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pohlavia, náboženstva či aj straníckej príslušnosti, už nejaké to 
storočie očarúva opakujúcim sa tajomným svetlom. Teplom adventu, 
túžbou neopakovateľných Vianoc i trblietavým iskrením konca starého 
roka. Celá naša redakčná rada si toto všetko uvedomuje a pripravila 
pre Vás, obyvateľov našej obce, posledné tohtoročné číslo Občasníka. 
Stojíme na prahu adventu, štvortýždňového obdobia duchovnej 
prípravy na slávenie Vianoc. Pre veriacich sú to spomienky na 
narodenie Ježiša Krista, obdobie, kedy sa častejšie schádzajú 
k modlitbám a zamýšľajú sa nad významom jeho príchodu na svet. 
Samotné slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená 
príchod. Tak si myslím, že my všetci, i tí, ktorí nie sú veriaci – mohli 
a mali by sme sa v tomto uponáhľanom čase zastaviť a zamyslieť...  
Veď si len pomyslime, akú neskutočne dávnu históriu má adventná 
predvianočná príprava. Spomína sa už v starovekom Ríme v rokoch 
440 – 461 za čias pápeža Leva I. Neskoršie záznamy hovoria o tom, 
že príprava na slávenie vianočných sviatkov začínala od prvej nedele 
po sviatku Svätého Martina. Vtedy adventné obdobie zahŕňalo vlastne 
až šesť nedieľ. Definitívne skrátenie adventu na štyri nedele je dielom 
pápeža Gregora I. Veľkého a patrí do obdobia rokov 590 – 604 nášho 
letopočtu. Symbolom spomínaného predvianočného obdobia je 
oddávna adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne 
zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ, a to nielen v kresťanských 
chrámoch. Viem, že bez ohľadu na vierovyznanie či svetonázor, sa 
v nemalej miere z tradície zapaľujú aj v mnohých našich 
domácnostiach. Preto prosím – pokúsme sa v čase tohtoročného 
adventu i na Vianoce zapáliť popri nich ešte štyri vlastné, osobné 
sviece – sviecu dobra, sviecu lásky, sviecu tolerancie, a najmä sviecu 
úcty k človeku i k vzájomnému porozumeniu. 
 

Redakčná rada sa pripája k článku a praje  
Vám všetkým príjemné a radostné prežitie 
vianočných sviatkov a veľa šťastia  
a zdravia počas celého nového roka 2008.                                                                    

 
Jozef Varga a redakčná rada  
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Čo je to ľudské šťastie? Zázračný okamih a strom 
chvíľ, z ktorého si človek sám halúzku času a lásky 
pre život odlomil... 
Čas, neúprosne sa náhliaci, nám opäť pripomína, 
že stojíme na prahu decembra. Mesiaca, ktorý 
medzi iným nás všetkých, bez rozdielu veku,  
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V týchto ručných 
prácach je za- 
kódovaná istá 
dávka 
nadčasovosti 
a večne platiaca 
hodnota. 
Stručne 
povedané – 
výnimočné, 
neopakovateľné, 
jedinečné.  

KKKrrrááásssaaa   –––   vvveeečččnnnááá   aaakkkooo   žžžiiivvvooottt   
pokračovanie na str. 3 

Vzorná 
starostlivosť 

o záhradku počas 
celého roka sa 

pánu Ladislavovi 
Fábrymu 

z Katarínskej Huty 
oplatila. 

Dopestoval v nej 
aj takúto tekvicu, 
ktorá vážila cca 

25 kg.  
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S pocitom hlbokej úcty 
 

Prvé novembrové dni patrili spomienkam na našich drahých 
zosnulých.  www . c i n ob an a . s k  
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Všetky deti pozývame do Kultúrneho domu 
v Cinobani 9. decembra 2007  t.j. v nedeľu 
o 15.00 hod. 
Hudba, tanec, zábavné hry, zlosovanie 
vstupeniek v tombole. 

Vstupné 10,- Sk 
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Pohľad do minulosti 

Nasledujúce číslo 
 

Cinobanského občasníka 
 

vyjde na prelome mesiacov január a február 
2008 

 

Informácia pre dopisovateľov:  Uzávierka 

čísla IV / 1 je do 15.januára 2008 

    

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

Malý slovník Hornoipeľského nárečia – pre milovníkov nárečí slovenských doma, vo  svete 
a priľahlom okolí 
 

abrehendovaťi – lamentovať, opakovať,  aždaj – asi, myslím si, befeľ – rozkaz, bengézovaťi – túlať 
sa, behať, bočka – moletná žena, boľvan – tučný, urastený človek, ceľina – zahojená rana, 
cafargovaťi – behať, colštok – skladací meter, čárda – krčma, čason – pozdejšie (po čase),  darab 
– kus, ďeľako – ďaleko, do haptáku – do pozoru, dovho – dlho, ekzámen – záverečná školská 
skúška, fanta – vrtoch, fiľfas – košík, foršňa – hrubá drevená doska, funt – pol kila, gonbačičke – 
fialky, gráde – teplomer, hambár – sýpka, henteš – mäsiar pri domácej zabíjačke, iňavica – srieň, 
kakaš – kohút, kepeň – zimný kabát, kode – kedy, magnáš – veľmi bohatý človek, mulatovaťi – piť, 
pijanské oslavy, nahaťi – nechať, nenačin – netreba, obrve – obočie, pacale – držky, pečejtka – 
pačiatka, rapšic – pytliak, rásocha – váhadlová studňa, rebe – ryby, sapún – mydlo, sladoľad – 
zmrzlina, trógeľ – hlúpy človek, trova – výdavok, zafše – občas   

Zostavil Milan Marcik  
Publikácia dostupná verejnosti v miestnej knižnici v KD v Cinobani.      

JESEŇ SVOJOU ZRELOSŤOU  
PRIPOMÍNA ČAS SENIOROV 

 

V Kultúrnom dome v Cinobani sa v sobotu 6. 
októbra 2007 v popoludňajších hodinách stretli 
starší spoluobčania obce na posedení. V úvode 
podujatia sa im prihovorila starostka obce Ing. 
Mária Švikruhová a vyzdvihla ich celoživotné 
úsilie a prácu. Hodnoty, ktoré vybudovali, slúžia 
dodnes. V ich šedinách nebadať nostalgiu, 
práve naopak. Svoju energiu a životný 
optimizmus rozdávajú aj naďalej. Pracujú 
v miestnych organizáciách a spolkoch, ktoré sú 
obci nápomocné a pomáhajú šíriť jej dobré 
meno, za čo im pani starostka úprimne 
poďakovala. Za miestne organizácie vystúpil 
s krátkym príhovorom  pán Jozef Varga.  
V programe sa nerozdávali hmotné dary, ale 
úsmev, veselá pieseň a radosť zo života. Ako 
prvé vystúpili deti zo súboru Brezinka, ktorý 
pracuje pri miestnom kultúrnom dome. Veselé 
pesničky a povedačky rozžiarili mnohé tváre 
a potešili srdce. Hlavným hosťom programu 
bola Dedinská folklórna skupina Škorec 
z Vidinej, ktorá pracuje pod Miestnou 
organizáciou Matice slovenskej. Program – 
Piesne, tance, zvyky a obyčaje Novohradu 
zožal veľký úspech a aplauz. Mnohí z divákov 
zaspomínali na svoje detstvo alebo mladosť, 
kedy boli tieto obyčaje súčasťou života na 
dedine. Dedinská folklórna skupina Škorec je 
zložená zo starších, ale aj mladších, mužov 
i žien. Všetkých spája láska k ľudovej piesni, 
úcta k tradíciám, radosť zo života, ktorá je 
citeľná a viditeľná aj v prejave a prednese. 
Dobrá nálada, radosť zo stretnutí priateľov 
a známych, veselá pieseň sa rozliehali 
v priestoroch kultúrneho domu až do večerných 
hodín.  
Aj toto podujatie nás presvedčilo, že je dôležité 
stretávať sa s ľuďmi a vzájomne si rozdávať 
dobré ľudské slovo, úsmev a úctu. V našej obci 
je veľa takých, ktorí to každý deň dokazujú.   
 

BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY DOSIAHLA 
VEK ZRELEJ ŽENY 

 

.... je pekne upravená, veselá, vzdelaná, 
dôstojná, má  šikovné deti, krásne spomienky, 
prešla dobrým i zlým, má plány do budúcnosti, 
rozdáva múdrosť, skúsenosti...    
20. októbra 2007 sme si v obci  dôstojne 
pripomenuli 40. výročie otvorenia novej 
budovy ZŠ v Cinobani. Oslavy sa začali 
privítaním hostí a oficiálnou časťou 
v priestoroch ZŠ s MŠ Cinobaňa a pokračovali 
slávnostnou akadémiou a recepciou pre 
pozvaných hostí v priestoroch kultúrneho 
domu.   
 
 

KRÍŽ NA TURIČKÁCH 
 

Dodatočne prinášame doplňujúce informácie 
o obnovení kríža na Turičkách, ktoré sa 
uskutočnilo v letných mesiacoch tohto roka.  
 

Julián Očkaják zahynul v I. svetovej vojne ako 
25. ročný na ruskom fronte v horách Kaukazu. 
Je nezvestný. Na jeho pamiatku dala rodina 
Hefflerových z Turičiek (kam sa priženil) 
postaviť pamätník s krížom, venovaný všetkým 
padlým v I. svetovej vojne. Po mladom otcovi 
ostala dcéra Marta Gordošová r. Očkajáková, 
ktorá ešte žije. Obnovený kríž a celé miesto na 
Turičkách nech je symbolom lásky, utrpenia 
a úcty, aby sme my živí ctili a nezabúdali na 
tých, ktorí zomierali za nás.    

Pripravila Silvia Očovanová  

SSS   PPPOOOCCCIIITTTOOOMMM   HHHLLLBBBOOOKKKEEEJJJ   ÚÚÚCCCTTTYYY   
 
Aj v tomto roku  sme si zaspomínali s úctou 
a láskou na svojich najbližších, najdrahších – 
rodičov, životných partnerov, na svoje deti, 
bratov, sestry, príbuzných a priateľov. Na 
všetkých tých, s ktorými sme sa rozlúčili dávno 
či nedávno, pochopili sme ich odchod ako 
nezvratný príkaz najvyššieho zákona prírody. 
Spomínali a vzdávali sme úctu 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.  
Som plne presvedčený, že si v týchto chvíľach 
spomienok uvedomíme, že za všetko, čím dnes 
žijeme, za všetky spoločenské premeny nášho 
života vďačíme predovšetkým tým, ktorí svoje 
životy položili za našu slobodu, tým, ktorí položili 
pevné základy nášho spoločenského poriadku.  
Dnes tu žijeme a pracujeme ako dediči 
a pokračovatelia ich života, a to nás zaväzuje 
nielen verne strážiť ich odkaz, ale poctivo 
rozvíjať ich úsilie, pokračovať v tom, čo oni už 
nemohli dokončiť. 

Jozef Varga  
 

Martin si tento rok osedlal svojho bieleho koňa 
načas a potešil nás prvou snehovou nádielkou.   
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Služby Božie v Evanjelickom augsburského 
vyznania chráme Božom v Cinobani počas 
vianočných sviatkov budú odbavené nasledovne: 
 

24.12.2007 – Štedrý večer o 16.00 hod. 
25.12.2007 – 1. slávnosť Vianočná o 10.00 hod. 
26.12.2007 – 2. slávnosť Vianočná o 10.00 hod. a 
v rámci služieb božích bude prislúžená sviatosť 
večere Pánovej. 
 

Starý rok – Silvester o 16.00 hod. 
Novoročné služby Božie o 10.00 hod. 
 

Sväté omše počas vianočných sviatkov budú 
odslúžené v katolíckej farnosti Cinobaňa 
nasledovne:    

22.12.2007 – Spoločná svätá spoveď v Cinobani 
od 9.30 do 11.30hod., v Katarínskej Hute 9.30 – 
11.30 hod.  
24.12.2007– Štvrtá adventná nedeľa 
Katarínska Huta – 8.00 hod 
Polnočná svätá omša 
Katarínska Huta – 24.00 hod.  
25.12.2007 – Narodenie Pána 
Katarínska Huta – 9.00 hod. 
Cinobaňa – 11.00 hod. 
26.12.2007 – Štefan, prvý mučeník 
Katarínska Huta –- 9.00 hod.  
Cinobaňa – 11.00 hod. 
31.12.2006 – Svätá rodina 
Katarínska Huta – 15.30 hod. 
1.1.2008 – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 
– Nový Rok 
Katarínska Huta – 9.00 hod. 
Cinobaňa 11.00 hod.  
2.1.2008 –  od 9.00 hod. posviacka domov 
v Katarínskej Hute, Hrnčiarkach, Maši a Turičkách 
4.1.2008 – od 9.00 hod. posviacka domov  
v Cinobani  
 

SLUŽBY BOŽIE A SVÄTÉ OMŠE POČAS 
VIANOČNÝCH SVIATKOV 
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František Gabľas z Turičiek je jednoduchý 
mladý človek, študent. Vo svojich 23 rokoch sa 
veľmi nelíši od rovesníkov. Má svoje sny, 
plány, záujmy, lásky, neresti.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od detstva sa rád túlal po kopcoch a dolinkách 
nášho kraja. Krása okolitej prírody, jej 
zákonitosti, pevné pravidlá a nemenné hodnoty 
mu učarovali natoľko, že za svoju životnú púť si 
zvolil lesnícke povolanie. Úspešne ukončil 
Strednú lesnícku školu v Liptovskom Hrádku 
a teraz študuje na Lesníckej fakulte Technickej 
univerzity vo Zvolene.  
„K výrobe drevených podložiek pod trofeje ma 
priviedla spolužiačka. Ona sama takéto 
podložky vyrezáva. Mne sa to zapáčilo, a tak 
som začal napodobňovať spôsob jej práce.“ 
Františkovi sa práca s drevom zapáčila. Je to 
materiál, ktorý má svoju krásu, vôňu, podobu, 
dušu. Tak ako človek, ktorý ho pomocou svojej 
fantázie pretvára.   
„Najlepšie sa pracuje s lipovým drevom, ktoré 
je mäkké a tvárne. Javor a orech sú tvrdé.     
 

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

Drevo na podložky musí byť dopredu 
narezané. Jednotlivé dosky sa na seba lepia. 
Takto pripravený materiál sa môže spracúvať 
do výslednej podoby.“   
Pred každým dielom je predstava majstra aj 
zákazníka, ktorá sa dá na papier. Výsledná 
podoba sa cez „kopirák“ prenesie na drevo. 
Nápady a motívy získava mladý majster 
z časopisov, internetu a samozrejme z prírody.    
Poľovníctvo je okrem získavania trofejí úzko 
spojené aj s ochranou prírody. Ak k nej človek 
pristupuje citlivo, ona sa mu vždy odmení. 
„Každá podložka, ktorú mám vyrobiť, je pre 
určitý druh trofeje. Dáva jej svoju hodnotu, 
vyzdvihne jej krásu. Človek ňou vzdáva úctu 
ulovenému zvieraťu.“  
Mladý majster vyrobil aj podložku pod trofej 
vlka, ktorá získala striebornú medailu 
v hodnotení trofejí. Okrem podložiek začal 
František vyrezávať aj obrazy, ktoré vystihujú 
zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Jeden 
takýto obraz visí aj u nich doma. Bol určený 
pre jeho mamu k životnému jubileu. Originál 
vyrezávaný s láskou.   
František je jednoduchý mladý človek ako 
mnoho ďalších. Nie je výnimočný, nájdu sa 
určite lepší, šikovnejší... Nechce sa stať 
„celebritou“, ani národným umelcom. Je však 
jedným z tých, ktorí si svoj život a každú chvíľu 
v ňom vážia. Nepremárnia čas bezduchým 
vysedávaním, či holdovaním rôznym 
závislostiam. Svoj život sa snaží prežiť naplno. 
A takých ľudí naša spoločnosť potrebuje.  
 

