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Pramene poznania tkvejú v histórii. Obzrime sa preto aspoň 
na chvíľu späť, aby sme si pripomenuli a ozrejmili históriu výučby 
a výchovy, ktoré sa z minulosti pretavujú aj v tomto prípade do 
najsúčasnejšej súčasnosti. 

Medzinárodný kultúrny svet si každoročne 28. marec 
pripomína ako sviatok učiteľov a pedagogických pracovníkov. 
Tohtoročný 28. marec je však výnimočný aj tým, že sa 28. marca 1592 
v Nivnici na Morave narodil český mysliteľ a pedagóg (ktorý sám seba 
považoval predovšetkým za Slovana) Ján Amos Komenský. Svojimi 
úvahami o metóde a obsahu vyučovania sa stal zakladateľom modernej 
pedagogiky. Komenský chápal svet ako školu života a život ako 
ustavičný proces vzdelávania sa. Podľa jeho názoru vyučovanie v škole 
môže tento proces podporiť, ale nie nahradiť. 

Za základný princíp vyučovania v škole J. A. Komenský
pokladal rovnakú šancu pre všetkých. Škola má byť otvorená všetkým; 
z tohto princípu odvodil požiadavku všeobecnej povinnej školskej 
dochádzky. Preto v dejinách pedagogiky a v rozpracovaní teórie mravnej 
výchovy budovanej na humanistických ideách, tento vynikajúci slovanský 
pedagóg zaujíma osobitné miesto. Smelo môžeme tvrdiť, že ktorejkoľvek 
oblasti spoločenského života a vedeckých poznatkov sa Komenský
dotýkal, prejavoval sa ako pokrokový, originálny mysliteľ, ktorému bola 
cudzia národná obmedzenosť, prejavoval starostlivosť o potreby 
utláčaných a usiloval sa o pokrok celého ľudstva. 

Ohraničený rámcom svojej doby nevidel iné cesty na 
odstránenie zla a nespravodlivosti v spoločnosti okrem vzdelávania. 
Komenský celé svoje úsilie zameral na rozpracovanie pedagogickej 
teórie. Aj tu sa povznášal nad úroveň a predsudky svojej doby. Bol za 
všeobecné vzdelanie pre všetkých, za jednotnú školu pre všetky vrstvy, 
za vzdelanie chlapcov a dievčat, t. j. nastoľoval otázky, ktoré ani dnes 
v treťom tisícročí nie sú doriešené a znamenajú veľký problém 
v mnohých moslimských štátoch sveta. 

O tom, že Komenský venoval mravnej výchove mimoriadnu 
pozornosť, nasvedčujú mnohé fakty. Dotýka sa ich vo Veľkej didaktike 
(náuka o teórii vyučovania) a 23. kapitola je špeciálne venovaná 
metódam mravnej výchovy. Táto otázka sa široko rozoberá aj v knihe 
„Informatórium školy materskej.“

Celkove nemožno nezdôrazniť, že Komenský ďalej prehĺbil 
a rozvil názory najvýznamnejších predstaviteľov renesancie (obrodenské 
obdobie od začiatku 14. storočia) v otázkach mravnej výchovy a potvrdil 
v pedagogike ideu humánneho vzťahu k deťom ako základ ich mravného 
formovania. Pri rozpracúvaní svojej teórie sa vzďaľoval od feudálnych 
zvyklostí s príznačným asketizmom a ignorovaním záujmov osobností 
a orientoval sa na nové požiadavky spoločnosti, na človeka, a preto sa 
jeho učenie vyznačovalo pokrokovým zameraním a originálnou povahou. 
Len z týchto pozícií možno správne oceniť jeho mnohostrannú činnosť 
a pedagogickú tvorbu. 

Jozef Varga

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal a ocenil starosta obce Jozef Melicher 
pedagogických pracovníkov ZŠ Cinobaňa na slávnostnom stretnutí na 
obecnom úrade. Viac informácií prinesieme v budúcom čísle. 

PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN

Futbalové zápasy JJAARRNNÉÉHHOO

KKOOLLAA 22001122 v iac  na  s t r .8

STRIEBORNÁ 2012
Počasie bolo ako z pohľadnice, a tak k dobrej nálade nič nechýbalo. 

NNAAVVEEKKYY SSII ZZÍÍSSKKAALL

ÚÚCCTTUU CCEELLÉÉHHOO ĽĽUUDDSSTTVVAA
4 2 0 .  v ý r o č i e  n a r o d e n i a  J a n a  A m o s a  K o m e n s k é h o

viac na str.7

Farské  oznamy Služby božie a sväté omše 

počas      V E Ľ K O N O Č N Ý C H  S V I A T K O V          viac na str.8

Cez Jarné prázdniny  bolo v Cinobani veselo. Spolu s deťmi 

sme športovali, „vybehli“ si na Striebornú,  kreslili a hrali sa.

Pozvánky na pripravované podujatia  v Cinobani
viac na str.4
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VZN O ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH

VÔD NA ÚZEMÍ OBCE CINOBAŇA
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Lučenci  

V Y  H  L  A S U J  E

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA 

V Z N I K U  P O Ž I A R U

do odvolania na všetky miesta  na lesných 
pozemkoch v okresoch Lučenec a Poltár  

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je 
každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej 
bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona NR 
SR č. 314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov   z a k a z u j e :

– zakladať oheň na mieste, kde môže dôjsť k jeho 
rozšíreniu,
– fajčiť a používať  otvorený oheň na miestach so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia 
lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred 
požiarmi  sú povinní podľa  § 6b zákona NR SR č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä: 

- zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru v lesoch hliadkovaciu  činnosť,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva 
protipožiarneho náradia  na určenom mieste 
v závislosti od plochy  lesných porastov
- udržiavať existujúce príjazdové cesty, zvážnice 
a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový 
príjazd  hasičskej techniky.   
- prijať osobitné opatrenie pre priestory postihnuté 
kalamitou – odstraňovanie dreva a ďalšíeho horľavého 
odpadu z blízkosti objektov, vytvorenie rozčleňovacích 
pásov, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných 
ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné 
stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory 
a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva 
a zvyškov po ťažbe.      

Dňa 23.apríla 2012 (t.j. v pondelok) sa 

uskutoční zber elektroodpadu, použitých 
prenosných batérii a akumulátorov 
– vyvážať sa budú malé, ako aj veľkoobjemové 
elektrospotrebiče:  chladničky, mrazničky, 
práčky, vysávače, tlačiarne, počítače, mobily, 
pílky, vŕtačky , televízory atď.

Dňa 9.mája 2012 (t.j.  v stredu) sa uskutoční 

zber nebezpečného odpadu:
– obaly z plastov obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok, olejové filtre, rozpúšťadlá, 
kyseliny, zásady, fotochemické látky,  pesticídy,
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, jedlé oleje 
a tuky, detergenty, liečivá atď.

