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Terénna sociálna práca v Cinobani  

Prvé výsledky práce sociálnych pracovníkov za polrok pôsobenia 
v našej obci              Viac na str.2  
 

Otvorený list pre pani Sivokovú  str.4 
                                

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 

 

CINOBANSKÝ BLUDÁR  

Turistická pozvánka na str.8 

PPookkoojj  aa    

ddoobbrroo  nnaa  zzeemmii  
 

Býva už zvykom na záver každého roka bilancovať, 
premietať si v mysli uplynulých tristošesťdesiatpäť dní. Tie 
všedné – aj keď ich je určite väčšina – v našich mysliach blednú 
popri dňoch plných radostí, úspechu, šťastia alebo nepokoja, 
bôľu či smútku.  
 Čo robiť, život je už raz taký. Raz smiech, inokedy slzy, 
raz úspech, inokedy pád. Človek si to v mysli zratáva, a čím 
menej bolo tých potknutí a sĺz, tým aj ten rok vychádza voľajako 
lepšie.  
 Avšak prichádzajúce Vianoce sú časom, kedy aj to 
menej poetické má miesto za naším sviatočným stolom. Preto, 
milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril slovami 
básnika Milana Rúfusa. Slávnosť Vianoc obliekol do tých 
najkrajších a najvýstižnejších slov.  
 „Zo všetkých sviatočných dní najhlbšie zakotvili v nás 
dni vianočné. Dni, na ktoré sa dopredu ako deti tešia šťastní 
a ktorých sa osamelí a nešťastní trocha boja, vediac, že v nich 
budú viesť rozhovor so svojím bytím. Zrazu sa spustí čosi 
v hlbinách každého z nás.  
Akoby v náhlom tichu, ktoré nastalo po chvíľkovom prerušení 
existenčného lomozu, odrazu začujeme tichučko a jemne tikať 
svoju ľudskú dušu. Tú dušu, na ktorú toľkokrát nebolo času. 
Samozrejmé a jednoduché veci vystúpia zo šedivého úzadia 
svojej každodennosti a my sme schopní i chlieb na stole i hrnček 
vody vedľa neho vnímať ako zázrak. Pretože zázrak je darom za 
bytie. Čas vianočný zvýrazňuje motív domova. Všetci hľadáme 
miesto, kde by sme sa na tento čas uchýlili. Všetci nejako 
silnejšie vdychujeme vôňu kotlíka, v ktorom sme uvreli, 
presnejšie cítime pod nohou zem nášho domova, prsť svojej 
vlasti. Sviatky, ktoré budeme o pár dní prežívať a ktoré sú 
sviatkami celej civilizácie, nám kážu myslieť na svojich blízkych, 
svoju rodinu, svojich priateľov; na to čo bolo, čo sa udialo a čo sa 
ešte len bude diať okolo nás i v nás. Myslíme na zraniteľné dieťa 
v jasliach, ktorého údel nám tak dôverne známy, nikdy nás 
neprestane dojímať a vracať samých sebe ako tichá hudba pod 
ľadom nášho bytia. Vojdime do nich a buďme spravodliví.“ 
 To boli myšlienky Milana Rúfusa. Čo k nim dodať? 
Snáď len ešte želanie vo svojom mene a v mene kolektívu 
redakčnej rady vášho občasníka. Strávte najkrajšie sviatky roka 
v čo najväčšej pohode, vo vzájomnom porozumení, láske, 
s ľuďmi, na ktorých vám záleží. A nech budúci rok nešetrí na vás 
svojou štedrosťou.  

Jozef Varga    
 

PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN 

Čas na prípravu na najkrajšie sviatky v roku si našli deti z materskej školy 

a členky ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Foto: archív obce  
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OOBBEECCNNÝÝ  ÚÚRRAADD  IINNFFOORRMMUUJJEE  

v  o b c i  C i n o b a ň a   

 

POVINNOSTI FO A PO NA ÚZEMÍ OBCE CINOBAŇA  
 

Oznamovacie  pov innost i  do 31 .1 .2014 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 
 

Oznamovacie povinnosti do 30 dní odo dňa: - 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.                   Erika Spodniaková, správa daní a poplatkov 

 

Terénny sociálny pracovník Bc. Peter 
Katona a jeho asistent Jozef Demjan sú v 
priamom kontakte s ľuďmi, ktorým pomáhajú pri 
riešení ich problémovej sociálnej situácie, 
poskytujú klientom široké spektrum individuálnej, 
ale aj skupinovej pomoci a pracujú v jej 
prirodzenom sociálnom prostredí. V priebehu 
tohto obdobia využilo pomoc terénnych 
sociálnych pracovníkov priamo takmer 200 
obyvateľov obce. 

Počas doterajšej realizácie projektu 
medzi jednotlivými intervenciami dominoval 
najčastejší problém, ktorým sú hrozby exekúcií. 
Tento problém, aj keď to tak nevyzerá, má 
v prípade neriešenia ďalekosiahle následky. 
Výkon exekúcie môže občana pripraviť nielen 
o finančné prostriedky, ale aj o strechu nad 
hlavou. Z niekoľko 100-eurovej dlžoby sa tak 
môže stáť existenčný problém, keď občana 
exekútor bez nutnosti náhradného bývania, 
vyhodí doslova na ulicu. Keď už k spomenutej 
situácii dôjde, je náprava zložitá, čo potvrdzuje aj 
prax, nakoľko podobný problém TSP rieši už 
niekoľko mesiacov a stále je zdarné vyriešenie 
pre klienta na vážkach. Problémy bývania riešia 
pracovníci aj s dvoma ďalšími rodinami, kde sa 
snažia zabezpečiť bývanie v zariadení núdzového 
bývania Za dôstojný život – centrum pre občana 
a rodinu v Lučenci. 

