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PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN  

ss  ppookkoojjoomm  vv  dduuššii   
 

Žijeme rýchlo, rýchlejšie, ako by sme si to želali. V lavíne 
udalostí si odrazu len uvedomíme, že za nami je ďalší týždeň, 
mesiac a rok sa šialeným tempom blíži k svojmu záveru. 
 Čas je však relatívny pojem. Dakedy okamih sa môže 
zdať večnosťou, inokedy hodiny letia ako minúty. Záleží to od toho, 
čo robíme, v akej situácii sa nachádzame. Napriek tomu sa žiada 
pripomenúť výrok spisovateľa Dominika Tatarku: „Nejde o to, aby 
čas bol mojím pánom, ale o to, aby ja som bol pánom času.“ 
 

 Myšlienka výraznej postavy slovenskej literatúry 20. 
storočia je mimoriadne aktuálna v čase Adventu, do ktorého sme 
práve vstúpili. Toto štvortýždňové obdobie pred slávením Vianoc je 
predovšetkým časom duchovnej prípravy na najkrajšie sviatky 
roka. Pojem advent totiž pochádza z latinského slova adventus 
a znamená príchod. Čakanie na príchod Vianoc symbolizujú aj 
adventné vence so štyrmi sviečkami, ktoré sa zapaľujú postupne 
každú adventnú nedeľu. Pripomeňme si, že adventné vence si 
ľudia zapaľujú už 150 rokov.  
 

 Adventný čas sa má prežívať v pokoji, rozjímaní. Nuž 
pokúsme sa vystúpiť z každodenného kolotoča, v ktorom často 
nenachádzame čas ani na drobné radosti, na obšťastnenie seba 
a svojich najbližších. Nedovoľme, aby nás sedem dní v týždni 
pohlcovali len samé povinnosti, akokoľvek sa zdajú byť dôležité. 
Lebo v konečnom dôsledku zistíme, že tie najväčšie hodnoty, ktoré 
sú skutočným zmyslom ľudského bytia, nám akosi unikajú. Lebo 
Advent je nielen o čakaní na príchod Vianoc. Je predovšetkým 
o nás samých. O zamyslení sa nad tým, kto sme, ako a prečo 
žijeme, o prehodnocovaní našich skutkov, vzťahov, o vnímaní 
svojich blízkych. Je o tom, na čo pri divokom cvale času často 
zabúdame.  
 

  
občasníka 

 

Opýtal i  sme sa za vás  

ŠTYRI OTÁZKY  

poslancov obecného 
zastupi teľs tva .  

Viac na str. 2 

STOLOVÝ KALENDÁR  Obce Cinobaňa na rok 

2013  u ž  v  p r e d a j i !                 Viac na str. 5 
 

CINOBANSKÉ VIANOČNÉ TRHY 2012 

Viac na str.5 
 

SLUŽBY BOŽIE a SVÄTÉ OMŠE 

p o č a s  v i a n o č n ý c h  s v i a t k o v  
Farské oznamy na str.8 

 

  

 

 

Viac v ohliadnutí na str. 4 
 

Tekvicových strašidiel sa nebáli ani škôlkari, viac na str. 6 a 7 
 

 

Nuž teda, pokúsme sa pritiahnuť 
mu opraty a poddať sa tomu, čo 
neodmysliteľne patrí k typickej 
predvianočnej atmosfére. 
Spokojné prežitie vianočných 
sviatkov, pohodu a lásku v kruhu 
najbližších a veľa zdravia, 
osobných aj pracovných úspechov 
v novom roku praje 
 

Jozef Varga a redakčná rada 

Cinobanského občasníka  

Foto: archív obce 
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www.cinobana.sk 

Nasledujúce čís lo  Cinobanského občasníka 

vy jde na prelome mesiacov j a n u á r  a  f e b r u á r  2 0 1 3 .  

I n f o r m á c i a  p r e  d o p i s o v a t e ľ o v :  Uzáv ierka  č ís la  IX /1  

je  do   15.januára 2013  

1. Do volieb ste vstupovali s určitými ambíciami, volebným programom. Ako hodnotíte po svojom 

dvojročnom pôsobení vo funkcii poslanca ich plnenie?    

2. Ako udržiavate kontakt so svojimi voličmi? 

3. Hneď po nástupe do funkcie poslancov OZ ste boli postavení pred riešenie najväčšej investičnej 

akcie a tou je Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa. Táto téma je asi najdiskutovanejšou medzi 
občanmi a rieši sa aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva či komisií. Ako vnímate túto  

investičnú akciu, ako sa k nej chcete vyjadriť? 

4. Prelom rokov je obdobím bilancovania, ale aj plánov a predsavzatí. Máte nejaké, ktoré by 
ste vo funkcii ešte chceli naplniť? 

A N T A L  J á n  
  

1. Do volieb som vstupoval s ambíciami pomôcť 

občanom obce Cinobaňa zabezpečiť krajšie 
a lacnejšie bývanie, hlavne na sídlisku, kde  
bývam aj ja.   
Nezaujímal som sa o politiku, ale som pomáhal 
spolubývajúcim, kde som robil domového 
dôverníka, staral sa o bytovku a strávil veľa 
voľného času pri údržbe a poriadku.  

2. Môj volebný obvod je sídlisko, ale 

neobraciam sa chrbtom občanom z iných 
volebných obvodov, s každým sa porozprávam 
o problémoch, ktoré ich trápia, vypočujem si 
každý návrh dobrej myšlienky pre pomoc obci, 
Problémy svojich voličov  napomáham  riešiť, 
nanášať na obecných zastupiteľstvách a hľadať 
spolu s poslancami správne riešenia. 
Samozrejme, vždy sa to nepodarí. 
Nespokojnosť  mi dajú potom pocítiť aj tvrdšími 
slovami, ale, bohužiaľ, aj takéto je poslanie 
poslanca obce. 
 

3. Po nástupe do funkcie poslanca,  sme naozaj 

ako prvé riešili Revitalizáciu centra obce 
a nielen to, ale aj problémy s rekonštrukciou 
základnej školy. Po voľbách sme do toho vhupli 
a ani sme nevedeli ako. Nevideli sme žiadne 
projekty k rekonštrukcii základnej školy. Čo sme 
videli, boli len nedoriešené platby, sťažnosti na 
nedodržanie projektovej dokumentácie, 
dojednávanie zmien v projekte len  ústne, 
nepodložené písomnou formou.  
Revitalizáciu centra obce   kritizujú občania 
oprávnene. Je to betónová džungľa, žiadna 
zeleň, nekvalitne  prevádzané práce. Výstavba 
námestia je realizovaná na plochách,  kde 
nebola doriešená kanalizácia, atď. Zbytočne 
veľa drahých reklamných tabúľ, veľa  
nevyužitých lavičiek. Veľké námestie 
v okresnom meste v  Lučenci nemá toľko 
lavičiek, ako u nás na malom námestí.  Keby ich  
zoradili za sebou,  mohli sme  mať  raritu obce - 
obecný amfiteáter.  
Projekt bol nedokonalý, žiadne podrobné  
 