Bc. Lívia Bračoková, 
referent investičnej výstavby a životného prostredia

Aby ste pochopili možnosti recyklácie 
odpadov, pripravil som vám krátky prehľad 
o zastúpení jednotlivých druhov, spôsobe 
spracovania a o ekonomickom prínose ich 
opätovného spracovania.  
Recyklovateľný odpad tvoria nasledovné 
druhy: papier (20%), sklo (12%), plasty 
(7%), kovy (4%), Tetrapack (1%), 
bioodpad (45%), elektroodpad (1%), textil 
(4%), nebezpečný odpad (1%), guma 
(1%), drevotrieska (1%), lieky (1%), drobný 
stavebný odpad (1%) a zmesový odpad 
(1%)
Papier – ročná produkcia na Slovensku je 
800 kg na obyvateľa. Je veľmi dobre 
recyklovateľný (až 8-krát) a po svojom 
vyčerpaní sa dá ešte kompostovať. Jedna 
tona zberového papiera zachráni až 17 
stromov. Recykláciou tohto množstva sa 
ušetrí asi 500 kWh elektrickej energie.
Sklo – ročná produkcia na obyvateľa 
Slovenska je 480 kg. Sklo sa v prírode 
rozkladá veľmi dlho – až 4000 rokov. 
Recyklovať sa dá donekonečna. Ale o tom 
viete, ste v sklárskom kraji. Pre správnu 
recykláciu je potrebné sklo triediť podľa 
farby. Recykláciou sa ušetrí oproti výrobe 
z primárnych zdrojov 25% energie. Pri 
recyklovaní jedného milióna sklenených 
fliaš či pohárov sa ušetrí až 300 ton 
sklárskeho piesku, 1000 ton sódy 
a 760 000 m3 zemného plynu.
Plasty - ročná produkcia na obyvateľa 
Slovenska je 280 kg. Recykláciou plastov 
sa oproti výrobe z primárnych zdrojov 
ušetrí až 97% energie.
Kovy - tvoria ich rôzne druhy – železo, 
meď, hliník. Úspory energie ich opätovným 
spracovaním sú vysoké – u železa je to 
74%, u hliníka až 95%.
Tetrapack – viacvrstvové krabice z
trvanlivého mlieka, džúsov, smotany, a 
pod. Strihajú sa na malé kúsky a lisujú sa 
z nich veľkoplošné dosky pre stavebné 
účely. Existujú dve technológie: studená 
(lisuje sa za použitia lepiacich zmesí)
alebo teplá (ako “spojivo” funguje fóliová 
vrstva Tetrapacku).
Bioodpad – odpady zo zeleniny a ovocia, 
potravinové odpady, odpady zo záhrad, 
piliny, štiepka, a pod. Najlepšie 
spracovateľný odpad s najlepším 
následným využitím. Recykluje sa 
kompostovaním a kompost  sa následne 
používa na zlepšenie kvality pôdy.
Elektroodpad – patria sem akékoľvek 
elektrospotrebiče (televízory, rádiá,
počítače, kuch. roboty, tlačiarne, monitory,

ohrievače, atď., atď.). Je to vlastne zmes 
stoviek materiálov, medzi ktorými sú 
nebezpečné materiály i vzácne kovy. A 
hlavnou zložkou sú plasty PVC. Triedia a 
odovzdávajú sa nerozobrané buď do 
zberných dvorov, alebo aj priamo 
predajcom takýchto výrobkov.
Iné odpady – patria sem textílie, 
nebezpečný odpad, guma, drevotrieska, 
lieky, drobný stavebný odpad a zmesový 
odpad. 
Textil je recyklovateľný len v obmedzenej 
miere, používa sa napr. pri výrobe 
kobercov a plstí. Z nebezpečného odpadu 
sa u nás recyklujú iba batérie (olovo), 
žiarivky a výbojky (obsahujú halogénové 
plyny). Medzi hlavné zdroje “gumeného” 
odpadu patria pneumatiky. Určité 
množstvo sa znovu spracúva v 
gumárenskom priemysle, väčšia časť sa 
používa ako palivo v cementárňach. Časť 
odpadu z pneumatík tvoria ich oceľové 
kostry. Pri výrobe drevotrieskových dosiek 
sa používajú formaldehydové živice. Kvôli 
ich používaniu nie je vhodné tento odpad 
spaľovať (pri horení sa uvoľňujú 
formaldehydy a fenoly, ktoré obsahujú jed 
so silným dráždivým účinkom), ale 
odporúča sa jeho likvidácia skládkovaním. 
Lieky v akejkoľvek forme sú tiež 
nebezpečným odpadom. Likvidujú sa 
v spaľovniach pri vysokých teplotách. 
Nepoužité lieky je možné odovzdať 
v ktorejkoľvek lekárni. Z drobného 
stavebného odpadu sa dá určitá časť 
znovu použiť v stavebníctve, väčšia časť je 
však nerecyklovateľná a je určená na 
skládku. Zmesový odpad je vlastne ostatný 
odpad a je ďalej nerecyklovateľný, a preto 
je tiež určený na skládku.
Ak sa zamyslíme nad produkciou odpadu, 
tak zistíme, že si ho vytvárame sami. 
Spotrebným spôsobom života. 
S čímkoľvek, čo si v obchode zakúpime, 
kupujeme aj odpad. Obal je vlastne druh 
odpadu na jedno použitie. Zostáva už len 
na nás, či ho hodíme do klasického 
„smetiaka“, a potom sa budeme sťažovať 
na malú frekvenciu vývozu smetí, alebo ho 
budeme triediť. A pomôžeme nielen 
vlastnej peňaženke, ale aj prírode 
a životnému prostrediu. 
Viem, najlepšie by bolo odpad nevytvárať 
– to znamená nekupovať ho. Ale pri 
dnešnom spôsobe života sa to, žiaľ, nedá. 
Ale čo sa dá, je jeho triedenie, a tým 
zníženie jeho podielu na skládkach. 

Július Jarábek 

Odpadom sa nazýva to, čo ľudia po sebe a svojej činnosti zanechávajú. A nie je jedno, 
či to skončí vo voľnej prírode (fuj), na divokých či riadených skládkach, alebo sa jeho 
časť po vytriedení recykluje. Triedenie odpadu nie je lacná záležitosť, ale úspory 
vzniknuté jeho opätovným spracovaním sú dostatočne vysoké na to, aby sme túto 
možnosť nezanedbávali. A ešte nezanedbateľný fakt: zanechajme našim deťom 
prírodu aspoň v takom stave, v akom ju nám zanechali naši rodičia!
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30. apríla 2012 (pondelok) – Stavanie 
mája (Obec Cinobaňa) - začiatok o 18.00 
hod. – bližšie informácie cestou MR 

6. mája 2012 (nedeľa) Deň matiek
(Materská škola Cinobaňa)  – popoludní v KD 
Cinobaňa, vstupné ľubovoľné

7. mája 2012 (pondelok) – Vatra pri 
príležitosti Dňa víťazstva nad 
fašizmom (Obec Cinobaňa) – začiatok 
o 20.00 hod. na Viničkách

8. mája 2012 (utorok) – Volejbalový 
turnaj pri príležitosti pamätných 
májových dní (Obec Cinobaňa) - zmiešané 
družstvá, začiatok o 10.00 hod. – viacúčelové 
ihrisko  na sídlisku v Cinobani. Registrácia 
súťažných družstiev do 30. apríla 2012 
v kancelárii KD. 

8. mája 2012 (utorok) – Súťaž vo varení 
guľášu (OZ Cinobančan)  od 9.30 hod.  – na 
sídlisku v Cinobani (pri kotolni)
PRAVIDLÁ: Do súťaže sa môžu prihlásiť 3-
členné tímy do 30. apríla e-mailom na 
oz.cinobancan@gmail.com alebo v kancelárii 
KD. Bližšie informácie pri registrácii, na 
plagátoch a v miestnom rozhlase.