Medzi najčastejšiu pomoc klientom 
z Cinobane patrí aj poradenstvo pri riešení 
problémov v oblasti sociálnej a hmotnej núdze. 
Pracovníci TSP často konzultujú s odborníkmi a 
sprostredkovávajú informácie medzi klientom a 
inštitúciami nielen v obci, ale i v rámci príslušných 
územných obvodov. Pracovníci klientov 
oboznamujú s ich právami, ale aj povinnosťami, 
ktoré musia splniť, aby im vznikol nárok na 
riešenie ich sociálnej situácie. Pomáhajú klientom 
pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na 
sociálne služby, ale aj žiadosti na humanitnú 
pomoc. V jednom prípade sa podarilo zabezpečiť 
humanitárnu pomoc od Ministerstva práce, soc. 
vecí a rodiny pre rodinu, ktorú postihla nešťastná 
udalosť na majetku a ohrozovala ich bezpečné 
bývanie. V ich možnostiach nebolo zabezpečiť si  
 

nápravu. Z prostriedkov MPSVaR bol zakúpený 
materiál na opravu poškodených častí domu 
a majetku. 

TSP svoje aktivity koordinuje s 
vedením obce a s ostatnými zainteresovanými 
verejnými a neziskovými inštitúciami. Pracovníci 
TSP aktívne spolupracujú s inými príslušnými 
inštitúciami, ako sú UPSVaR, Soc. poisťovňa, 
Zdrav. poisťovne a pod., a v prípade potreby 
klientov aj sprevádzajú a pomáhajú uplatňovať ich 
opodstatnené práva v týchto inštitúciách. Vďaka 
činnosti TSP sa podstatne zlepšila komunikácia 
úradov a inštitúcií s cieľovou skupinou, zlepšila sa 
spolupráca so školami a so zdravotníckymi 
zariadeniami. Spolupôsobili sme pri výkone 
výchovných opatrení uložených príslušným 
okresným súdom alebo úradmi PSVR.  

Pri práci s MRK je veľkým prínosom, 
že ako asistent TSP pôsobí Jozef Demjan, ktorý 
súčasne pracuje aj v miestnom komunitnom 
centre, čo uľahčuje skĺbenie sociálnej terénnej 
a komunitnej práce a umožňuje koordinovane 
spolupracovať na pomoci rodinám a jednotlivcom, 
ktorí žijú v MRK. Vďaka tejto spolupráci sa tento 
rok v  lete podarilo zrealizovať pobytový tábor pre 
dorast a mládež, kde sa zúčastnilo 36 účastníkov 
prevažne vo veku 12 – 18 rokov.  

Vďaka spolupráci s komunitným 
centrom a IN Networ Slovakia n.o, sa podarilo 
vyriešiť aj havarijný stav v bytovom dome č. 64 
v obci, ktorému by kvôli poškodenej streche 
hrozila v blízkej budúcnosti možná sanácia, čo by 
vo veľkej miere zaťažilo obec, nakoľko táto by 
musela riešiť ubytovanie ľudí z tejto bytovky. 
Vďaka vyhlásenej dobrovoľnej zbierke doma aj 
zahraničí sa podarilo vyzbierať 11 514,-€, 
a prostredníctvom týchto fin. prostriedkov bola 
strecha opravená. 
V spolupráci s komunitným centrom sa pravidelne 
organizujú burzy s oblečením, kde si klienti za 
symbolickú sumu (pár centov), zakúpiť rôzne 
oblečenie či obuv.  

V spolupráci s ETP Slovensko boli 
zapojení niektorí klienti do Sporiaceho projektu: 
IDA účty osobného rozvoja. Program bol 

zameraný na obyvateľov s  nízkym príjmom a  

V Ý V O Z  K O M U N Á L N E H O  
O D P A D U  A  P L A S T O V   

v  r o k u  2 0 1 4 :  
 

V mesiacoch január/február/marec 
bude vývoz komunálneho odpadu s 
nasledovným harmonogramom:  

9.1. (štvrtok), 20.1. (pondelok), 
3.2. (pondelok), 17.2. (pondelok), 

3.3. (pondelok) 
Vývoz plastov :   

22.1.(streda), 19.2. (streda), 18.3. 
(utorok) 

 

Výkon Terénnej sociálnej práci (TSP) v Cinobani sa prehupol do druhého polroka svojej 
činnosti, za ten čas vytvorila opodstatnené miesto medzi občanmi obce a stáva sa 
súčasťou starostlivosti pri uspokojovaní potrieb obyvateľov Cinobane, vrátane 
špecifických potrieb vylúčených komunít ako marginalizovaná rómska komunita (MRK).  
 

jeho zámerom bolo pomôcť klientom z rodín s  
nízkym príjmom zvýšiť si životnú úroveň a 
zveľadiť/zhodnotiť ich osobný majetok. Do 
projektu sa vzhľadom na podmienky zapojilo 9 
klientov z oslovených 80 občanov. 

V rámci spolupráce s asistentmi 
učiteľov zo ZŠ s MŠ Cinobaňa a komunitným 
centrom sa venovali starostlivosti o deti, mládež a 
ich vývin, o ich riadnu dochádzku do školy, 
predškolskú výchovu, voľnočasové aktivity, 
hygienické návyky, prevencii a riešeniu sociálno - 
patologických javov v rodine a spoločnosti. 
Pracovníci TSP sa angažujú aj v oblasti 
zamestnanosti, poskytujú klientom informácie o 
voľných pracovných miestach, a aj priamo 
komunikujú so zamestnávateľmi. Pre niekoľkých 
klientov sa podarilo aj prácu nájsť. 

V priebehu výkonu TSP boli pracovníci 
úspešní pri sanácii rôznych zdravotných 
problémov, úspešne sa podarilo vybaviť 
preliečenie dvoch klientov v zariadeniach 
v Rimavskej Sobote a Rožňave. Sprevádzali 
klientov  alebo priamo vybavovali nové preukazy 
ŤZP, keď klient nebol mobilný alebo si to nevedel 
zabezpečiť inak. 

Atomizácia rodín z dôvodu 
umiestňovania detí v detských domovoch je 
vysoko negatívnym dopadom, ktorý nielen 
nepriaznivo ovplyvňuje ďalší vývoj detí, 
ale zaťažuje tiež štátny rozpočet. Preto pracovníci 
TSP aktívne komunikujú s rôznymi detskými 
domovmi a hľadajú spôsob, ktorým by dokázali 
naprávať rodinné prostredie, a tým umožnili 
návrat detí k rodine. Doteraz sa im to podarilo 
v jednom prípade. 

