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 Konečne, máme tu marec  a s ním azda všetkými očakávanú jar. 
Po dlhej zime sme túžobne čakali na prvý jarný deň – 21. marec, deň jarnej 
rovnodennosti. Rovnodennosť je okamih, v ktorom Slnko počas svojho 
zdanlivého ročného pohybu prechádza priesečníkom rovníka s ekliptikou 
(rovina, v ktorej sa pohybuje Zem okolo Slnka). Vtedy je na celej Zemi deň 
rovnako dlhý ako noc. Mesiac  marec je však spojený s ešte jedným 
dátumom, ktorý je stanovený na 8. marec – Medzinárodný deň žien. Tento 
sviatok sa oslavuje vo väčšine štátov sveta.  
Nápad oslavovať MDŽ vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 
1910, ktorá sa konala v Kodani, na počesť veľkého štrajku 40 tisíc 
newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Od 
roku 1911 sa začal v marci oslavovať tento sviatok v Nemecku, Švajčiarsku, 
Rakúsku  a Dánsku. Pred rokom 1989 sa v tento deň konali povinné 
podnikové oslavy, na ktorých boli ženy zväčša obdarované  karafiátom 
a uterákom. Vzhľadom na zmenu politického systému na Slovensku je 
zaznamenaný určitý odstup od tohto sviatku. Ide však o sviatok uznaný OSN 
(v roku 1975), nie o výmysel socialistického zriadenia. Pred časom napríklad 
Európsky parlament 8. marca práve na Medzinárodný deň  žien rokoval 
o všeobecnej rovnosti medzi ženami a mužmi, o nerovnakom zaobchádzaní 
v zamestnaní, o násilí voči ženám či rovnosti pohlaví v politike EÚ. 
Medzinárodný deň žien treba využiť na poďakovanie sa ženám, matkám, 
ženám v náročných profesiách, predavačkám, doručovateľkám, učiteľkám 
i seniorkám.   

Určite mi dáte za pravdu, že medzi vzácne a ojedinelé 
medzinárodné sviatky patrí aj Deň matiek. Prvé zmienky o oslave matky, ako 
darkyne života, sú známe už z antického Grécka.  
Deň matiek sa dnes oslavuje v druhú májovú nedeľu a bol ustanovený 8. 
júna 1914 prezidentom USA Woodrowom Wilsonom  a po prvej svetovej 
vojne (1914-1918) ho postupne prijali takmer všetky štáty sveta. Týmto 
sviatkom sa oceňuje nenahraditeľná úloha matky pri výchove a starostlivosti 
o svoje deti. Je to sviatok verejného vyjadrenia lásky, úcty a poďakovania 
všetkým mamám i starým mamám. Matky sú na svete najmä preto, aby sa 
postarali o deti. Veď je to práve slovo „mama“, ktoré dieťa vysloví ako prvé 
a vyčarí ten najkrajší úsmev na tvári rodičov, aký len môže byť. Je to práve 
mama, ktorá nás učí prvý krok, uspáva nás čítaním rozprávky, učí prvé 
pesničky, recitovať básničky. Pomáha nám pri zdolávaní prvých úloh v škole 
i v živote a naučí nás prvú modlitbičku. Je to práve mama, ktorá lieči naše 
„veľké“ boľačky, keď pri ešte neistej chôdzi spadneme, je pri nás, keď sme 
chorí, trpezlivo vymieňa obklady pri horúčke.  

Mama je tá, ktorá vždy čaká, kým prídeme domov, nesklame nás 
a spolu s otcom nám vždy vytvára láskyplné zázemie. Nestráca nás zo svojej 
starostlivosti, ani keď si vytvoríme vlastné rodiny.  Mamin úsmev nám prináša 
trochu šťastia, keď sme smutní.  Je trpezlivá, láskavá, obetavá, vždy pomôže 
tam, kde treba. Najkrajšie spomienky v ktoromkoľvek veku nás spájajú 
s detstvom, s mladosťou. Za najväčší dar rodičov, matiek i otcov, ktorí dávajú 
všetko svojim deťom, aby mali šťastné detstvo, je treba poďakovať. Nech 
žiadna mama, stará mama nezostane bez úprimného poďakovania, 
láskavého objatia dcéry, syna, manžela i vnukov. Obdarujme naše mamy 
kytičkou kvetov.  
Dovoľte, milé dámy, aby som v mene celej redakcie Cinobanského 
občasníka zaželal k vášmu sviatku všetko najlepšie a poďakoval sa za 
všetko, čo pre svoje rodiny a celú spoločnosť každodenne robíte. 

 

Jozef Varga  
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Foto: archív obce   

Na Striebornej 
bolo veselo 

Jarné 
prázdniny 

Slávnosť 
Dňa učiteľov 

19.2.2011 

Turnaj 
v malom 
futbale  

Ocenení 
pedagogickí 
pracovníci 

14.2.2011 

25.3.2011 
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Nasledu júce  č ís lo  Cinobanského občasníka 
vy jde na pre lome mesiacov máj  a  jún 2011.   

In formácia  pre  dop isovateľov:   
Uzávierka č ís la VI I /3  je  do  13. mája 2011  

Termíny zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v roku 2011 

 

27. apríl, 25. máj, 29. jún, 31. august,  
28. september, 26. október, 30. november,  

21. december  
 

Obecné zastupiteľstvo zasadá o 17.00 hod. v KD Cinobaňa.   

Sčítanie bude mať tento rok podobné pravidlá vo všetkých krajinách 
Európskej únie, od čoho si Brusel sľubuje ľahšie porovnávanie 
výsledkov jednotlivých krajín. Zatiaľ, čo niektoré európske krajiny, ako 
napríklad Slovinsko, svojich občanov už sčítaním neobťažujú 
a potrebné informácie si zistia z databáz jednotlivých úradov, slovenské 
domácnosti v máji navštívia sčítací komisári. 

Ich turné po domácnostiach začne 13. mája. Pri prvej 
návšteve komisári roznesú tri tlačivá a poradia ľuďom, ako ich treba 
správe vyplniť. Pôjde totiž o samosčítanie a tlačivá budete vypĺňať sami, 
čo podľa Štatistického úradu zabezpečí väčšiu objektivitu a celé sčítanie 
urýchli.  Prvé tlačivo sa bude týkať informácií o obyvateľovi a sčítací 
komisár ho doručí pre každého člena domácnosti. Druhé tlačivo, ktoré 
sa týka údajov o byte, vyplní len jedna osoba za celú domácnosť 
a tretie, ktoré zisťuje údaje o dome, vyplní vlastník alebo správca domu. 
Komisári síce budú formuláre roznášať od 13. mája, rozhodujúcim 
okamihom sčítania je však polnoc z piatka na sobotu 21. mája. 
 

Znamená to, že ak si niekto nájde nové zamestnanie až 21. mája, do 
formulára uvedie to, kde pracoval ešte deň predtým. Rovnako je to 
napríklad aj pri narodení dieťaťa, smrti, sobáši či sťahovaní, vždy treba 
pri vypĺňaní formulárov napísať údaj platný k polnoci 20. mája, aj keď už 
nebude aktuálny. 
Druhýkrát komisári domácnosti navštívia do 21. mája do 6. júna, kedy 
budú zbierať už vyplnené formuláre. Štatistický úrad pri tohoročnom 
sčítaní vyšiel v ústrety aj ľudom, ktorí pred vypĺňaním klasických 
papierových tlačív uprednostnia elektronické tlačivá, a radšej sa sčítajú 
cez internet. Bude to možné cez internetovú stránku 
www.scitanie2011.sk. Kto sa rozhodne sčítať cez internet, musí to 
stihnúť do 29. mája. V prípade, ak by sa mu to do vtedy nepodarilo, 
bude sa musieť sčítať pomocou papierových formulárov. 
Štatistický úrad pripravuje aj reklamnú kampaň, ktorá začne niekoľko 
týždňov pred sčítaním. Bilbordy, inzercia v tlači, ale aj spoty v televízii 
a rádiu, budú najmä vysvetľovať postupy pri sčítaní a zobrazovať 
modelové situácie. V prípade nejasností pri vyplňovaní formulárov sa 
občania môžu obrátiť na svojho sčítacieho komisára alebo na obecný 
úrad. 
Prvé výsledky Štatistický úrad zverejní na jeseň 2011, ďalšie bude 
pridávať postupne. Komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 
2014.  

