Vstupné 10,- Sk 
 

Organizátor: 
Kultúrny dom Cinobaňa 
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Pohľad do minulosti obce - 8. časť  
Roľníci v dedine lepším obrábaním viac z pôdy vyťažili, ale na lepší život 
to nestačilo. Ľudí v dedine pribudlo a pôdy nie. Pôda , ktorá sa dedičstvom 
drobila (pribúdalo malých vlastníkov pôdy), ich nestačila živiť. Preto 
začiatkom 20. storočia mnohí obyvatelia z dediny odišli za prácou do 
cudziny, najmä do USA a do Kanady.  
V dedina sa chovalo veľa kráv. Aj malí roľníci si chovali kravičku. Cez leto 
ju živili pasením a na zimu si nachystali pre ňu seno. V tej dobe takíto 
chovatelia zužitkovali všetky plochy okolo ciest, jarkov, v lesoch pasením 
alebo vykášaním. Takmer každá domácnosť si na zimu vykŕmila prasa 
a chovala hydinu. Pomáhali si ako vedeli a mohli.   
Žiada sa ešte napísať o evanjelickom cirkevnom zbore v obci, koncom 19. 
a začiatkom 20. storočia.  
Po zrušení poddanstva v roku 1848 boli desiatky pre cirkev zrušené. 
Cirkev si však musela svojho farára, rechtora, ľudovú školu, budovy a pod. 
aj naďalej vydržiavať. Farár, rektor dostali do užívania ornú pôdu, lúku. 
Cirkevníci im navozili zo spoločného lesa drevo na kúrenie, robili „zosyp“ 
obilia a dávali im dary, či už v naturáliách alebo peniazoch. Za krsty, 
sobáše, pohreby im zaplatili.  

 Okrem toho cirkevný zbor (konvent) vyrubil pre každú domácnosť podľa 
„duší“ , majetku cirkevnú daň. Cirkevný zbor okrem farára a rektora viedol 
„kurátor“ (starší zboru), kostolník a cirkevný dozorca. Volil ich konvent 
zložený z presbyterov z radov starších vážených cirkevníkov. Cirkevnú 
daň chodili vyberať po domoch kurátor s kostolníkom a viedli o tom 
účtovné knihy. Cirkevný zbor v Cinobani patril do Zvolenského seniorátu 
a západného dištriktu na čele s biskupom. O všetkých dôležitých 
a zásadných otázkach v zbore rozhodoval konvent zboru. Bola to veľmi 
dobre vyriešená, demokratická samospráva zborov v cirkvi, ktorá sa dobre 
osvedčila.  
Zaujímavosťou zboru v Cinobani bol zvonár – slepec Ján Palik. Túto prácu 
spojenú s ťahaním mechov v kostole robil asi 60 rokov (po celý život). 
Potrafil do hociktorého domu, stačilo mu, keď v ňom bol raz. Zaujímavé pri 
ňom bolo aj to, že vedel odhadnúť, koľko je asi hodín.  

Zdroj: Pavel ČOMAJ,  
 

Cinobaňa – Pohľad do minulosti obce, 1279-1918 (štúdie), 
                                    Cinobaňa 2001 

Pokračovanie v budúcom čísle. 

PEČENIE MEDOVNÍČKOV 
 

Členky Miestnej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých v Cinobani 
sa  stretli v priestoroch klubu dôchodcov 
v Cinobani, aby napiekli a vyzdobili 
medovníčky, ktoré rozdali svojim členom 
z príležitosti blížiacich sa vianočných 
sviatkov. Je to tradícia, ktorú členky MO 
SZZP dodržujú už roky. V predvianočnej 
atmosfére pri vianočných koledách im išla 
práca od ruky a krásne sladké dielka potešili 
obdarovaných. 
 

KREHKÉ VIANOČNÉ OBLÁTKY 
 

Najkrajším darom vianočných sviatkov je 
láska. Je najsilnejším citom, dokáže hory 
prenášať, ale zároveň je krehká ako 
vianočná oblátka. S týmto krehkým darom 
a zároveň silným posolstvom Vianoc zvonili 
členky Miestneho spolku Slovenského 
červeného kríža pri bránach starších 
a chorých spoluobčanov, aby ich obdarovali 
krehkými vlastnoručne upečenými oblátkami 
a šťavnatým ovocím.  
 

VIANOČNÉ BALÍČKY PRE DETI 
SOCIÁLNE SLABŠÍCH  
 

Na tretiu adventnú nedeľu pripravili 
Spoločenské centrum 3Pé, Bratská 
jednota baptistov z Lučenca, Michal 
Marko, mladí ľudia z Občianskeho 
združenia Black & White  a KVOZ ROMA 
Cinobaňa kultúrne podujatie, v ktorom 
zazneli oslavné piesne a básne, ale aj tóny 
modernej hudby. V  závere podujatia 
rozdávali vianočné darčeky pre deti zo 
sociálne slabších rodín v obci. Darčeky pre 
ne nakúpili a krásne zabalili rodiny 
v Nemecku. Na balíčkoch bola starostlivo 
označená veková kategória a to, či je obsah 
určený pre dievča alebo pre chlapca.  
Vďaka, obdiv a uznanie patrí všetkým, ktorí 
sa angažujú v týchto spoločenských 
organizáciách a v zhone všedných dní 
nezabúdajú na svojich spoluobčanov. V ich 
práci pretrváva posolstvo Vianoc po celý rok.  
 

 

    

Ohliadnutie sa za uplynulým mesiacomOhliadnutie sa za uplynulým mesiacomOhliadnutie sa za uplynulým mesiacomOhliadnutie sa za uplynulým mesiacom    
 

PROGRAM SLOVENSKÉ VIANOCE 
 

Na Mikuláša sa v Kultúrnom dome Cinobaňa 
konalo kultúrne podujatie pod názvom 
„Slovenské Vianoce“. V programe vystúpili 
deti zo ZŠ s MŠ Cinobaňa, skupina Black & 
White a Doktor Berger s programom „Piesne 
Gejzu Dusíka“. Je smutné, že napriek snahe 
účinkujúcich a ich srdečnému vystúpeniu 
tlieskala v sále KD len hŕstka divákov.  
 

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 
 

S podobným „záujmom“ zo strany občanov 
obce sa stretli aj organizátori Silvestrovskej 
zábavy.  Napriek dobrej organizácii a snahe 
členov výboru SZ PFB, výbornej hudbe, 
bohatej tombole a nízkej cene vstupného bol 
záujem minimálny.  
 