Stále vyššia koncentrácia sociálnych 
prípadov a problémov vo vylúčenej komunite, 
hlavne z dôvodu nepodnetného a sociálno – 
patologického prostredia vylúčenej komunity, 
ktoré dlhodobo ovplyvňuje správanie a konanie 
svojich členov, vrátane realizácie zmien, vyžaduje 
od TSP aktívne riešenia a kladie im za cieľ 
preventívne pôsobiť na rizikové faktory a 
ohrozené skupiny obyvateľov. Navrhovali  
spôsoby riešenia ich sociálnej situácie, či už v 
osvete o význame hygieny a poriadku v okolí 
príbytkov a pod., ale aj v plnení si svojich 
povinností, ako je finančná zodpovednosť, kde sa 
TSP priamo podujali spolupracovať pri riešení 
problémov platenia za služby a podobne. 

Terénna sociálna práca účinnejšie a 
rýchlejšie pomáha jednotlivcovi v komunite alebo 
konkrétnej rodine. Priame intervencie však majú 
nevýhodu aj v tom, že u jednotlivcov môže 
vzniknúť priama odkázanosť na sociálnych 
pracovníkov, klient sa potom neučí a  má snahu 
sa len spoľahnúť na sociálneho pracovníka. 

 

Bc. Peter Katona  
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Vo vedení našej obce okrem starostov 
stojí každé volebné obdobie deväť poslancov, 
ktorých si volíme zo svojich radov. Je to naše 
rozhodnutie. Možno jednoduchšie, ako počas 
iných volieb, pretože „tých svojich“ poznáme. 
O poradí rozhoduje jednoduchá matematika.   

Rozhodnutie kandidovať za poslanca 
alebo vstúpiť do komunálnej politiky nie je 
jednoduché a také by ani nemalo byť. Zaväzuje 
a predkladá účet.  Hovoriť by o tom mali tí, ktorí to 
už skúsili. Dostali našu dôveru a rozhodovali vo 
veciach obce, riešili problémy občanov, obce, 
problémy , ktoré priniesla doba. A tá sa za 
dvadsať rokov zmenila. Dôsledky jej zmien 
nesieme všetci. Nemusíme ani chodiť ďaleko 
alebo študovať zahraničnú tlač. Žijeme nimi.  
Preto je na mieste zamyslieť sa nad tým, či je pre 
nás všetkých dobré stále iba porovnávať minulosť  
a prítomnosť. Doba ide príliš rýchlo, a ak sa jej 
tempu neprispôsobíme, nepočká. Dá možnosti 
a príležitosti tým, ktorí sa budú vedieť rozhodnúť 
rýchlejšie.  

V tomto volebnom období dostali 
príležitosť poslanci, ktorých vekový priemer 
nepresahuje   produktívny vek. Sedí medzi nimi 
jedna žena, väčšinou kandidovali ako nezávislí. 
Pre niektorých je to už druhé volebné obdobie, 
ostatní sú „nováčikovia“. Nič to nemení na tom, že 
prvé mesiace boli o spoznávaní a učení. Systém 
fungovania samosprávy nie je jednoduchý, 
niekedy vzhľadom na dodržiavanie všemožných 
zákonov a opatrení možno ťažkopádny. To mnohí 
netušia. Tak isto nič nie je čierno-biele. Každý 
problém má dve strany a rôzne pohľady na vec. 
Častokrát riešenie, ktoré sa zdalo 
najjednoduchšie nie je použiteľné. Tak sa hľadajú 
riešenia, cesty.  

Všetko je to však o tom, či vieme 
počúvať, nielen rozprávať, či sa vieme 
rešpektovať a nájsť spoločnú dohodu. Nechcem,  
aby táto úvaha znevažovala prácu poslancov 
z minulých volebných období. Nemám na to 
právo, a ani to nie je účelom. Každý z nich bral 
svoj mandát seriózne a zodpovedne a v tomto 
duchu tak aj pracovali. Je však veľmi dôležité aj 
to, ako spolupracuje obecné zastupiteľstvo 
a starosta. Spolupráca a vzájomné rešpektovanie 
rozhodnutí je veľmi dôležité, pretože sa od toho 
odvíjajú viditeľné výsledky spoločnej práce.  Toto 
zastupiteľstvo je po rokoch vo výhode v tom, že 
pracujú v koalícií a ich spoločné rozhodnutia sú 
jednotné. V minulosti tomu tak vždy nebolo. To, 
čo v dobrom úmysle poslanci schválili, vedenie 
obce nedotiahlo alebo uskutočnilo iba z časti. 
Pred občanom sa potom veľmi ťažko vysvetľuje 
slovo zodpovednosť. 

Všetko je to o uhle pohľadu. Ruku na 
srdce. Kritizujeme, rečníme, hodnotíme. Čo však 
robíme pre to, aby sme mohli byť hrdí 
Cinobančania? Aby sa aj naša obec ukázala 
svetu. Aby ste nepočuli od mladých, že žijeme 
v diere? Ako sa staviame k riešeniam 
a rozhodnutiam, ktoré náš život zmenia? Sme  
  

veľmi konzumná spoločnosť, všetko by sme 
najradšej dostali na tanieri rovno pred nos, nič 
neurobiť, božechráň priniesť obetu, ukazujeme 
prstom na tých druhých, neochotní prijať 
akúkoľvek zmenu. Tak čo vlastne chceme? 
Prežívať a hundrať pri stole v krčme alebo si 
konečne otvoriť oči. To, akým životom žijeme 
v obci, nie je iba zodpovednosť zvoleného 
starostu a poslancov. Ak nevytvoríme vhodné 
podmienky pre moderný život nemôžeme 
očakávať, že mladí ľudia ostanú.  

Stačí si porovnať rozvášnenú debatu 
okolo pripravovaného projektu verejnej 
kanalizácie. O verejné stretnutia sa občania málo 
zaujímajú, ale „odborných“ názorov je neúrekom. 
Čas a však kráti a premárnených možností  bolo 
viac.  