rozkreslenie detailov neobsahoval. Takto 
„odfláknutý“ projekt stál isto nie  malé finančné 
prostriedky.   Firma, ktorá prevádzala stavebné 
práce na projekte  Revitalizácie,  upravovala 
a riešila problém nedokonalého projektu.  
Na začiatku nášho funkčného obdobia sme 
všetci poslanci boli postavení pred veľmi zložitú 
otázku. Pokračovať už v začatom projekte, 
alebo už začaté práce nedokonalého projektu 
zastaviť. Zastavenie prác by znamenalo pre 
obec zbytočne vyhodené nemalé finančné 
prostriedky. Tak sme sa my, poslanci rozhodli aj 
za cenu znášania veľkej kritiky od spoluobčanov 
pokračovať v prácach. 
Snažili sme sa, čo sa dalo upraviť. Je to pekné, 
že sa obec obnovuje, skrášľuje, ale nie za 
každú cenu.  Roztiahnuť prestavbu  po celej 
obci – to   nemá  žiadny efekt. 
Múdrejšie by bolo sústrediť sa na menšiu časť, 
urobiť práce kvalitne a ucelene. Predchádzajúci 
predstavitelia obce   sa mali pozrieť aj po iných 
obciach, kde prevádzali revitalizácie,  napríklad 
v Divíne je pekné námestie. 

4. A do budúcnosti  -  istotne mám ešte mnoho 

zámerov, napr. vybudovať pekné detské ihrisko 
na našom sídlisku  pre malé deti, zamedziť 
vodeniu  psov na detské ihriská, napomáhať 
v riešení separovania odpadu, aby nás 
likvidovanie čo najmenej stálo, aby sa nemuseli 
zvyšovať poplatky. V spolupráci s mladými 
ľuďmi hľadať zmysluplné vyplnenie ich voľného 
času, v boji proti ničeniu nášho spoločného 
majetku  podporiť  vybudovanie kamerového 
systému v centre  obce, atď.  
Viem, že nie som sám, čo má chuť meniť našu 
obec ku krajšiemu a lepšiemu, ale všetky naše 
snahy sú obmedzené finančnými prostriedkami, 
ktoré obec má. 
 

Z O K A  I v a n  
 

1. Ambície a plnenie volebného programu, ktorý 

sme si spoločne určili pred voľbami, sa po 
zistení skutočného stavu realizovaných a 
pripravovaných projektov musel zmeniť,  
 

Vážení čitatelia, do nasledujúcich vydaní Cinobanského občasníka sme pripravili Seriál -- štyri otázky pre poslancov OZ v „polčase“ trvania 
ich funkčného obdobia. V každom čísle dostanú rovnaný priestor dvaja poslanci, postupne podľa abecedy v poradí prvý a posledný atď.  
 

 

nakoľko prioritnými sa stali akcie so 
zabezpečeným financovaním - investičné 
projekty. 
 

2. Kontakty so svojimi voličmi udržiavam 

 osobnými stretnutiami v obci a v pridelenom 
obvode. 
 

3. Súčasne s riešením Revitalizácie centrálnej 

zóny obce sme sa museli zaoberať aj 
dokončovaním investičného projektu základnej 
školy, nakoľko informácie o spomínaných 
projektoch od predošlého vedenia obce a 
poslancov boli nejasné a nepresné. V 
pripravovanom projekte Revitalizácie obce sa v 
jeho realizácii objavilo niekoľko nedostatkov, 
ktoré bolo potrebné počas prác 
riešiť operatívne, čo spôsobovalo značné 
komplikácie a neplnenie termínov. Aby sa 
neohrozilo financovanie projektu, úpravy 
projektu bolo možné realizovať len čiastočne. 
Myslím, že precíznejším a detailnejším 
vypracovaním  projektu v prvotnej fáze sa 
mohlo predísť komplikáciám a efektívnejšie 
využiť finančné zdroje. Aj napriek  všetkým 
problémom počas výstavby máme stred obce a 
priľahlé ulice pekne upravené, čo by z vlastných 
zdrojov obce nebolo v žiadnom prípade možné. 
Dôležité je, aby sme si vybudované dielo vážili, 
chránili a zveľaďovali ho pre ďalšie generácie. 
 

4. Plánov a predsavzatí do druhej polovice 

volebného obdobia zostáva ešte dosť, všetky sú 
však závislé od financií, ktorých 
zabezpečovanie je veľmi komplikované a 
zdĺhavé. Verím, že  trpezlivou a 
cieľavedomou prácou sa nám podarí získať čo 
najviac zdrojov na zabezpečenie pokojného 
chodu obce. 

Ďakujem za odpovede 
 

Pripravila Silvia Očovanová  
 

V nasledujúcom vydaní Cinobanského 
občasníka č. IX/1 oslovíme s rovnakými 
otázkami poslancov Belka Dušana a Nociara 
Ivana. 
 
 

Termíny zasadnutí obecného  

zastupiteľstva v roku 2013 

 

27. február, 24. apríl, 26 jún, 25 september, 

20. november, 11 december 
 

 

Obecné zastupiteľstvo zasadá o 17.00 hod. 

v KD Cinobaňa.   

 

E -MAIL KONTAKT – dôležité správy o dianí v obci do vašej e-mailovej 
schránky  B E Z P L A T N E .   
Stačí ak prídete na obecný úrad, vypíšete jednoduché tlačivo a svojim podpisom 
potvrdíte súhlas o poskytnutí osobných údajov (e-mailová adresa).  
 

Tešíme sa na spoluprácu.  
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Aktivační pracovníci sú ostro 
sledovaní snáď v každom meste alebo 
obci. Aj my sme zaostrili a všimli si, čo 
všetko títo zamestnanci počas 
pracovnej doby robia. Prinášame vám 
stručný zoznam vykonaných prác tak, 
ako nám ich pripravil Ivan Hauer, 
koordinátor aktivačnej činnosti.  
 