Lukáš Melicher 
 

CINOBANSKÝ OBČASNÍK vychádza od nového roka v náklade 600 
kusov. 
 

KDE NÁJDETE NAŠE NOVINY:   
obecný úrad, kultúrny dom, predajňa Kvety Daniela Klinčoková, predajňa 
CBA Kat. Huta a Turičky, predajňa potravín Martina Melicherová. 
V elektronickej podobe aj na webovej stránke obce. 
Ponúkame možnosť doručovania Cinobanského občasníka do poštovej 
schránky. Záujem o túto službu nahláste v kancelárii KD. Stálym 
odberateľom, ktorých evidujeme, budeme túto službu poskytovať aj 
naďalej.  
S akýmikoľvek otázkami, pripomienkami alebo námetmi sa môžete obrátiť 
na členov Redakčnej rady. Ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na 
spoluprácu.                /RR/    

ZBER PLASTOV V OBCI 
CINOBA ŇA V ROKU 2011 

 

6.apríl, 5. máj, 2.jún, 14.júl, 10.august,  
5. október, 3. november, 30. november 

 

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

 

PPLL ÁÁ NN  VV ÝÝ VV OOZZ UU  KK OO MM UUNNÁÁ LL NNEEHH OO   
OODDPPAA DDUU  VV   OOBBCCII   CCII NNOOBBAAŇŇAA   PPRREE  

RROOKK   22001111  
– vždy v pondelok 

 

18. apríl, 3.máj, 16.máj,  
30.máj, 13.jún, 27.jún 

 

ŠŠTTÁÁTT  SSČČÍÍTTAA  ĽĽUUDDÍÍ,,  

AAUUTTÁÁ  AAJJ  ZZÁÁCCHHOODDYY  
 

Štatistický úrad SR sa už niekoľko mesiacov 
vytrvalo pripravuje na májové sčítanie 
obyvateľov, bytov a domov.  

O Z N A M  Riaditeľstvo Základnej školy 
s materskou školou v Cinobani oznamuje záujemcom, že v pracovných 
dňoch od 28.03.2011 do 15.04.2011 v čase od 9.30 do 11.30 hod. 
bude prebiehať BURZA VYRADENÉHO MATERIÁLU za nasledovné 
symbolické ceny: Spacie vaky 1 €, Detské korčule 1 €,  
Lyžiarske palice 1 €, Lyže 2 €,  Stany  3 €, Školské stoličky 2 €, 
Školské lavice 2 €, Použité drevené okná  2 € 
 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť  u p.  Abelovského. Cenu za tovar je 
potrebné vyplatiť v kancelárii ZŠ s MŠ Cinobaňa. 
 

SEPARUJEME  ODPAD  
    

PLASTY: PLASTY: PLASTY: PLASTY:     
PE – číre alebo polyetylénové fólie, tašky, vrecia 
PET – fľaše od nealko nápojov, sirupov 
HDPE – čisté fľaše od šampónov, kečupov, horčice, kelímky 
jogurtov, masla atď.  – /modré vrecia/ 
 

TETRAPAKTETRAPAKTETRAPAKTETRAPAK – kartónové krabicové obaly od mlieka, smotany, 
iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína atď.  – 
/modré vrecia/ 
 

DROBNÉ ELEKTROZARIADDROBNÉ ELEKTROZARIADDROBNÉ ELEKTROZARIADDROBNÉ ELEKTROZARIADENIAENIAENIAENIA – telefóny 
a príslušenstvo, hračky, herné konzoly, prehrávače, rekordéry, 
ovládače, počítačové príslušenstvo, nabíjačky, adaptéry, 
kancelárska technika, fotoaparáty, videokamery, elektrobatérie – 
/zberná nádoba na chodbe obecného úradu/  
    

SKLO SKLO SKLO SKLO – kontajnery pri obecnom úrade, na autobusovej 
zastávke v Maši, pri predajni CBA v Kat. Hute a Turičkách, pri 
materskej škole v Cinobani   

Prílet bocianov:   v obci sa objavili 11. marca 2011 

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME 
Pripravujeme pre našich čitateľov novú rubriku. Na vaše otázky 
odpovieme v nasledujúcom čísle našich novín.  
 

V á ž e n í  č i t a t e l i aV á ž e n í  č i t a t e l i aV á ž e n í  č i t a t e l i aV á ž e n í  č i t a t e l i a     
 

Z dôvodu prebiehajúcej I N V E N T Ú R Y  je miestna knižnica 
zatvorená až do veľkonočných sviatkov.  

Za pochopenie ďakujeme.  
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66 ROKOV SLOBODY 
 

V piatok 28. januára sme si 
pripomenuli pri Pamätníku padlých hrdinov 
v Cinobani výročie oslobodenia našej obce 
počas II. svetovej vojny. Tento deň si právom 
zaslúži našu pozornosť, pretože je trvalo 
zapísaný v histórii našej obce ako symbol 
konca utrpenia, strachu, útrap, ale aj ako 
synonymum hrdinstva, odhodlania a ľudskosti 
našich občanov v týchto neľahkých časoch. 
Posledné dni vojny vo svojom príhovore opísal 
starosta obce Jozef Melicher. Aj keď patrí ku 
generácii, ktorá, našťastie, vojnu nezažila, 
vyjadril vo svojich slovách odhodlanie 
nezabudnúť, vyslovil obdiv, úctu a poklonu tým, 
ktorí obetovali všetko pre mier, lásku a život 
v slobodnej zemi. Po slávnostnom akte 
pokračovalo stretnutie v kultúrnom dome, kde 
sa prítomným prihovoril aj člen ZO Slov. zväzu 
protifašistických bojovníkov Michal Šarkan.   

 

FAŠIANGOVÉ VESELIE 
Dlhý fašiangový čas využili aj 

zástupcovia miestnych organizácií na 
usporiadanie fašiangových podujatí. Poľovníci 
sa spolu so svojimi priaznivcami opäť dobre 
zabavili na Poľovníckom bále, ktorý sa konal 
12. februára v KD v Cinobani. Po nich sa 26. 
februára stretli na fašiangovom posedení 
členovia MS Slov. červeného kríža. Miesto na 
veselé stretnutie si zvolili v Turičkách 
v kultúrnom dome. Veselý spev a hudba „z 
hutníckych záhrad“ zneli do neskorých nočných 
hodín. Bohatá bola aj tombola a občerstvenie 
na stoloch. Veselý fašiangový čas uzavrelo OZ 
Cinobančan spolu s Obcou Cinobaňa              
1. cinobanským plesom. Aj táto akcia sa 
vydarila k spokojnosti organizátorov 
a zúčastnených hostí. Dobrá nálada trvala do 
ranných hodín.     
 

JARNÉ PRÁZDNINY 
Trvali od 14. do 18. februára a boli 

nabité aktivitami pre deti. Každý deň od 10.00 
hod. si mohli prázdninujúci vybrať aktivitu, ktorá 
ich najviac zaujala. V pondelok sme začali 
Turnajom v malom futbale, v utorok a v stredu 
sme spolu vyrábali fašiangové masky a ozdoby, 
vo štvrtok sme súperili vo vybíjanej a v piatok 
v prehadzovanej. Kto si z ponuky vybral , 
neoľutoval. Nevyšla nám len sánkovačka, 
pretože sneh zmizol skôr než sme „plánovali“.   
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

ZIMNÝ VÝSTUP NA STRIEBORNÚ 
Táto akcia sa vydarila, aj napriek nie 

veľmi priaznivému počasiu. Viac na str. 5.  
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9. apríla 2011(sobota) – Vyčistime si 
Cinobaňu (Občianske združenie 
Cinobančan), začiatok o 10.00 hod. 
 