10. mája 2012 (štvrtok) Deň matiek
(Základná škola Cinobaňa)  – popoludní v KD 
Cinobaňa, vstupné ľubovoľné 

12. mája 2012 (sobota) – Stretnutie 
heligónkarov v Cinobani – V. ročník 
(Obec Cinobaňa, Novohradské osvetové 
stredisko, s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho kraja) –
začiatok o 17.00 hod., KD Cinobaňa, vstupné: 
dospelí  1,50 €, deti  0,50 €

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 n o b a n i

Cinobaňa ako jedna z mála obcí na Slovensku ešte nemá pomenované ulice. Pre 
správne fungovanie modernej spoločnosti je jednoduchá orientácia v zastavaných 
oblastiach nutnosťou. Z tohto dôvodu bola zostavená pri obecnom zastupiteľstve
Komisia pre názvy ulíc, ktorej úlohou bude uskutočnenie tejto zmeny. Dňa 14.marca 
na úvodnom zasadnutí boli navrhnuté názvy a členenie ulíc v Cinobani, Katarínskej 
Hute a v Turíčkach. Navrhnuté názvy dávame na verejnú diskusiu a súčasne vás 
vyzývame na podanie vašich návrhov, ako by sa mali jednotlivé ulice menovať. Môžete 
tak urobiť buď cez internet (ivzp@cinobana.sk), alebo písomne či osobne na obecnom 
úrade u Bc. Lívii Bračokovej v termíne d o  3 0 . a p r í l a  2 0 1 2 .

Názvoslovná komisia navrhla nasledovné 
pomenovanie ulíc:

C I N O B A Ň A
- ulica od začiatku obce od Badinkovcov až 
po križovatku pri predajni CBA - Hlavná
- ulica od križovatky pri p.Borovičkovej až po 
družstevnú bytovku - Družstevná
- slepá ulička pri cintoríne (Vrabcovci) - Pod 
Borisovou
- ulica od P.Karáseka okolo V.Kupca po dom 
Strapkovcov - Masarykova
- ulica od križovatky pri p.Novej po 
rozostavaný kostol na sídlisku - Školská
- sídlisko celé - Na Pustatine 
- ulica (IBV) od p.Novej po M.Korima - Jarná
- ulica (IBV) od V.Korima po Kapustíkovcov -
Letná
- ulica (IBV) od Palíkovcov po Pšídovcov -
Jesenná
- ulica (IBV) od Balkovských po Belkovcov -
Zimná
- ulica od Andrášikovcov po Adamických -
Bočná
- ulica od kultúrneho domu po križovatku pri 
mlyne - Obchodná
- ulička pred rampami popri potoku od 
Filusovcov po Dováľovcov - Do luhu 
- ulica od križovatky pri mlyne k železničnej 
stanici a ďalej súbežne s traťou, plus ulička 
smerom k Suchému járku - Železničná
- ulica od križovatky pri stanici okolo potoka 
od Imreovcov po Kršiakovcov - Potočná
- ulica od križovatky pri stanici po koniec 
obce smerom na Turíčky - Na Kopanci
- ulica od križovatky pri mlyne po 
Teplanovcov – Mlynská

- ulica od prvého činžáku v Maši po 
Barkáčovcov - Maša
- ulica od Kováčikovcov po Klimovcov - Na 
Vršku

K A T A R Í N S K A  H U T A
- ulica od Šerešovcov po most pri CBA plus 
dva paneláky č.13 a 14 - Sklárska
- ulica od mosta pri CBA po Nemcovcov -
Hutnícka
- ulica od mosta pri CBA až po činžák č.15 -
Kreutzova
- ulica od mosta pri CBA po kostol - Jána 
Kožucha
- ulica od Indrovcov okolo starého internátu 
až po koniec - Záhradná

T U R I Č K Y
- hlavná cesta cez Turíčky od Cinobane po 
koniec Turíčiek pod Zubrom - Mikovíniho
- ulica od križovatky pri obchode CBA až po 
koniec Turíčiek smerom na Mládzovo -
Konopiská
- ulica od križovatky pri obchode CBA po 
Nociarovcov - Krátka
- ulica od križovatky pri M.Vrbiniakovi po 
Klinčokovcov - Poľná
- ulica okolo drevenej zvonice - Farská

Pri určovaní názvov sme vychádzali okrem 
iného z historických názvov častí chotára, 
ako aj z odkazov na osobnosti, ktoré sa 
v našej obci narodili, prípadne tu položili 
základy priemyselnej výroby.
Je nám jasné, že naše návrhy sa nebudú 
zdať vhodné všetkým občanom, preto vás 
prosíme o vaše návrhy, ktoré starostlivo 
posúdime a budeme rešpektovať väčšinové 
názory.

Žena, 49 rokov: Viem, že 
naše sídlisko postavili na Pustatine, ale 
tento názov by sa mi vôbec nepáči.

Peter Miko ml.: Sídlisko by malo ostať Sídliskom. 
Muž, 55 rokov: Vraj sa naša ulica bude volať Školská, ale to bude 
ako v Poltári, kde je škola. Asi by som to zmenil ...
Ľubica Karáseková: Nikdy som nad tým nerozmýšľala. Možno 
Športová, kvôli ihrisku. Neviem...
Erika Zoková: Myslím, že našu ulicu vystihuje ten mlyn, aj jej názov 
by bol podľa môjho názoru dobre odvodený od neho, teda Mlynská. 
Dušan Abelovský a František Kopper: Pustatina alebo Sídlisko.
Žena: Asi  Na vršku, veď je to zaužívané aj medzi ľuďmi.

Ako by ste chceli, aby sa 
volala vaša ulica?

Jarmila Abelovská: Naše sídlisko by sa mohlo 
volať aj Pod horou.                      Katarína a Pavel

Juraštíkovci: Niečo spoločné s Markovou pustatinou.    
Samuel Ďuriška: Som konzervatívny typ a myslím si, že v našej obci 
je to zbytočné. Ak by sa mali teda ulice pomenovať, malo by to byť 
viac len symbolicky a nie oficiálne v spojení s výmenou osobných 
dokladov a ďalej tabule s označením názvov ulíc a pod. Ak niekto 
cudzí hľadá občana z obce, spravidla sa pýta na meno, nepozná číslo 
domu a tobôž by ho nehľadal podľa ulice. Faktom je aj, že za 
posledných tridsať rokov nedošlo v obci prakticky k nárastu osídlenia, 
skôr naopak. Napriek tomu ma táto téma zaujíma a mám aj svoj 
vlastný návrh pomenovania ulíc.
Michaela, študentka: Konkrétny návrh názvu našej ulice nemám, ale 
myslím, že v dnešnej dobe je to viac menej nutnosť, avšak určite sa to 
stretne aj s problémami spojenými s výmenou dokladov  a nespokoj-
nosťou viacerých občanov.   
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„Poču j te ,  mám taký  nápad . . .  Moh l i  by  
sme u rob i ť  sú ťaž  v lyžovaní.“ 
„Čože? Ako to stíhame zorganizovať 
za 2 týždne?!“ „Nie je problém, svah je vybavený, volal som s majiteľom, všetko je 
dohodnuté.“ Tieto slová celkom dobre vystihujú náš šok, keď sa ozval Julo Palík s
nápadom zorganizovať prvý ročník súťaže Cinobanská lyža v šibeničnom termíne. 
Prípravy prebehli úspešne v rekordne krátkom čase, a tak sa mohlo v sobotu 25. 
februára postaviť asi 50 Cinobančanov na úpätie lyžiarskeho svahu Kokava Línia. 
Perfektnú náladu umocnilo krásne slnečné počasie, výborne pripravený svah a 
hudobný podmaz od Michala Marka.