Neviem, či sme už takí nároční alebo leniví. 
Akákoľvek snaha ktoréhokoľvek organizátora 
sa stretá s ignorovaním, nezáujmom 
a neochotou, či už je to kultúrne alebo 
športové podujatie. Príčinu tohto stavu vidím 
v nás. Česť výnimkám!  
Žiadne podujatie sa však  bez ľudí robiť nedá! 
A to už nevravím o nesmiernom sklamaní 
organizátora, keď niekoľkotýždňové prípravy 
vyjdú nazmar a účinkujúcich, ktorí často vo 
svojom voľnom čase ochotne vystúpia 
s programom nemá za ich snahu ani kto 
zatlieskať.  
Skúsme si k svojim novoročným 
predsavzatiam pridať ešte aspoň jedno. 
Nepodceňovať druhých, nehodnotiť ľudí 
vopred, otvoriť svoje srdcia a mysle niečomu 
novému. Chcieť nové spoznať, chcieť 
rozširovať svoje obzory, z mála vytvoriť veľa 
a nezištne pomôcť. Milovať, vážiť a ctiť si 
seba, svojich blízkych, priateľov, 
spoluobčanov.  Mať rád svoju obec, chrániť si 
ju a zveľaďovať. Veď kultúrna úroveň našej 
obce nezávisí len od jedného človeka. Je to 
vizitka nás všetkých, naše renomé. A tak nás 
vníma aj okolitý svet.  

Silvia Očovanová     
 

VVVV    á ž e n í     oá ž e n í     oá ž e n í     oá ž e n í     o    b č ab č ab č ab č a    n i an i an i an i a    
 

V prvom rade sa Vám chcem 
všetkým, ktorí ste mi dali 
dôveru a zvolili ste ma za 
starostku obce zo srdca 
poďakovať. Mám pocit, že ste 
rozmýšľali, zvažovali 
a vyberali. Vzájomne sa 
potrebujeme a verím, že si 
budeme pomáhať, vážiť sa, ctiť 
a tešiť sa spoločne z každého 
úspechu. Naša obec bude taká, 
akí budeme my. 
Zároveň mi dovoľte, aby som 
všetkým občanom obce zaželala 
do nového roka 2007 zdravie, 
pokoj v rodinách, lásku, šťastie 
a splnenie túžob a predsavzatí. 
Je dosť času a príležitostí na to, 
aby sme sa prejavili ako ľudia, 
ktorí vidia a cítia. Rok sa míňa 
s rokom a je len konštatovanie, 
že čas rýchlo uteká a my sa 
snažíme pochopiť a nasledovať 
rýchle zmeny a situácie. 
Prispôsobujeme sa, zabúdame 
na priority života o ľudskom 
cite a morálke. Mnohokrát 
dávame priestor pre zlo, hoci 
verím, že dobra je ešte stále 
dostatok, len je potrebné ho 
podporovať, ukazovať a žiť 
s ním. Priestor je pre každého 
a vzájomným darom nech je pre 
nás všetkých úsmev, pozdrav 
a konanie hodné človeka.   
 

Ing. Mária Švikruhová  
Starostka obce Cinobaňa 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 

www.cinobana.sk 

ÚHRADA MIESTNYCH DANÍ 
 

� Daň za psa je potrebné uhradiť do 31.januára 2007. 
� Poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 
30. marca 2007.  
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu na osobu a rok 
je 120,– Sk. 
Občania, ktorí neseparovali odpad, budú platiť 
 o 30,– Sk na osobu a rok viac! 
� Daň z nehnuteľností za rok 2007 sa  platí do 
31.05.20007. 

 

»POZOR – nahlásili ste zmeny do 31.januára 2007?!«  
- Ak ste kúpili, predali, alebo darovali nehnuteľnosť. 
- Ak ste sa presťahovali na inú adresu. 
- Nezabudli ste doniesť potvrdenie potrebné 

k priznaniu úľavy za komunálne odpady? Napr. 
pracujete v zahraničí, navštevujete školu ( pobyt na 
internáte ), alebo sa zdržiavate z akéhokoľvek dôvodu 
mimo trvalého bydliska. 

 

Tým občanom, ktorí si nesplnia nahlasovaciu povinnosť 
do vyššie uvedeného termínu, nebudú priznané úľavy! 

Prvé pracovné zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2007 

 

31. januára 2007 o 16.30 hod. v zasadačke KD Cinobaňa  
 

Ján Kiapeš 
Jozef Melicher 
MUDr. Elena Kupcová 
Igor Balkovský 
Karol Bittner 

Oľga Gabľasová 
Viera Deáková 
Zuzana Hadbavná 
Ing. Juraj Andrášik 

NOVOZVOLENÍ POSLANCI OBECNÉHO  
ZASTUPITEĽSTVA: 

 

Novozvolení poslanci OZ ďakujú občanom 
obce za vyjadrenú dôveru. Prácou  a plnením si 
povinností sa budú snažiť svojich voličov 
nesklamať.   

Uznesenie č. 7/2006 z prvého slávnostného 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Cinobani,  
ktoré sa konalo dňa 28.12.2006 v zasadačke KD 

v Cinobani 
 

Obecné zastupiteľstvo v Cinobani  
 

A. Berie na vedomie 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce 
3. druhé pracovné zasadnutie OZ dňa 31.1.2007 o 16.30 

hod. 
 

B. Konštatuje, že 
1. novozvolená starostka obce Ing. Švikruhová Mária, zložila 

zákonom predpísaný sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva 
- kandidát na poslanca OZ MUDr. Kupcová zloží predpísaný 
sľub 31.1.2007, z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti na 
zasadnutí OZ. 
3. zástupca starostu nebol zvolený 
 

C. Zriaďuje 
1. komisie OZ 
finančnú a správy majetku 
stavebnú a životného prostredia 
kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a verejného poriadku 
 

D. Volí 
1. predsedu komisie finančnej a správy majetku 
p. Gabľasová Oľga 
2. predsedu komisie stavebnej a životného prostredia  
p. Kiapeš Ján 
3. predsedu komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu 

a verejného poriadku 
p. Melicher Jozef 
 

E. Schvaľuje 
1. mandátovú a volebnú komisiu v zložení 
Balkovský Igor, Hadbavná Zuzana, Bittner Karol 
2. návrhovú komisiu v zložení 
Balkovský Igor, Hadbavná Zuzana, Bittner Karol 
3. plat starostu obce v zmysle zákona 253/94Z.z. 

a následných zmien 
4. uznesenie č.7/2006 

 

F. Neschvaľuje 
1. zriadenie obecnej rady 

 

G. Ukladá 
1. predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrhy na členov 
komisií OZ 

 

H. Doporučuje 
  starostovi obce 

1. posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce 
 

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V LUČENCI 
STÁLE PRACOVISKO POLTÁR 

ŽELEZNIČNÁ 9 POLTÁR 
 

Stránkové dni a úradné hodiny: 
Pondelok:  8.00 – 12.00 hod. – 13.00 – 15.00 hod. 
Streda:    8.00 – 12.00 hod. – 13.00 – 16.00 hod. 
Piatok:   8.00 – 12.00 hod. 
 