29. apríla 2011 (piatok)  – Stavanie 
mája (Obec Cinobaňa)  
Začiatok o 18.00 hod. v parku pri OU v 
Cinobani 
 

7. mája 2011 (sobota) – Športový deň 
pri príležitosti Dňa víťazstva nad 
fašizmom (Obec Cinobaňa, OZ 
Cinobančan a KSS Cinobaňa).  Začiatok 
o 10.00 hod. v areáli ZŠ s MŠ Cinobaňa 
Program dňa:  
- dopoludnia športové súťaže pre deti 
- od 10.00 hod. súťaž vo varení gulášu, 
o 14.00 hod. vyhodnotenie  
- o 14.00 hod. začiatok volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev 
- o 20.00 hod. zapálenie symbolickej  vatry na 
sídlisku   
 

8. mája 2011 (nedeľa) – Deň matiek 
(Materská škola Cinobaňa)  – popoludní v KD 
Cinobaňa, vstupné ľubovoľné  
 

14. mája 2011 (sobota) – Stretnutie 
heligónkarov v Cinobani – IV. ročník  
(Obec Cinobaňa) 
Začiatok o 17.00 hod., KD Cinobaňa, 
vstupné: dospelí , deti 
 

4. júna 2011 (sobota) – 10. ročník 
Spieva celá dolina  
Začiatok o 17.00 hod., KD Cinobaňa, 
vstupné: dospelí , deti 
 

Podrobnejšie informácie na 
vývesných tabuliach v obci, cestou 
miestneho rozhlasu, na facebooku 
alebo v kancelárii kultúrneho domu.  

 

T E Š Í M E  S A  N A  V A Š U  
Ú Č A S Ť !  

Pozvánky  na 
pripravované podujatia 

v  C i noban i  

MAJSTER V ŠACHU 2011 
 

Dňa 19. marca zorganizovala Obec 
Cinobaňa šachový turnaj o Majstra v šachu 
2011. O tento titul súperili ôsmi hráči. Hra 
kráľov trvala do večerných hodín. Nakoniec 
prvenstvo obhájil Ivan Hauer. Na druhom 
mieste skončil Gabriel Švikruha a tretí bol 
Jaroslav Čudovský. Na turnaji sa zúčastnila 
a svoje sily si s dospelými chlapmi zmerala 
Emma Miklášová z Liptova, Majsterka 
Slovenska v šachu (do 10 rokov).   

 

VYNÁŠANIE MORENY  
Morenu zahodili do potoka a zimu 

vyhnali z chotára deti z materskej školy spolu 
so svojimi učiteľkami. Farebný a veselý 
sprievod prešiel obcou dňa 23. marca až 
k obecnému úradu, kde ich privítal richtár obce 
a odmenil sladkými lízankami.   
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEŇ UČITEĽOV  
Mesiac marec má mnoho prívlastkov. 

Je prvým jarným mesiacom, vo svojom mene 
nesie označenie mesiac knihy a je aj mesiacom 
v roku, kedy si viac ako inokedy pripomíname 
jedno z najušľachtilejších povolaní na svete – 
povolanie učiteľa.  
Je to nepochybne tým, že si 28. marca 
pripomíname deň, kedy sa narodil významný 
český humanistický filozof, spisovateľ, kazateľ, 
pedagóg a pedagogický reformátor svetového 
mena Ján Amos Komenský.   
Jedna múdrosť hovorí: „Púšť robí krásnou to, 
že niekde skrýva prameň.“ Učitelia sú hľadači 
prameňa, ktorí odkrývajú skrytú krásu, silu a 
nadanie v dušiach mladých ľudí, rozvíjajú ich 
a pretvárajú na múdrosť, poznanie, ľudskosť 
a lásku.  
Dňa 25. marca privítal starosta obce Jozef 
Melicher v obradnej sieni obecného úradu 
pedagogických pracovníkov, aby im vyjadril 
svoju úctu a odovzdal niektorým z nich na 
návrh riaditeľa školy a pedagogického zboru 
Čestné uznania starostu obce pri príležitosti 
Dňa učiteľov. Ocenenými pedagógmi boli Mgr. 
Zdenka Weissová, Daniela Korimová, 
Bibiana Hrončeková, RNDr. Stanislav Čop 
a Radomír Berky. Vo svojom slávnostnom 
príhovore ocenil prácu učiteľa aj člen komisie 
pre občianske záležitosti Jozef Varga. 
Kultúrnym programom potešili svojich učiteľov 
aj deti a žiaci ZŠ s MŠ Cinobaňa.  

 

Šachoví majstri 

TVORIVÁ DIELŇA PRE ŽENY  
  

Zručné ženy a dievčatá sa stretli 
26. marca a 2. apríla v priestoroch kultúrneho 
domu, aby sa spoločne naučili vyrábať pekné 
veľkonočné dekorácie. Originálne vajíčka 
z nešitého patchworku a dekoračné venčeky 
budú zdobiť nejednu domácnosť.   



 

    
 

 
   
   
   
  
  
  
    
  
     
           

strana 4              Cinobanský občasník 2/2011
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majú nápady a veľkú chuť ich realizovať. Mladých ľudí, združujúcich sa v občianskom 
združení Cinobančan, spája okrem členstva a bydliska aj spoločné nadšenie spraviť niečo 
pre seba a svojich susedov. Činnosť združenia sa rozbehla s príchodom nového roka. Zatiaľ 
je v povedomí tej mladšej generácie. Preto sme sa rozhodli predstaviť ho formou rozhovoru 
so zakladateľkou, a zároveň predsedkyňou Emíliou Cerovskou, širokej verejnosti.            

Občianske združenie Cinobančan začalo 
svoju aktivitu s príchodom nového roka. Čo 
je hlavnou náplňou jeho činnosti? 
Ešte pred voľbami sme premýšľali, že by bolo 
fajn zapojiť sa do života Cinobane, skrášliť 
prostredie v našom okolí a robiť rôzne 
spoločenské, kultúrne a športové podujatia, na 
ktorých by sa ľudia mohli stretávať a zabaviť. 
Založenie občianskeho združenie bolo len 
spôsobom, ako si uľahčiť organizáciu týchto 
aktivít. Do stanov združenia sme zapracovali 
rozličné oblasti, od drobných úprav a oživenia 
verejného priestranstva, tvorby turistických 
a náučných chodníkov či ochrany životného 
prostredia, po organizovanie pravidelných 
športových aktivít a turnajov v spoločenských 
hrách, až po kultúrne a spoločenské akcie. 
Dnes sa zaoberáme len zlomkom týchto aktivít, 
a to najmä v oblasti športu. Postupne ich však 
chceme rozširovať. Chce to však čas a hlavne 
dostatok dobrovoľníkov, ktorí nám s týmito 
činnosťami pomôžu! 
 

Pre aké skupiny obyvateľov sú vaše aktivity 
určené? 
Cinobančan je pre všetkých obyvateľov 
Cinobane, Katarínskej Huty, Turičiek či 
Hrnčiarok a ľudí, ktorí Cinobaňu navštívia. 
Verím, že naše projekty budú postupne pre ľudí 
každého veku, a tak pre milovníkov športu, ako 
pre ľudí, ktorých zaujíma viac kultúra. 
 

Veľmi pekný názov a zaujímavé logo. Kto je 
ich autorom alebo je to spoločné dielo 
zakladateľov? 
Názov sme vymýšľali všetci zakladajúci 
členovia spoločne, ale myslím, že prvého 
napadol Lukáša Melichera. Logo má na 
svedomí náš ďalší člen Miško Šlichta. Ako 
správny grafik nám pripravil na výber sedem 
rôznych návrhov, hlasovaním sme vybrali to 
„správne“. Toto logo sme zvolili pre jeho 
všestrannosť. Každý si v ňom môže nájsť svoj 
symbol, ktorý vyjadruje.  
 

Niekoľko, musím povedať vydarených 
podujatí, už máte za sebou. Napr. Vítanie 
nového roka či 1. Cinobanský ples. Aká je 
vaša spätná bilancia? 
Sme naozaj veľmi spokojní, ako sme vytiahli 
ľudí von, zabaviť sa na námestie či zašportovať 
si do telocvične, teda preč od každodennej 
rutiny. Človek je tvor spoločenský a osobné 
stretnutia s inými ľuďmi mu nenahradí žiadna 
sociálna sieť na internete a asi ani Šeherezáda. 
 