Jemnými, precíznymi a presne mierenými zárezmi sa vrezáva  stolárske dláto do tvárneho  
dreva.  Ruka majstra na ňom realizuje predstavu, motív. Piliny po jednom padajú na 
podlahu a vytvárajú na nej mäkký koberec. A majster pokračuje v práci. 
Z jednoduchého kusa dreva začínajú vystupovať obrazy. V ich  
stvárnení sa snúbi jednoduchosť motívov s precíznym  
prepracovaním detailov. Od jednoduchých tvarov miestnej flóry až po  
stvárnenie zvierat v pohybe.  
Všetky tvary majú spoločného menovateľa - krása prírody, poľovníctvo.  
 

VVVV    á ž e n í    č iá ž e n í    č iá ž e n í    č iá ž e n í    č i    t at at at a    t e l i a,t e l i a,t e l i a,t e l i a,    
    

ak poznáte vo svojom blízkom okolí 
niekoho, kto je niečím výnimočný, dajte 
nám vedieť. Radi o ňom napíšeme.        

Redakčná rada 

Ako definovať krásu? Svoje osobné kritériá na hodnotenie krásy má každý človek iné. Vraví sa, že 
krása je pominuteľná. Táto definícia však neplatí o umení. Mnohé  diela rokmi nadobúdajú na 
hodnote. Umenie človeka zušľachťuje, pôsobí na jeho emócie, učí ho nielen vnímať, ale i rozdávať 
dobro.  
Ľudové výtvarné umenie má v živote človeka, i v živote nášho národa, svoje nezastupiteľné miesto.  
V ručných prácach je zakódovaná  istá dávka nadčasovosti a večne platiaca hodnota.  
Stručne povedané – výnimočné, neopakovateľné, jedinečné.  
 V tomto sa zhodujú všetci tí, ktorí navštívili 
nevšednú výstavu Krása života. Autorkami 
myšlienky zorganizovať takého podujatie boli 
členky výboru Miestneho spolku Slovenského 
červeného kríža Cinobaňa – Katarínska Huta. 
Výstava bola sprístupnená prvý októbrový 
týždeň v priestoroch Klubu dôchodcov 
v Cinobani. Návštevníci mohli obdivovať krásu 
ručných výšiviek obyvateliek našej obce, 
zručnosť domácich majstrov. Široká paleta 
farieb, tvarov, motívov a námetov na rôzne 
sviatočné, ale aj všedné dni v roku. Diela, 
ktoré potešia oko, pohladia dušu, skrátili 
nejednu dlhú chvíľu a zútulnili nejeden možno 
zastrčený kút. Toto poslanie, ktoré do ich 
výsledného efektu vkladali šikovné ruky 
tvorcov, vystavené diela splnili. Výstavu  

navštívilo okolo 300 občanov z blízkeho, ale aj 
vzdialenejšieho okolia.   
Úsilie vynaložené pri inštalácii výstavy, ako aj 
jej technické zabezpečenie, bolo odmenené. 
Okrem úspechu a pochvalných uznaní od 
návštevníkov sa dobrovoľným vstupným 
vyzbierala aj určitá finančná čiastka, ktorej 
výťažok sa rozhodli členky MS SČK poukázať 
na dobročinné účely. Rovnakou mierou 
prispejú do zbierky na rekonštrukciu oltára 
v Evanjelickom kostole v Cinobani a  na 
novostavbu katolíckeho kostola na sídlisku 
v Cinobani.  
Reč ľudového umenia sa dá rozlúštiť aj po 
desiatkach rokov. V tom je jeho sila. Okrem 
toho, že cibrí v ľuďoch estetické cítenie, je 
nositeľom odkazu pre ďalšie generácie.  

Možno časom nadobudne trochu inú tvár, viac 
poznačenú obrovským vedecko-technickým 
rozvojom, no vždy to bude umenie, ktoré sa vie 
prihovoriť spoluobčanovi a ani najvyspelejšia 
technika ho nedokáže odsunúť na vedľajšiu 
koľaj. Udržujme si jeho odkaz. Je obrazom 
nášho vedomia, národného a vlasteneckého 
cítenia, úcty k svojim predkom a tradíciám.  
 

Výbor MS SČK ďakuje obci Cinobaňa za 
bezplatné poskytnutie priestorov. Vďaka patrí aj 
všetkým tým, ktorí na výstavu zapožičali svoje 
ručné práce.    

Silvia Očovanová a Jozef Varga  
 

KK rr áá ss aa   ––   vv ee čč nn áá   aa kk oo   žž ii vv oo tt   

úspechov, mnoho tvorivej 
inšpirácie, nápadov a krásnych 
chvíľ strávených v prostredí 
čarovnej slovenskej prírody.  

 

Silvia Očovanová  

Originály vyrezávané s láskou  

P O Ď A K O V A N I E  
Obec Cinobaňa ďakuje všetkým občanom, 
ktorí sa svojou aktívnou účasťou zapojili do 
súťaže o strešnú krytinu, ktorá prebiehala 
v Novohradských novinách. Vašu pomoc 
a podporu si nesmierne vážime. Výsledky 
súťaže ešte nepoznáme, ale je dôkazom toho, 
že v našej obci žije veľa obetavých ľudí.  
 

Účelnú akciu dobrovoľne podporili:  
Pavol Benedikty, Milan Káka, Jozef Machava, 
Martin Machava, Ján Klinčok, Ing. Tibor Suja, 
Oľga Gabľasová, Ing. Pavol Imre, Ing. Bohuslav 
Salaj, Ján Salaj (Šramo), Peter Bieľ, Igor Krňan 
Datex, Marian Hríň,  Ján Klajban, Jaroslav Krnáč 
RENOVIA,  WiMAX telecom, Poľovnícky spolok 
Strieborná,  Základná škola s materskou školou 
Cinobaňa,  Ing. Mária Švikruhová, Obec 
Cinobaňa.    

Františkovi prajeme veľa osobných aj  pracovných 
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Uznesenie č. 8/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Cinobaňa, ktoré sa konalo dňa 29.10.2007 v zasadačke KD 
v Cinobani 
 