Ďalšou veľkou zmenou, ktorú 
prijímame s rozdielnymi postojmi je pomenovanie 
nových ulíc. Sme druhá najväčšia obec v okrese, 
ktorá však napriek svojej rozlohe nemala 
pomenované ulice. Doba priniesla moderné 
technológie – navigácie pre záchranné zložky, 
políciu, pre ktoré bolo doterajšie  číslovanie, 
vzhľadom na päť častí obce, neprehľadné. Aj tu 
sa tisne otázka pre nespokojných, chceme žiť 
v modernej obci alebo nám postačuje nerozhodné 
prešľapovanie na mieste, kým nás nepredbehnú? 

Aj v časti Katarínska Huta dobehli 
problémy roky odkladané riešenia nevhodnej 
situácie. Problém s vodou či riešenie kanalizácie 
dostalo po zatvorení sklární reálnu podobu 
a každým dňom stupňujúcu sa dôležitosť. Aj na 
tieto problémy muselo zastupiteľstvo nájsť 
riešenie, ktoré sa reálne v týchto dňoch už 
doťahuje do konca (studňa na „Grgovom vŕšku“).  

A občania stále očakávajú hmatateľné 
skutky. Sú však veci, ktoré sa aj napriek 
akejkoľvek snahe poslancov a starostu nedajú 
ovplyvniť bez pričinenia zo strany občana. 
Napríklad na sídlisku s nezodpovedným postojom 
majiteľov psov k odpratávaniu výkalov po svojich 
miláčikoch alebo zákazu ich venčenia na 
ihriskách pre deti. Ťažko pomenovať prístup 
občanov k separovaniu odpadu, keď stále 
a znova nachádzame dôkazy miešania 
separovaného odpadu  s komunálnym, aj napriek 
maximálne ústretovému prístupu vedenia obce. 
Je ťažké nájsť vysvetlenie na devastovanie 
a lámanie novovysadených okrasných drevín, 
ťažko je presvedčiť niektorých občanov, že 
udržiavanie verejného priestranstva pred 
vlastným domom nie je iba úloha obce. Že 
odpratanie snehu alebo pokosenie častokrát 
malej plochy pred domom, nie je až tak veľmi 
náročné a nákladné. Prečo to v iných obciach 
funguje? Prečo sa inde dokážu susedia zjednotiť 
a upraviť priestranstvo pred domami vkusne na 
obdiv návštevníkov?  

Aj monitorovanie verejného 
priestranstva kamerovým systémom dostalo 
reálnu podobu len tento rok  napriek schváleným 

rozhodnutiam poslancov z minulosti. Tu sa  

 

Už  viac ako dvadsať rokov žijeme v demokracii.  Svojím prístupom však dávame málo 
najavo, že využívame všetko, čo nám systém umožňuje. Komunálne voľby  vždy 
rozvíria kľudné hladiny v obci a sú vďačnou témou na rôzne druhy rozhovorov. 
 

naskytá otázka, či boli kontroly Uznesení 
z minulosti len formálnym aktom či zápasením 
s veternými mlynmi. Opäť je to o komunikácii, 
vzájomnom rešpektovaní rozhodnutí a reálnych 
činoch.  Občania nechodia na zastupiteľstvá, 
máloktorý číta uznesenia a zaujíma sa o veci 
verejné. Ale kritizujeme všetci radi.  

Sociálna situácia v obci sa rokmi 
zmenila a pribúdajú problémy tam, kde nikdy 
neboli. Nezamestnanosť stúpla a jej sociálne 
dôsledky dosahujú úroveň časovanej bomby. Je 
to problém celého okresu, kraja, štátu. Hodená 
zodpovednosť na obce nedovoľuje možnosť 
zatvárania očí nad stále hlasnejšou 
a zhoršujúcejšou sa situáciou. Úspešné podanie 
a realizácia projektu vďaka ktorému už v našej 
obci pracuje jeden sociálny pracovník 
s asistentom, je reálnym a jedným z dobrých 
rozhodnutí zodpovedných. Výsledky práce sa 
dostavili už po prvých mesiacoch ich pôsobenia 
v obci.  Pomoc občanom, ktorí nie sú sami 
schopní svoju situáciu riešiť, nie je zbytočnou 
investíciou. Pretože jej neriešenie by sa stalo 
bumerangom, ktorý sa vráti naspäť a väčšou 
silou.  

Obce sa nariadením vlády zaviazali 
ušetriť 15% financií. Kde však hľadať rezervy? 
Tak pristúpilo zastupiteľstvo napríklad k prenájmu 
káblovej televízie spoločnosti, ktorá prevzala 
všetky záväzky a obci platí prenájom priestorov. 
Šetrí sa na mzdových prostriedkoch, aj keď práce 
na obecných úradoch pribúda, na energiách 
v kultúrnom dome aj na obecnom úrade.   

Opäť sa blíži termín nových 
komunálnych volieb. Opäť sa rozvíri naoko tichá 
hladina života v obci. Je to v našich rukách – 
občanov, či si uvedomíme a zhodnotíme reálne 
činy a zmeny v obci, či dáme možnosť pokračovať 
v započatom diele alebo sa budeme ješitne 
ubezpečovať v tom, že my sme tí, ktorí  všetko 
vedia lepšie.   

Silvia Očovanová, šéfredaktor   
 

INVESTIČNÉ AKCIE, KTORÉ 

V  B L ÍZ KE J  M I NUL OS TI  

ZREALIZOVALI ZAMESTNANCI 

A AKTIVAČNÍ PRACOVNÍCI 

O B C E  C I N O B A Ň A :  
 

 

- detské ihrisko na sídlisku získalo nový náter, 
opravili sa preliezky a hojdačky 
- v Katarínskej Hute na „Grgovom vŕšku“ 
vykopali novú studňu – riešenie nepriaznivej 
situácie s vodou v tejto časti obce    
- výsadba novej zelene v obci 
- vymenili sa okná na obecnom úrade a 
vymaľoval interiér kancelárií  
- rekonštrukcia sobášnej miestnosti – 
vystierkované a vymaľované steny, položenie 
nového koberca, nové osvetlenie a zariadenie 
- zrealizovala sa výmena pouličných svetiel v 
Turičkách a v Cinobani 
- montáž kamerového systému - nonstop sa 
monitoruje námestie obce, chodba obecného 
úradu a priestor pred kultúrnym domom   
- v tomto čase sa rieši prekrytie schodov v 
Dome smútku v Cinobani 
- pribudla nová vianočná výzdoba aj vďaka 
príspevku OZ Cinobačan 
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OHLIADNUTIE ZA UPLYNULÝM MESIACOM 