SPRÁVA KATASTRA POLTÁR 
 

Stránkové dni a úradné hodiny: 
Pondelok:  8.00 – 12.00 hod. – 13.00 – 15.00 hod. 
Streda:    8.00 – 12.00 hod. – 13.00 – 16.30 hod. 
Piatok:   8.00 – 12.00 hod. 
 

DAŇOVÝ ÚRAD LUČENEC 
PRACOVISKO POLTÁR 

 

Stránkové dni a úradné hodiny: 
Pondelok:  8.00 – 12.00 hod. 
Streda:    8.00 – 12.00 hod. – 13.00 – 17.00 hod. 
Piatok:   8.00 – 12.00 hod. 
 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY LUČENEC 
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO POLTÁR 

 

Stránkové dni a úradné hodiny: 
Pondelok:  8.00 – 12.00 hod. – 13.00 – 15.00 hod. 
Utorok:    8.00 – 12.00 hod. – 13.00 – 15.00 hod.  
Streda:    8.00 – 12.00 hod. – 13.00 – 17.00 hod. 
Štvrtok:    8.00 – 12.00 hod. – 13.00 – 15.00 hod.  
Piatok:   8.00 – 12.00 hod. 
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Perličkou je, že v úvode stretnutia bola 
lopta na ihrisko hodená z lietadla.“ 
 

Jarné a jesenné futbalové sezóny sa 
striedali s letným oddychom, či zimnými 
sústredeniami. A čas plynul veľmi 
rýchlo. Víťazstvá, prehry, remízy. 
Chlapci - hráči, z ktorých  sú dnes starí 
otcovia – Jozef Levčík, Ladislav 
Bernáth,  Ivan Hauer, Ján Korim, bratia 
Hriňovci, Ján Borovička, Ivan Vlček či 
Oliver Tóth si majú pri stretnutí 
s trénerom čo povedať. Ich mená aj dnes 
počuť na tréningoch, či zápasoch. Patria 
však ich nasledovníkom – synom, 
vnukom.   
Tréner Evald Kantorák zanechal po sebe 
veľký kus práce, ktorá do histórie 
cinobanského športu zapustila pevné 
korene ako tráva na futbalovom ihrisku. 
Je to odkaz, ktorý treba udržovať. 
Neušliapať ho, ale dodávať mu silu 
v podobe nových talentov, hrdých 
a čestných hráčov, spravodlivých 
trénerov a obetavých funkcionárov.  
Pán tréner Evald Kantorák je človek, 
ktorému sa  aj napriek veľkým životným 
skúškam a ranám nepodlomili kolená. Je 
stále oporou pre svoju rodinu, posilou 
a záštitou Cinobanského športového 
klubu a hrdým občanom našej obce.   
 

V závere ďakujem pánu Kantorákovi, že 
mi dovolil nahliadnuť do svojho 
súkromia. Poskytol mi veľa 
inšpirujúcich informácií pre napísanie 
tohto článku.  
Za celú redakčnú radu, aj za našich 
čitateľov, mu do ďalších rokov života zo 
srdca prajem veľa zdravia, lásky, 
pochopenia, radosti. Aby ho neopúšťal 
životný optimizmus a aj v tých 
najťažších chvíľach nachádzal silu a 
energiu, ktorú on roky dodával druhým.  

 
Silvia Očovanová 

Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...    

Perličkou je, akým spôsobom sme 
cestovali na Spartakiádu v roku 1955. 
Viezli nás v nákladných vozňoch, 
v ktorých bola na dlážke rozložená 
slama. Úroveň organizácie tohto 
podujatia sa však rokmi zvyšovala. Na 
prvých ročníkoch som bol sám 
cvičencom. Neskôr som cestoval do 
Prahy ako výchovný dozor.“  
Práca s mladou generáciou ho spojila aj 
so životnou družkou, manželkou Lýdiou.  
Pán Kantorák sa venoval viacerým 
športom, ale prím v jeho živote hral vždy 
futbal. A práve o ňom vie rozprávať hoci 
aj hodiny.  
„Prvé podnety a návrhy na založenie 
futbalového oddielu vyšli z Cinobanskej 
Maše, kde sa zrodil prvý organizovaný 
futbalový klub v Cinobani. Jeho činnosť 
začala rokom 1919 pod názvom -
Cinobanský telocvičný klub. Šport 
a futbal však v tej dobe nebol 
podporovaný. Existenciu Cinobanského 
športového klubu by sme mohli datovať 
asi od roku 1921, kedy v obci vzniká 
KSČ a s ňou RTJ – Robotnícka 
telovýchovná jednota. 
5. augusta 1929 sa konala zakladajúca 
schôdza Cinobanského športového 
klubu.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V čiernobielych dresoch hájili 
cinobanskí hráči farby obce na mnohých 
zápasoch v obci , ale aj mimo nej. 
Priateľské zápasy si zahrali aj 
medzinárodnej úrovni v Poľsku alebo 
v Maďarsku.  
„ Ihrisko v Cinobani má ligové rozmery. 
Stavalo sa svojpomocne. Pri prácach 
veľa pomohli aj ruskí vojaci. Prvý zápas 
na ňom hrali naši chlapci s hráčmi 
z Banskej Bystrice.          

Celý svoj život zasvätil jednému – 
športu, pohybu, telesnej zdatnosti. Je 
telom aj dušou futbalista. Jeho nohy na 
futbalových ihriskách nabehali stovky 
kilometrov. Rokmi, keď už nemali takú 
rýchlosť a kondičku, vštepoval lásku 
k tomuto športu mladej generácii. Učil 
ich disciplíne, taktike boja, pravidlám 
hry. Bol často prísny, stál si za slovom, 
a práve preto získal rešpekt a úctu. Život 
však rád zamieša karty a aj keď pánu 
Evaldovi Kantorákovi ukázal červenú 
a prinútil ho zasadnúť na lavičku 
pozorovateľa, on sa so svojim údelom 
nezmieril.  

Stále je 
aktívnym 
funkcioná -
rom 
Futbalo-
vého 
oddielu 
Cinoban-
ského 
športového 
klubu.    

Futbal začal hrať ako malý chlapec 
a bieločierna lopta mu učarovala. Stala 
sa preňho láskou na celý život. Už 
vtedy začal kráčať po stopách svojho 
otca. Jeho odkaz viesť cinobanský 
futbal splnil do bodky. Zaoberá sa ním 
už 57 rokov. Hral za dorast, za „A“ 
mužstvo, neskôr sa stal funkcionárom 
a trénerom.   
Po skončení strednej školy pracoval 
ako učiteľ slovenčiny a telesnej 
výchovy. Jeho prvé pôsobisko bolo 
Nový svet pri Detvianskej Hute. 
Keďže hral a trénoval v Cinobani, 
často mal v nohách 12 km  na bicykli, 
na lyžiach alebo pešo. Pre zlé 
podmienky ho preložili na Látky. 
Láska k rodnej Katarínskej Hute však 
zvíťazila a po absolvovaní vojenčiny 
sa natrvalo usadil vo svojom rodisku. 
Stal sa jedným z prvých 
vychovávateľov, neskôr  učiteľom 
a riaditeľom na Sklárskom učilišti 
v Katarínskej Hute. Práca s mladými 
ľuďmi bola tá, ktorá ho napĺňala a 
dodávala mu energiu, ktorú premenil 
na dobré výsledky na ihrisku.  
So svojimi zverencami sa zúčastnil aj  
veľkolepého podujatia, akým bola 
v tej dobe Spartakiáda.  
 