- oplotenie cintorína v Turičkách – staré 
pletivo odstránené a nahradené novým 
- provizórna oprava plota na cintoríne 
v Katarínskej Hute  
- úprava verejnej zelene na cintorínoch, 
na sídlisku a v parku  
- pomoc pri záplavách na Hrnčiarkach 
rodine Matuškovej, v Cinobani rodine 
Dováľovej, na futbalovom ihrisku CŠK, 
v Stupníku, v Maši pri stanici – 
odpratávanie konárov, skál, blata, 
oprava podmytého mosta  
- terénne úpravy na námestí obce – 
rozhrabávanie dovezenej zeminy, 
výsadba trávy, zelene 
- kosenie a hrabanie trávy pri 
futbalovom ihrisku CŠK Cinobaňa a pri 
viacúčelovom ihrisku na sídlisku 
v Cinobani  
- likvidácia smetiska na Brezine 
a vyzbieranie odpadkov popri ceste od 
Lučenca, Ozdína a od Mládzova do 
Cinobane a v smere na Lovinku 
- v Katarínskej Hute vyrezávanie porastu 
popri potoku a vynášanie čiernych 
skládok smetí 
- odpratávanie zvyškov po popadaných 
stromoch v cintoríne v Katarínskej Hute 
- opakované zbieranie odpadu  
v cintorínoch v Cinobani a v Katarínskej 
Hute  
- preriedenie a presvetlenie porastov 
v celom cintoríne v Katarínskej Hute  
- kosenie a zbieranie odpadu 
na cintoríne na Žihľave  
- udržiavanie cesty na Hrnčiarky až po 
kríž 
- montáž detskej preliezky v materskej 
škole   

 

AA JJ   TT AA KK ÍÍ TT OO   SS MM EE   ĽĽ UU DD II AA   
 

Katarínska Huta si svoje meno vo svete vydobyla vďaka šikovným rukám majstrov sklárov. Títo odborníci sa presadili šikovnosťou, kde aj 
milimetrová odchýlka znamenala nepodarený výrobok. Žiaľ, generácia starých majstrov odchádza. Sú pochovaní na cintoríne v Katarínskej Hute. 
Istotne by si zaslúžili dôstojnejšie miesto svojho odpočinku napriek tomu, že cintorín leží na krásnom mieste. Žiaľ, dnes ich pietu znehodnocuje 
skutočnosť, že len čo kytice zožltnú alebo zvädnú, sú pohodené všade inde, len nie na miestach, kde je to určené, teda v kontajneroch! Nájdete 
ich popri plote, v kríkoch, atď. Je to veľmi smutné, že medzi nami žijú takí ľudia a že ich na toto nedôstojné správanie nikto neupozorní.  Je 
jednoduchšie zdvihnúť telefón a nahlásiť na obecný úrad, že naši zamestnanci nechali kopu konárov v brehu pri ceste alebo že je plot neodborne 
postavený. Opodstatnené podnety od občanov sú vítané, ale je niekedy potrebné pozrieť kritickým okom aj na seba alebo na tých, ktorí skládky 
odpadu vytvárajú. Pretože za všetkým vždy stojí človek a jeho myslenie.  
Dôrazne žiadame občanov, aby odpad hádzali len do kontajnerov a to aj v prípade, že sú na cintoríne sami v domnení, že ich nikto nevidí.   
Vo všeobecnosti prevláda názor, že za všetok neporiadok v obci môžu len Cigáni. Nie je to pravda. V Katarínskej Hute nie sú pochovaní Rómovia, 
a predsa sme likvidovali množstvo odpadu. Smutné je aj to, že si našu prácu ľudia asi vôbec nevážia a nevšímajú, pretože na druhý deň boli 
kytice opäť odhodené pri plote!  Podobná situácia je aj v cintoríne v Cinobani.  
V novembrových dňoch sú ozdobené cintoríny našou vizitkou, tak si ju nepokazme a urobme tých pár krokov ku kontajneru  navyše. Prospeje to 
okrem iného aj nášmu zdraviu.  

Ivan Hauer  

 

V Ý V O Z  K O M U N Á L N E H O  O D P A D U :  
V mesiaci december a január  bude posilnený vývoz komunálneho odpadu s 
nasledovným harmonogramom: 10.12. 2012 (pondelok), 19.12.2012 (streda), 
27.12.2012 (štvrtok), 4.1.2013 ( piatok), 9.1.2013 (streda), 21.1.2013 (pondelok) 
  

N Á Z V Y  U L Í C  
 

Na webovej stránke obce, ako aj na informačnej tabuli pred obecným úradom je umiestnený 
návrh pomenovania ulíc (spolu aj s mapkou) pre obec Cinobaňa. Daný návrh je možné 
pripomienkovať do 7.12.2012, následne bude Obecným zastupiteľstvom v decembri 
schválený. 
V priebehu januára a februára sa budú meniť súpisné čísla a budú sa prideľovať nové súpisné 
čísla budov.  
Súpisné čísla obdrží každý občan BEZPLATNE a orientačné si bude musieť zakúpiť na 
Obecnom úrade. 
Zmeny, ktoré sa týkajú občianskych preukazov u fyzických osôb, budú vykonávané 
BEZPLATNE a tak isto aj zmeny na živnostenských listoch, týkajúce sa podnikateľov, budú 
zmenené BEZPLATNE. 
Časti obce Katarínska Huta a Turičky ostávajú bez pomenovania ulíc. V Katarínskej Hute, 
Hrnčiarkách a na Žíhľave sa tak isto budú meniť súpisné čísla a priraďovať sa orientačné čísla 
budov. Katastrálne územie Turičky zatiaľ ostáva bez zmeny. 
 

Bc. Lívia Bračoková, Investičná výstavba a živ. prostredie  

POVINNOSTI FO A PO NA ÚZEMÍ OBCE CINOBAŇA 

 

O z n a m o v a c i e  p o v i n n o s t i  d o  3 1 . 1 . 2 0 1 3   
PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE: 
- nadobudnutie nehnuteľnosti ( pozemok, stavbu, byt) – kúpou, dedením, dražbou, darovaním 
- odpredaj nehnuteľnosti 
- žiadosti a podklady na úľavu k odpadom alebo k odpusteniu poplatku za odpad 
 

O z n a m o v a c i e  p o v i n n o s t i  d o  3 0  d n í  o d o  d ň a :  
- nadobudnutia psa, straty psa 
- prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov (napr. gulečník, šípky, atď.) 
-užívania verejného priestranstva (napr. stavebný materiál, reklama, parkovanie 
nepojazdného vozidla, atď.) 
- ubytovania FO 
- otvorenie a ukončenie prevádzky (podnikatelia - FO a PO) 
 

Za nerešpektovanie oznamovacích povinností môže byť udelená pokuta v zmysle zákona č. 
563/2009 Z.z. a pri nedoručení podkladov do určeného termínu nebude úľava poskytnutá 
v zmysle VZN obce Cinobaňa. 
- občania, ktorí budú mať dlžoby k 31.12.2012 na miestnych daniach a poplatkoch za odpad, 
budú zverejnení v roku 2013 v Občasníku a na internetovej stránke obce v zmysle § 52 ods. 2 
písm. a) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Erika Spodniaková, správa daní a poplatkov 
 



 

    

  

 

   

   

     

    

     

              

V banskom múzeu v Kremnici 
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 O H L I A D N U T I E  Z A  U P L Y N U L Ý M  M E S I A C O M  

 

Minule som si všímal vyložené modré vrecia s vytriedeným plastovým odpadom. Takmer vo všetkých 
vreciach tvorili väčšinu odpadu PET fľaše. To je v poriadku, tieto fľaše tvoria asi najväčší podiel 
plastového odpadu v domácnostiach. Žiaľ, časy, keď sme si nápoje nosili z obchodov vo vratných 
sklenených fľašiach, sú už dávno za nami.  
Fľaše vo vreciach však boli vyhodené tak, ako sa dopili. Vrece bolo plné, ale vzduchom. Na priloženej 
fotografii vidno rozdiel v objeme celej fľaše a pokrčenej fľaše. Je fyzicky tak náročné prázdnu fľašu 
zrolovať, zrolovanú uzavrieť originálnym uzáverom a takto ju hodiť do modrého vreca? Alebo sa to robí 
tak preto, aby sme v čase zberu plastov mali plné vrece? To nie je potrebné - veď bude aj ďalší termín 
zberu. 
Treba si uvedomiť, že modré vrece na triedený odpad nie je zadarmo, a preto ho neplňme vzduchom. 
Chce to len tak málo - zrolovať a uzavrieť.       