 

HORNOHRADSKÁ KLOBÁSA  

 

Prvú októbrovú sobotu 
reprezentovali Karol Albert, Ivan Hauer 
a Peter Katona Obec Cinobaňa na 
ďalšom z vydarených ročníkov 
Prezentačného dňa Mikroregiónu 
Hornohrad v Ozdíne a pokúsili sa  
v silnej konkurencii z okolitých obcí 
získať titul najlepšia hornohradská 
klobása. To sa tento rok aj napriek 
zodpovednej príprave nepodarilo. 
Prvenstvo si odniesli „Krňania“, tento 
fakt však nemenil nič na tom, že naša 
klobása návštevníkom chutila.  

 
 
 
 
 
 
 

 
otca Petra a Tibor Kobliček so svojimi   
hudobnými nástrojmi. Krásne slnečné 
jesenné počasie podčiarklo vynikajúcu 
atmosféru v Ozdíne.  

 

STARŠÍM PATRÍ ÚCTA  
 

Na to predstavitelia obce 
nezabudli a pripravili pre svojich 
starších spoluobčanov príjemné 
októbrové posedenie v Kultúrnom 
dome v Cinobani. Posedenia sa 
zúčastnili aj kandidáti na poslancov do 
VUC MUDr. Baníková a Ing. Chromek, 
ktorí sponzorovali aj chutné 
občerstvenie a v rámci kampane 
obdarovali prítomných malými 
prezentami.  
Prítomní seniori si však najlepšie 
precvičili svoje bránice počas veselého 
estrádneho programu  svojich 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

Počas kultúr-
neho programu 
sa svojim 
umením 
prezentovali aj 
Sonička Boro-
šová v sprie-
vode svojho  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

Rovesní-
kov z  
Klubu 
seniorov 
z Detvy. 
Chytľavé 
pesničky, 
jednodu-
chý ale 
pritom 
veľmi 
príjemný 
humor 

a celková 

atmosféra programu rozohrala žilky, 
pomohla aspoň na chvíľu zabudnúť na 
choroby a trápenia.  
Posedenie seniorov bolo, tak ako 
každý rok spojené aj s peknou 
výstavou, ktorú pripravili  
členky Miestneho spolku Slov. 
červeného kríža. Tohoročná výstava 
bola venovaná tekviciam 
a všakovakým výrobkom a produktom 
z nich. Členky spolku napiekli aj 
vynikajúce domáce koláče, ktoré boli 
súčasťou občerstvenia. Výťažok z 
výstavy poputuje cho rý m   d eť o m 
do  centra v Málinci.  

 

 

 

 

 

 

 

NAŠA MAČIČKA 
 

Nie je oslovenie pre 
domáceho miláčika ale výstižný názov 
pre divadelné predstavenie, ktoré 
v novembri odohralo Slovenské 
divadlo Vertigo z Budapešti na 
doskách javiska v Kultúrnom dome 
v Cinobani. Ich výkonom tlieskalo 
v hľadisku asi 60 divákov. Išlo 
o jednoduchý príbeh, ktorý nás 
preniesol do sveta pred sto rokmi. 
V jednom dejstve vyrozprával príbeh 
manželov, ktorých šťastie chceli 
prekaziť dve bojovníčky za práva žien, 
prostredníctvom chyžnej Cecilky. Ich 
nevydarený fašiangový žart však 
nabral úplne iné obrátky, ako 
očakávali.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pripra- 
vila  
 

Silvia 
Očo-
vano-
vá 
 
Foto: 
archív 

obce  

OTVORENÝ LIST PRE PANI SIVOKOVÚ  

 

Prečítal som si Váš príspevok k projektu tlakovej kanalizácie 
a čističke odpadových vôd v minulom vydaní Cinobanského občasníka. Nedá 
mi nereagovať.  

Pravda je, že na stretnutí s firmou AQUAMAAT spol. s.r.o. sa 
zúčastnilo málo občanov, aj keď sa ich to výsostne týka. Taký je však záujem 
o chod tejto obce, a potom sa šíria nepravdy a skreslené či mylné informácie. 
Stretnutie s projektantom Ing. Hroncom  bolo podľa môjho názoru  na vysokej 
odbornej úrovni. Kto je trochu technický typ, jeho vysvetlenie dobre pochopil. 
Vidieť, že sa v tejto danej veci nevyznáte alebo Vás trápi, že budete musieť 
zaplatiť pár eur?  

Doteraz Vás tento problém netrápil, pretože ste nemali problém, so 
septikom a prepadovú vodu po večeroch, poobediach s kľudným svedomím 
vypúšťali na obecný pozemok. Gravitačná kanalizácia je neďaleko Vášho 
pozemku za cestou asi od roku 2000. Keď Vás tak trápi životné prostredie 
a ste taký veľký kritik, tak prečo ste sa ešte nenapojili do existujúcej gravitačnej 
kanalizácie, keď tak po nej túžite a ste presvedčená, že je to najlepšie riešenie 
pre túto obec? Šli by ste  príkladom ostatným občanom.  Nepočul som, že by 
ste niekedy likvidovali  odpadové vody z Vášho septiku na obecnej čističke. 
Keby nebol vyšiel zákon o likvidácii odpadových vôd, do dnešného dňa by ste 
sa o tento problém nezaujímali. 

Gravitačná kanalizácia skončila na neúplnom projekte a vlastníkoch 
pozemku, ktorí nedali súhlas  prekopať a osadiť kanalizáciu na svojich 
pozemkoch. Tlaková kanalizácia má tu výhodu, že sa nemusí ísť po 
súkromných pozemkoch, netreba veľké výkopy, nie sú potrebné 
prečerpávačky, čo sú ďalšie zvýšené náklady na údržbu a energie. Čistí sa 
skutočne odpadová voda, z čoho do budúcna vyplýva, že sú nižšie energetické 
náklady na prevádzku.  