Obecné zastupiteľstvo   

I. s c h v a ľ u j e :                                                                                    
 

1/ program zasadnutia OZ  zo dňa 29.10.2007    
2/ návrhovú  a volebnú komisiu v zložení:  predseda p. Karol Bittner, člen:       
p. Igor Balkovský, p. Viera Deáková   
3/ presuny finančných prostriedkov v bežnom rozpočte obce na rok 2007       
4/ Uznesenie č. 8/2007 zo dňa 29.10.2007 
5/ žiadosť CŠK – FO o navýšenie rozpočtu z pôvodných 250.000,- Sk na 
275.000,- Sk, s presunom v rozpočte z kapitoly 10.2.0.2 – soc.služby 
z položky 611 na 08.1.0.2- 642 
 6/ PHSR /Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Cinobaňa na roky 
2007 – 2013 
7/ správy a protokoly o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce podľa 
zápisov 
8/ predaj prírodného amfiteátra – pre pána Pavla Benediktyho, bytom 
Cinobaňa č.134, zastavané plochy a nádvoria na p.č. 869/10 o výmere 303 
m2, zastavané plochy a nádvoria na p.č. 869/4 o výmere 388 m2, zastavané 
plochy a nádvorie na p.č. 869/5 o výmere 341 m2, zastavané plochy 
a nádvoria na p.č. 869/9 o výmere 175 m2, zastavané plochy a nádvoria na 
p.č. 869/11 o výmere 9   m2 v k.ú. Cinobaňa za cenu 35.000,- Sk 
s podmienkou, že návrh na vklad do katastra hradí kupujúci a dohodnuté 
podmienky v kúpnopredajnej zmluve bude rešpektovať. 
9/ zmluvu o reklame medzi obcou Cinobaňa a Štátnou vedeckou knižnicou 
Banská Bystrica na propagáciu prostredníctvom knihy „ Tibor Kobliček – 
ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE, vydanej knižnicou ako dodávateľom 
v hodnote 10.000,- Sk 
10/ zmluvu o poskytovaní služieb firmou EUROFIELD s.r.o Bratislava pre 
čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 
11/ v rámci programu Obnov si svoj dom – Stanovisko obce – poskytuje 
žiadateľovi Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Cinobani na obnovu alebo 
rekonštrukciu oltáru v kostole evanjelickej a.v. cirkvi v Cinobani finančný 
príspevok 100.000,- Sk 
12/  žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na protipovodňové 
opatrenia obcí MH – obce Cinobaňa s rozpočtovým nákladom 806.498,90 Sk 
na odvedenie povrchových vôd sídlisko Cinobaňa – zvodový kanál – 
z ENVIRONMENTÁLNEHO FOND 
13/ fakturáciu za projektové práce – Slovenský vodohospodársky podnik 
Lučenec – 2.688,20 Sk a dohoda o vykonaní práce v cene 5.376,- Sk za 
vypracovanie protipovod-ňových opatrení obce pre čerpanie finančných 
prostriedkov z Environmentálneho fondu v rámci Mikroregiónu Hornohrad. 
14/  cenovú ponuku na rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd a zmluvu 
o dielo medzi obcou a firmou EKOMIMEX s.r.o. Lovinobaňa v cene 89.250,- 
Sk s DPH 
15/ zmluvu o pripojení – zrýchlený internet obec Cinobaňa a firma WIMAX- 
cena inštalácie a rozvodov 13.743,80 Sk firma DATEX Lučenec 
16/ dodatok k zmluve o dielo č. 1/X/2007 – oprava strechy hydroizolácia KD 
Cinobaňa zvýšený náklad z 335.280,- Sk  o 8.800,- Sk, konečná suma 
344.080,- Sk, firma GM stav s.r.o Lučenec 
17/ predpis na úhradu za vydanie knižnej publikácie: MALÝ  SLOVNÍK  
HORNOIPEĽSKÉHO NÁREČIA v počte 40 ks x 79,80 Sk = 3.192,- Sk. 
Objednávateľ Mikroregión Hornohrad. 
18/ žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z ENVIRONMENTÁLNEHO 
FONDU na rok 2008 názov projektu Splašková kanalizácia pre obec 
Cinobaňa v sume 9.600 mil. Sk, vlastné zdroje 2.400 mil. Sk. 
19/ nevymožiteľnosť pohľadávok v čiastke 5.255,- Sk a zároveň ich odpísanie 
z účtovnej evidencie 
20/ pre Občianske združenie KVOZ ROMA Cinobaňa  finančný príspevok 
2.000,- Sk pre vykrytie cestovných nákladov a 2.500,- Sk sála kultúrneho 
domu  - 30.výročie založenia súboru 
 

II.  B e r i e   n a   v e d o m i e :  
 

1/ vznik Turisticko – informačnej kancelárie v Poltári a založenie OZ – 
združenie pre rozvoj cestovného ruchu v okrese Poltár 
2/ informáciu o počte uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii 
ÚPSVaR k 19.10.2007 - 212, počet poberajúcich  DHN 104 
3/ konanie zasadnutia OZ podľa plánu na rok 2007 dňa 26.11.2007 o 16,30 
hod. v KD Cinobaňa 
4/ správu overenia účtovnej závierky za rok 2006 pre obec Cinobaňa ako 
audit s vyjadrením nezávislého audítora, že účtovná závierka poskytuje 
 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Cinobaňa k 
31.12.2006 a výsledky hospodárenia a peňažné  toky na rok 2006 sú 
v súlade so zákonom o účtovníctve 
5/  informácie hlavnej kontrolórky obce podľa zápisnice  
6/ informácie z činnosti komisií pri OZ 
7/ informácie o vymenovaní do funkcie riaditeľa ZŠsMŠ na základe 
výberového konania s nástupom od 1.11.2007 pre ZŠsMŠ v Cinobani – 
PaedDr. Jaroslav Rojík  
8/ informácie o spoločnosti EUROFIELD a cenník za poskytnuté služby 
v rámci Zmluvy o poskytnutí služieb čerpania finančných prostriedkov 
z fondov EÚ   
9/ pripomienky a návrhy z diskusie podľa zápisnice 

 

III. R u š í : 
 

1/  z uznesenia č. 6/2007 zo dňa 30.júla 2007 v bode  I. schvaľuje  bod č.10 
2/  z uznesenia č. 2/2007 zo dňa 26.februára 2007 v bode I schvaľuje bod 
č.3  
 

IV. K o n š t a t u j e, ž e :  
 

1/  Uznesenie OZ č.7/2007 zo dňa 24.9.2007  v bode  V. ukladá: bod č.1/   
v plnení, 2/ v plnení 
2/  navrhnutý zástupca starostu obce Ing. Juraj Andrášik nebol zvolený              
  

V.  U k l a d á : 
1/ organizačne pripraviť na deň prezentácie MH – Hradište 2007 – 
propagáciu obce a 3-členné družstvo na výrobu slovenskej klobásy – deň 
konania 10.11.2007 
Termín: do 10.11.2007, Zodpovední: p.Silvia 0čovanová,kultúrny pracovník 
p. Jozef Melicher – predseda kult. komisie 
2/ pripraviť rozpočet obce  bežný aj kapitálový  s rešpektom na prechod na 
EURO / rok 2008,2009,2010/ 
Termín: do 26.11.2007, Zodpovední:  p. Mária Balkovská, p. Erika 
Spodniaková,  p. Oľga Gabľasová 
3/ pripraviť zhodnotenie činnosti Cinobanského občasníka a návrh na 
odmenu členov redakčnej rady 
Termín: 26.11.2007, Zodpovední: Silvia Očovanová, kultúrny pracovník a 
Jozef Varga 
 

Z B E R  P L A S T O V  V  O B C I  C I N O B A Ň A  
 

 30.novembra 2007, 10. januára 2008 
Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo bytovku na 

viditeľné miesto. 

VVššiimmllii  ssmmee  ssii  ......  
Čo sa zmenilo v našej obci za uplynulé  dva  mesiace 
 

-  oprava striech: kultúrny dom, zdravotné stredisko a kotolňa  
-  úprava cintorínov  
-  deratizácia kanalizácie a kanála ústredného kúrenia 
- obec je napojená na vysokorýchlostný internet od spoločnosti    
WIMAX Telecom Slovakia s.r.o. 

Vy sa pýtate, starostka obce odpovedá 

Aké má obec možnosti a postupy pri riešení prípadov túlavých psov na 
uliciach obce? Ide o prípady voľne sa pohybujúcich psov okolo 
bytovky č. 62, ktoré ohrozujú chodcov, a to hlavne deti. 
 

- Obec môže riešiť takéto prípady formou blokovej pokuty majiteľovi 
psa, riešenie prípadu na priestupkovej komisii alebo odchyt psov, ktorý 
uskutočňuje na objednávku košická firma a účtuje si zaň od obce 
15.000,- Sk. Na OÚ sa pripravuje Všeobecne záväzné nariadenie 
o chove psov a povinností chovateľov psov v obci Cinobaňa, ktoré 
upravuje niektoré podmienky držania psov.   
  