„ Boli to zážitky na celý život. Dnes si  
mladí ľudia ani nevedia predstaviť, čo 
sme prežívali na tej veľkej ploche 
štadiónu na Strahove v Prahe. Cvičili 
sme s oduševnením a láskou. 

Tréner a jeho dorast.  

Fotografia z roku 1946 

Nasledujúce číslo   
Cinobanského 

občasníka 
vyjde na prelome mesiacov 

marec a apríl.  

Vážení čitatelia,Vážení čitatelia,Vážení čitatelia,Vážení čitatelia,    
    

ak poznáte vo svojom blízkom 
okolí niekoho, kto je niečím 
výnimočný, dajte nám vedieť. Radi 
o ňom napíšeme. Určite  v našej 
obci žije veľa šikovných 
a nadaných ľudí.    

         Redakčná rada 
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Postrehy, ohlasy 
Aj málo môže by ve¾aAj málo môže by ve¾aAj málo môže by ve¾aAj málo môže by ve¾a    

 

Prítomnosť, budúcnosť ..... Čo pod týmito 
pojmami rozumieme? Priznajme si, každý 
chápeme ich obsah rôzne. Na škodu vecí, 
často veľmi zúžene. Pre mnohých 
znamenajú iba hromadenie hmotných 
predmetov, považovaných za prostriedok 
spríjemňovania života. Pre iných – plnenie 
úloh....A tak ďalej. Teda chápanie 
čiastkové. Nič proti tomu, pokiaľ je to 
chápanie v súlade so záujmami nášho 
obecného spoločenstva. 
Súčasťou tohto obecného spoločenstva 
sú aj ľudia, ktorí svojou prácou, prácou rúk 
a umu, pripravovali dnešnú súčasnosť, 
kládli základy budúcnosti.  
Aj tej vzdialenej. Tej, ktorú nazývame 
perspektívami. Sú to ľudia starnúci, starí 
aj tí najstarší. Ľudia, ktorí za svoju prácu 
zasluhujú všeobecnú úctu, lásku 
a uznanie. A takúto úctu prejavili 
v konkrétnej podobe dňa 11. decembra 
2006 členky výboru miestneho spolku  
Slovenského červeného kríža, ktoré 
usporadúvajú každoročne pečenie 
vianočných oblátok pre našich starých 
a nevládnych spoluobčanov. 
V klube dôchodcov vládla sviatočná 
atmosféra, keď členky výboru rozložili 
z domu prinesený riad a potrebné 
ingrediencie ku zhotoveniu oblátok, ktoré 
pár dní pred sviatkami obetavé 
funkcionárky budú aj s milým úsmevom 
roznášať našim spoluobčanom. O každej 
práci platí, že sa dá vykonávať s láskou. 

 

ZDRAVOTNÉ OKIENKO 
 

Rubrika pre Vás v spolupráci s  
MS SČK Cinobaňa – Katarínska Huta 

Ako sa zdravo stravovať  
a zdravo žiť 

II. časť 
 

V predošlej časti bolo spomenuté, že človek ku zdraviu 
potrebuje výživu, ktorá zohľadňuje jeho „biochemickú 
osobitosť“.  
Dr. D. Adamo vo svojich dlhoročných pozorovaniach 
zistil, že krvná skupina obsahuje genetický odkaz 
počínania a výživy našich predkov. To znamená, že 
jednotlivé krvné skupiny 0, A, B, AB sa dedia a navzájom 
odlišujú z hľadiska trávenia a obranyschopnosti 
organizmu. Základom výživy sú rastlinné produkty a ich 
výrobky, to ale neznamená, že sa máme zriecť mäsa, 
mlieka, vajec a rýb – máme ich však používať s mierou 
únosnou pre náš organizmus a v súlade s poznatkami 
vzťahov ku krvným skupinám. Z rastlinných produktov si 
k výžive vyberáme z pestrej ponuky obilovín, strukovín, 
zeleniny, ovocia, orechovín a semien tak, aby vyvážene 
dostal organizmus denne jednak základné zložky – 
bielkoviny 10 – 15 %, sacharidy 55 %, tuky 20 – 25 % 
a jednak malé množstvo ďalších dôležitých látok – 
vitamínov, minerálov, enzýmov a iných, v súlade 
s poznatkami vzťahov ku krvným skupinám.  
Kto chce bližšie poznať tieto vzťahy, informácie nájde 
v príručke „Diéta podľa krvných skupín“ a možno práve 
táto príručka nás nasmeruje k tomu, ako zmierniť naše 
choroby alebo ako upevniť naše zdravie.  
V tejto časti porovnajme zopár aspektov týkajúcich sa 
krvnej skupiny 0 a krvnej skupiny A. 
Krvná skupina 0  
Je najstaršia. Vznikla asi pred 40 000 rokmi, kedy sa 
ľudia živili prevažne mäsom zvierat – tzv. mäsožravci. 
Genetický obsah zabezpečuje krvnej skupine 0 dostatok 
žalúdočnej kyseliny potrebnej na trávenie mäsa, 
organizmus má silný imunitný systém citlivý na nové 
vplyvy. Okrem bravčového mäsa, ktoré nemá vhodnú 
bielkovinovú skladbu, sa doporučujú tejto krvnej skupine 
takmer všetky ostatné druhy mäsa, ryby pre obsah 
nenasýtených mastných kyselín, ktoré okrem iného 
zabezpečujú vnútornú kvalitu ciev. Z mliečnych 
produktov sú vhodné len kyslomliečne výrobky a maslo. 
Mlieko a jeho produkty zaťažujú tráviaci systém, pretože 
krvnej skupine 0 chýbajú enzýmy štiepiace laktózu 
v mlieku. Z tukov vyhovuje najviac olivový olej, ďalej 
slnečnicový a repkový (kvalitnejšie sú lisované za 
studena, pretože obsahujú dôležité nenasýtené mastné 
kyseliny), strukoviny, okrem šošovice sú vhodné takmer 
všetky pre krvnú skupinu 0. Z obilovín táto krvná skupina 
neznáša pšenicu, ani pšeničný chlieb, pre obsah lepku 
(gluténu), vyvoláva v organizme protilátky  a zápalové 
procesy. Ani zemiaky, kapusta a karfiol nie sú 
najvhodnejšie potraviny pre túto krvnú skupinu. Ostatná 
zelenina a väčšina ovocia vyhovuje. Z orechovín sú 
odporúčané najmä vlašské orechy a tekvicové semená.  
Krvná skupina A 
Objavila sa asi pred 20 000 rokmi, keď sa ľudia stali 
roľníkmi. Tráviaci systém sa prispôsobil na trávenie 
obilovín, nemá dostatok žalúdočnej kyseliny. Imunitný 
systém je citlivý a prispôsobivý.  
Ktoré potraviny  vyhovujú krvnej skupine „A“ – 
nabudúce.                
 