Okrem spoločenskej stránky zameriavate 
svoju činnosť aj na športové aktivity. Aké to 
sú, kde ich realizujete a kto sa ich 
zúčastňuje? 
Všetky športy prebiehajú zatiaľ v šk. telocvični. 
Aerobik cvičíme každý utorok a štvrtok od 18:00 
do 19:00, volejbal hrávame v stredu od 18:00 
do 20:00 hodiny a floorball v piatok rovnako od 
18-:00 do 20:00. Prísť môže ktokoľvek, kto si 
chce zacvičiť, rozhýbať sa a  dobre si zahrať. 
S mamičkami na aerobik chodia aj ich detičky, 
ktoré síce ešte veľmi necvičia, ale tiež sa dobre 
zabavia a spoznajú s rovesníkmi. 
 

Koľko má občianske združenie členov? 
Chcete jeho rady rozširovať? Ak áno, ako sa 
dá členstvo získať a čo obnáša? 
Momentálne máme 14 členov. Radi však  
 

privítame každého iniciatívneho záujemcu, 
ktorý sa stotožní s našimi stanovami a bude 
ochotný pomáhať. Ak má niekto záujem, stačí, 
keď nás osloví. Ak sa zhodneme na tom, že ide 
o človeka, ktorý má čo ponúknuť a bude 
aktívny, získa u nás členstvo, hneď ako uhradí 
členské. To je na tento rok 12 eur. Každý člen 
má právo zúčastňovať sa valných zhromaždení 
a všetkých činností združenia, má právo 
hlasovať o aktuálnych veciach, ale i byť volený 
do predstavenstva OZ. Má však rovnako 
povinnosti, pretože momentálne nám ide 
predovšetkým o aktívnych členov. 
 

Plány do budúcna? 
Tých je veľa! Postupne by sme chceli 
organizovať rôzne spoločenské a kultúrne 
akcie, písať projekty, žiadať o granty. Snáď sa 
nám časom podarí získať peniaze, aby bolo 
financovanie projektov jednoduchšie. Zatiaľ sa 
však musíme držať pri zemi. Ale snažíme sa na 
každej veci, ktorú robíme, zarobiť aspoň pár eur 
a tie následne použiť na rozbehnutie ďalšieho 
projektu.  
Prezradíš našim čitateľom, na čo konkrétne 
sa môžu tešiť? 
Najbližšie to bude z ekologického súdka. 
Pripravujeme deň s názvom „Vyčistime si 
Cinobaňu“, kedy by sme spoločnými silami 
chceli urobiť vo svojom okolí poriadok. (viac na 
str. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tešíme sa aj na prípravu stolno-futbalového 
turnaja, spoluprácu pri organizovaní športového 
dňa, ktorý pripravujeme v rámci osláv Dňa 
víťazstva nad fašizmom. Plánujeme spustiť  

Dedinskú ligu amatérov v malom futbale a na 
jeseň „Jazdu motorového vlaku do Katarínskej 
Huty.“ Veľa vecí však závisí od záujmu ľudí, 
radi by sme napríklad začali aj s kurzom 
spoločenských tancov pre dospelých, zatiaľ ale 
nevieme, či by oň mal niekto záujem. 
 

Posledná otázka. Si rodáčka z Hriňovej, 
ekonómka. Čo ťa viedlo k myšlienke 
založenia občianskeho združenia tu v 
Cinobani? Pracuje sa lepšie s ľuďmi alebo 
číslami? 
Myšlienka založiť občianske združenie sa 
v mojej hlave objavila už dávno. V Hriňovej sa 
moja sestra venuje niečomu podobnému, po 
príklad som teda nemusela chodiť ďaleko. 
Pomohlo tomu aj to, že môj priateľ sa rozhodol 
kandidovať za poslanca, čo ma motivovalo 
začať s predvolebnou kampaňou, ktorú sme 
robili spoločne s ďalšími členmi vtedy ešte 
neexistujúceho OZ. 
Stretávali sme sa spolu a začali sme si viac 
všímať veci, ktoré v obci chýbajú. Začali sme 
preto rozmýšľať, ako sa dajú zmeniť. Úspech, 
ktorý sme kampaňou dosiahli, nás povzbudil a 
myšlienky sme premenili v činy. Taktiež nám 
vyšiel v ústrety aj novozvolený starosta obce 
Jozef Melicher, ktorý je zároveň aj členom OZ 
a ktorý podporuje naše akcie. No a keďže som 
vždy bola tá „zodpovedná“, čo si iniciatívne 
všetko zapisuje, prischla mi aj úloha 
predsedkyne združenia. Práca s číslami ma 
baví, ale chýba pri nej kontakt s ľuďmi. Aj to bol 
dôvod, prečo som sa Cinobančanovi začala 
venovať. 

Rozprávala sa Silvia Očovanová 

Aerobik – ženy  

1. cinobanský ples  

Milka Cerovská a Michal Šlichta  
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Pekné slnečné počasie ma vylákalo na 
malú prechádzku cez Kopy pod Kokuš. Cestou 
som opravil nesprávne údaje na turistickom 
smerovníku a vracal som sa cez Lovinku po 
asfaltke do dediny. To som ale nemal robiť. 
V poraste okolo cesty som našiel minimálne 4 
čierne skládky odpadu, nepočítajúc niekoľko 
ďalších menších. Uvedomil som si hneď niekoľko 
vecí. Čo sme to za ľudia, že si takto prispôso - 
bujeme životný priestor svojmu spôsobu života? Životu v špine a bordeli. Nech sa páči, ale prečo to 
prostredie znečisťujeme aj ostatným, poriadnym ľuďom. Prečo si tento bordel nevysypú doma do 
záhrady alebo trebárs k altánku s krbom? A prečo my ostatní musíme znášať výdavky obce za likvidáciu 
týchto čiernych skládok a za prípadné pokuty za ich existenciu? Neviem, kto bol autorom týchto skládok, 
či to bol občan Cinobane. Ale bol to svinský chrapúň (áno, poviem mu to aj do očí), ktorý si nezaslúži žiť 
v civilizovanom svete. Len pred týždňom som si vypočul od predsedníctva Klubu slovenských turistov 
z Bratislavy pochvalné slová na krásnu prírodu, čisté životné prostredie a masový záujem našich ľudí 
o pobyt v prírode. Pekné slová, ktoré potešia. Iba dobre, že som ich do dediny priviedol cez Kopy a nie 
po ceste. To by bola exemplárna hanba pre nás. 

Žiadam, nie žiadam, ale prosím pracovníkov VPP o zlikvidovanie týchto čiernych skládok skôr, 
ako ich objavia kompetentní úradníci a vyrúbia obci pokutu. A súčasne vyzývam toho neandertálca, aby 
si druhýkrát odpad vytriedil a nechal ho zlikvidovať oficiálnym spôsobom. Však si za to platí, tak nech to 
využije.            Július Jarábek 

  

NÁPADY,  

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY  

OZ CINOBANČAN 
 

Milí čitatelia, 
keďže aktivity občianskeho 

združenia Cinobančan sa postupne rozrastajú, 
rozhodli sme sa s vami prostredníctvom 
Cinobanského občasníka deliť o naše plány, 
informovať vás o podujatiach, ktoré 
pripravujeme a veríme, že časom aj diskutovať 
o tom, čo by ste v obci radi zažili či 
zorganizovali.  

Od tohto čísla sa budeme snažiť 
pravidelne pripraviť aspoň jednu stranu, kde 
zhrnieme všetko podstatné, čím naše 
združenie aktuálne žije. Doterajšie podujatia 
nás veľmi povzbudili, pretože sme na nich 
stretli usmievavých a spokojných ľudí, ktorí 
majú chuť tráviť svoj voľný čas aktívne. Takéto 
stretnutia nás bavia a veríme, že ich do konca 
roka bude čo najviac!  
Už teraz sa tešíme na ďalšie nápady, ale 
hlavne na vašu aktívnu pomoc. 