Julo Jarábek 

 

Na stupni víťazov 

Cinobaňa bodovala! 
 

V šieste októbrové ráno, v sobotu, sa 
uskutočnil v obci Zlatno 6. ročník 
Prezentačného dňa Mikroregiónu Hornohrad 
a súťaže o najlepšiu hornohradskú klobásu. 
O titul víťaza sa uchádzali zástupcovia všetkých 
deviatich obcí mikroregiónu a desiatym 
účastníkom bola obec Veľká Ves. V konkurencii 
zdatných a skúsených majstrov mäsiarov 
nebolo ľahké obstáť. Dve šestky však priniesli 
našim farbám šťastie. Porota zostavená zo 
starostiek obcí MR, po degustácii a zhodnotení 
dodržania všetkých rozhodujúcich kritérií 
vyhlásila nasledovné výsledky:  
1.miesto Obec Cinobaňa, 2.miesto Obec 
České Brezovo a 3.miesto Obec Rovňany. 

„Ostali sme zaskočení, víťazstvo sme 
nečakali, pripravení sme boli na to spoločné 
štvrté miesto“, konštatoval Peter Ozgyin. „Veľmi 
ma teší, že sme vyhrali! Konečne aj Cinobaňa 
bodovala. Tento rok sme prišli v obmenenej 
zostave z dôvodu zaneprázdnenosti 
minuloročných reprezentantov našej obce. Ale 
ako vidno nebolo to na škodu. Ako chutila naša 
klobása neviem, pretože mäso nejem, ale 
prítomným návštevníkom veľmi chutila.“, 
pochvaľoval si starosta obce Jozef Melicher.  
Našu obec reprezentovali: Karol Albert, Peter 
Ozgyin a Karol Bittner.  
Na budúci rok na jeseň organizátori pozývajú 
návštevníkov a milovníkov dobrého jedla do 
obce Ozdín.    
 

Ohliadnutie pripravila Silvia Očovanová 
Foto: archív obce 

 
 

V ý s t a v a  j a b ĺ k  
 

Jablko – stokrát inak mala názov 
výstava, ktorá zaujímavou formou priblížila toto 
zdravé a chutné ovocie všetkým návštevníkom.  
Konala sa v priestoroch KD Cinobaňa 12. a 13. 
októbra 2012. Organizoval ju Miestny spolok 
Slovenského červeného kríža Cinobaňa - Kat. 
Huta.  

Návštevníci výstavy si prezreli viac 
ako 25 odrôd jabĺk, mohli ochutnať rôzne druhy 
chutných koláčov, členky spolku ponúkali 
vynikajúci jablčný mušt. Chuť jabĺk sme mohli 
nájsť aj v rôznych produktoch čajoch, džúsoch, 
lekvároch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstavu navštívili aj žiaci základnej školy so 
svojimi pedagógmi. 

 

Ú c t a  k  s t a r š í m  
 

Október patrí starším. Ani tento rok 
predstavitelia obce nezabudli na starších 
spoluobčanov a pozvali ich na posedenie do 
kultúrneho domu. To sa konalo 13. októbra.  

V úvode milého stretnutia sa 
prítomným prihovoril starosta obce Jozef 
Melicher. Pripomenul, že rok  2012 je vyhlásený 
za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami. Aktívne starnúť znamená 
zachovať si aj vo vyššom veku dobré zdravie a 
postavenie plnohodnotného člena spoločnosti, 
cítiť sa spokojne, nezávisle v každodennom 
živote a byť zainteresovaný v občianskych 
záležitostiach. Všetkým prítomným poprial 
pevné zdravie, radosť z každého dňa 
a poďakoval za celoživotnú prácu. Ako druhý sa 
svojim spoluvrstovníkom prihovoril aj Jozef 
Varga, člen komisie pre občianske záležitosti a 
 redaktor Cinobanského občasníka. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Po úvodných príhovoroch a občerstvení sa 
o dobrú náladu postarali seniori z Klubu 
dôchodcov z Detvy. Veselý program nabitý 
spevom, scénkami a hrou na hudobných 
nástrojoch pobavil a dotvoril vynikajúcu 
atmosféru sobotňajšieho popoludnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J Á Á Á N O Š Í Í Í K  

5 0  x  H r i ň o v s k é  d i v a d l o !  
Štepkov Jááánošííík „ozbíjal" s veľkým 
úspechom plnú 200 miestnu sálu vysmiatych 
ľudí z Cinobane a celého okolia. Ďakujeme 
skvelému publiku v Cinobani! Pre tieto momenty 
sa oplatí hrať divadlo, neskutočne krásny pocit 
spätnej väzby!!!  

Anton Trebuľa - Kečkár 

 
 

Za po-
moc pri 
realizácii 
posede-
nia ďaku-
jeme 
členkám 
MS SČK 
Cinobaňa 
Kat. Huta.   

 

Foto: Julo Jarábek 
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Patetický list 

JEŽIŠKOVI 
 

Milý Ježiško!  
 

Píšem Ti z malej dedinky, aj keď 
neviem, či ju nájdeš. Máme totiž 
celkom maličký stromček, aj to nie 
je jedlička. Tú vysokú, voňavú totiž 
niekto zrúbal. Nemáme ani 
vianočnú výzdobu, iba modré 
svetielka na obecnom úrade, ale to 
nevadí. Sme jediní na okolí bez 
výzdoby, podľa toho nás asi 
nájdeš.  
 

Bývam na ulici, ktorú nájdeš tiež 
veľmi ľahko. Máme tu totiž asi 4 
druhy asfaltov, jeden hladký, druhý 
kamienkový a ružičky pred 
domami. Pouličné lampy svietia 
iba na jednej z jej koncov. Dom 
mám vyzdobený, lebo mám rada 
svetlá.   
Všade sa chválim tým, že som 
z Cinobane. Pre niekoho je to 
koniec sveta, pre mňa je to miesto, 
kde som doma... Určite sa Ti tu 
bude páčiť, uvidíš. My máme ešte 
na oblohe hviezdy. Je pre mňa 
fascinujúce vidieť ich, keď prídem 
po týždni domov z internátu. Ide sa 
k nám dlhou, úzkou cestou plnou 
zákrut, ale pohľad, ktorý sa Ti 
otvorí, keď prichádzaš z Breziny, je 
nádherný, milý Ježiško. 
Garantujem Ti, že nič krajšie 
neuvidíš  ani v exotických 
krajinách.  
 