Pokračovanie v budúcom čísle. 
 

Ing. Kováčiková Agnesa,  
tajomníčka MS SČK 

A o práci členiek výboru MS SČK pod 
vedením pani Anny Špakovej to platí azda 
dvojnásobne. Ženy odjakživa 
charakterizovala túžba za krásou, túžba 
pomáhať iným. Práve ženy sa dokážu 
najlepšie podeliť so svojou radosťou, 
vedia najštedrejšie rozdávať okolo seba 
lásku, krásu a nehu. Preto právom 
môžeme povedať, že členky Červeného 
kríža vždy stoja po boku občanov pri 
významných udalostiach a Vianoce svojim 
významom patria medzi najkrajšie dni 
roka. 
Na záver sme požiadali pani Jozefínu 
Haškovú, aby nám povedala pár slov 
o činnosti výboru: 
„ Skoro celá činnosť MS SČK sa realizuje 
na pôde kultúrneho domu a v prospech 
spoluobčanov, aj toto terajšie patrí medzi 
jedno z našich najvýznamnejších 
humánnych podujatí. Je to dôvod, prečo 
chceme, aby sa nášmu spoločnému životu 
aj týmto činom prinavrátila srdečnosť, 
priateľskosť a utvárala sa ozajstná láska 
medzi ľuďmi.“ 

 

A čo ešte dodať? Práca s ľuďmi sa bez 
týchto atribútov života nikdy nezaobišla, 
a ani v budúcnosť sa nezaobíde. Veríme, 
že ani jeden z programov na rok 2007, 
ktoré má MS SČK v pláne, nezostane na 
polceste, ale iniciatívou a cieľavedomou 
prácou ho jeho tvorcovia budú ďalej 
zdokonaľovať.        

Jozef Varga 

Napísali ste nám 

Milý pán Varga, milí spoluobčania 
 

Som pravidelnou čitateľkou Občasníka 
a veľmi ma zaujal úvodník pána Vargu 
v Občasníku č.5 / 2006 (september). 
Vo Vašom úvodníku píšete veľmi kriticky, 
pohoršene, ba dokonca vyčítavo o vzťahu 
mladšej generácie k dôchodcom a starým 
rodičom. 
Pán Varga, je mi veľmi ľúto, že máte 
takéto nemilé skúsenosti so správaním 
voči rodičom a starým rodičom. Touto 
cestou Vás chcem upokojiť, možno 
potešiť, že vo svojom okolí 
blízkych, priateľov a seba nevynímajúc, 
nepoznám okolnosti, o ktorých ste písali.  
V prvom rade, pán Varga, asi nemáte 
predstavu, ako žijú dnešné mladé rodiny. 
Väčšina z nás nemá zamestnanie 
z rôznych dôvodov a je veľmi ťažké prežiť 
zo sociálnych príspevkov. Naopak tí, čo 
prácu majú, sú zamestnaní na zmeny, 
pracujú v dvoch zamestnaniach, veľakrát 
od rána do večera. Mnohí odchádzajú za 
prácou ďaleko od bydliska, od rodiny, 
svojich detí. Veľakrát aj za hranice nášho 
štátu. Samozrejme nezabudnime na tých, 
ktorí podnikajú.  

A práve vtedy sú naporúdzi naši rodičia 
a starí rodičia, ktorí ochotne postrážia, 
odvedú a vyzdvihnú zo škôlky, dozrú na 
napísané úlohy a vyplnia čas deťom, kým 
sa vrátia rodičia z práce. Aj tá Vaša 
„FIALOVÁ“ poteší, dobre padne možno 
v tej pravej chvíli a o to je cennejšia, že je 
daná z mála a zo srdca.  
My všetci si ich pomoc nesmierne vážime. 
Neberieme to ako samozrejmosť 
a v duchu si ju ukladáme do pamäti, lebo 
raz to automaticky vrátime my svojim 
deťom a vnúčatám.  Za všetkých, ktorým 
je táto pomoc poskytovaná od svojich 
blízkych, sa skláňam a z celého srdca 
všetkým ochotným rodičom a svojim 
rodičom za ich pomoc ĎAKUJEM! 
Všetkým občanom obce prajem do 
nového roka veľa zdravia, lásky 
a porozumenia. Dúfajme, že zasa bude 
v tomto roku o čosi lepšie, že ľahšie 
prekonáme prekážky a problémy, ktoré 
nás čakajú. Nech sa každému splní aspoň 
jeden maličký sen. Aj ja mám jeden. Taký 
maličký. Vlastne dva. Aby sme sa aj 
v našej obci konečne dožili vianočnej 
výzdoby, ktorá každému pripomenie, že 
idú Vianoce a že pred školu  donesie 
Ježiško bezpečnostné spomaľovacie 
pásy.   

Marika Ozgyinová   
 



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

 

 

Cinobanský občasník 1/2007       strana 6 

ÚSPEŠNÁ ZBIERKA 
 

Týrané ženy. Plné strachu a beznádeje obklopené tmou chytajú nežne 
detskú rúčku a utekajú. Ale kam? Hocikam. Len nech tam bude ticho, kľud 
a nebudú padať údery. Tam, kde nebudú na nich pozerať vydesené detské 
oči plné sĺz a hrôzy. Na začiatok postačí aj stanica, ale riešenie to nie je. 
Pomocnú ruku im poskytne centrum pre týrané ženy a deti. Ešte v októbri 
2006 vyhlásila naša škola zbierku šatstva, hračiek a kníh pre ženy a deti, 
ktoré našu pomoc veľmi potrebujú. Vôbec sme netušili,  že sa stretneme 
s takým veľkým ohlasom. Všetkým tým, ktorí prispeli, môžeme len povedať 
veľké ĎAKUJEM. Škoda, že ste všetci nemohli vidieť tvár p. Ivetky Paučovej 
pri preberaní zbierky. Jej oči hovorili za všetko – radosť, prekvapenie nad 
množstvom, rozdeľovanie komu, čo dá, ale hlavne vďaka. Vďaka dobrým 
ľuďom, ktorí pomohli spríjemniť Vianoce tým, ktorí ich netrávia v rodinnom 
kruhu plnom tepla a lásky.  
Všetci by sme boli veľmi radi, keby sa takáto zbierka stala na našej škole 
tradíciou a každý rok pred Vianocami by sme urobili radosť tým, ktorých 
osud ťažko skúša.  