Po krátkom brífingu začala naša prvá dáma Maťa dávať dokopy súpisku 
súťažiacich. Bojovali dospeláci a deti v troch kategóriách. Lyžiari sa postupne 
stavali na štart odhodlaní zabojovať v boji proti času a nenáročnému terénu. 
Povzbudzoval ich pri tom starosta Jožko Melicher, ktorý celé športové zápolenie 
zároveň komentoval. Postupom času pribúdali zaujímavé výsledky, čo vyvrcholilo 
Julovým vyhlásením „Dobojované!“.

Vyhodnotenie:
Kategória Muži: 1. Michal Garaj, 2. Július Palík, 3. Peter Hédl
Kategória Ženy: 1. Karin Bittnerová, 2. Emília Cerovská, 3. Lucia Precnerová
Kategória Deti: 1. Veronika Heuerová, 2. Peter Hanuš, 3. Nelka Hédlová

Na záver akcie boli víťazom odovzdané ceny a špeciálnu cenu – titul
Nestor cinobanského športu -  si od starostu prevzal hlavný organizátor Julo Palík. 
Titul mu bol udelený za nesporný prínos pre rozvoj športu v našej obci. 
Poďakovanie patrí Michalovi Markovi za ozvučenie a majiteľovi lyžiarskeho svahu 
Kokava Línia za ochotu a podporu pri organizácii. Za zmienku ešte stojí výborná 
nálada v autobuse cestou domov. V prípade prijateľných poveternostných 
podmienok vás Občianske združenie Cinobančan pozýva budúci rok na ďalší 
ročník tejto akcie - Cinobanská lyža 2013. Fotodokumentáciu nájdete na 
facebookovej stránke OZ Cinobančan.

2.  Cinobanský ples
Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku cinobanského plesu sa tento rok konal 
druhý s príznačným názvom „2. Cinobanský ples“. Nakoľko tento rok poľovníci 
svoj ples vynechali,  bol o vstupenky obrovský záujem, čoho výsledkom bolo 
rekordných 173 hostí. Tento počet robil

Cinobanská 

lyža 2012

organizátorom – Obci Cinobaňa a OZ 
Cinobančan mierne vrásky na čele. Obavy 
z preplnenej sály sa ale nenaplnili a miesta 
bolo dosť.  

O zábavu sa postarala hudobná 
skupina Akcent z Lučenca. Po dobrej 
skúsenosti z minulého roka bolo stravovanie
zabezpečené formou švédskych stolov. 
Najväčšie vzrušenie zažili hostia počas 
vyhlasovania tomboly, ktorej prvú cenu –
trekový bicykel vyhral Štefan Vantruba. 
Podujatie prebehlo bez problémov. Na plese 
panovala dobrá nálada, čoho dôsledkom 

bolo, že posledný hosť opúšťal sálu až v skorých ranných hodinách. Rozsiahlu 
fotodokumentáciu nájdete na facebookovej stránke OZ Cinobančan.

Michal Šlichta OZ Cinobančan

DEŇ 

MATIEK
Robotníčky, ale ani učiteľky či 

úradníčky ako pracujúce ženy, ktoré sa 
neocitli na výslní, no na vlastných 

bedrách najlepšie poznajú, ako sú na hony vzdialené od 
naozajstnej rovnoprávnosti, 8. marec nezatracujú. Práve 
naopak, mám hodnoverné informácie, v ktorých sa dištancujú 
od výrazov o údajne najodpornejšom sviatku v roku, 
podporujú návrh, aby organizácie a podniky, ale hlavne 
odborové organizácie, finančné prostriedky pôvodne 
plánované na oslavy MDŽ venovali na fond strediska detskej 
onkológie, aby sa 8. marec stal radšej dňom konkrétnych 
činov na zlepšenie životných podmienok žien. 

Prečo sme sa vrátili aj k tradíciám májového dňa 
matiek? Veď ony si zaslúžia, aby sme ich oslavovali nie dva 
razy do roka, ale každý deň. Ale či všetky ženy sú matkami, či 
si nezaslúžia našu úctu a lásku i tie, ktoré z rozličných 
dôvodov nemohli splniť najkrajšie poslanie ženy? Som rád, že 
opäť budeme oslavovať sviatok našich žien. Aspoň raz do 
roka prejavíme naozajstnú vďaku tomu, komu tak veľmi patrí. 
Je to jednoduché konštatovanie, že intenzita nášho citu 
k mamám je spravidla nižšia ako intenzita ich citu k nám. 
Bezhraničnú lásku k ním prežívame len v útlom detstve, 
potom to akosi začína slabnúť. Im to vydrží oveľa dlhšie. Je to 
normálne, zrejme je to dokonca biologicky podmienené, ale je 
to trochu smutné. Pri písaní týchto riadkov sa mi vynorila 
v pamäti jedna socha. Bola to Michelangelova Pieta. Zo 
všetkých sôch, ktoré som kedy videl, na mňa najviac 
zapôsobila práve ona. Nie je to celkom realistická socha –
Mária je príliš mladá. Ale jej smútok, ten je realistický úplne. 
A je to ten najväčší smútok na svete – smútok matky, držiacej 
svoje mŕtve dieťa. Toľko na úvod. A teraz samotný text. 

Vážené  dámy,  mi lé  mamičky!

Vaše milované rodiny vás zahŕňajú láskou a vďačnosťou. 
Všetci, ktorí vás máme radi, prežívame preto s vami Váš 
sviatok. Všetci sa chceme počítať do vašej veľkej rodiny 
a prejaviť vám úctu a vďaku. 
Želáme vám veľa pevného zdravia, spokojnosti a šťastia 
v rodinnom kruhu. Žite nám dlhé roky, obklopené láskou, 
úctou, uznaním príbuzných, detí, partnerov a známych na 
radosť nás všetkých. 

Jozef Varga a kolektív  redakčnej rady 
  

13. apríl 2012
Deň narcisov

   Dobrovoľné príspevky budú 
v tento deň v uliciach našej obce vyberať pre Ligu proti 
rakovine členky miestnych organizácii: ZO Slov. zväzu 
zdrav. postihnutých v Cinobani, MS Slov. červeného 
kríža v Katarínskej Hute a žiaci ZŠ s MŠ Cinobaňa so 
svojimi pedagógmi. Za vašu podporu vopred 
ď a k u j e m e !

www.cinobana

.skObec
Cinobaňa
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TTÝÝMMTTOO

ŽŽIIJJEE NNAAŠŠAA ŠŠKKOOLLAA

Viac informáci í  a fotograf i í  na:

w w w . z s c i n o b a n a . e d u . s k

Z E L E N Á  O Á Z A  P O D  

M O D R Ý M  N E B O M

Čo to je? No predsa, areál našej školy. 
Kedy a ako sa premení na čarovnú oázu? Bude to 
v júni 2012. To je dátum ukončenia realizácie 
projektu, ktorý sme vytvorili a bol finančne 
podporený. 
   Tento grantový projekt podporuje 
programy na ochranu existujúcej zelene v škole 
a blízkom okolí. Náplň tohto úspešného projektu 
navrhli žiaci Zelenej školy Cinobaňa. Chceme 
premeniť areál našej školy na environmentálnu 
učebňu, kde sa môžu realizovať vyučovacie hodiny 
zaujímavejším spôsobom. Náš areál bude
obohatený  o pekný drevený altánok, v ktorom bude 
prebiehať pútavejšie vyučovanie. Enviroučebňu 
obohatíme o malé jazierko s rybkami a vodnými 
rastlinami, nezabudneme na kvetinové záhony, 
oddychové posedenie, ktoré sa bude využívať 
hlavne v popoludňajších hodinách v školskom klube 
detí.
Celý areál bude rozdelený na zóny:
- Zóna vyučovacia – bude drevený altánok na 
vyučovanie v prírode.
- Zóna environmentálna – výsadba kvetinových 
záhonov, kríkov, stromov, ovocných stromov, 
výsadba skleníka a bylinné záhony.
- Zóna regionálna – vytvorenie informačných 
drevených tabúľ o histórii obce, nálezisku kyjatickej 
kultúry v Cinobani a regionálnej zeleni v okolí.
- Oddychová zóna – tvoria ju drevené hojdačky, 
lavičky a klátikové posedenie na oddych.