Bojím sa Ti písať o ľuďoch. 
Nechcem totiž, aby si sa sem príliš 
tešil, ale ani aby si na nás 
zanevrel. Nie sme zlí, ale občas sa 
v nás prejaví tá zvieracia stránka.  
Milý Ježiško, príď sa na nás 
pozrieť. Posúdiš sám, čo sme zač. 
Tešíme sa na Teba a na Tvoje 
dobro, čo nám daruješ. Lebo pod 
náš stromček sa nám hmotné dary 
nezmestia. Ale s nehmotnými 
opatrne. Niektorí naši občania ich 
hodnotu asi nebudú poznať. 
P.S: Prasiatko na cestu ťa už čaká. 
Možno ti niečo necháme.  
Milí ľudia!  
Ježiško o chvíľu príde. Aspoň na 
chvíľu sa skúste správať tak, aby 
sa sem rád vracal. Skúste byť 
ľuďmi, skúsme byť ľuďmi. Bude to 
pre nás všetkých jednoduchšie 
a krajšie. Oceňujte hodnoty 
nehmotných darov a neočakávajte 
príliš. Tešte sa z hviezd nad 
hlavou a pohľadom na zasnežené 
rozsvietené domčeky, ktoré 
uvidíte, keď vychádzate z Breziny. 
Tešte sa , že ste tu a že tu nie ste 
sami. Sme tu všetci spolu, pod 
jednou hviezdou.                                     

Simona Albertová 
 

Dátum: 8. decembra 2012 Miesto: v okolí kultúrneho 
domu; Program: /10.00 – 16.00 Domáca zabíjačka 
a predaj jej produktov /12.00 – 16.00 Vianočné tradičné 
trhy domácich výrobkov /16.00 – 16. 15 Rozsvietenie 
vianočného stromčeka a spoločné vypustenie 
lampiónov šťastia /16. 30 Záver 
Na Vianočné trhy sa predajcovia môžu prihlásiť do 5.12. 
2012 u pani Očovanovej v kancelárii kultúrneho 
pracovníka na obecnom úrade alebo na č.t. 
0907/407821, e-mailom: ocovanova@cinobana.sk. 
Poplatok za predajné miesto je podľa platného VZN 
obce 3,-€/5m2, domáci predajcovia bez poplatku.    
 

si môžete zakúpiť na Obecnom úrade 
v Cinobani v kancelárii kultúrneho 
pracovníka.  
Viac informácií na: ocovanova@cinobana.sk  

alebo 0907/407 821. Cena   3,70 €  
Ospravedlnenie za chybu: 5. týždeň – obec Cinobaňa bola oslobodená 28.1.1945, za chybu v kalendári sa 
ospravedlňujeme.   

 
VVIIAANNOOČČNNÁÁ  BBEESSIIEEDDKKAA  

AA  BBUURRZZAA  VVÝÝRROOBBKKOOVV  
 

Kedy: 13.decembra 2012 o 15.00 hod. 

Kde: Kultúrny dom Cinobaňa  

Kto: žiaci ZŠ Cinobaňa  

Vstupné:  Ľ U B O V O Ľ N É   

 

MIKULÁŠSKE POSEDENIE  
 

Výbor základnej organizácie 
Slovenského zväzu  zdravotne 
postihnutých v Cinobani 
s r d e č n e  p o z ý v a  s v o j i c h  
č l e n o v 1111..ddeecceemmbbrraa  22001122  tt..jj..  
vv  uuttoorrookk na posedenie o 14.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Cinobani. 
 

VIANOČNÉ BALÍČKY PRE 

SOCIÁLNE RODINY 
 

Kedy: 21.decembra 2012 o 16.00 hod. 

Kde: Kultúrny dom Cinobaňa  

Kto: IN NETWORK Slovakia n.o.  
 

SILVESTER NA NÁMESTÍ  
 

Kedy: 31.decembra 2012 od 22.00 hod. 

Kde: verejné priestranstvo pred 

Kultúrnym domom v Turičkách  

Kto: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan   
 

3. CINOBANSKÝ PLES   

2 6 .  j a n u á r a  2 0 1 3  

Pozývame všetkých milovníkov prírody 
a turistiky na 6.ročník turistickej akcie 

„Cinobanský bludár“ 28.decembra  
2012, t.j. v piatok o 7.30 hod. spred 

kultúrneho domu.   
Akcia bude prebiehať na tradičnej trase z Cinobane Laznou cestou cez Šutovu jamu na Hrnčiarky. 
Odtiaľ pokračuje cez Sebeninú ponad Horné Fafáky na Striebornú a nazad do Cinobane. 
 

Pre tých, ktorí si netrúfajú na celú trasu, ponúkame polovičné trasy:  
z Cinobane cez Šutovu jamu na Hrnčiarky alebo z Hrnčiarok cez Striebornú do Cinobane. Odvoz, 
príp. zvoz na Hrnčiarky bude zabezpečený. Odchod z parkoviska pred KD Cinobaňa  o 10,30 hod. 
a z Kat. Huty z parkoviska o 10.45 hod.  Občerstvenie na poľovníckej chate nad Lovinkou.  
Bližšie informácie 0907/351281 (Jarábek), príp. 0907/407821 (Očovanová) 
 

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

 

mailto:ocovanova@cinobana.sk
mailto:ocovanova@cinobana.sk
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Halič, 
22.4.2010  
 

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  

 

Viac informácií  a  fotografi í  na:  
www.zscinobana.edu.s k  

PRIPOJILI SME SA K ŠTRAJKU 

 

13. septembra 2012 zostali naša škola i škôlka 

zatvorené. Jej zamestnanci sa ráno zhromaždili 

pred školou a potom sa zúčastnili protestného 

zhromaždenia na námestí v Lučenci. Pripojili sa 

k celoštátnemu jednodňovému výstražnému 

štrajku, ktorý pripravil OZ PŠaV na Slovensku..  