Mgr. Vladimíra Albertová 

 

TVORIVÉ DIELNE V PRVOM A NULTOM ROČNÍKU 
 

Ako každý rok, tak aj tento, presnejšie 14. decembra 2006 naši 
žiaci pre svojich rodičov, a tiež celú verejnosť, pripravili 
vianočnú besiedku s hodnotným kultúrnym programom plným 
lásky a sviatočnej nálady prichádzajúcich sviatkov Vianoc. Ako 
sme si už zvykli, predchádzala jej „vianočná burza“ výrobkov 
detí. Aj žiaci prvého a nultého ročníka sa na ňu svedomito 
a zodpovedne pripravovali. Vyučovanie sa zmenilo na tvorivú 
dielňu, kde deti celý deň vyrábali zaujímavé darčeky. Vianočné 
reťaze zo slamy a pestrofarebných handričiek navliekaných na 
niť len tak rástli. A to im ešte nestačilo. Práca išla od ruky aj 
s odlievaním farebnej sadry do formičiek z plastelíny v tvare 
srdiečka. Hotové výrobky pekne zafarbili a tešili sa z dobre 
vykonanej práce.  
Ako vianočná burza, tak aj vianočná besiedka, sa naozaj 
podarila, za čo patrí poďakovanie nielen účinkujúcim žiakom, 
ale aj všetkým učiteľom, ktorí sa pričinili o príjemný zážitok 
z vianočného podujatia.  

 
PaedDr.  

Erika 
 Zoková 

Mgr.  
Michaela 
 Tóthová 

 
 
 
 
 
 

EVIROVÝCHOVNÝ MONITOROVACÍ PROGRAM 
„BOCIAN“ ALEBO „AKO SME POZOROVALI BOCIANY“ 

 

Náš enviromentálny krúžok sa s veľkým záujmom zapojil do 
ekovýchovného programu Bocian, ktorým nás oslovila správa 
CHKO Cerovská vrchovina spolu s ŠOP SR, 
Východoslovenským múzeom v Košiciach a Lichtenštajnskou 
nadáciou Ciconia.  
Náplňou programu „Bocian“ boli rôzne aktivity od výtvarných 
prác – Bocianie pexesá, cez literárnu tvorbu, zhotovovanie 
posterov s názvami – od príletu po odlet, kde žijem a čím sa 
živím, až po monitorovanie bociana bieleho a následné 
vyhodnotenie a výstavu žiackych prác v literárnej a výtvarnej 
kategórii. A boli sme úspešní! V literárnej tvorbe Anetka Sujová 
získala 1. miesto a práca chlapcov – J. Kuželku, L.  Mlynku, O. 
Babečku a A. Nosáľa – na oboch posteroch bola tiež 
odmenená pekným 2. a 3. miestom.  
Nakoľko máme pre pozorovanie oboch bocianích hniezd 
výborné podmienky, pozorovanie sa ako pre deti, tak aj pre 
nás, stalo veľmi zaujímavým, motivačným a zároveň poučným. 
Deti pozorovali správanie sa bocianov po ich prílete: 

- prácu na upravovaní hniezd 
- sedenie na vajíčkach 
- starostlivosť rodičov o mladé bociany 
- prvé pokusy lietania 
- samostatnosť pri hľadaní potravy 
- a napokon aj ich odlet. 

 
Dúfame, že sa na jar do svojich hniezd opäť vrátia. Členovia 
krúžku svojimi fotografiami a zápismi do mapovacích listov 
utvorili celkový pohľad na život týchto zákonom chránených 
vtákov a aspoň malou mierou prispeli k ich ochrane na  
Slovensku. 

PaedDr. Erika Zoková 
 

MATEMATIKA  
 

Najúspešnejší riešitelia školského kola Pytagoriády – vyhodnotenie 
Zuzana Lacušková, Simona Albertová, Simona Lacušková, Denis 
Deme, Mária Palíková, Ondrej Babečka, Filip Lihocký, Mária Korimová 
a Martina Gombalová.  
 

ŠPORT 
 

16. novembra sme sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v streľbe zo vzduchovky 
v Poltári. 
Žiačky našej školy obsadili 3. miesto (Gabľasová, Paprnáková, Pisárová), žiaci 
sa umiestnili na 2. mieste (Paprnák, Ľupták, Šverla). V súťaži jednotlivcov 
obsadil Paprnák 2. miesto. 
15. decembra 2006 sa žiaci zúčastnili Majstrovstiev okresu v stolnom tenise. 
Družstvo v zložení: I. Palík, Tóčik, Levčík a Bračok sa zo skupiny prebojovalo 
do boja o 3. miesto, v ktorom mali smolu, pretože jedna pokazená loptička 
v štvorhre rozhodla o ich 4. mieste.  
 

CUDZIE JAZYKY 
 

V školskom kole Olympiády nemeckého jazyka bol najúspešnejšia žiačka 8. 
roč. Frederika Žiačková, ktorá v Poltári na okresnom kole obsadila 2. miesto.   
 

 

ceruzka – potreba každého správneho žiaka. Po potvrdení sľubu, že 
budú dobrými žiakmi  a spolužiakmi, prešli po lavičke, ktorá 
symbolizovala ľahké absolvovanie celých deviatich rokov a podliezali 
školskú lavicu, aby zistili, že život v škole nebude vždy ľahký. Program 
celej akcie spestrovali rôzne súťaže (napr. strúhanie ceruziek, 
prezliekanie do úborov a pod.) a diskotéka.  
Pasovanie prvákov pripravili členovia rozhlasového krúžku Rádio 
Deviatka pod vedením Mgr. A. Rogožníkovej, triedne učiteľky prvého 
a nultého ročníka PaedDr. E. Zoková a Mgr. M. Tóthová a veľmi šikovne 
ho odmoderovali žiačky 9. ročníka S. Korimová, A. Gabľasová a D. 
Spodniaková.  