 

Členovia Občianskeho združenia Cinobančan 
 

TURNAJ V STOLNOM FUTBALE 
 

KDE:  v bare „U Foga“   
KEDY: 9. apríla od  17.30 hod.   
PRAVIDLÁ: Do turnaja sa môžu prihlásiť 2-
členné tímy. Štartovné pre jeden tím je 6 €, 
splatné pri registrácii. Ak sa prihlásite do 7.4., 
registračný poplatok je 5 €. Tímy budú 
zadelené do skupín.  Z každej skupiny 
postúpia po 2 tímy do štvrťfinále, kde prebehnú 
vyraďovacie zápasy. Presný počet zápasov v 
základnej a vyraďovacej fáze bude stanovený 
na mieste podľa počtu tímov. 
PRIHLÁSIŤ sa môžete na tel. čísle 
0905/922172, e-mailom na:     
oz.cinobancan@gmail.com alebo cez 
Facebook 
 

SÚŤAŽ VO VARENÍ GUĽÁŠU 
 

KDE:  v areáli ZŠ 
KEDY: 7.mája od 9.30 hod.   
PRAVIDLÁ: Do súťaže sa môžu prihlásiť 3-
členné tímy. Každý tím bude mať k dispozícii 
od organizátorov rovnaké množstvo mäsa, 
zemiakov, cibule a rovnaké množstvo 
pripraveného dreva. Je potrebné si priniesť 
vlastné kotlíky, kuchynské náradie a ostatné 
suroviny podľa vlastného uváženia. Na celkový 
priebeh súťaže bude dohliadať nestranná 
porota, ktorá následne súťaž vyhodnotí. 
PRIHLÁSIŤ sa môžete do 30. apríla na tel. 
čísle 0910/932083, e-mailom na 
oz.cinobancan@gmail.com alebo cez 
Facebook. 
 

DEDINSKÁ LIGA v MALOM FUTBALE 
 

KDE:  na multifunkčnom ihrisku 
KEDY: od 21.mája 2011  každú sobotu 
poobede    
PRAVIDLÁ: Do turnaja sa môžu prihlásiť tímy 
v min. počte 4+1. Platí prísny zákaz hrania 
aktívnych registrovaných hráčov. Štartovné pre 
1 tím je 20 €, ktoré je splatné do termínu 
registrácie. Presný systém hry bude každému 
tímu včas oznámený.  
PRIHLÁSIŤ sa môžete do 30.apríla osobne 
u p. Palíka alebo na tel. čísle 0908/677044, e-
mailom na oz.cinobancan@gmail.com alebo 
cez Facebook  
 

Ulice Cinobane, Katarínskej Huty a Turičiek budú od 8. apríla na nepoznanie. Občianske 
združenie (OZ) Cinobančan, obec Cinobaňa a ZŠ s MŠ Cinobaňa totiž v sobotu 7. apríla organizujú 
akciu Vyčistime si Cinobaňu, počas ktorej chcú našu obec zbaviť všetkého, čo do jej ulíc nepatrí. 
„Po zábave a športe prišiel čas pustiť sa do upratovania. Prichádzajúca jar odkrýva množstvo 
neporiadku, veríme, že sa nám ho podarí zbaviť,“ povedala šéfka OZ Cinobančan Emília Cerovská. 

Zduženie výzýva všetkých občanov, aby sa zapojili do spoločného upratovania a dozreli na to, 
aby sa okolie ich domov či bytoviek premenilo na zelenšie a krajšie miesto. „Celé to bude mať zmysel len 
vtedy, ak sa k nám pridá čo najviac ľudí a každý si urobí poriadok vo svojom okolí,“ vysvetlil starosta 
Jozef Melicher. Do čistenia okolia ciest mimo obce, chodníkov a niektorých zabudnutých miest plánuje 
združenie zapojiť tímy dobrovoľníkov. „Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva, dúfame, 
že sa v Cinobani nájde dosť ochotných ľudí, ktorí sa do upratovania zapoja,“ pripomenul Michal Garaj  
z OZ Cinobančan. 

Stretnutie dobrovoľníkov bude pred obecným úradom, kde si jednotlivé skupiny dohodnú 
rajóny, ktoré sa budú snažiť oslobodiť od odpadkov. Všetky konkrétne informácie o akcii Vyčistime si 
Cinobaňu budú dostupné na facebookovej stránke OZ Cinobančan, internetovej stránke obce 
a vyhlásené v obecnom rozhlase. „Veríme, že vďaka vašej pomoci bude naša obec onedlho čistá 
a zelená,“ dodala Cerovská.   

Lukáš Melicher 

V sobotu 19. februára sa uskutočnil už 33.ročník Hviezdicového výstupu na 
Striebornú. Prvé ročníky organizovali turisti z Lovinobane. Neskôr organizačnú štafetu prevzal 
turistický oddiel KST Javor Divín, ktorý túto akciu každoročne zabezpečoval až do roku 2008. V tomto 
roku sa konal 30.ročník a na vrchole Striebornej bol vtedajšou starostkou obce Cinobane Máriou 
Švikruhovou slávnostne prijatý symbolický štafetový kolík na pokračovanie tejto tradičnej akcie. Tak 
trochu logický počin, nakoľko Strieborná sa nachádza v chotári našej obce. Súčasne túto akciu 
podporuje aj KST Lampáš Lučenec. Prínosom tohto spoluorganizátorstva je to, že sa akcia dostane do 
Kalendára turistických podujatí KST, s čím sú spojené viaceré výhody.  

Tohtoročný výstup bol poznačený nevľúdnym, pre toto obdobie netypickým, zimným počasím. 
Napriek drobným ranným prehánkam sa zmoknutou dedinou trúsili skupinky ľudí s batohmi na chrbtoch. 
Potešujúce je, že v týchto skupinkách bolo aj množstvo mladých ľudí i detí.  
Pozvanie na tohtoročný výstup prijali aj zástupcovia Ústrednej rady Klubu slovenských turistov 
z Bratislavy – Peter Perhala (predseda VV), Dušan Valúch (generálny sekretár) a Erika Fábryová 
(podpredseda VV pre ekonomiku a marketing). Na vrchole ich za organizátorov privítal, ako aj ostatných 
účastníkov, Julo Jarábek. Oficiálne privítanie ukončil krátkym príhovorom aj starosta obce Jozef 
Melicher. 

Účastníkov na vrchole čakal príjemný ohník, ktorí pripravili Paľo Brada, Dodo 
Brauner, Radoslav Musl, Ľubomír Roháč a Viliam Weisshaupl. Všetkým dobre padol aj horúci čaj, ktorý 
pripravili v kultúrnom dome a vyviezol ho svojim „tereňákom“ Pavol Haranza. Obec Cinobaňa okrem 
týchto aktivít zasponzorovala aj malé občerstvenie a výstupové lístky pre všetkých zúčastnených. Veľký 
podiel na príprave akcie mala kultúrna pracovníčka Silvia Očovanová. Aj napriek začínajúcemu trvalému 
dažďu sa pri gitare a ústnej harmonike vytvorila skupinka ľudí, ktorí hudbou obveseľovali ostatných. 
Cesta dole už bola znepríjemňovaná silnejúcim dažďom. 

Chcel by som sa touto cestou poďakovať starostovi obce Jozefovi Melicherovi, ako aj všetkým 
spomenutým občanom za pomoc pri príprave tejto akcie, ktorá určite prispieva k propagácii našej obce. 
Starosta obce po ukončení akcie ešte oficiálne prijal na pôde Obecného úradu členov Výkonného výboru 
Klubu slovenských turistov z Bratislavy, kde vyhodnotili túto akciu kladne a vyjadrili spokojnosť 
s masovou účasťou. Podľa viacerých odhadov sa na tejto akcii zúčastnilo okolo 200 účastníkov, z toho 
okolo 30% boli občania našej obce. Som skutočne rád, že počasie neodradilo ľudí od účasti na výstupe. 
Dúfam, že nás bude každoročne viac a vynaložená námaha nebude zbytočná.     