Obecný úrad zorganizoval stretnutie až po zvážení a hľadaní toho 
najlepšieho projektu, skutočnej obhliadky, informovania sa o kvalite 
technológii, problémov prevádzky, a tak predložil najvýhodnejšie riešenie. 
Neviem, koho myslíte, že bude mať prospech, profitovanie z tohto projektu, ale 
obviňujete a urážate poslancov.  Tí sa osobne zúčastnili  obhliadky tlakovej 
kanalizácie v obci Trnovec nad Váhom, kde už takáto kanalizácia funguje 15 
rokov a odporučili  tlakovú kanalizáciu pre občanov,  ktorých zastupujú a majú 
ich dôveru.  

Skutočnosťou je neúčtovanie stočného od roku 2010, ale to by ste 
sa mali opýtať konkrétnej osoby z minulých volebných období. 

 

Ján Antal, poslanec OZ  
 

Problematikou riešenia kanalizácie som sa aktívne zaoberal od 
môjho zvolenia za starostu, aj v minulosti ako poslanec zastupiteľstva. Ide 
o zložitú a finančne náročnú tému, ktorá však tvorí základ pre rozhodnutia pri 
ďalšom rozvoji a uberaní sa smeru našej obce. Intenzívne som tému rozoberal 
aj s kolegami starostami z okolitých obcí. Následne sme  získané informácie 
konzultovali s novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva a členmi 
stavebnej komisie, čo by bolo najvýhodnejšie pre našu obec. Obec dala 
v minulosti dvakrát vypracovať projektovú dokumentáciu na gravitačnú 
kanalizáciu, tá však mala viacero technických problémov, ktoré boli 
neriešiteľné.  

Dobudovaním kanalizácie a efektivitou prevádzkovania  ČOV sa 

obecné zastupiteľstvo a príslušné komisie v minulosti zaoberali viackrát, 

pretože nejde o jednoduchú vec. Nesúhlasím s tým, že občania majú 

nedostatok informácií, ani s tým, že sa chceme problému rýchlo zbaviť bez 

toho, aby sme hľadali vhodné riešenie. Projektu sa budeme aktívne venovať aj 

naďalej nakoľko všetci občania s navrhovaným  riešením nebudú spokojní. 

Veľkou výhodou tohto projektu však je, že prípojky od hlavného 

potrubia k domovej šachte sú označené ako vetva B, tým pádom sú plne 

preplatené, čo v minulosti pri budovaní kanalizácie nebolo, pretože prípojky si 

občania budovali na vlastné náklady. 

Tým, že každá domácnosť bude mať vlastnú šachtu, predídeme množstvu 

problémov, pretože takto každý bude zodpovedný za zverený majetok 

a náklady na opravu budeme riešiť podľa toho, či pôjde o prirodzenú poruchu 

alebo cudzie zavinenie.  

Bolo veľkou chybou, že obec v minulosti dôsledne nekontrolovala, 

napríklad  pri kolaudácii stavieb, nepriepustnosť vybudovaných žúmp, čo malo 

byť podmienkou pri vydávaní stavebných povolení. Ani tomu, že niektorí 

majitelia nehnuteľností v Cinobani, Turičkách a Katarínskej Hute dlhodobo  

svojvoľne vypúšťajú splašky do potoka alebo na priľahlé pozemky, čím ničia 

životné prostredie a zápachom nadmerne obťažujú svojich susedov.  
 

Jozef Melicher, starosta obce  
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Starší spoluobčania si 
určite pamätajú časy, 
keď verejné oznamy 
robil obecný hlásnik 
s bubienkom. Odvtedy 
sa  používa  aj  výraz 

 „vybubnoval niečo“. S nástupom 
komunistov k moci po skončení 2.svetovej 
vojny bola ich hlavným poslaním 
propagandistická činnosť. K tomu využili 
v tej dobe najnovšie vymoženosti techniky 
a v obciach sa budovali verejné rozhlasy. 
Je až neuveriteľné, že tento systém 
informovanosti obyvateľstva sa používa 
ešte aj dnes. Aj keď pôvodné 
elektrónkové zosilňovače nahradila 
moderná digitálna technika a staré 
reproduktory - „amplióny“ boli nahradené 
menšími a výkonnejšími, základný 
nedostatok pretrval. A tým je zlá 
zrozumiteľnosť vysielania, ktorá je daná 
rýchlosťou šírenia zvuku vo vzduchu. Je 
známe, že zvuk sa vo vzduchu šíri 
rýchlosťou asi 300 m/sekundu, čiže asi za 
3,3 sekundy prejde 1 kilometer. 
V prípade, že sa nachádzate presne na 
polceste medzi dvomi reproduktormi, tak 
by ste mali dobre počuť hlásenie 
obecného rozhlasu (samozrejme za 
predpokladu, že práve okolo vás 
neprechádza Tatrovka naložená drevom). 
Ak táto vzdialenosť nie je rovnaká, 
vysielanie počujete z každého 
reproduktora zvlášť. Samozrejme, 
z jedného s príslušným omeškaním.  

Tento problém je možné odstrániť 
dvomi spôsobmi. Prvým z nich je 
vysielanie vo vákuu. Uznáte, že to 
technicky nie je možné zabezpečiť. 
Druhým spôsobom je využitie siete 
káblovej televízie a zavedenie prípojky 
s koncovým reproduktorom do každého 
domu či bytu. Presne tak, ako to bolo 
propagované a sľubované v časoch, keď 
sa hľadali záujemcovia o káblovú televíziu 
v obci. Okrem televízie mali byť 
prenášané káblami aj oznamy miestneho 
rozhlasu či obecnej televízie. 
A samozrejme mal byť napojený aj rýchly 
internet. Žiaľ, z pôvodného zámeru 
zostala iba „káblovka“. 