 Za možnosť realizovať tento projekt 
ďakujeme vyhlasovateľom súťaže – kancelárii 
Zelenej školy – CEEV Živica a za finančnú podporu 
spoločnosti IKEA. Za nemalú finančnú podporu 
ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ 
Cinobaňa a nášmu pánovi riaditeľovi, ktorý dokáže 
gazdovať tak, aby sa pomohlo dobrej veci. 
     Náš projekt bol hodnotiacou komisiou 
vybratý ako jeden z 31 najlepších. Ďakujeme 
všetkým priateľom školy, ktorí nás v poslednej  fáze 
hodnotenia projektu, kde bolo  vybratých len 15 
najlepších, podporovali hlasovaním a reagovali tak 
na naše úpenlivé prosby a žiadosti. 
      Máme úžasné deti. Pomohli projekt 
navrhnúť, vymysleli zaujímavý  názov,  hlasovali  
„o dušu“, aby prešiel úspešne. Tá najťažšia úloha 
nás ešte iba čaká – realizácia. Tešíme sa na to, ako 
budeme rásť do krásy a premieňať sa na „Zelenú 
oázu pod modrým nebom“                                                

PaedDr. Ľubica Machavová

hymnu či jazyk. Pripomenú im známych rómskych muzikantov, divadlo Romathan a iné 
významné osobnosti. Žiaci sa živo zapájajú do spevu rómskej piesne a ochutnávajú 
posúch – marikľu. Ani sa nenazdajú a zvoní na koniec vyučovacej hodiny. Táto regionálna 
výchova ubehla naozaj rýchlo. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, Jožko.
Recept na marikľu: z hrubej múky, soli, prášku do pečiva a vody vypracujeme nelepivé 
cesto, ktoré rozvaľkáme na hrúbku 0,5 cm. Upečieme na horúcom plechu z každej strany. 
Konzumujeme samostatne ako pečivo alebo natreté rôznymi nátierkami.

                                                                         

D E V I A T A C I  S I  U Ž  V Y D Ý C H L I

14. marec bol pre deviatakov dôležitým dňom, prebehlo totiž celoslovenské Testovanie 9 
zo slovenského jazyka a matematiky. Termín síce bol pre náš kraj veľmi nevhodný – hneď 
po jarných prázdninách, ale žiaci sa snažili zo všetkých síl, pretože si dobre uvedomovali, 
že je to v podstate taká malá maturita, ktorá im má „otvoriť dvierka“ na stredné školy.   
                                                   

H V I E Z D O S L A V O V   K U B Í N
Školské kolo najvýznamnejšej súťaže v prednese poézie a prózy ( venovanej nášmu 
literárnemu velikánovi P. O. Hviezdoslavovi) sa konalo 28. 2. 2012 s týmito výsledkami:      
I. kategória (  2. – 4. ročník): POÉZIA: 1. miesto  Simona Búdová, 3. roč. , 2. miesto 
Marián Gelieň, 2. roč., 3. miesto  neudelené, Cena poroty: Soňa Borošová, 1. roč.      
PRÓZA:  miesta neudelené

II. kategória ( 5. – 7. ročník): POÉZIA: 1. miesto neudelené, 2. miesto Matej Fodor, 6. roč., 
3. miesto Michal Urbančok, 5. roč., PRÓZA: 1. miesto Karolína Albertová, 5.roč., 2. miesto 
Ingrid Bangová, 7.roč., 3. miesto Dominika Demeová, 7.roč., Simona Kúdeľová, 5. roč.

III. kategória: POÉZIA: miesta neudelené, PRÓZA: 1. miesto Daniela Očovanová, 9.B, 2. 
miesto Kristína Melicherová, 9.A, 3. miesto Bianka Hadbavná, 9.A, Michaela Tamášová, 
9.A. Víťazi postupujú na obvodné kolo do Poltára.                       

Mgr. Vladimíra Albertová

V dňoch 20. – 24. februára sa 27 žiakov s troma inštruktormi zúčastnilo LYŽIARSKEHO 
KURZU v Ždiari. Ubytovaní sme boli v Penzióne Jánošík. Lyžovali sme v Strednici. LK 
splnil svoje poslanie, všetci začiatočníci sa naučili lyžovať, jazdiť na vlekoch, skúsenejší sa 
zdokonalili. Nezaznamenali sme žiadne zranenie a šťastne sme dorazili až domov. 

Mgr. Vladimír Dubravec

N E T R A D I Č N Á  H O D I N A  R E G I O N Á L N E J  V Ý C H O V Y
Na hodinu prichádza muž 
oblečený ako starý 
kočovný Cigáň. Na pleci 
má gitaru a na hlave 
klobúk. Deti v ňom 
spoznávajú Jožka 
Demjana, ktorý im prišiel 
porozprávať o živote 
Rómov a predviesť 
rómsku kultúru. Na pomoc
si prizval aj pani asistentku 
Evu Horváthovú a spolu
žiakom 5. ročníka
predstavujú rómsku vlajku,

Toto je plánik
 našej oázy

ČAS FAŠIANGOVÝ V MŠ
Fašiangy, to je čas radosti a veselosti a tento 
čas sme trávili veselo a radostne i v našej 
materskej škole. V tomto období sa ľudia 
veselia na plesoch a karnevaloch. Naše deti 
sa už celý rok tešili na karneval. Ale, ak má 
byť karneval, ako sa patrí, naši maličkí si na 
túto príležitosť pripravili aj sladké koláčiky 
a dobroty, pretože, čo si pripravíme sami
nám o to viac chutí. Keď už bolo na karneval

všetko pripravené, triedy vyzdobené, mohlo sa všetko začať. V rytme veselej piesne sa 
predstavili všetky masky a bolo sa na čo pozerať, princezné, šašovia, víly, všetky masky 
boli nádherné. Strávili sme spolu krásne dopoludnie. Pri tejto príležitosti sa chceme 
poďakovať Rade rodičov, pánovi riaditeľovi RNDr. Čopovi, sponzorom a pani učiteľkám 
za pomoc a spoluprácu pri tejto peknej akcii.   Zuzana Hadbavná
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Kántri kapela 
Hutnícke záhrady

N A P Í S A L I  S T E  N Á M

MLÁDEŽNÍCKY A DORASTENECKÝ  TÁBOR V RAČKOVEJ DOLINE 2012

Pre obyvateľov Cinobane nie je Komunitné centrum, niekedy nazývané aj 
Čajovňa, neznámy pojem. Je prevádzkované neziskovou organizáciou IN Network 
Slovakia, n.o.. Už niekoľko rokov sa tu rozvíja práca predovšetkým s rómskou 
komunitou, či už s deťmi, mládežou alebo dospelými. Je však otvorené pre všetkých, 
bez ohľadu na etnickú príslušnosť, národnosť, či vek. Zariadenie poskytuje rôzne 
preventívne, výchovné, vzdelávacie  a voľnočasové   aktivity.  