 

N o v i n k y  Z E L E N E J  Š K O L Y   
 

Začal nový školský rok a s ním aj práca v našej Zelenej škole. Prvou veľmi významnou 
udalosťou v živote našej školy bola certifikácia Zelených škôl, ktorá sa uskutočnila 
11.októbra 2012  v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene  pod záštitou ministra 
životného prostredia Ing. Petra Žigu, PhD. 
Dva roky sme pracovali na téme Voda, plnili akčný plán, šetrili vodou... Hodnotiaca 
návšteva na konci certifikačného obdobia skonštatovala, že všetky úlohy sme splnili 
a dostali sme ako škola ďalší titul na dva roky. Slávnostnej certifikácie sa zúčastnili, 
okrem koordinátoriek a žiačky Simony Dudekovej,  aj riaditeľ RNDr. Stanislav Čop a na 
našu veľkú radosť aj starosta obce Jozef Melicher.  
Po návrate do školy sme sa s chuťou pustili do environmentálneho auditu školy. Žiaci 
vypĺňali pracovné listy a zistili sme, že ďalšou témou, ktorou by sme sa mali zaoberať, 
je téma odpad. Pomoc nám prisľúbil aj pán starosta, za čo mu aj touto cestou veľmi 
pekne ďakujeme. Takže ďalšie dva roky sa budeme učiť  separovať, vymýšľať akcie 
pre spolužiakov, organizovať brigády a máme v pláne aj poukazovať na nelegálne 
skládky v obci a pomáhať ich likvidovať. 
Ďalšou významnou udalosťou v živote našej Zelenej školy bola návšteva novej 
konzultantky Zuzky Balážovej s manažérom programu Zelenej školy Radkom 
Pláničkom. Prišli si pozrieť našu krásnu školu, porozprávať sa s členmi kolégia 
o plánovaných akciách, ale vypočuli si aj čo pekné a užitočné sme už urobili pre našu 
školu a naše životné prostredie v minulosti. Bola to veľmi príjemná návšteva milých ľudí 
zo Zelenej školy, ktorí nám ponúkli pomoc pri realizácií našich ďalších cieľov do 
budúcnosti. 
Ideme teda od slov k činom so snahou pre lepšie, krajšie a čistejšie životné prostredie. 

PaedDr. Ľubica Machavová  

 

 

Naše ÚSPECHY a AKTIVITY 
 

- Technická olympiáda – školské kolo 

Víťazi: Tomáš Kršiak, Ján Surjak, 7.roč., Roland Oláh, 

8.roč. 

- Timravina studnička – školské kolo 

Výsledky: 1. kategória:  1. miesto Simona Búdová, 

4.roč.,  2. miesto Ema Gajdošová, 4.roč., 3. miesto 

Alexandra Dolniaková, 2.roč.. 

2. kategória:  1. miesto Adriána Melicherová, 6.roč., 2. 

miesto  neudelené, 3. miesto Michal Urbančok, 6.roč. 

3. kategória: 1. miesto Karolína Albertová, 7.roč.,  

2. miesto Mária Horváthová 9.A, 3. miesto neudelené 

Prví dvaja umiestnení postúpili na obvodné kolo do 

Poltára, kde Simona Búdová obsadila 3. miesto, Adriána 

Melicherová 2. miesto a Karolína Albertová 1. miesto, 

každá vo svojej kategórii. Karolínka bude školu a obec 

reprezentovať na celoslovenskom kole. 

- Čitateľský maratón – akcia pri príležitosti 

Medzinárodného dňa knižníc, prečítali sme 196 strán. 

- Okresné kolo v malom futbale mladší žiaci - 2. miesto 

- Pasovanie prvákov za čitateľov  
- Volejbalový turnaj školských pracovníkov „O pohár 

riaditeľa školy Cinobaňa“ – telocvičňa našej školy hostila 

9 škôl z troch okresov (Poltár, Lučenec, Rimavská 

Sobota). Naši učitelia sa nedali zahanbiť a obsadili 2. 

miesto. Mgr. Boris Jančo získal aj titul Najlepší hráč.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Literárno-dejepisná exkurzia – žiaci navštívili rodný 

dom B. S. Timravy v Polichne a v Novohradskom múzeu 

si vypočuli odbornú prednášku Ľudové zvyky a obyčaje. 

- Okresné kolo v malom futbale starší žiaci – 2. miesto 

- Beseda o SNP s p. Šarkanom  

Mgr. Albertová Vladimíra  

 

 
Vo štvrtok ráno 25. októbra sa už všetci nevedeli dočkať našej 
školskej akcie – Halloweenu. Pobalili si spacáky,  

deky, jedlo a čakali, kým budú štyri hodiny.  Nastal ten čas. Štyri hodiny. V škole už maľovali 
malé detičky na rôzne príšerky. Mnohí si priniesli aj kostýmy. 
Keď  si deti  rozložili veci na spanie do tried, mohol  sa začať program. Druhý stupeň 
v telocvični pozeral film a prvý stupeň sa zabával na rôznych súťažiach – jedli „ľudské prsty, 
kravské hovienka“, lovili cukríky z vnútorností a krvi, či z pavúkov. Prišli nás pozrieť aj kamaráti 
– škôlkari so svojimi krásnymi tekvicami.                     
Keď sa zotmelo, vybrali sme sa na pochod obcou. Pripravili sme si tekvice, lampióny, rôzne 
svetielka a fakle. Celou cestou sme strašili a robili hluk. Na námestí nás čakali rodičia a 
spoluobčania, ktorí mohli vymeniť cukríky pre nás za detské výrobky. Vypustili sme aj lampióny 
šťastia so želaním, aby sme takúto akciu mohli zopakovať aj na budúci rok. 
Vymrznutých a unavených nás čakala v jedálni večera. Pri zvukoch hudby na diskotéke sme 
rýchlo zabudli, že sme boli unavení a spať sa nám nechcelo do neskorých nočných hodín. 
Ráno bolo ťažké – budíček o šiestej a ranná rozcvička! Tešili sme sa domov, do teplých postelí. 
Všetko sa raz končí, aj naša Rozprávková noc. Bola však veľmi super a chceme sa poďakovať 
našim učiteľom, že to pre našich žiakov  zorganizovali a rodičom, že mysleli na detské brušká. 
Dúfame, že podobná akcia nás bude čakať aj budúci školský rok!  

Mgr. Albertová Vladimíra  
 

Foto: archív obce 

Foto: archív ZŠ s MŠ 

Foto: archív ZŠ s MŠ 
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M  

LIST PRIATEĽOVI alebo novembrové spomínanie 
 

 „Neznámych ľudí si pokladal za priateľov, ktorí Ti ešte neboli predstavení.“ 
 Motto J. Ch. na svojej vizitke  
 