Veľa ľudí sa mi sťažuje, že 
nepočujú vysielanie miestneho rozhlasu, 
prípadne ho počujú skreslene. Rád by 
som videl na stránkach nášho Občasníka 
informáciu o tom, koľko nás stojí ročne 
prevádzka a údržba, či opravy súčasného 
miestneho rozhlasu a koľko by nás stála 
investícia a následná prevádzka rozhlasu 
cez „káblovku“. Som presvedčený, že 
kvalita by bola podstatne vyššia a občania 
by pri každom hlásení nemuseli vybiehať 
na dážď či mráz. Len preto, aby si 
vypočuli napr. oznam, že „súkromný 
podnikateľ z Poľska predáva ...“ 

Julo Jarábek 

 

 O 16:00 hod. sa do obradnej siene 
pomaly schádzali osobitne pozvaní hostia. 
Organizátori – súčasní aktivisti ZPOZ si vo 
vysvietenom priestore chodby začali 
uvedomovať vážnosť chvíle, ktorá pre všetkých 
účastníkov bola na prvý pohľad výnimočná 
a neopakovateľná. Tých 60 rokov nám – 
súčasným členom ZPOZ – umožňuje bližšie 
pochopiť to, čo bolo trvale zmyslom a cieľom 
bývalým členkám a členom ich plodných 
a produktívnych rokov pre naše obecné 
spoločenstvo a pre pracovné kolektívy APOZ 
(Aktív pre občianske záležitosti) už 
neexistujúcich tovární v regióne Novohrad. 
Všade tam vytvárali čisté medziľudské vzťahy 
v kolektívoch pracovísk, kde po mnohé roky 
pôsobili a ľudským citom vychovávali 
pokračovateľov celospoločenského diela. Za to 
im patrí veľké poďakovanie. Veľké poďakovanie 
patrí aj všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí 
patrili medzi prvých priekopníkov pri zakladaní 
prvých ZPOZ-ov. Popritom učitelia plnili aj 
náročnú úlohu v boji proti starému mysleniu, 
prežitkom minulosti a súčasne vytvárali 
novodobé tradície.  

Táto náročná práca si vyžaduje aj 
teraz premyslenú odbornú prípravu, ktorá má 
zabezpečiť, aby občianske obrady a slávnosti 
mali vysokú občiansku a ľudskú úroveň. Pri ich 
organizovaní si treba uvedomiť, že ide o prácu 
verejnú, ktorá je stredobodom pozornosti širokej 
verejnosti a neraz aj kritiky a že jej základným 
poslaním je čestne a svedomite splniť 
spoločenskú a občiansku povinnosť voči 
človeku, ktorý to v danej chvíli najviac potrebuje.  

Pokúsil som sa aspoň stručne 
formulovať a zdôvodniť niektoré základné, 
nanajvýš aktuálne aspekty práce ZPOZ, 
dôležité pre zvyšovanie úrovne a účinnosti tejto 
práce.  
Prítomných srdečne privítala pani Silvia  

 

Očovanová – tajomníčka ZPOZ, ktorá zároveň 
uviedla spevácku skupinu žiačok zo ZŠ s MŠ 
Cinobaňa. Po kultúrnom programe sa slova ujal 
starosta obce pán Jozef Melicher, ktorý takisto 
srdečne privítal prítomných, ako aj pani Vieru 
Hudecovú – tajomníčku Ústrednej rady 
združenia zborov pre občianske záležitosti 
Človek – človeku v SR so sídlom v Banskej 
Bystrici. 
 Z jeho prejavu vyberáme: „Spoločným 
menovateľom ZPOZ a jeho každodennej práce 
je skromnosť a neustály boj o zvyšovanie kvality 
občianskych obradov. Ťažko by sme v tejto 
chvíli vyrátali, koľko obradov a slávností za tých 
60 rokov pôsobenia v našej obci ZPOZ 
organizoval. Sú to požiadavky nemalé. 
Uvedomujú si to aj členovia ZPOZ. My vo 
vedení samosprávy veríme, že s ľuďmi 
skromnými, ktorí sa neboja popasovať sa 
s prekážkami, splníme aj náročné úlohy, ktoré 
pred nami v našej práci stoja“. 
Po zápise do Pamätnej knihy pozvaní prevzali 
kvetinový dar a Pamätný list ako čestné uznanie 
za prácu v ZPOZ. 
 Aj tu na tomto vysoko humánnom 
podujatí sme sa mohli presvedčiť, že životné 
tradície sa budú presadzovať v našom 
spoločenskom živote tým úspešnejšie, čím širší 
okruh občanov bude na ich tvorbe a rozvoji 
rôznym spôsobom zainteresovaný. Skrátka – 
tvoriť a rozvíjať životné tradície, ktoré sú 
spoluobčanom blízke, zrozumiteľné, v ktorých 
občan nachádza aj sám seba, ktoré práve preto 
považuje za svoje vlastné. V praktickej práci 
ZPOZ to znamená radiť sa aj s občanmi, ale 
predovšetkým s poslancami samosprávy, 
vypočuť ich názory, ich mienku, ich návrhy 
a všetko cenné, pozitívne v koncepčnej 
i operatívnej činnosti využiť.  

 

Jozef Varga,  predseda  
Regionálnej rady  ZPOZ Novohradu  

 

Dňa 18. októbra 2013 sa uskutočnila v obradnej sieni vo vynovených priestoroch 
obecného úradu slávnostná schôdza s bývalými členkami a členmi ZPOZ (Zboru pre 
občianske záležitosti). Slávnostná schôdza sa konala pri príležitosti 60. výročia 
vzniku ZPOZ Človek – človeku v SR.  
 