Július Jarábek 
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Kántri kapela  
Hutnícke záhrady 

TÝMTO  
ŽIJE NAŠA ŠKOLA 

ÚÚSSPPEECCHHYY     NNAAŠŠ IICCHH    ŽŽ IIAAKKOOVV     
VV   SSÚÚŤŤAAŽŽ IIAACCHH  

 

 

Expert geniality show – túto súťaž riešilo 26 
žiakov 6. – 9. roč., vybrať si museli dve 
z piatich tém : Anglický jazyk, Dejiny, Svet 
umenia, Bity a bajty a Tajomstvá prírody. 
Štartovné v hodnote 4 € spolovice hradila 
Rada rodičov, za čo jej ďakujeme.  
Expertom našej školy sa v tomto školskom 
roku stal Július Marko, 7.A 
 

Olympiáda slovenského jazyka – krajské 
kolo Zvolen – žiačka 9. roč. Simona Albertová 
v silnej konkurencii zvíťazila a postupuje na 
celoslovenské kolo do Bratislavy. 
 

Hviezdoslavov Kubín – najpopulárnejšia 
súťaž v prednese poézie a prózy.  
Víťazi triednych kôl postúpili na školské kolo, 
ktoré sa uskutočnilo 1. marca 2011. 
I. kategória 
Poézia: 1. miesto: neudelené, 2. miesto: 
Samuel Thuranský, 3.roč., 3. miesto: Katarína 
Fialková, 3.roč.  
Próza:  1. miesto: Karolína Albertová, 4.roč., 
2. miesto: Maximilián Katona, 3.roč., 3. miesto: 
neudelené 
 
 
 
 
 
 
 

FFFFFFFF OOOOOOOO TTTTTTTT OOOOOOOO RRRRRRRR EEEEEEEE PPPPPPPP OOOOOOOO RRRRRRRR TTTTTTTT ÁÁÁÁÁÁÁÁ ŽŽŽŽŽŽŽŽ         
 

Projekt prestavby školy úspešne napreduje. Zmeny sa nedejú len v exteriéri (čo 
si môžete pri prechádzaní okolo budovy všimnúť), ale i vo vnútorných 
priestoroch. A keďže tam už všetci nahliadnuť nemôžu, prinášame vám zopár 
fotografií, aby ste vedeli, čo máme nové. 
 

Skrinkový systém nahradil doterajšiu 
spoločnú šatňu 

Nová počítačová miestnosť – 
počítače sme získali z projektu, ale 
na nábytok a novú elektroinštaláciu 
v učebni škola musela nájsť 
vlastné zdroje 
 

Moderné školské lavice a stoličky 
 

Učebňa pri jedálni má novú podlahu, 
ktorú hradil na vlastné náklady 
dodávateľ, pretože nechal otvorenú 
strechu a starú podlahu znehodnotil. 
 

Pri realizácii projektu sa zisťujú mnohé 
chyby architekta a vtedy musí finančné 
prostriedky hľadať škola alebo obec. 
Napríklad pri nesprávnom počte 
plastových okien a dverí pomohla obec, 
na klimatizáciu v školskej jedálni  získal 
p. riaditeľ školy sponzora na sumu cca 
4 000 eur.          Mgr. Vladimíra Albertová 
 
 

www.zscinobana.edu.sk 

II. kategória 
Próza: 1. miesto: Dušan Karásek, 6.roč. 
III. kategória  
Poézia: 1. miesto: Daniela Očovanová, 8.B, 2. 
miesto: neudelené, 3. miesto: Ružena Berkyová, 
8.A 
Próza:  1.miesto: Simona Albertová, 9.roč., 2. 
miesto: neudelené, 3. miesto: Miriam 
Karáseková, 8.A. Na obvodnom kole v Poltári 
sme získali dve miesta (D. Karásek, 
D.Očovanová) a dve 3.miesta (K.Albertová, 
S.Albertová) 
 

Rozprávkové vretienko – súťaž v prednese 
rozprávky. Školské kolo sa konalo 3. marca 2011 
s týmito výsledkami:   I. kategória – I. stupeň 
1. miesto: Karolína Albertová, 4.roč., 2. miesto: 
Maximilián Katona, 3.roč., 3. miesto: Daniel 
Činčura, 2.roč. 
II. kategória – II. stupeň 
1. miesto: Simona Albertová, 9.roč., 2. miesto: 
neudelené, 3. miesto: Bianka Hadbavná, 8.A 
Do Poltára postúpili tí, ktorí sa umiestnili na 
prvých dvoch miestach.  
Na obvodnom kole 10. marca 2011 Karolína 
a Simona Albertové vo svojich kategóriách 
zvíťazili a postúpili na krajské kolo.  
 

Lyžiarsky výcvik - žiaci 6. – 9. roč. v dňoch 1. – 
5. februára 2011  úspešne absolvovali lyžiarsky 
výcvik. Pod vedením inštruktorov Mgr. V. 
Dubravca, Mgr. L. Fajčíka a Mgr. T. Novenkovej 
využívali svah v Ždiari – Strednici vo Vysokých 
Tatrách. 
 

Vybíjaná – obvodné kolo Málinec - mladšie 
žiačky – K. Korimová, O. Kováčová, M. Šverlová, 
S. Dudeková, L.  Lacušková, M. Balážová, K. 
Púpalová, M. Urbančoková, M. Dibalová, S. 
Frančoková, M. Pijáková, L. Šuleková – sa 
umiestnili na treťom mieste. 

Mgr. Vladimíra Albertová 
 

KARNEVALOVÁ SLÁVNOSŤ A 
VYNÁŠANIE MORENY 

 

Obdobie fašiangov je radostným obdobím 
v roku, je to obdobie zábav a karnevalov. 
Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov   až do 
polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. 
Potom nasleduje 40 - dňový pôst. V minulosti sa 
počas fašiangov organizovali zabíjačky, priadky, 
dedinské zábavy a konalo sa mnoho svadieb. 
Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Tradičným 
jedlom tohto obdobia bolo obradové pečivo - 
fánky, smažené šišky. Takto sa začala aj naša 
karnevalová slávnosť v materskej škole, 
spoločne s deťmi a rodičmi sme si pripravili 
šišky, deti sa poprezliekali do masiek .   Nesmel 
chýbať ani veselý Šašo   Tomáš, ktorý vytvoril 
dobrú náladu. Deti si zasúťažili, prezentovali sa 
krátkym programom   a veselá nálada, ktorá 
nechýbala, sa niesla celým dopoludním. 
Princezné, rytieri, zvieratká, všetci sme sa 
spoločne zabávali a tešili. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave karnevalu.  
Ani sme sa nenazdali a je tu čas pôstu. V tomto 
období sa každoročne lúčime so zimou 
„Vynášaním Moreny“. Táto symbolizuje 
škaredú bábku, ktorú sme za spevu zapálili 
a hodili do potoka. 

Zuzana Hadbavná  
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NAPÍSALI STE NÁM 
 