 Píšem Ti z tohto sveta, hoci viem, že v tom Tvojom, kam si navždy 
odišiel, celkom iste pošta nechodí. Preto ani ja tento list nehodím do schránky, 
viem však, že jeho obsah sa k Tebe dostane. Verím, že sila myšlienky 
prekoná akékoľvek hranice, teda aj toho, pre nás zatiaľ tajomného a 
neznámeho sveta, do ktorého si odišiel. 
 Píšem Ti, lebo Ti chcem povedať, ako nás Tvoj odchod zranil, 
ochudobnil, rozosmutnil, rozplakal. Je to viac ako 30 rokov, čo sme sa začali 
schádzať – celkom spontánne, dobrovoľne a radi. Naše víkendové, neskôr 
prázdninové, silvestrovské stretnutia museli mať nejaký zmysluplný obsah, 
a tak sme si založili súkromný klub TOP. 
  Začali sme hrávať tenis. Ty si takmer vždy stál na stupni víťazov. 
Boli však aj situácie, keď si polámal raketu. Nám to bolo ľúto, ale Ty si si 
neskôr kúpil lepšiu, profesionálnejšiu. Medzitým si vyštudoval vysokú školu 
s červeným diplomom, perfektne si sa sám naučil španielsky a ruský jazyk. 
Ale toto vedel o Tebe len málokto. Nerád si sa chválil, nerád si o sebe hovoril. 
  Spoločne sme prechádzali mladosťou, až kým sme sa príliš 
nezadýchali pri naháňaní tenisovej loptičky. Vtedy naša mladosť prešla do 
zrelého veku i zváženia vymeniť tenis za petangue. Predsa len pri grilovaní 
a rátaní bodov sa tak človek neunaví. 
 Spoločné víkendy, zmysluplné večery, ktoré sa predĺžili do úsvitu, 
filozoficko-literárne debaty pri pečení ovce („Milan, urob, aby krívala!“), na 
rybačke, na guláši sa stávali čoraz zriedkavejšie. Začal si cestovať 
a spoznávať hispánske destinácie. Iste aj preto, aby si si zdokonaľoval svoju 
španielčinu. 
 Viem, ako si miloval Bardejovské kúpele. Ale aj tam si cestoval  
s kufrom kníh, ktoré boli Tvojim večným sprievodom. Len občas si načatý 
dialóg okorenil svojimi sentenciami, anekdotami (mysleli sme, že cituješ 
autority, až oveľa neskôr sme zistili, že boli Tvoje) 
 Dojímavá bola Tvoja starostlivosť o mamu. Bez veľkých slov a giest 
si jej bol dokonalou oporou do jej konca žitia. 
 Potom si zostal sám vo veľkom dome. Veľmi sme sa snažili, aby si 
nebol osamelý. Pokračovali (alebo obnovili?) sme stretnutia u „Sliuvkov“. 
 Pri Tvojom gastronomickom umení sme oslavovali meniny, 
narodeniny, alebo len fakt, že sme sa chceli stretnúť, že nám bolo spolu 
dobre, a horlivo sme diskutovali, smiali sa, kritizovali, hádali sa. Rozoberali 
sme všetky možné témy, ktoré sa nám zdali najdôležitejšie..., aby sme dnes 
zistili, že to najdôležitejšie boli naše spoločné zážitky. 
 Tlačovky v nedeľu o 11:00 hod. v Esprese u Vladka mali svoje 
čaro. Trvajú dodnes, ale už v inej réžii, bez Teba. 
 Milý Jano, keď sme sa dozvedeli o Tvojej chorobe, želali sme si  
(Ti), aby odišla tak, ako odchádza po vyliečení chrípka. Keď si neprišiel na 
ostatné stretnutia na guláš ku „Sliuvkom“, ostalo nám smutno, veľmi! Cítili 
sme, že toto nie je len taká obyčajná Tvoja absencia. Z úcty k Tebe do 
nemocnice chodila len mužská časť našej partie. Ostatní sme netrpezlivo 
čakali na správy o Tebe. Želali sme si samé pozitívne. Žiaľ. Tvoje telo boj 
prehralo, Ty však s nami zostávaš. Akoby si aj mohol odísť, veď tých 30 rokov 
– to je naša spoločná mladosť, spoločné dozrievanie, spoločné zážitky, tisíc 
situácií, kedy stačilo povedať slovo a my sme za ním videli kus prežitého, 
prerozprávaného, precíteného. 
 Jano, každý z našej partie bol iný, každý jedinečný a originálny. Ty 
si nás zásoboval svojimi bonmotmi, literárnymi diskusiami, nekompromisnými 
názormi. A teraz je tu prázdno. Ďakujeme za Tvoje pozvanie do espresa, vždy 
si bol originálny a nekonvenčný! Zišli sme sa tak, ako si si želal - všetci za 
jedným stolom, žiaľ, bez Teba. V spomienkach, myšlienkach, rozhovoroch si 
bol s nami. Spomínali sme na Teba, celý večer si rezonoval v spoločných 
zážitkoch, aj sme sa smiali, smútili, rekapitulovali, prehodnocovali priority 
života. Len Ty si nám nesmierne chýbal! 
 Z partie si odišiel prvý. Viem, že čas nezastavíš a my všetci sme už 
na prahu dôchodkového veku. Ale prečo si odišiel tak skoro a tak bolestne? 
 Milý Jano, lúčim sa s Tebou, už Ti viac písať nebudem. S vďakou 
spomíname na uplynulé desaťročia. Verím (a želám si to), že Ty si s nami – 
tak ako to bolo uplynulých 30 rokov. Ale už to nebudú tie isté stretnutia. Už to 
nikdy nebude také, ako s Tebou. Miesto je prázdne. Ostávame s úctou 
k Tvojej pamiatke. 
 

Requiescat in pace, Jano! Navždy Tvoji priatelia: 
 

Bálintovci z Pustatiny, Elenka Urbančoková, Milan a Janka Urbančokovci,  

Vlado Kupec s Jolkou, Ivan Haško s Ivetou, Pavel Imre a Ivetka 

Divadelný súbor Athéna sa aj tohto roku zúčastnil pochodu ulicami 
Lučenca a pomohol spropagovať akciu Divadelná jeseň 2012. 
 

NOC VÝSKUMNÍKA 2012 
 

Dňa 28. septembra 2012 sa 46 žiakov II.stupňa našej ZŠ 
zúčastnilo v Banskej Bystrici – Europa Shopping Center – Noci výskumníka 
2012. Žiakov zaujali prezentácie  a experimenty, ktoré realizovali, 
v jednotlivých stánkoch vedci, učitelia aj študenti Univerzity Mateja Bella 
v Banskej Bystrici. Jednotlivé stánky mali svoje zameranie – napr.: 
Fascinujúci svet chrobákov, Ako žijú rastliny, Farebná alchýmia, Nerastné 
bohatstvo v bystrickej zemi, Chyť si blesk  a mnohé ďalšie. Na „streche“ 
sme pozorovali ďalekohľadom slnečné škvrny a planétu Venuša.  

 

BIELE PEKLO alebo MNE SA TO STAŤ 

NEMÔŽE 
 

Žiaci  8.roč., 9.A a 9.B triedy  sa v rámci predmetu Výchova 
umením zúčastnili 30. októbra 2012 v Štátnej opere v Banskej Bystrici 
hudobno – dramatického a tanečného predstavenia. Ako literárnu predlohu 
použila autorka Dana Dinková novelu Radka Johna Memento – scénické 
spracovanie problému drogovej závislosti. Ťažiskovým motívom príbehu 
bola osobná spoveď človeka, ktorý „ prešiel peklom“ a ocitol sa na samom 
dne. Uvažoval, kam môže viesť drogová závislosť a či je možné z tohto 
začarovaného kruhu vystúpiť. Príbeh umocnila vypätá hudba Mozartovho 
Requiem v rockovej podobe, hudba Jimmyho Hendrixa, skupiny Doors 
a prítomnosť rockovej kapely METALINDA na pódiu. Boli sme uchvátení 
fantastickými výkonmi nielen hlavnej postavy, ale aj hudobníkov, a najmä 
tanečníkov, ktorí tancom vyjadrovali pocity ľudí, ktorí hľadajú vlastnú 
identitu, vyrovnávajú sa so svojou sexualitou a otázkami spravodlivosti 
v spoločnosti. 
 