Tento rok sa nám v dňoch 5.-9.3.2012 podarilo zrealizovať pobytový tábor pre 
dorast a mládež Black and white 2. Uskutočnil sa vďaka podpore z Fondu Hodina 
deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Zúčastnilo sa ho 30 detí vo 
veku 12 – 15 rokov. Hlavnou myšlienkou tohto tábora  bolo „Tlak rovesníkov a jeho 
okolia“. Témy boli stavané na základe tlakov, cez ktoré mladí prechádzajú a ktoré im 
hrozia. Dnešná doba kladie na mladého človeka vysoké požiadavky. Veľa od neho 
očakávajú rodičia, škola, ale výrazný vplyv majú aj rovesníci. V porovnaní s minulými 
generáciami je dnešná mládež viac konfrontovaná s rozvodmi, neúplnými rodinami. Sú 
viac v kontakte s drogami. Vo väčšej miere na nich vplývajú médiá a mediálne tlaky 
týkajúce sa predstáv o fyzickej kráse, o „coolovom" vystupovaní a životnom štýle. 
Vplyvom doby a spoločenskej krízy sa v súčasných  rodinách objavujú mnohé finančné, 
sociálne či partnerské ťažkosti, ktoré sa prenášajú na dieťa a mladého človeka. Tie sú 
neraz svedkami hádok, konfliktov, bitiek, ktoré zhoršujú ich emocionálne prežívanie a 
spôsobujú vnútorný boj. Nahromadené napätie a agresiu, ktorú deti nevedia spracovať 
prijateľným spôsobom, môžu smerovať voči spolužiakom. Niekedy len opakujú to, čo 
vidia doma, vo filmoch, na ulici, v partii. Inokedy si potrebujú potvrdiť vlastnú 
sebahodnotu tým, že zhodia niekoho iného.  Alebo sú jednoducho zvedaví, čo sa stane  
a kam až môžu posúvať hranice.

V tábore  nechýbali  preventívne aktivity a témy zamerané na predchádzanie, 
zabraňovanie a zmierňovanie následkov rizikového správania. Ich cieľom bolo 
poskytovať pravdivé informácie o tom, aké nebezpečenstvo skrývajú niektoré činnosti/ 
napr. užívanie návykových látok, predčasný sex, agresívne riešenie konfliktov, a pod./.
Súčasťou tábora boli aj rôzne súťaže, hry, diskusia, filmy,  tanec, spev, stolnotenisový 
turnaj,  prechádzky v zasnežených Tatrách, rozhovory, sladkosti,  oddych, kopec srandy 
a zábavy.

Po tábore sme mali spätnú väzbu, čiže hodnotenie tábora. Vyjadrenia 
mladých ľudí boli zaujímavé a pozitívne. Hodnotenie tábora z nášho pohľadu?  Super 
strávený čas. :)
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto 
tábora, ale aj všetkým účastníkom - dorastencom a mládeži. Dúfam, že sa  nám  znovu 
podarí zrealizovať podobný alebo ešte lepší tábor.  

:) Jozef Demjan

VYDARENÁ AKCIA

Dňa 12.3.2011 Základná organizácia Slov. zväzu zdravotne postihnutých v Cinobani
uskutočnila pre svojich členov posedenie pri príležitosti MDŽ.  Účasť na posedení bola 
výnimočne dobrá. Pán Jozef Varga vo svojom slávnostnom prejave vyzdvihol účasť žien 
v spoločnosti i význam materstva a nezastupiteľnú účasť matiek pri výchove svojich detí. 
Vlastička Bernátová spestrila náš program prednesom krásnej poézie. Každá žena ako 
prejav úcty bola obdarovaná karafiátom. 
Výbor ďakuje za prejav uznania p. Hanovej a p. Korimovej V.  Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa zúčastnili tohto podujatia a dokázali, že v obci sa oplatí pracovať v spoločenských 
organizáciách, nám, ktorí už nepatríme k mladým a musíme sa sami zaujímať o seba. 

Výbor ZO-SZZP

Sedím v okienku nášho literárneho 
gymnázia, popíjam čajík, mám v ruke obľúbenú 
ceruzku a mám chuť písať. Rozmýšľam 
o Cinobani. Áno, chýba mi. Veď som tam bola 
naposledy v nedeľu a odvtedy som tu,  na 
internáte. Spomeniem si na krásny pohľad, ktorý 
sa otvorí, keď autobus vychádza z Breziny. Na 
náš domček, na les, na Striebornú. Ale pýtam sa 
sama seba: Zaujímala by si sa o Cinobaňu, keby 
si nebola jej rodáčka? Spomínala by si na ňu, 
keby si ju navštívila, ale nemala tam žiadnych 
príbuzných? Chcela by si ju navštíviť znovu? 
Možno áno, veď Cinobaňa je svojim spôsobom 
veľmi zaujímavá. A preto sa zamýšľam, čím by ma 
uchvátila. Pozriem z okna a vidím Striebornú, 
turistami v okolí veľmi vyhľadávanú, vidím 
nádherné kostoly, drevenú zvonicu, vidím 
nálezisko pohrebiska kyjatickej kultúry. A práve 
tu sa pozastavím a rozmýšľam ešte viac. Som 
veľký milovník histórie,  a preto by som ako 
turista navštívila práve túto časť „cinobanskej 
ponuky“. Ale čo by som našla? 

Predstavme si to. Som nadšený historik 
z Bratislavy, ktorý prehovorí svoju manželku, aby 
sa na víkendový výlet vybrali kamsi do Cinobane, 
lebo tam je vraj úžasné nálezisko pohrebiska 
kyjatickej kultúry. Ona znechutená sadá do auta, 
vybalí dostatok desiaty pre večne hladné deti 
a hor sa do Cinobane. Po strastiplnej ceste plnej 
blúdenia, po pár zlých odbočeniach a uvedomení 
si, že Lovinobaňa a Cinobaňa sú dve rôzne obce,  
prichádzame, samozrejme, ako šťastná rodinka 
do obce. Nenájdeme tu žiadne značenie, ale 
manželka má, našťastie, podrezaný jazyk 
a miestni sú hrdí na svoje poklady,  a preto už 
fičíme autom po deravej ceste. Pritom s nadšením 
rodine ako správny otec na odľahčenie ponúkam 
vtip. Že ako sa po čínsky hovorí slovenským 
cestám? Samajama. Samozrejme, že tomuto vtipu 
sa už nikto nezasmeje a manželka len prekrúti 
očami. Po chvíli si všimnem odbočku, ktorá 
smeruje kamsi na pole. Otočím auto a šup ho do 
kopca. Po prejdení časti cesty sa dostávam pred 
chatu. Niet tu nič, čo by naznačovalo, že som už 
v blízkosti náleziska. Ale tabuľa predsa hovorila, 
že len 0,5 km. A ja som prešiel omnoho viac. Ešte 
raz sa rozhliadnem po okolí. Nikde nič, len 
bahnité svahy. Nastúpim do auta spolu 
s ukričanou ženou a unudenými deťmi. Poriadne 
sklamaný sa vyhýbam jamám na ceste a zídem 
dole do dediny. Poslednýkrát pokrútim hlavou 
a odchádzam. 