Od 27. novembra 2007 si môžete na úradnej tabuly obecného úradu 
prečítať návrhy VZN o miestnych daniach, komunálnom odpade a iné 
VZN, ktoré môžete písomne pripomienkovať do 11. decembra 2007. 
V návrhu sú uvedené zvýšené sadzby nasledovných daní: 
Pozemky – zvýšenie o 5%/m2  
stavieb a bytov navýšenie o 0,50 halierov/ m2 

Daň za psa na 120, -Sk a za každého ďalšieho 120,- Sk, na Hrnčiarkach 
60,- Sk, v činžovnom dome 300,- Sk,  
Za odpad na 160,- Sk/ na osobu/ rok, občania, ktorí neseparujú odpad 
200,- Sk/ na osobu/ rok, úľavy po predložení dokladov do 31.januára 
príslušného kalendárneho roka 50% z uvedenej sadzby  
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DDEENNNNÍÍKK  CCEESSTTOOVVAATTEEĽĽAA alebo Ako sme (ne)dobyli Olymp  /druhá časť 

Deň siedmy -  štvrtok  
 

Ráno bol opäť klasický budíček o 5,15 hodine. 
Po nevyhnutnej hygiene a raňajkách sme 
vyrazili asfaltkou do doliny smerom na Ribni 
ezera, ktoré sa nachádzajú tesne pod 
hrebeňom. Cesta postupne prechádzala na 
prašnú cestu a neskôr na klasický turistický 
chodník. Postupne sme opustili pásmo lesa 
a dostali sa do lúčnatej krajiny s množstvom 
potokov a prírodných jazier. Celé pohorie Rila 
je známe množstvom vody, ktorú nájdete 
v dolinách, ale i priamo na hrebeni. To sa 
o našich horách povedať nedá. 
Po takmer šiestich hodinách sme dorazili na 
chatu Ribni ezera, ktorá bola obklopená 
hladinami jazier. V okolí chaty pobehovali 
mustangy bez pastiera a bez postrojov. Boli to 
stáda pozostávajúce z 10 až 20 kusov. Chatári 
ich odháňali tak, že zobrali plachtu vysoko nad 
hlavu a rozbehli sa za stádom. Psy vôbec 
nemali šancu, kone ich ignorovali, alebo kopali 
zadnými nohami. 
Na chate sme sa zdržali asi polhodinu a vyrazili 
sme strmým úbočím do sedla Kanarski preslap, 
ktoré už bolo súčasťou hrebeňa. Tu sa nám 
otvorili prekrásne pohľady na mohutné kopce, 
tvoriace zaujímavú scenériu tohto pohoria. 
Kamenistý terén postupne ustúpil lúčnatému 
povrchu, ktorý nám pripomínal hrebeň našich 
Nízkych Tatier alebo Veľkej Fatry. Pomaly sa 
schyľovalo k večeru a my sme stále hľadeli do 
ďalekého sedla Džanka, kde sme hodlali 
prenocovať v kosodrevine.  
Naša cesta obchádzala veľkú vodnú nádrž Beli 
Iskar, z ktorej je zásobované pitnou vodou 60 
km vzdialené hlavné mesto Bulharska - Sofia. 
Na hrebeni ju stráži Horská polícia. S dvomi 
sme komunikovali a popri debate upútala našu 
pozornosť ich výstroj - v rukách mali 
kalašnikova. Dodnes nevieme, proti komu ho 
chcú použiť. Večer okolo siedmej nášho času 
(osem hodín slnečného času) sme konečne 
dorazili do miesta nášho nocľahu. Kosodrevina 
tu bola na naše pomery riedka. Tvorili ju iba 
samostatné ostrovčeky - proste ideálne miesto 
na nocľah. Obloha bola jasná, vietor nefúkal, 
tak sme sa rýchlo navečerali, rozbalili spacáky 
a zaľahli. Spali sme skôr, ako sme sa dostali 
do vodorovnej polohy. Pri občasnom prebudení 
som registroval celú noc jasnú oblohu. 
 

Deň ôsmy -  piatok  
 

Ráno o pol šiestej sme mali nervy drásajúci 
budíček - do blízkych kopcov udrel blesk 
s ohromným rachotením. Za ním druhý, tretí. 
Tak rýchlo asi ešte nikto z nás nevyskočil zo 

V prvý augustový týždeň tohto roku Klub slovenských turistov „Lampáš“ z Lučenca usporiadal pre 
svojich členov turistický zájazd pod názvom Rila - Pirin - Olymp. Jeho cieľom bolo zdolať najvyššie 
kopce gréckeho a balkánskeho poloostrova.     Pokračovanie 

spacáka a nezbalil si celú výstroj. Ešte sme ani 
riadne neotvorili oči a už sme rýchlym krokom 
v pršiplášťoch schádzali do chaty Grnčar, ktorá 
sa nachádzala asi 15 minút v doline. Kým sme 
ale zišli ku chate, strašidelná búrka sa stratila 
kdesi za kopcami a vykuklo slniečko.Tak sme sa 
aspoň naraňajkovali a vyrazili späť do sedla. Zo 
sedla sme už videli vytúžený cieľ celého nášho 
výletu - najvyšší vrchol celého balkánskeho 
poloostrova - Musalu (2925 m.n.m.) 
Ale aby sme dosiahli jej vrchol, museli sme ešte 
zdolať tri menšie vrcholy a vydržať päť hodín. 
Posledný stupák priamo na Musalu bol najtvrdší 
- v priebehu polhodiny bolo treba zdolať výškový 
rozdiel 400 metrov. 
Ale to už bol pre nás ten najmenší problém 
a o 11,30 hodine sme zastali na vrchole 
v nadmorskej výške, akú na Slovensku môžeme 
dosiahnuť len lietadlom. Stáli sme o 270 metrov 
vyššie ako je vrchol Gerlachu. 
Okamžite sme sa začali stískať, bozkávať 
a ujúkať. Nastalo neodmysliteľné fotografovanie 
s klubovou vlajkou a na svoje si prišla aj vlajka 
Cinobane. 
Po teplom čaji a asi polhodinovom pobyte sme 
sa pobrali prudkým klesaním smerom na sever 
do mestečka Borovec, kde nás už čakali vodiči 
s autobusom. 
Cestou sme dorazili k jazeru pri chate Musala, 
kde sme si naordinovali asi hodinovú prestávku. 
Konečne sme si mohli vysušiť mokré spacáky 
a pršiplášte a vo vode jazera ochladiť ubolené 
nohy. 
Po prestávke sme sa nekonečnou dolinou 
vybrali v ústrety nášmu cieľu. Tešili sme sa na 
teplú sprchu a normálnu posteľ, len sme ešte ani 
netušili, či nejaké budú. 
Naši vodiči nás čakali skoro dva dni v Borovci, 
tak sme ich predvídavo poverili dôležitou 
bojovou úlohou. Mali urobiť prieskum 
ubytovacích možností s podmienkou, že 
berieme najnižšiu cenu a musí tam byť sprcha 
s teplou vodou. Ale to, čo nám vybavili, nás 
absolútne šokovalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bol to trojhviezdičkový hotel, každá izba mala 
svoje sociálne zariadenie s klasickým WC 
a s vaňou, dokonca bol na každej izbe televízor 
so satelitným príjmom. A to všetko v priemere za 
13 levov (asi 230 našich korún). Ale to by sme 
neboli Slováci, keby sme aj na tom ešte 
nezarobili. Objednali sme si iba tri dvojposteľové 
izby s prístelkami, ale vyspali sme sa tam všetci. 
Aby nás recepčná neporátala, zriadili sme 
systém totálneho chaosu, chodili sme hore-dolu, 

dnu a von a popritom sme peknú mladú recepčnú 
ešte aj zahovárali. 
Konečne sme na sebe spáchali prepotrebnú 
hygienu a vyrazili do ulíc za účelom poslednej 
večere. Vošli sme do podniku, ktorý nám poradila 
recepčná a za účelom strovenia posledných 
levov sme si objednali kráľovskú večeru. A potom 
sme už spokojní odišli stráviť svoju poslednú noc 
na pevnom lôžku. Ráno sme odchádzali domov.  
 