 

Mgr. Vladimíra Albertová 

P A S O V A N I E    P R V Á K O V 
 

23. november 
2006 bol 
dôležitým dňom 
pre žiakov 
prvého 
a nultého 
ročníka. 
Pasovali ich 
totiž do stavu 
žiackeho, čoho 
dôkazom bola 
pečiatka 
papagája na ich 
čelách a malý 
darček – 

20.12.2006 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády anglického 
jazyka. Súťažiaci boli na jednej vedomostnej úrovni, ich bodové 
odstupy boli minimálne.  
1.miesto Michal Ďuriška, 7. roč. , 2. miesto Tomáš Trnka, 7 roč., 
3. miesto Veronika Segečová, 7. roč.   
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Brať podporu nie je 
výhra 

 

Žijeme v období keď  nikto 
nemôže povedať :  
„Ja mám istú a trvalú prácu 
až do penzie“ . 
Nezamestnanosť a strata 
zamestnania je prirodzeným 
fenoménom a atribútom našej 
slobodnej spoločnosti, založenej 
na trhovom hospodárstve a 
demokracii. Jej 
nekontrolovateľný vývoj 
spôsobujúci masový charakter 
však vyvoláva nielen vážne 
ekonomické, ale aj sociálne 
problémy (rozpad rodiny, 
narušené mentálne i fyzické 
zdravie a rôzne sociálno-
patologické javy). 
Nezamestnanosť  je nebezpečná 
aj z toho dôvodu, že ľudia 
strácajú kvalifikáciu, pracovné 
návyky aj motiváciu pracovať. 
Čo je veľmi nebezpečné. V 
domácnostiach s plnou 
nezamestnanosťou hrozí 
nedostatok kontaktov s okolím 
všetkých členov rodiny. 
Dôvodom nezamestnanosti je aj 
nízka kvalifikácia, ktorá 
spôsobuje prehlbovanie 
chudoby a znevýhodňuje 
uchádzačov na trhu práce.  
Brať podporu teda naozaj nie je 
výhra, rovnako, ako nie je 
výhrou byť nezamestnaný. Aby 
občan zostal v evidencii úradov 
práce, musí sa tam hlásiť každé 
dva týždne. Ak to neurobí, 
automaticky, bez ohľadu na to, 
či si prácu našiel alebo nie, či 
potreboval podporu a pomoc 
alebo nie, je z evidencie 
vyradení.  Tento spôsob 
zníženia nezamestnanosti 
pritom okrem zneužívateľov 
systému môže z neho vyradiť aj 
poctivých občanov. Najmä 
v regiónoch, ako je ten náš, kde 
museli navštevovať 
zamestnávateľov, aby im 
potvrdili, že boli pri hľadaní 
práce aktívni. No voľné miesto 
nenašli. Potom museli cestovať 
do sídiel úradov práce, aby sa 
tam s potvrdeniami preukázali. 
Mnohí rezignujú. Nezriedka aj 
pre nákladovosť a 
nesolventnosť. 
 

Preto pre tých, ktorí môžu, chcú 
pracovať a hľadajú 
zamestnanie, pre tých, ktorí sa 
aj nie vlastnou vinou stanú 
nezamestnanými, budeme v  
nasledujúcich vydaniach 
Cinobanského občasníka 
vydávať seriál, v ktorom Vám 
priblížime techniky a triky, 
ktoré Vám môžu pomôcť 
presadiť sa na trhu práce. 

 

Peter Katona 
 

TeleDom, Cinobaňa 298.  
 

Tel. : 45 12 470, fax:45 12 471 
idom.cinobana@szm.sk 

Na najkrajšie a najočakávanejšie sviatky roka 
– Vianoce – sa tešia hlavne deti. Preto sme aj 
my v MŠ na ne deti dostatočne pripravili. 
Zasvätili sme ich do tajov adventu, ktorý začal 
už 3. decembra – nedeľou, kedy sme si 
zapálili 1. adventnú sviečku. V každej triede 
nechýbal ani adventný kalendár, z ktorého 
sme každý deň zvesili chutnú čokoládu pre to 
najlepšie a najšikovnejšie dieťa. Celý mesiac 
december nám spríjemňovali piesne detí 
z CD, koledy a výzdoba, pri ktorej pomáhali 
deti, ale aj rodičia. Prekrásny Betlehem, ktorý 
vytvoril Andrejko Mičian so svojou mamičkou, 
či ikebana od Adky Melicherovej, Adamka 
Harániho a ozdoby od Viky Šarkanovej 
a Karolínky Albertovej nám dotvárali interiér 
triedy, za čo boli ocenení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri zapálení 1. adventnej sviečky sme sa tešili 
na Mikuláša a jeho darčeky, s ktorými sa 
naozaj musel brodiť, nie však v snehu, ale po 
blate. No deti to neodradilo a jeho „stopy“ 
videli i tak. Privítali sme ho básňami 
a piesňami. Hoci k nám prišiel sám – bez 
čerta a anjela, nejedna slzička sa vykotúľala 
z očiek, no Mikuláš každého pohladil, potešil 
a pri rozlúčke s ním mu všetci zamávali 
s úsmevom na tvári. Za balíčky ďakujeme 
sponzorovi p. Gajdošovi Stanislavovi. 

 
 
 
 
 
 
 
Pri zapaľovaní druhej sviečky nás navštívili 
kamaráti prváci, s ktorými sme piekli sladké 
medovníčky. Tu mali možnosť predviesť 
svoje cukrárske schopnosti získané od 
svojich mamičiek a starých mám.    
Oboznámili sa so surovinami na prípravu 
medovníkov, vaľkali cesto, vykrajovali 
medovníky a potajomky z nich ochutnávali. 
Pri práci si spievali vianočné koledy, 
spomínali na minulé Vianoce s kamarátmi 
prvákmi, či rozprávali, čo im prinesie Ježiško 
tento rok. Spoločne sme strávili prekrásne 
dopoludnie. Deti z MŠ si svoje medovníčky 
potom zdobili na krúžku PV a VV a krúžku 
ľudových tradícií.  
Pri zapaľovaní 3. adventnej sviečky sme 
privítali Vianoce v MŠ. I tu sme očakávali, že 
prídu so snehom. Tento rok k nám sniežik 
nezavítal, hoci sme o ňom aj spievali.  No 
aspoň detské očká rozžiarili sviečky na 
vianočnom stromčeku, veselá nálada, bohato 
prestretý stôl, ale hlavne balíčky pod 
stromčekom. 
No a čaro 4. adventnej sviečky? To už zažili 
deti spolu so svojimi najbližšími doma. Veď 
sme ju zapaľovali priamo na Štedrý večer.  
Nech teda takáto radostná nálada prevláda 
v našej MŠ aj počas celého roka, nech deti 
rady navštevujú našu MŠ a my sa bude 
snažiť, aby sme im boli oporou a vštepovali 
im čo najviac vedomostí.  

Pani učiteľky z MŠ 

Adventný čas 
v materskej škole 

„Budeme sa stretávať každú druhú stredu!“ Tak 
znelo rozhodnutie účastníčok podujatia pod 
názvom  Klub žien, ktoré sa prvýkrát zišli 
v stredu 10. januára 2007. Aktivita s týmto 
názvom je pokračovaním stretnutí, ktoré sa 
konali minulý rok. Je podujatím Kultúrneho 
domu Cinobaňa. Tento rok sa aktívne do 
organizácie podujatia zapojil aj  miestny spolok 
Slovenského červeného kríža. Kultúrny dom tak 
na pár hodín naozaj ožil. Na to, že išlo o prvé 
stretnutie v tomto roku,  bola účasť pomerne 
vysoká. Veď ako vraví jedna z účastníčok: „Keď 
človeku vyjde čas, prečo by neprišiel? Veď to 
nie je ďaleko!“ 
Cinobanské ženičky počas dvoch hodín mohli 
poobzerať, a teda sa aj priučiť umeniu svojich 
priateliek, ale i prezentovať to svoje vlastné, ako 
urobili napríklad pani Dibalová, Tazberíkova 
a ďalšie.  
„Tlak máme v norme. Len dve osoby majú 
vyšší, z toho jedna som ja,“ s úsmevom dodáva 
pani Anka, hlavná „meračka“ tlaku. 