Zavriem oči a som späť v okne s čajom 
v ruke. Len sa pousmejem. No a čo, že Blavák 
nevidel takú historickú hodnotu na vlastné oči. 
Buďme sebci, nechajme si pre seba, kde leží taký 
cenný poklad, nechajme si pre seba bližšie 
informácie o ňom. Je to tak lepšie... veď keď chce 
o vykopávkach vedieť niečo bližšie turista, nech 
si to nájde na internete. 

                                                                                                    Simona  Albertová

  Úvaha: 

CCiinnoobbaaňňaa
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Doznievanie Vianočných  

Zimný čas vyplnili Cinobančania

Š P O R T O M

1. Cinobaňa B, 2. Breznička, 3. Cinobaňa A, 
4. Málinec

Starosta obce Cinobaňa Jozef Melicher 
odovzdal  všetkým zúčastneným mužstvám 
ceny a diplomy a zároveň vyhlásil najlepšieho 
hráča, ktorým sa stal Ivan Nociar ml. a brankára 
Mareka Vlčeka. 
V závere podujatia 
si ľadovú plochu 
mohli vyskúšať 
aj diváci a svoje 
sily si zmerať v
súťažných discip-
línach. Pre deti 
to boli súťaže 
o najrýchlejšieho 
korčuliara. V kategórii dievčat do 10 rokov 
vyhrala Viktória Kalafúsová, medzi chlapcami 
bol najrýchlejší Matej Gondek. V kategórii 
chlapci do 15 rokov vyhral Mirko Šulek.
Zasúťažiť si mohli aj dospelí diváci, a to 
v disciplíne najlepší strelec v kategórii ženy 
a muži. Víťazmi sa stali Silvia Očovanová a Ivan 
Zoka. 

Za prípravu a organizáciu  podujatia ďakujeme
Júliusovi Palíkovi ml. a hokejovým nadšencom, 
za ozvučenie Michalovi Markovi a za 
profesionálny komentátorský výkon počas 
celého turnaja, dohľad nad pravidlami hry 
a presný záznam jednotlivých súbojov Mgr.  
Vladimírovi Dubravcovi.   

Silvia Očovanová

druhý skončil Jaroslav Čudovský z Hrnčiarok 
a vynikajúcu tretiu pozíciu si vybojovala iba 12-
ročná  Emma Miklášová z Liptova. Na ostatných 
miestach sa umiestnili šachisti: Gabriel 
Švikruha, Bohuš Salaj ml., Vlado Havran, Viliam 
Weishaupl, Braňo Melicher, Mário Juhaniak z 
Brezničky, Ján Iždinský z Ružinej. 

Popri šachu prebiehal vo vedľajšej miestnosti 
pod taktovkou OZ Cinobančan turnaj v hre so 
slovíčkami Scrabble s nasledovným poradím 
víťazov: 1.miesto Stanislav Jančo, 2.miesto 
Barbora Jančová a 3.miesto s rovnakým počtom 
bodov Beáta Kuklová a Boris Jančo.
Gratulujeme. Prvého ročníka sa zúčastnilo 
celkom 8 hráčov.
Podujatie navštívil aj redaktor Slovenského 
rozhlasu Michal Várošík, ktorý ho propagoval na 
Rádiu Regina Banská Bystrica. 

Silvia Očovanová 

Tohtoročné tuhé mrazy,  k toré sme zakúsi l i  a j  tu  na 
„doln iakoch“ ,  neodradi l i  Cinobančanov od špor tových akt iv í t .

VII. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJA 

O P O H Á R  S T A R O S T U  O B C E

Akonáhle prituhlo, už ťahali chlapci hadice 
a polievali vodou z potoka ihrisko v areáli 
základnej školy. Na pripravenej ľadovej ploche 
sa v sobotu 4. februára 2012 rozohrali zápasy
medzi mužstvami Málinca, Brezničky, Cinobane 
A a Cinobane B. Po rozlosovaní sa v prvom 
zápase stretli Málinec s Brezničkou s výsledkom 
4:6. Druhý zápas medzi Cinobaňou 
A a Cinobaňou B sa skončil nerozhodne 2:2.
O postup do finále rozhodli samostatné

nájazdy v prospech 
Cinobane B.   V zápase 
o tretie a štvrté miesto 
porazila Cinobaňa A   
Málinec 4:3 a v zápase 
o prvé a druhé miesto 
zvíťazila Cinobaňa B nad 
Brezničkou 2:1. 
Konečné poradie: 

MAJSTER V ŠACHU 

A S C R A B B L E

Šach je hra, pri ktorej 
veľa kalórii nespálite, aj 
napriek tomu alebo 
práve preto patrí 
k obľúbeným športovým 
aktivitám. Aspoň u nás 
v Cinobani. Každoročne 
na sklonku zimy v marci 
sa stretnú šachisti na 
turnaji, aby si zmerali 
sily a potrápili mozgové 
závity. Tento rok sa 
v miestnej knižnici stretli 
10-ti hráči z Cinobane 
a blízkeho okolia. V hre
kráľov bol najúspešnejší 
a prvenstvo z minulých 
ročníkov obhájil Ivan 
Hauer z Cinobane,

Víťaz i .  

Z IMNÝ VÝSTUP NA STRIEBORNÚ

O dva týždne na to si na svoje prišli aj turisti. 
Taktiež v sobotu 18. februára sa konal 34. 
ročník Zimného výstupu na Striebornú pod 
taktovkou Obce Cinobaňa a KST Lampáš 
Lučenec. 
Klub slovenských turistov organizuje 
každoročne v rámci Slovenska stovky 
turistických podujatí.  Iba niekoľko desiatok z 
nich sa však môže pochváliť viac ako 
tridsaťročnou tradíciou. Medzi ne patrí aj 
hviezdicový výstup na Striebornú. Túto tradíciu 
založila partia vtedy mládencov z Lovinobane –
Fero Radinger, Mirko Peťko (spoluobjaviteľ 
dnešného archeologického náleziska) a Miro 
Mazan. V tej dobe netušili, koľko ľudí sa neskôr 
každoročne vyberie na vrchol Striebornej.
Tohto roku bolo od rána ideálne zimné počasie 
– slnečno, snehová pokrývka a mrazivý vzduch 
vytvorili v dolinách krásnu inverziu. Tí, ktorí mali 
so sebou fotoaparáty, si prišli na svoje. Na 
vrchole sa zišlo vyše 140 ľudí. Bolo chladno, 
preto sa s vďakou tlačili okolo ohníka. 
Prítomných turistov, medzi ktorými nechýbali ani 
účastníci prvého ročníka, privítal starosta obce 
Jozef Melicher. Všetci dostali účastnícke listy a 
malú sladkú pozornosť.   
Po vyše hodinovom pobyte na vrchole sa 
účastníci rozchádzali domov všetkými smermi. 
Nad dedinou sme už museli obchádzať 
zablatené úseky, pretože slnko nemilosrdne 
lízalo sneh na južných svahoch. 
Poďakovanie za pomoc pri organizovaní akcie 
patrí starostovi obce, kultúrnej pracovníčke aj 
“kuričom”. 

Július Jarábek 

Viac fotografií na: 
www.cinobana.sk/športové podujatia

Deti si z rúk 
starostu obce 

prevzali diplomy 
a sladké odmeny.

O poradí 
rozhodovali sekundy.   

Súboj generácií.