Deň deviaty -  sobota  
 

Ráno sme si gavaliersky posunuli budíček o dve 
hodiny neskôr. Spokojní a oddýchnutí sme už 
automaticky obsadzovali svoje miesta 
v autobuse. Prvá zastávka bola v niekoľko 
kilometrov vzdialenom Samokove. Tu sme si ešte 
nakúpili raňajky a nejaké drobné darčeky domov. 
Ďalšia cesta už prebiehala bez väčších 
problémov až do Vidinu, kde sme chceli stroviť už 
naozaj posledné peniaze. Krátky čas na 
prestávku a prudký lejak to však prekazil, takže 
po trištvrtehodine sme sa pohli k prístavu, aby 
sme sa ešte v ten deň dostali na rumunskú 
stranu Dunaja. 
Keď sme dorazili do prístavu, zistili sme, že pred 
nami je šesť kamiónov a premáva len malá 
kompa. Na ňu vojde iba päť kamiónov a zopár 
menších vozidiel. A bola to predposledná linka 
pred nočnou prestávkou. Tu však zabodoval náš 
vodič, ktorý bol oblečený podobne ako obsluha 
kompy. Postavil sa pred kamióny, rukou ich 
zastavil a posunkami smerom k nám nás 
naviedol pred kamióny. Kým kamionisti pochopili 
jeho trik, kompa už bola na šírom Dunaji. Ale náš 
vodič sa na kompe pre istotu „zašíval“ počas 
celej plavby, aby ho nespoznali. 
Cesta Rumunskom bola rozbitá tak isto, ako keď 
sme cestovali opačným smerom. Postupne sme 
všetci pospali (okrem vodiča) a zobudili sme sa 
len na hranici s Maďarskom. 
 

Deň jedenásty -  nedeľa  
 

O štvrtej ráno sme dorazili do maďarského mesta 
Cegled, kde vodiči museli urobiť osemhodinovú 
bezpečnostnú prestávku. Odstavili to na 
parkovisku supermarketu Tesco, ale tých osem 
hodín bolo aj tak nekonečných. Aj preto, že zase 
s nami cestoval aj dážď. 
Potom už nebol problém doraziť bezpečne do 
Lučenca, kde sme dorazili okolo 15,30 hodiny 
a unavení sme sa rozišli do svojich domovov. 

 

Július Jarábek 

Musalu - stáli sme o 270 metrov vyššie, 
ako je vrchol Gerlachu. 
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ŠŠ kk oo ll aa   oo ss ll aa vv oo vv aa ll aa     
„„    AA kk áá   ss ii   nn aa šš aa   šš kk oo ll aa ?? ““   

 

„... si jednou zo ZŠ, si stará na spomienky, hrdá na tých, ktorí svojou múdrosťou múdrych vychovali, si nestarnúca, lebo máš živé 
kroniky bývalých žiakov v našej vede, kultúrnom a spoločenskom živote, ktorí sa k tebe hrdo hlásia, si 40-ročná pamätnica 
nespočetných krokov a stlačení kľučiek za poznaním a ešte radostnejším vykročením do života, buď teda pozdravená a večne 
mladá...“                                 (zápis zo školskej kroniky od pani Evy Hergelovej, bývalej zástupkyni ZŠ) 
 

V sobotu 20.10.2007 asi 15 minút pred 14-tou hodinou ožil vestibul 
školy nezvyčajnou vravou a smiechom. To sa schádzali hostia na 
slávnostnú akadémiu k 40. výročiu otvorenia budovy ZŠ. Vítali ich 
žiaci v krojoch s malými darčekmi a celá škola vyzdobená farbami 
obce. 
 

Oficiálny program otvorili žiaci spevom a básňami z vlastnej 
tvorivej dielne. Prítomným sa prihovorili p.riaditeľ Mgr. Ladislav 
Fajčík, p.starostka obce Ing. Mária Švikruhová , p.Jozef Varga  
a bývalý žiak Michal Frič. 
Bývalá žiačka Zuzka Furmanová roztlieskala hostí svojím spevom 
a hrou na heligónke. 
Po skončení krátkeho programu si hostia mohli prezrieť priestory 
školy, nové učebne, zborovňu, riaditeľňu, ale hlavne výstavku k 40. 
výročiu. 

Potom sa hostia presunuli do kultúrneho domu. Slávnostný 
sprievod ohlasoval aj miestny rozhlas, ale záujemcov o túto 
udalosť zo strany občanov by sa dal spočítať na prstoch oboch 
rúk! 
V KD sa o 16,00 hod. začala slávnostná akadémia pre pozvaných 
hostí. Žiaci si pripravili kultúrny program, v ktorom ukázali svoju 
šikovnosť a nadanie. 
 

Tanec sa striedal so slovom, piesňou a humorom. Svojím vystúpením školu- 
jubilantku pozdravili aj materská škola, ZUŠ, Slovenský červený kríž, Zväz 
protifašistických bojovníkov , ZPOZ a bývalí žiaci. 
Nezabudlo sa ale ani na tých, ktorí sa na túto oslavu mohli pozerať už len 
z nebíčka a uctili sa minútou ticha. 

Čas ubiehal a nástup 
mažoretiek oznámil koniec 
kultúrneho programu. 
Hostia sa presunuli 
k slávnostne prestretým 
stolom a mohli začať 
spomínať a dosýta sa 
vyrozprávať. 
Samozrejme sa aj 
navečerať a zatancovať si. 
Veď do tanca im hrala 
cimbalová muzika!  
 
 

Slová, ktoré odzneli v programe z úst moderátorov a ich silné 
myšlienky tak trochu odkryli kúsok srdca každého z hostí 
a pripomenuli zmysel, význam a nenahraditeľné miesto školy 
v našich životoch.    

Po skončení akcie bolo počuť buchot. To spadol pomyselný kameň zo 
srdca všetkým tým, ktorí túto akciu pripravovali. Mohli byť spokojní a hrdí. 
Bolo to krásne, dojímavé, slávnostné a dôstojné. 

Mgr. Vladimíra Albertová 

RIADITEĽSTVO ZŠ S MŠ CINOBAŇA A OBEC CINOBAŇA ĎAKUJE 
VŠETKÝM OBČANOM OBCE, KTORÍ AKOUKOĽVEK MIEROU 
POMOHLI A SVOJIMI DARMI PRISPELI NA AKCIU.  
VĎAKA PATRÍ AJ VŠETKÝM SPONZOROM PODUJATIA.   

AKO   PLYNUL  ČAS. . .  
Toto motto charakterizovalo 
výstavku, ktorú pripravili 
s nadšením a láskou učitelia ZŠ 
k svojmu 40. výročiu. 
Naozaj mali pravdu! Veď na 
ústrednom paneli, kde dominovali 
fotografie z minulosti, sa mohli 
mnohí z nás nájsť  ešte v detskom 
veku alebo aspoň zaspomínať si 
na rôzne akcie školy. Výstavka bola rozdelená podľa tém na viaceré časti. 
História obce prezentovaná   nádhernými historickými skvostami ( predmetmi 
dennej potreby), ktoré boli ukážkou šikovnosti našich predkov, trofeje 
a ocenenia našich žiakov v literárnych, hudobných a športových súťažiach, 
prehľad sponzorov, ktorí najviac pomohli škole, projekt  Fondu sociálneho 
rozvoja Pomoc slabším dokumentovaný fotografickým materiálom, vývoj 
učebných pomôcok, nad ktorými sme sa už dnes mohli len pousmiať. 
O výzdobu sa postarali šikovné ruky našich p. vychovávateliek, ktoré pripravili aj 
darčeky na slávnostnú akadémiu. Prispeli aj p. učiteľky MŠ, ktoré pomohli 
s výzdobou kultúrneho domu.Čas naozaj plynie! Na históriu však nemôžeme 
zabúdať a našim žiakom, hosťom a spoluobčanom sme ju ukázali aj takýmto 
spôsobom.            Mgr. Vladimíra Albertová 
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NAVŠTÍVILO NÁS RÁDIO REGINA 
 

Počúvate v nedeľu ráno Slovenský rozhlas? Ak 
áno, určite ste postrehli, že v detskej relácii 
KRAJINA HALABALA  sa hovorilo o našej škole. 
Pani redaktorka Jana Grajciarová vyspovedala 
našich žiakov a zaujímala sa o prácu 
rozhlasového krúžku Rádio Deviatka, školského 
časopisu Školský (ne)poriadok ,oslavy 40. 
výročia a literárne talenty. Po návšteve výstavky 
k 40. výročiu otvorenia budovy školy ju veľmi 
zaujal projekt Fondu sociálneho rozvoja. 
Porozprávala sa o ňom s pani zástupkyňou Ľ. 
Machavovou a pani asistentkou E. Horváthovou. 
Dokonca navštívila aj rómske rodiny, ktoré sa do 
tohto projektu zapojili. Pani redaktorka bola veľmi 
prekvapená, aká je naša škola akčná a činorodá. 
Zaujali sme ju natoľko, že povedala, že 
v Cinobani určite nie je posledný raz. Na záver 
nám zaželala veľa poznania všetkým žiakom 
a učiteľom a dobrú zábavu v škole.          