KOMPARO 8 a 9 
 

Dňa 8. novembra 2012 bolo 11 ôsmakov a 28 žiakov 9.A a 9.B 
triedy testovaných z matematiky a z jazyka slovenského. Testovanie – 
Komparo 8, 9  podporilo finančne polovicou ( 2 ,- €) Rodičovské združenie 
pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, za čo im veľmi pekne ďakujeme a druhú polovicu si 
žiaci zaplatili z vlastných zdrojov.  Žiaci 8. ročníka mali v rámci 
 matematického testu aj  úlohy z prírodovedných predmetov – fyzika, 
chémia a geografia – a tiež úlohy zo všeobecných študijných  predpokladov 
– spolu 35 úloh. Čas na vypracovanie bol 60 minút. V rámci testu zo 
slovenského jazyka a literatúry riešili za 60 minút aj úlohy z predmetov 
spoločenskovedných – občianska výchova, dejepis a geografia, a tiež 
všeobecné študijné  predpoklady. Deviataci  riešili iba úlohy z daných 
predmetov. Výsledky budú známe v polovici decembra.  

 

PaedDr. Katarína Lenhartová 
 

TVORIVÍ ŠKÔLKÁRI 
 

Jeseň ročné obdobie, ktoré má svoje čaro. Príroda hýri rôznymi farbami a 
je len na nás, koľko krásy dokážeme vnímať a koľko darov prírody využiť. 
Príroda je štedrá a ponúka nám toho naozaj mnoho. Aj my s detičkami 
často chodíme do prírody, chránime ju, ale čerpáme aj inšpiráciu a 
samozrejme prijímame jej dary. S prírodnín si vyrábame rôzne dekorácie, 
ktorými si zdobíme interiér našej materskej školy. Dňa 18.10.2012 sme si 
zorganizovali v materskej škole tvorivé dielne spojené s vyrezávaním 
tekvičiek a sviatkom Halloween . Spoločne s rodičmi si deti vytvorili jesenné 
dekorácie a vyrezali nádherné tekvicové strašidlá. Nasledoval večerný 
sprievod obcou.      

Ilustračné foto na titulke.       Zuzana Hadbavná 

Foto: archív ZŠ s MŠ 
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Spoločenská rubrika 

V mesiacoch november  a december  sa dožívajú 
životných jubi leí  

 
 

 
 

 Jolana DEMEOVÁ  (Cinobaňa) 
 Mária SPODNIAKOVÁ  (Cinobaňa) 

 Paulína KRŠIAKOVÁ   (Cinobaňa) 

 Ján ZDECHOVAN  (Maša) 

 Ján KOKAVEC   (Cinobaňa) 

 Paulína KUŽELKOVÁ   (Maša) 

 Zuzana LEŠKOVÁ  (Kat.Huta) 

 Helena GREXOVÁ  (Cinobaňa) 
 

Mnoho zdravia ,  š ťastia ,  spokojnost i  a  pohody  v  kruhu 
blízkych pra jú čl enovia    
 

Komisie pre obč ianske záležitost i  

pri  OZ v Cinobani 
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Júlia Urbančoková  
Elena Nociarová  
Anna Beňušová  
Mária Čániková  
Marta Kanátová  
Elena Miadoková   

 

Česť  ich  svet le j  pamiatke.  

 

V mesiaci september uzavreli manželstvo: 
 
 

 Daša Ďurčová a Milan Macháček, Michaela Mikulová a Roman Bittner  
Novomanželom gratulujeme! 

  

Sebastián Cibuľa 
Adriana Oláhová  

Maxim Medve  

FFaa rr ss kk éé     oo zz nn aa mm yy   
   S L U Ž B Y  B O Ž I E  A  S V Ä T É  O M Š E  

P O Č A S  V I A N O Č N Ý C H  S V I A T K O V  
 

 
 

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

24.12.2012 – Štedrovečerné služby Božie – o 16.00 
hod. 
25.12.2012 – Narodenie Krista Pána – o 8.30 hod. 
31.12.2012 – Starý rok –  o 16.00 hod. 
1.1.2013 – Nový rok – o 8.30 hod. 
(Prípadná zmena termínov bude vopred ohlásená 
v kostole.) 
 

PPoožžeehhnnaannéé   vviiaannooččnnéé   
ssvviiaattkkyy  aa  ššťťaassttnnýý   nnoovvýý   rrookk        

            vvššeettkkýýmm  ľľuuďďoomm    
              ddoobbrree jj   vvôô ll ee !!   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Služby Božie v Evanjelickom augsburského vyznania chráme Božom v Cinobani 
počas vianočných sviatkov budú odbavené nasledovne: 
24.12.2012 – Štedrý večer o 17.00 hod. 
25.12.2012 – 1.slávnosť Vianočná o 10.00 hod. 
26.12.2012 – 2.slávnosť Vianočná o 10.00 hod. a v rámci Služieb Božích bude 
prislúžená Sviatosť večere Pánovej 
31.12.2012 – Starý rok – Silvester o 17.00 hod. 
1.1.2013 – Novoročné služby Božie o 10.00 hod. 
 

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

21.12.2012 – Návšteva chorých s vyslúžením sviatostí od 9.00 hod. 
22.12.2012 – Svätá omša v Kat. Hute o 7.30 hod. Spoločná svätá spoveď 8.00 – 
9.00 hod., v Cinobani od 8.00 do 9.00 hod.  
23.12.2012 – Adventná nedeľa – Kat. Huta – 8.30 hod., Cinobaňa – 11.00 hod. 
24.12.2012 – Štedrý deň - Svätá omša – Katarínska Huta – 8.00 hod 
Polnočná svätá omša   – Katarínska Huta – 24.00 hod.  
25.12.2012 – Narodenie Pána – Cinobaňa – 8.30 hod., Kat. Huta – 11.00 hod.  
30.12.2012 – Svätej rodiny – Katarínska Huta - 8.30 hod., Cinobaňa -11.00 hod.   
31.12.2012 – Silvester – Katarínska Huta – 16.00 hod. 

1.1.2012 – Nový rok  – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky –  
Cinobaňa – 8.30 hod., Katarínska Huta 11.00 hod.  
2.1.2013 – posviacka domov – od 9.00 hod - Cinobaňa, Turičky,  
3.1.2013 – posviacka domov – od 9.00 hod. -  Maša, Katarínska Huta, Hrnčiarky 
6.1.2013 – Zjavenie Pána - Traja králi – Kat. Huta - 8.30 hod., Cinobaňa -11.00 hod.  

 

mailto:obeccinobana@stonline.sk