Víťazstvo
ostalo
v rodine.
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In formácia  pre dopisovateľov: Uzávierka čís la  VI I I /3  je  do 15. mája 2012

V mesiacoch marec a apríl sa dožívajú 
životných jubileí

Rudolf DEKRÉT (Cinobaňa)
Albína RIEČICOVÁ (Maša)
Štefan ADAMEC (Cinobaňa)
Anna VACULČIAKOVÁ (Cinobaňa)
Martin ROGOŽNÍK (Maša)
Božena NOVÁ (Cinobaňa)
Mária BOROŠOVÁ (Turičky)
Jolana VRABCOVÁ (Cinobaňa)

Mnoho zdravia, šťastia, spokojnosti a pohody 
v kruhu blízkych prajú členovia   

Komisie pre občianske záležitosti 
pri OZ v Cinobani.

D o m i n i k  K l i m o
L u k á š  D u c h o ň
T o m á š  C a b a n

Juraj Melicher
Mária Pilňanová
Mária Palíková

Č e s ť  i c h  s v e t l e j  p a m i a t k e .

Spoločenská
rubrika

Služby Božie v Evanjelickom augsburského vyznania chráme Božom v Turičkách:

6.4.2012 – Veľký piatok o 8.30 hod. – prislúžená sviatosť Večere Pánovej
8.4.2012 – Veľkonočná nedeľa o 8.30 hod. – vzkriesenie Krista Pána

Sväté omše v katolíckej farnosti Cinobaňa: 

31.3.2012 – (sobota) spoločná spoveď – od 8.00 hod. do 9.00 hod. v Cinobani a v 
Katarínskej Hute
4.4.2012 – od 9.00 návšteva chorých za účelom Veľkonočnej spovede a prijatia 
Eucharistie 
5.4.2012 – 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. 
6.4.2012 – 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.
7.4.2012 – Biela sobota – Katarínska Huta, od 9.00 – 20.00 hod. poklona Sviatosti
oltárnej pri Božom hrobe, o 20.00 hod. obrady Veľkonočnej vigílie
8.4.2012 – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – slávnostná Svätá
omša o 9.00 hod. v Cinobani, 11.00 hod. v Katarínskej Hute 
9.4.2012 – 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.

aarrsskkéé oozznnaammyy
SLUŽBY BOŽIE A SVÄTÉ OMŠE 

POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
FF

Služby Božie v Evanjelickom augsburského 
vyznania chráme Božom v Cinobani:

1.4.2012 – Kvetná nedeľa o 10.00 hod. –
prislúžená Večera Pánova
6.4.2012 – Veľký piatok o 10.00 hod. – prislúžená 
Večera Pánova
8.4.2012 – Veľkonočná nedeľa o 10.00 hod.
(Prípadná zmena termínov bude vopred ohlásená 
v kostole)

II .. TT RR II EE DD AA –– MM UU ŽŽ II
Nedeľa 1.4.2012 o 15:30 hod. Podrečany –
Cinobaňa, Odchod o 14:00 hod., Nedeľa 8.4.2012
o 15:30 hod. Cinobaňa – Buzitka, Nedeľa 
15.4.2012 o 15:30 hod. – Santrio – Cinobaňa, 
Odchod o 14:00 hod., Nedeľa 22.4.2012 o 16:00 
hod. Cinobaňa – Mýtna, Nedeľa 29.4.2012 o 16:00 
hod. Halič – Cinobaňa, Odchod o 14:30 hod., 
Nedeľa 6.5.2012 o 16:30 hod. Cinobaňa –
Hrnčiarske Zalužany, Nedeľa 13.5.2012 o 16:30 
hod. Cinobaňa – Panické Dravce, Nedeľa 
20.5.2012 o 17:00 hod. Boľkovce – Cinobaňa, 
Odchod o 15:30 hod., Nedeľa 27.5.2012 o 17:00 
hod. Cinobaňa – Breznička, Nedeľa 3.6.2012
o 17:00 hod. Kokava n. Rimavicou – Cinobaňa, 
Odchod o 15:30 hod., Nedeľa 10.6.2012 o 17:00 
hod. Cinobaňa – Radzovce, Sobota 16.6.2012
o 17:00 hod. Vidiná – Cinobaňa, Odchod o 15:45 
hod., 

II .. TT RR II EE DD AA –– SS TT AA RR ŠŠ ÍÍ ŽŽ II AA CC II
Nedeľa 25.3.2012 o 13:00 hod. Cinobaňa – Vidiná, 
Sobota 31.3.2012 o 15:30 hod. Lovinobaňa –
Cinobaňa, Odchod Avie: 14:30 hod., Nedeľa 
8.4.2012 o 13:30 hod. Cinobaňa – Ružiná, Sobota 
14.4.2012 o 15:30 hod. Málinec – Cinobaňa, 
Odchod Avie: 14:30 hod.
Nedeľa 22.4.2012 o 14:00 hod. Cinobaňa – Mýtna, 
Nedeľa 29.4.2012 o 14:00 hod. Hrnčiarska Ves –
Cinobaňa, Odchod Avie: 12:30 hod., 
Nedeľa 6.5.2012 o 14:30 hod. Cinobaňa –
Hrnčiarske Zalužany, Nedeľa 13.5.2012 o 14:30 
hod. Cinobaňa – Kokava n. Rimavicou, 
Sobota 19.5.2012 o 17:00 hod. Divín – Cinobaňa, 
Odchod Avie: 15:30 hod., Nedeľa 27.5.2012
o 15:00 hod. Cinobaňa – Tomášovce, 
Sobota 2.6.2012 o 17:00 hod Veľká n. Ipľom –
Cinobaňa, Odchod Avie: 15:30 hod.

VV .. LL II GG AA DD OO RR AA SS TT JJ AA RR
Sobota 24.3.2012 o 12:30 hod. Cinobaňa –
Revúca, Nedeľa 1.4.2012 o 13:00 hod. Nenince
– Cinobaňa, Odchod Avie: 11:00 hod. z Kat. 
Huty, Sobota 7.4.2012 o 13:00 hod. Cinobaňa –
Poltár, Nedeľa 15.4.2012 o 13:00 hod. 
Tomášovce – Cinobaňa, Odchod Avie: 12:00 
hod. z Kat. Huty, Sobota 21.4.2012 o 13:30 
hod. Cinobaňa – D. Strehová, Nedeľa 29.4.2012
o 13:30 hod. Vidiná – Cinobaňa
Odchod Avie: 12:30 hod. z Kat. Huty, Sobota 
5.5.2012 o 14:00 hod. Cinobaňa – Klenovec
Sobota 12.5.2012 o 14:00 hod. Cinobaňa – Halič
Sobota 19.5.2012 o 14:00 hod. Kokava n. R. –
Cinobaňa, Odchod Avie o 12:00 hod., Sobota 
26.5.2012 o 14:30 hod. Cinobaňa – Hajnačka
Sobota 2.6.2012 o 14:00 hod. Tisovec–
Cinobaňa, Odchod Avie o 12:00 hod., Sobota 
9.6.2012 o 14:30 hod. Cinobaňa – Čierny Balog
Nedeľa 17.6.2012 o 14:30 hod. Hnúšťa –
Cinobaňa, Odchod Avie o 12:30 hod. 

Výbor CŠK

FF UU TT BB AA LL :: JJ AA RR NN ÉÉ KK OO LL OO 22 00 11 22

23 .6 .  a lebo  30 .6 .2012  –  I .  ročn ík :  memor iá l  Eva lda  Kantoráka