Mgr. Vladimíra Albertová 
 

PASOVANIE PRÁKOV NA ČITATEĽOV 
 

Rozhlasový krúžok Klub Deviatka si v spolupráci 
s vedúcou školskej knižnice pripravili na 22. 
októbra 2007 podujatie pre najmladších žiakov 
pod názvom Ako Kubko s Maťkom pasovali 
prvákov na čitateľov. Hoci knižnica nie je 
rozmerovo veľká, deti sa cítili ako na lúke 
s Kubkom, Maťkom a ovečkami (ovečky boli 
knihy). Kubko s Maťkom oblečení v krojoch 
porozprávali deťom o slovenskom rozprávkarovi 
Pavlovi Dobšinskom, čítali rozprávky, deti si 
prezreli knižnicu, mohli si prezrieť vystavené 
knihy a pýtať sa na možnosti využitia knižnice. 
Recitovali básne, ktoré sa doteraz naučili 
a v názvoch kníh hľadali písmenká, ktoré už 
poznajú.  
Kubko s Maťkom potom knihami Pavla 
Dobšinského pasovali deti na čitateľov. Deti 
zložili sľub, že nebudú knihy ničiť a budú ich radi 
čítať. Vedenie školy a žiaci 9. ročníka 
zablahoželali prvákom k tomu, že sa stali 
čitateľmi. 

Mgr. Andrea Rogožníková    
 

 VÝSLEDKY  SÚŤAŽÍ 
 

Literárnej súťaže Timravina studnička sa 
zúčastňujeme každoročne a vždy sme úspešní. Na 
okresnom kole nás reprezentovali títo žiaci: 
Jozef Karásek, 3.r, Andrej Paučo, 2.r,Simona 
Albertová, 5.A, Aneta Sujová, 5.B, Zuzana 
Očovanová, 7.r. 
J. Karásek vybojoval vo svojej kategórii 3.miesto 
a Simona Albertová už po tretí raz za sebou 1. 
miesto a bude školu, ale i obec reprezentovať na 
celoslovenskom kole v Lučenci. 
 

Svoje spevácke umenie predviedli žiaci v školskom 
kole súťaže Zlatá guľôčka dňa 11.10.2007. 
Uspeli takto: 
I.kategória: 
1. miesto   Karin Púpalová, 4.B, 2.miesto    Jozef 
Karásek, 3.r, 3.miesto    neudelené 
II.kategória: 
1.miesto    Veronika Segečová, 8.r, 2.miesto    

Simona Albertová, 5.A, Zuzana Očovanová, 7.r 
3.miesto     Iveta Gajdošová, 7.r                          
Vo vyššom kole bola z nich najúspešnejšia Karin 
Púpalová, ktorá postúpila na okresné kolo do 
Haliče.   
 

V školskom kole Olympiády slovenského jazyka 
bola najúspešnejšia Martina Gombalová, 9.r, 
ktorá sa dńa 26.10.2007 zúčastnila krajského kola 
v Banskej Bystrici. 
 

Žiaci 1. – 4. roč. sa zapojili do výtvarnej súťaže 
Moja mama na dovolenke. Zaslali sme 9 prác. 
 

Zostavila Mgr. Vladimíra Albertová 
 

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY 
15.októbra 2007 sa naši žiaci zúčastnili turnaja 
v malom utbale „O pohár riaditeľa SPŠS Oskara 
Winklera  Lučenec. Súťažilo 13 družstiev. Naši boli 
vyžrebovaní do najťažšej skupiny, v ktorej 
zaznamenali 3 prehry. Je to škoda, pretože 
predvádzali dobrú hru, ale nevyužili veľa šancí. 
Pod vedením Mgr. Ladislava Fajčíka 
reprezentovali: Roman Berky, Róbert Berky, Pisár, 
Segeč, gereg, Porubiak, Lihocký a Červenák. 
Na základe predvedenej hry boli do oblastného 
výberu vybraní dvaja žiaci Roman a Róbert Berky. 
Naši žiaci veľmi dobre reprezentujú svoju obec. 
V prvej triede okresov PT a LC sú predposledným 
zápasom jesene na 2. mieste a Róbert Berky je 
v prvej trojke najlepších strelcov súťaže. 
Blahoželáme.  

Mgr.  Vladimír Dubravec 

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

JESEŇ, PANI BOHATÁ 

Jeseň, ročné obdobie, ktoré hýri farbami a dáva 
dary prírody.  Jeseň má svoje čaro tak ako 
každé ročné obdobie, je však niečím 
výnimočná.  
My sme si jesennými plodmi vyzdobili našu 
materskú školu a naaranžovali výstavku 
s názvom „Jeseň, pani bohatá“.  
Deti so svojimi rodičmi, ale i pani učiteľkami, 
zhotovili veľa nádherných prác.  

 

Spišiaková 
Kristínka, 
Kaľafúsová 
Viktorka,  
Haráni Adam. 
Ozdobné 
 tekvičky: rod. 
Spišiaková, 
Spodniaková, 
Dováľová 

Niekedy stačí tak málo, len si vyjsť do prírody, 
poobzerať sa a zapojiť svoju fantáziu a darček, či 
malá pozornosť sú na svete. A verte, že fantázia 
malého človiečika nemá hraníc. Je ako ohybný 
prútik, len ho treba viesť tým správnym smerom.  
Svojimi prácami prispeli deti na krúžku VV a PV: 

Kolektív učiteliek MŠ 

Napísali ste nám 
Nedá mi, aby som nezareagoval na článok 
pána Vargu o nezáujme ľudí o „veci 
verejné“. V prvom rade musím povedať, že 
hovorí úplnú pravdu. Ale tiež musím 
povedať, že zabudol na niektoré iné 
problémy, ktoré tento nezáujem spôsobujú. 
Preto sa pokúsim pozrieť na nezáujem 
z druhej strany – zo strany občana. 
Podotýkam, že ide o subjektívny pohľad 
a nedá sa uplatniť na názor 100% občanov. 
Po prvé, pán Varga nepochopil, že je to už 
18 rokov odvtedy, čo sa zmenil systém, a to, 
čo fungovalo za socializmu (podotýkam, že 
to nebolo dobrovoľné), to nemôže platiť 
dnes. Ľudia majú oveľa viac problémov 
s vlastnou existenciou a nemajú voľný čas 
a ani chuť počúvať nekonečné jednania 
Obecného zastupiteľstva. Ja osobne som sa 
kedysi jedného zúčastnil a mám toho dosť 
možno až do smrti.  
Kedysi sa vybudovali veľké hodnoty v „Akcii 
Z“. Ľudia sa týchto akcií zúčastňovali vo 
veľkých počtoch aj preto, lebo vedeli, že 
budujú niečo pre seba, pre svoju dedinu. 
A dnes? Desiatky nezamestnaných v rámci 
VPP zbierajú po dedine papieriky, kosia 
trávu, trhajú burinu. Ale čo keby sme takú 
silnú pracovnú silu využili na vybudovanie 
niečoho potrebnejšieho pre dedinu, čo bude 
po nich vidno aj ďalšie desiatky rokov? 
Po druhé, ak poslanci chcú poznať názory 
ľudí, nech im dajú priestor. Styk poslanca 
s voličmi nie je len o kontakte na schôdzi. 
Nech chodia medzi ľudí, nech sa pýtajú, 
nech počúvajú. Však do volieb za poslancov 
išli preto, že niečo chcú pre ľudí urobiť. 
Alebo to bolo pre niečo iné?  
V minulých číslach Cinobanského občasníka 
sa objavila rubrika „Vy sa pýtate, starostka 
obce odpovedá“, aby sa ľudia mohli pýtať na 
konkrétne veci. Ja osobne môžem túto 
rubriku zaplniť na celý rok, pretože to je 
ideálna možnosť, ako vysvetliť ľuďom 
problémy, ktoré ich zaujímajú. A nemusí sa 
venovať každému osobitne. Môžem Vám 
povedať, že takýmto spôsobom sa aj 
poslanci dozvedia o problémoch viac. 
A bude to tak isto demokratické, ako účasť 
na zasadnutiach a o výsledku sa dozvie 
viacej občanov. 
A čo sa týka kritických pripomienok občanov, 
netreba sa za ne urážať, ale poučiť sa 
z nich. Lebo kritika niečoho je vlastne 
ukazovateľom problému, ktorý treba riešiť. 
A to je vlastne priestor pre poslancov, po 
ktorom volá v uvedenom článku pán Varga. 