ZIMNÝ VÝSTUP NA STRIEBORNÚ 
 

Keď som si v stredu 16. februára pozeral poštu, prišiel 
mi aj Cinobanský občasník. Pri jeho čítaní som našiel 
v rubrike „Pozvánky na pripravované podujatia 
v Cinobani“, že dňa 19. februára 2011 sa koná Zimný 
výstup na Striebornú. Zraz účastníkov o 10.00 hod. na 
vrchole Striebornej. Tak som si najprv pomyslel, že 
keby bolo leto, tak určite idem. Ale, prečo by som 
nemohol ísť aj teraz? A tak som začal zvažovať veci 
proti a za to, aby som šiel. Ráno je zlý spoj z Prievidze 
do Cinobane. Je zima a hlásia zlé počasie. No a cez 
zimné obdobie som veľa pohybu nemal, čo na to 
povie moja fyzická kondícia, budem vládať? Ale zase 
milujem prírodu a turistiku! Keď sa vhodne vystrojím, 
hádam to pomaly zvládnem! Vydržím nejako aj to 
skoré vstávanie. Veď Cinobaňu a okolie mám tak rád! 
A iste tam stretnem veľa výnimočných ľudí a môžem 
navštíviť aj rodinu. A bolo rozhodnuté.  
Pobalil som sa a skoro ráno o 3.00 hod. som vyšiel 
z Prievidze. Zo Zvolena som pokračoval motorovým 
vlakom do stanice Lovinobaňa. Už vo vlaku bolo veľa 
turistov zo Zvolena. Dozvedel som sa, že aj oni idú na 
Striebornú. A hneď vo vlaku bolo veselo. Keď sme 
v Lovinobani vystúpili, bolo nás osemnásť. Vykročili 
sme dolinou smerom do Cinobane. Niektorí sa 
zastavili v obchode doplniť zásoby. Ostatní sme 
pokračovali ďalej. Bolo hmlisté počasie. Išli sme 
dolinou povedľa kľukatého potoka. Cesta nám 
ubiehala rýchlo, lebo sme sa rozprávali. Onedlho sme 
vyšli pri chatách a odbočili sme po turistickej značke 
smerom na Striebornú. Zastavili sme sa pri 
archeologickom nálezisku. Čím sme vystupovali 
vyššie, bolo tam aj viac snehu. Keď sme odbočili na 
prudké stúpanie cez rúbanisko, naskytol sa nám 
zaujímavý výhľad. 
Dolina bola zaliata hustou hmlou a videli sme len 
končiare okolitých vrchov.  
Vtedy som si spomenul na verš zo 121. žalmu: 
„Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza 
moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina ...“ Áno, 
potrebujeme všetci, Bože, od Teba pomoc, aby sme 
vyšli na Striebornú a šťastne a bezpečne sa vrátili 
domov. Záverečný strmý výstup nám dal zabrať. Hurá, 
konečne vrchol! 
Bolo tam už veľa turistov. Horel príjemný ohník 
a okolo úžasná atmosféra. Všetci sa navzájom vítali, 
ponúkali čajom, koláčikmi, opekanou slaninkou, ba aj 
niečím na zahriatie. Videl som tam starších aj mladých 
turistov z okolitých obcí. Pobehovali tam deti, ba aj 
niekoľko poľovných psov, radostne kývajúcich 
chvostíkmi. Dostali sme aj účastnícke listy a zapísali 
sa do vrcholovej knihy. Prítomným sa prihovoril aj pán 
starosta z Cinobane. O chvíľu začali hrať na gitare 
a harmonike a z vrcholu sa ozýval veselý spev.  
Naozaj patrí veľká vďaka všetkým organizátorom, a aj 
účastníkom tohto vydareného zimného podujatia.  
Pri zoznamovaní sa s okolostojacimi som zrazu 
zbadal môjho uja Paľka. Nechcel som tomu uveriť. 
Obdivoval som ho, lebo má už 70 rokov a zúčastnil sa 
tohto zimného výstupu. Srdečne sme sa zvítali, 
predstavil mi aj pána starostu. Keď sme sa ešte 
s ostatnými pobavili, pomaly sme išli dolu do 
Cinobane. Aj keď začal padať dážď so snehom, 
šťastne sme prišli domov. Tam nás privítala teta 
Elenka s výborným teplým jedlom a čajom. Ešte som 
navštívil uja Janka, ktorý bol chorý. Spolu sme sa 
potešili a povzbudil som ho, aby sa skoro uzdravil, 
lebo už začne futbal. On je veľký fanúšik Cinobane.  
Keď som večer odchádzal, unavený ale šťastný, 
autobusom, tak som si povzdychol: „Dovidenia, 
Cinobaňa a ďakujem za krásny zimný zážitok“.  

Ing. Ondrej Lauko, Prievidza     
 

TÝMTO ŽIJE NAŠA ŠKOLA 
 

TRIEDIME V ŠKOLE  ODPADY 
V RÁMCI RECYKLOHIER 

 

Naša škola sa zapojila do školského 
recyklačného programu Recyklohry. Program 
realizuje spoločnosť ASEKOL SK, ktorá 
zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, 
ktoré už doslúžili. Cieľom projektu je zvýšiť 
povedomie o triedení odpadov u mladej 
generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných 
elektrozariadení v čo najvyššej miere.V rámci 
projektu Recyklohry bola naša škola 
vybavená zbernou nádobou na vyradené 
drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba 
poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bola 
umiestnená na hlavnej chodbe. 
Každý žiak (ale aj občania obce) bude môcť 
do školy nosiť nepotrebné drobné 
elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, 
kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné 
počítačové vybavenie, discman alebo MP3 
prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, 
kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).  
Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných 
hier a súťaží, výtvarných či fotografických 
úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie 
odpadov, ktoré bude organizátor projektu 
zadávať. 
Za nazbierané drobné elektrozariadenia a 
splnené úlohy získa naša škola body, za 
ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne 
učebné pomôcky, hry, aj vybavenie pre 
voľný čas.  
Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier 
zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné 
elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. 
Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom 
pomôžete získať body na nákup odmien.   
 

DEŇ VODY 
 

Svetový deň vody bol vyhlásený v roku 1992 
na Valnom zhromaždení OSN v Riu de 
Janeiro (Brazília). Na základe toho boli 
všetky členské krajiny OSN vyzvané, aby sa 
v tento deň venovali aktivitám, ktoré majú 
smerovať k podpore informovanosti 
verejnosti o význame vody nielen pre ľudské 
bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre 
sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. 
Tento deň slúži na pripomenutie toho, ako je 
voda pre nás dôležitá a na uvedomenie si , 
že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre 
ďalšie generácie. 

Naša Zelená škola si za svoju prioritnú tému 
na nasledujúce obdobie dvoch rokov zvolila 
práve tému – voda. Všetky naše aktivity 
budú nasmerované práve na šetrenie vodou, 
osvetu...  
A tak sme si dňa 22. marca aj my 
pripomenuli Deň vody rôznymi akciami, ktoré 
boli zamerané na vodu a na výchovu našej 
mladej generácie smerom k pozitívnemu 
vzťahu k prírode. 
Na škole sme vyhlásili výtvarnú a literárnu 
súťaž s témou – Voda. Víťaznú literárnu 
prácu – báseň o vode prikladáme. No 
a v budúcom čísle vás budeme informovať, 
ako tento deň u nás v škole dopadol, 
podelíme sa s vami o zážitky a fotografie. 
Víťaznú báseň na tému Voda napísala 
Daniela Očovanová,  8. B: 
 

VODA 
 

Bez vody by život nebol, 
ľahko by si bez nej zvädol. 
Veď nedá sa bez nej žiť,  
proste ju vždy musíš piť. 

 

V mori, fľaši, v ľudskom tele, 
voda všade vôkol nás je.  
Krupobitie, sneh či dážď, 
v plynnej forme tiež ju máš. 

 

Mnoho ľudí ju znečisťuje, 
smeti do nej odhadzuje. 

Potom ich nesmie prekvapiť, 
 keď nebudú mať už čo piť. 

 

Mali by sme si ju vážiť  
a za každú cenu strážiť. 

Veď bez nej by život nebol, 
ľahko by si bez nej zvädol. 

 

 
 

Víťazná výtvarná práca žiakov III. špeciálnej triedy          PaedDr. Ľubica Machavová 
 

Viac informácií a fotografií na:  www.zscinobana.edu.sk  
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Šport  

V mesiacoch marec a apríl sa dožívajú životných jubileí 
 

 Vít WEWERKA Ing. (Cinobaňa) 
 Edita BARKÁČOVÁ (Maša) 
 Július PALÍK  (Cinobaňa) 
 Ján STIERANKA         (Cinobaňa) 
 Jolana SUJOVÁ  (Kat. Huta) 
 Július MORAVČÍK (Cinobaňa) 
 Helena BENEDIKTYOVÁ (Cinobaňa) 
 Jozefa HAŠKOVÁ   (Cinobaňa) 
 Valéria ZOKOVÁ   (Kat. Huta) 
 Juraj SUJA   (Kat. Huta) 
 Vilma CHOVANCOVÁ  (Turičky) 
 Zuzana SALAJOVÁ  (Cinobaňa) 

 

Mnoho zdravia, šťastia, spokojnosti a pohody v kruhu blízkych prajú 
členovia   Komisie pre občianske záležitosti pri OcÚ Cinobaňa. 
    

NNaa rr oo dd ii ll ii   ss aa   
 

David Bartoš, Marcel Hlaváč 

 

Opustili nás 
 
 

Jozef Brauner 
Viliam Trtík 
Helena Paprnáková 
Jozef Dudek 
Ing. Juraj Andrášik 
Ondrej Kuric 
 

Česť Vašej pamiatke ! 
 