Každý niečím prispel. Už to, že prišli, vymenili si 
názory, posťažovali sa a následne si poradili, 
malo veľký význam. Najmladšia účastníčka bola 
s úrovňou stretnutia tiež spokojná a zároveň ho 
odporúča aj mladším ženám. Veď od starších 
žien sa môžeme veľa naučiť, nielen štrikovať 
a háčkovať, ale predovšetkým aspoň z časti sa 
obohatiť o ich životnú múdrosť. 

Zuzana Kupcová 
 

TÝMTO ZÁROVEŇ POZÝVAME VŠETKY 
ŽENY DO KLUBU ŽIEN, V KTOROM JE VŽDY 
INÝ PROGRAM, NOVÉ AKTIVITY.  
 

PRÍĎTE AJ VY MEDZI NÁS!!! 

Klub žien alebo 
Tlak je v norme! 

ŠIKOVNÉ RUKY PANI DIBALOVEJ  
A MELEGOVEJ PRI PRÁCI. 

Veselá nálada a bohato prestretý stôl.  
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Úspechy volejbalového 
oddielu Cinobaňa 

 

III liga – muži  
 

9.11.2006 VK Tisovec – VK Cinobaňa 0:3    
                 VK Tisovec – VK Cinobaňa 0:3 
17.11.2006 VK Cinobaňa – VK Detva  3:1 
                   VK Cinobaňa – VK Detva  2:3 
24.11. 2006 VK Hnúšťa – VK Cinobaňa 0:3  
                    VK Hnúšťa – VK Cinobaňa 1:3 
1.12.2006 VK Cinobaňa – VK Zvolen    3:0 
                 VK Cinobaňa – VK Zvolen    3:0 
15.12.2006 VK V. Krtíš – VK Cinobaňa 1:3 
                   VK V. Krtíš – VK Cinobaňa 2:3 

 

Tabuľka po jeseni 
 

1. Cinobaňa 8  7  1    23:8    15 
2. Detva       8  7  1     22:7   15 
3. V. Krtíš    8  2  6    15:17  11 
 

Po prestávke sa družstvá stretnú v odvetnej 
časti, ktorá začína 25.1.2007 zápasmi VK 
Cinobaňa, VK Tisovec, VK V. Krtíš a VK 
Detva.  

Pavol Belov 
 

Spoločenská rubrika 

 

Narodili sa 
 

Šimon Kovaľ 

Miloš Brtko 

Alžbeta 

Bartošová 

Samuel Šlichta 

Michaela 

Poliaková 

 

Tak nám teda vitaj,  
šťastné dieťa. 
Rozsievaj  lásku,  
ktorú prinášaš. 
 

 

Jubilanti 
 
 

 
 

V mesiacoch január a február 
 sa dožívajú životných jubileí 

 
 

 Daniel SEGEČ 
 Emília WINDISCHOVÁ 
 Matilda DÖMENYOVÁ 
 Helena GOMBALOVÁ 
 Jolana BERKIOVÁ 
 Margita PŠIDOVÁ  

  
 

V pokojnom, tichom žitia prúde  
ďalší rad rokov  
nech Vám rastie 
a každý deň nech  
sviatkom bude,  
prinesie radosť,  
lásku, šťastie.  

 

ZPOZ pri OcÚ Cinobaňa 

Opustili nás 
 

 

Margita  
KOŠTIAĽOVÁ 

Lýdia AUSTOVÁ 
Ján KORIM 

 

Česť Vašej pamiatke ! 

V mesiaci január uzavreli manželstvo 
 
 

Edita Suriaková  a Pavol Baláž 
 
 

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

 

    Novomanželom gratulujeme  
 

Volejbalový turnaj   Lucia 
 

41. ročník volejbalového turnaja 
Lucia sa konal 15. decembra. Turnaja 
sa zúčastnilo 16 družstiev, z toho 6 
ženských. Turnaj prebiehal vo veľmi 
dobrej športovej atmosfére. V zápase 
nikto nikomu nič zadarmo nedaroval. 
Každé víťazstvo bolo tvrdo 
vybojované. Hra každého družstva 
bola na veľmi dobrej úrovni. VK 
Cinobaňa sa umiestnilo na 4. mieste.   

Pavol Belov 

Vážené čitateľkyVážené čitateľkyVážené čitateľkyVážené čitateľky    
    

Každý utorok v telocvični ZŠ s MŠ 
v Cinobani cvičí  

 

A E R O B I K  
 

Jarmila LEVČÍKOVÁ 
 

so začiatkom  o 18.00 hod. 
 

Vstupné 30,- Sk / 1 vstup. 
 

Srdečne pozývame všetky ženy. 
Teší sa na Vás cvičiteľka.  

IHRISKO V NOVOM ŠATE 
 

V posledných mesiacoch uplynulého 
roka vládol na športovom ihrisku v areáli 
ZŠ Cinobaňa pracovný ruch. Pracovníci 
Aktivačnej činnosti pri OcÚ pod vedením 
koordinátorov Ivana Hauera a Karola 
Alberta vymenili staré mantinely za 
nové, natreli ich, spravili schodíky 
k ploche ihriska a lavičky na sedenie.  
Škoda len, že tomuto vynovenému dielu 
nepraje počasie a deti nemôžu využiť 
pripravenú plochu na športy, ktoré 
k zime neodmysliteľne patria.   
 

Silvia Očovanová    

IIII    nnnn    zzzz    eeee    rrrr    cccc    iiii    a a a a     

Alkazar Bar a Pizzéria 
Cinobaňa prijme do pracovného 
pomeru čašníka alebo čašníčku. 
Bližšie informácie v Alkazar 
bare alebo na č. telefónu  0908 
906 462 (Marcela Podmanická).  

SCHÔDZA CŠK CINOBAŇA 
 

13. januára 2007 sa v Klube dôchodcov 
v Cinobani konala hráčska schôdza 
Cinobanského športového klubu. Na 
stretnutí sa rozhodovalo o ďalšom 
smerovaní Futbalového oddielu mužstva 
„A“ CŠK. Otázka znela, či v jarnej súťaži 
futbalovej sezóny 2006 – 2007 bude 
dostatočný počet hráčov a či nie je 
potrebné odhlásenie zo súťaže. Hráči, 
ako aj tréneri, sa vyjadrili, že futbal chcú 
odohrať do konca sezóny, to znamená,  
že je dostatočný počet hráčov na 
dokončenie tejto futbalovej sezóny. 
 