Júlis Jarábek 
 Aj s  

takýmito 
obráz- 
kami  
sa  
stretá- 
vame 
v uliciach  
našej  
obce. 
Vinníci 
ostávajú 
v anony- 
mite. 
Dokedy?!  
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Spoločenská rubrikaSpoločenská rubrikaSpoločenská rubrikaSpoločenská rubrika    

Narod i l i  s a  
Natália Cibuľová 

Michal Petráš 

Sabína Bračoková  

Vladimír Bota 

Ivan Bartoš  
 

Tak nám teda vitaj, milé dieťa 
rozdávaj lásku, ktorú prinášaš 

 

Jubilanti 
 
 
 

V mesiacoch november a december 
 sa dožívajú životných jubileí 

 

 Paulína KRŠIAKOVÁ 
 Ján ZDECHOVAN 
 Ján PODHORA 
 Ján KOKAVEC 
 Paulína KUŽELKOVÁ 
 Emília CABANOVÁ 
 Pavel TURČAN 
 Zuzana FURMANOVÁ 

 
 

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 

    

V mesiaci október uzavreli manželstvo 
 
 

Ružena Adamcová a Milan Blažek 
 

 

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

 

Novomanželom gratulujeme  
 

Opustili nás 
 

Igor Musl 
Vladimír Boroš 
Viktor Bajčík 

Helena Weissová 
Júlia Jakubová 
Hermína Žigová 
Miloslav Indro 

 

Česť Vašej pamiatke ! 
 

VOLEJBAL II. LIGA MUŽI 
 

26.10.2007 VK Cinobaňa – VK Polar 
Veľký Krtíš 3:0, 3:1 
Cinobaňa bola lepšia vo všetkých 
činnostiach hry  ale v každom sete 
prvého zápasu to boli práve domáci, 
ktorí museli doťahovať bodový rozdiel. 
To sa im podarilo umnou hrou 
a svojimi skúsenosťami bez väčších 
problémov, napokon dotiahli prvé 
stretnutie do víťazného konca. 
V druhom súboji domáci rýchlo získali 
prvé dva sety. Potom však poľavili 
a viditeľne Krtíšanov podcenili. Tí 
svojou húževnatosťou a bojovnosťou 
vyhrali set. V štvrtom sete však 
domáci opäť zapli na plné obrátky. 
Hostia nedokázali odpovedať 
a domáci vyhrali aj druhé stretnutie. 
Diváci museli byť spokojní 
s predvedenou hrou oboch mužstiev.  
 

2.11.2007 VK Cinobaňa – VK Rim.  
Sobota 3:1, 3:2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Našu obec reprezentovali: Valentíny, 
Nemček, Imre, Milner, Ondris, Belko,  
Terém, vedúci mužstva Pavol Belov. 
 

Tabuľka po 2. kole 
1. VK Cinobaňa  4 4 0 12:4  8 
2. VK Detva        2 2 0 6:1    4 
3. VK Rim.Sobota 4 0 4   4:12  4 
4. VK V.Krtíš 2 0 2 1:6    2 
 

3. kolo 16.11.2007 o 18.30 hod.  v ZŠ 
Cinobaňa – VK Cinobaňa – VK Detva   
 

Obec Cinobaňa Vás pozýva na 1. ročník turistickej akcie „Cinobanský 
bludár“. Akcia sa bude konať 27.12.2007 a bude obiehať cinobanskú 
dolinu na trase: Cinobaňa – Šutova jama – Prieraz – Hrnčiarky – 
Strieborná – Cinobaňa (cca 20 km).  
Príďte spáliť zbytočné kalórie, ktoré naberiete počas vianočných sviatkov.  

Viac informácií: Július Jarábek 0907 351281.  
Akcia bude spropagovaná aj cestou miestneho rozhlasu.   

 

Dňa 10. novembra 2007 sa v obci Hradište konal 
„Prezentačný deň Mikroregiónu Hornohrad“, 
v rámci ktorého bol predstavený a pokrstený Malý 
slovník Hornoipeľského nárečia a prebiehal prvý 
ročník súťaže „O najlepšiu hornohradskú klobásu“. 
Spomínaný slovník, ktorý zostavil pán Milan 
Marcik, slávnostne pokrstil pravou hradišskou 
pálenkou predseda VÚC BB Doc. Ing. Milan 
Murgaš, CSc. Pozvanie na akciu prijali aj hostia 
predseda Matice slovenskej Dušan Kubinec,  
primátor mesta Poltár Ing. Pavel Rončák, poslanec 
VÚC Ondrej Bálint , či Doc. Mgr. Jaromír Krško, 
PhD. 
Na podujatí sa zúčastnili a v súťaži štartovali 
zástupcovia všetkých obcí Mikroregiónu 
a hosťovala i obec Veľká Ves (spolu 10 družstiev). 
Úlohou každého súťažiaceho bolo vyrobiť klobásu 
podľa vlastnej receptúry. Každé družstvo dostalo 
k dispozícii 5 kg mäsa a črevá. Súťaž odštartovala 
o 10.30 hod. Na priebeh súťaže dozerala 
nezávislá komisia, ktorá v záverečnom hodnotení 
prihliadala na splnenie stanovených podmienok: 
hygienu výroby, kvalitu naplnenia, štruktúru 
klobásy a v neposlednom rade to najdôležitejšie 
vzhľad a chuť klobásy. Podľa splnených kritérií a 

pridelených bodov bolo poradie nasledovné: na 
prvom mieste sa umiestnilo družstvo domácich z 
Hradišťa, druhí boli Málinčania a na  treťom  
mieste sa umiestnilo družstvo z Uhorského. 
Ostatné obce obsadili spoločné štvrté miesto. 
Akcia bola úspešná a stretla sa s kladným 
ohlasom. Aj počasie bolo organizátorom priaznivo 
naklonené. Inšpiráciu a nápady čerpali 
z Maďarska, kde sa na podobnej súťaži zúčastnili. 
Pre zaujímavosť treba spomenúť, že svetoznáma 
„Čabajka“ má svoje korene na Slovensku, 
konkrétne v našom regióne, lebo zakladateľmi 
Békešskej Čaby sú rodáci z obcí Hornohradu.  
Počas čakania na vyhodnotenie prítomným 
divákom a účastníkom podujatia hrala do spevu aj 
do tanca ľudová hudba z Veľkej Vsi. Po 
vyhodnotení sa všetky vyrobené klobásy dali piecť 
a rozdávali sa prítomnej verejnosti. Každý mohol 
ochutnať majstrovstvo mäsiarov z obcí 
Mikroregiónu.  
Veselá nálada pri varenom vínku pokračovala až 
do neskorých večerných hodín.  
Našu obec reprezentovalo družstvo v zložení: Ing. 
Juraj Andrášik, Jozef Činčura a Peter Trepáč.  
 

Peter Katona a Silvia Očovanová 
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