Spoločenská 

rubrika 

FFFFFFFFaaaaaaaa rrrrrrrr sssssssskkkkkkkkéééééééé                 oooooooo zzzzzzzznnnnnnnnaaaaaaaammmmmmmmyyyyyyyy         
SLUŽBY BOŽIE A SVÄTÉ OMŠE POČAS 

VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV         
Služby Božie v Evanjelickom augsburského vyznania chráme 
Božom v Cinobani: 
17.4.2011 – Kvetná nedeľa o 10.00 hod. – prislúžená Večera 
Pánova 
22.4.2011 – Veľký piatok o 10.00 hod. – prislúžená Večera 
Pánova 
24.4.2011 – Veľkonočná nedeľa o 10.00 hod.  
25.4.2011 – Veľkonočný pondelok o 10.00 hod.  
 

Služby Božie v Evanjelickom augsburského vyznania chráme 
Božom v Turičkách: 
22.4.2011 – Veľký piatok o 8.30 hod. – prislúžená sviatosť 
Večere Pánovej 
24.4.2011 – Veľkonočná nedeľa o 8.30 hod. – vzkriesenie Krista 
Pána  
 

Sväté omše v katolíckej farnosti Cinobaňa:  
15.4.2011 – (piatok) spoločná spoveď – o 15.30 hod. a o 17.00 
hod. v Cinobani a v Katarínskej Hute, na obidvoch miestach budú 
sväté omše 
20.4.2011 – od 9.00 návšteva chorých za účelom Veľkonočnej 
spovede a prijatia Eucharistie  
21.4.2011 – Zelený štvrtok – Svätá omša o 17.00 hod.. Po svätej 
omši pozývame farníkov na stretnutie pri jedení baránka 
a nekvaseného chleba v školskej jedálni v Cinobani. Všetci sú 
pozvaní.  
22.4.2011 – Veľký piatok – Katarínska Huta o 14.15 hod. Krížová 
cesta, po nej ruženec Božieho milosrdenstva, o 15.00 hod. 
Veľkopiatočné obrady, do 20.00 hod. poklona Sviatosti oltárnej 
pri Božom hrobe. V tento deň je pôst a zdržanie sa mäsitého 
pokrmu. 
23.4.2011 – Biela sobota – Katarínska Huta, od 9.00 – 20.00 hod. 
poklona Sviatosti oltárnej pri Božom hrobe, o 20.00 hod. obrady 
Veľkonočnej vigílie a Svätá omša 
24.4.2011 – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – 
slávnostná Svätá omša o 9.00 hod. v Cinobani, 11.00 hod. 
v Katarínskej Hute  
25.4.2011 – Veľkonočný pondelok – Svätá omša v Katarínskej 
Hute – 9.00 hod., v Cinobani – 11.00 hod 
 

Milostiplné a požehnané veľkonočné  
sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky. 
 
 
 

Jarné kolo žiaci CŠK  

 Cinobaňa 
Nedeľa 10.4.2011: /3. kolo/ Halič – Cinobaňa, začiatok zápasu o13:30 hod., 
odchod AVIE o 12:30 hod., Nedeľa 17.4.2011: /4. kolo/ Cinobaňa – Hrnčiarske 
Zalužany, začiatok zápasu o 14:00 hod., Sobota 23.4.2011: /5. kolo/ Ružiná – 
Cinobaňa, začiatok zápasu o 13:00 hod., odchod AVIE o 12:00 hod., 6. kolo – 
Cinobaňa voľno, Sobota 7.5.2011: /7. kolo/ Kokava nad Rim. – Cinobaňa, 
začiatok zápasu o 16:30 hod., odchod AVIE o 15:00 hod. , Nedeľa 15.5.2011: /8. 
kolo/ Cinobaňa – Utekáč, začiatok zápasu o 15:00 hod., Sobota 21.5.2011: /9. 
kolo/ Tomášovce – Cinobaňa, začiatok zápasu o 17:00 hod., odchod AVIE 
o 16:00 hod., Nedeľa 29.5.2011: /10. kolo/ Cinobaňa – Málinec, začiatok zápasu 
o 15:00 hod., Sobota 4.6.2011: /11. kolo/ Vidiná – Cinobaňa, začiatok zápasu 
o 15:00 hod., odchod AVIE o 14:00 hod. , Nedeľa 12.6.2011: /12. kolo/ Cinobaňa 
– Divín, začiatok zápasu o 15:00 hod., Sobota 18.6.2011: /13. kolo/ Lovinobaňa 
– Cinobaňa, začiatok zápasu o 17:00 hod., odchod AVIE o 16:00 hod.  
 

Za žiakov Cinobaňu reprezentujú: 
Tréner: Mgr. Vladimír Dubravec, Vedúci družstva: František Gašpar 
Hráči: P. Studený, M. Blažek, R. Puška, F. Borovička, J. Čonka, F. Berky, R. 
Hlaváč, M. Berky, D. Cibuľa, R. Badinka, M. Fodor, F. Gašpar, E. Berky, E. Čonka, 
J. Lauko, M. Radič, M. Aust, R. Demjan, M. Uhrín, F. Gombala, P. Deme, J. Pšida, 
J. Urbančok 

Jarné kolo muži CŠK Cinobaňa 
 

Nedeľa 10.4.2011: /3. kolo/ Buzitka – Cinobaňa, začiatok zápasu o 15:30 hod., 
odchod autobusu o 14:00 hod., Nedeľa 17.4.2011: /4. kolo/ Cinobaňa – Nenince, 
začiatok zápasu o 16:00 hod., Sobota 23.4.2011: /5. kolo/ Gemer – Cinobaňa, 
začiatok zápasu o 16:00 hod., odchod autobusu o 13:45 hod., Nedeľa 1.5.2011: 
/6. kolo/ – Cinobaňa – Sklabiná, začiatok zápasu o 16:30 hod., Nedeľa 8.5.2011: 
/7. kolo/ Hnúšťa – Cinobaňa, začiatok zápasu o 16:30 hod., odchod autobusu 
o 14:15 hod.  
Nedeľa 15.5.2011: /8. kolo/ Cinobaňa – Vinica, začiatok zápasu o 16:30 hod., 
Nedeľa 22.5.2011: /9. kolo/ Tomášovce – Cinobaňa, začiatok zápasu o 17:00 
hod., odchod autobusu o 15:30 hod.  
Nedeľa 29.5.2011: /10. kolo/ Cinobaňa – Záhorce, začiatok zápasu o 17:00 hod., 
Nedeľa 5.6.2011: /11. kolo/ Tornaľa – Cinobaňa, začiatok zápasu o 17:00 hod., 
odchod autobusu o 15:00 hod., Nedeľa 12.6.2011: /12. kolo/ Cinobaňa – 
Čebovce, začiatok zápasu o 17:00 hod., Nedeľa 19.6.2011: /13. kolo/ Jesenské – 
Cinobaňa, začiatok zápasu o 17:00 hod., odchod autobusu o 14:45 hod.  
 

Poznámka: Odchody autobusu budú ešte upresnené miestnym rozhlasom.  
 

Vedenie futbalového oddielu: Prezident CŠK:  Július Palík ml.,  Manažér CŠK: 
Milan Káka ml., Členovia výboru CŠK: Jozef Bajčík, Jozef Levčík, Miloš Kuvik, 
Juraj Belko, Adrian Bajčík, Mgr. Vladimír Dubravec, Pavol Gereg, Ivan Klima, 
Tréner „A“ mužstva: Ján Laurík, Vedúci mužstva: Pavol Gereg, Zdravotník 
mužstva: Ivan Klima 
Cinobaňu reprezentujú: Hráči „A“ mužstva CŠK: 
P. Hrnčiar, E. Zoka, J. Suja, Z.Čaba, J. Findra, J. Paulík, M. Šulek, A. Václavík, I. 
Čaba, R. Berky, P. Gereg, Ľ. Čomaj, J. Gombala, I. Klima, M. Palík, M. Majkút, E. 
Kantorák, M. Kurčík  