Foto: Michal Garaj 
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Halič, 
22.4.2010  

Aj druhý stupeň to mal pestré. Po vatre si 
mohli vybiť prebytočnú energiu 
v medzitriednych turnajoch vo vybíjanej, 
pozerať film, hrať spoločenské hry alebo sa 
unudiť v triede nudy. Čo myslíte, koľko detí 
sa tam nudilo? 
Po pestrom programe po polnoci sme sa 
snažili žiakov uspať. Nevydalo! Zase! Možno 
na rok už hádam aj zdriemnu na hodinku!  
Teda druhý stupeň, žiaci prvého stupňa si 
pochrapkávali v triedach.  
Aj keď šiestaci už boli pripravení na odchod 
ráno o štvrtej, všetci žiaci si išli domov 
oddýchnuť ráno od 7.00 hod. 
Reakcie na tohtoročný Halloween boli 
väčšinou pizitívne, ale vyhoviete každému??? 
Všetci žiaci skonštatovali, že bol lepší ako 
vlani. No, snažíme sa.    
Chcem sa poďakovať všetkým učiteľom, 
asistentom, vychovávateľkám, kuchárkam, že 
pomohli a venovali  svoj čas žiakom, hoci 
jednoduchšie by bolo odučiť a o tretej mať 
„fajront“. Nechcem chváliť školu, ale všade 
v okrese Poltár a Lučenec ,ak vôbec 
Helloween majú, tak maximálne do ôsmej 
večer alebo formou násteniek. Vždy po 
Helloweene si povieme, že to bolo 
poslednýkrát, vždy to ale porušíme.   
Máme radi svoju robotu aj deti.  
Najväčšia vďaka patrí organizátorom. Členom 
Žiackeho parlamentu, Envirokrúžkov 
a p.učiteľkám Machavovej, Zokovej  
a Gajdošovej. No, nepochválim sa ???   

Mgr. Iveta Gajdošová 
 

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  

 

Viac informácií  a  fotografi í  na:  

www.zscinobana.edu.s k  

Ako sa stalo zvykom v našej škole, aj tento 
rok sme – teda členovia  Žiackeho  
parlamentu a Envirokrúžkov  s pani 
učiteľkami – usporiadali pre všetkých žiakov 
školy helloweenské  popoludnie a noc.  
Program pre žiakov začal maľovaním na tvár 
už o tretej popoludní. Potom nasledoval 
spoločný program v telocvični. Žiaci si vďaka 
našej školskej televízii Cinka, ktorú od 
septembra vedie p.uč. Danková s p.uč. 
Rogožníkovou, mohli pozrieť a obzrieť aj 
sami seba, ako „čeplinovsky“ vyzerajú pri 
zrýchlení alebo spomalení svojich 
každodenných grimás. Každá trieda si so 
svojimi triednymi učiteľmi pripravili program, 
 ktorým chceli pobaviť svojich spolužiakov. 
Škoda, že nevyšiel čas pre všetkých. 
S nadšením sme sa vybrali do ulíc. Prepáčte 
za trošku hluku večer, ale čo neprepáčime 
pre radosť našich ratolestí? Vyhladovaní sme 
sa vrátili a navečerali špagiet s kečupom 
a syrom. Potom nasledovala perfektná vatra. 
Zohriali sme sa, zaspievali, zamysleli 
„kukaním do ohňa“, vypustili balóny šťastia. 
Prišli nás pozrieť niektorí rodičia, aj pán 
starosta. (Vďaka za prejavenie pozitívneho 
záujmu o dianie v škole.) A cesty prvého 
a druhého stupňa sa rozdelili. Tí menší išli 
hľadať strašidlá po areáli školy a skoro všetci 
hor sa na diskotéku! Tým, ktorým diskotéka 
„nevonia“, si mohli pozrieť rozprávku, 
pracovať v tvorivých dielňach alebo sa nudiť 
v triede nudy. 
 

NOC 

 V ŠKOLE 

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV 
 

V školskom kole súťaže v prednese 
slovenskej prózy Timravina studnička dosiahli 
žiaci tieto výsledky: 
1.kategória ( 2. -4.roč.) 
1.miesto Liana Spišiaková, 3.roč., 2.miesto 
neudelené, 3.miesto Branislav Melicher, 2.roč.  
2.kategória ( 5. -6.roč.) 
1.miesto Ema Gajdošová, 5.roč.,2.miesto 
Lea Motošková, 5.roč., 3.miesto  neudelené  
3.kategória ( 7. -9.roč.) 
1.miesto Karolína Albertová, 8.roč., 2.miesto 
Matej Fodor, 8.roč., 3.miesto neudelené 
Prví dvaja postúpili do obvodného kola 
v Poltári, kde sa v silnej konkurencii umiestnila 
len Karolína Albertová a vo svojej kategórii 
obsadila 3. miesto. 
 

V športových súťažiach žiaci obstáli naši žiaci 
nasledovne: 
Obvodné kolo v cezpoľnom behu, Poltár – 
3.miesto 
„O pohár riaditeľa SPŠS O. Winklera, 
Lučenec – 4.miesto 
Obvodné kolo v malom futbale mladších 
žiakov, Poltár – 3.miesto 
Obvodné kolo v malom futbale najmladších 
žiakov, Poltár – 2.miesto 
Coca cola cup- veľký futbal, Lovinobaňa – 
2.miesto. 
 

Úspešní boli nielen žiaci, ale aj ich 
pedagógovia, ktorí na 3. ročníku 
volejbalového turnaja školských pracovníkov „ 
O pohár riaditeľa školy“ v Cinobani obsadili 
v konkurencii siedmich škôl 2. miesto. 
Radomír Berky bol vyhlásený za najlepšieho 
hráča turnaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vianoce sú najmä pre deti najkrajšie a 
najčarovnejšie sviatky v roku. Detská duša je 
plná očakávaní a prianí, čo by chceli nájsť pod 
vianočným stromčekom. Vianoce majú svoje 
čaro najmä vďaka deťom, práve tie vytvárajú 
tú najčarovnejšiu atmosféru. Keď vyrastú, 
trošku sa to čaro vytratí aj z našich 
domácností. Aj naše detičky z materskej školy 
sa už intenzívne chystajú na Vianoce, 
snažíme sa deťom priblížiť aj tradície Vianoc 
počas celého Adventu. Naši najmenší už 
očakávajú, práve sme zapálili prvú sviečku na 
adventnom venci, s pekným programom, 
očakávame príchod Mikuláša, upiekli sme si 
na vianočnú besiedku sladké medovníčky. 
Nezaháľala ani tvorivosť detičiek, pani 
učiteliek a ich rodičov, na tvorivých dielňach 
sme vytvorili mnoho krásnych vianočných 
dekorácií. 
Všetky deti želajú občanom obce Cinobaňa 
krásne prežitie Vianoc a splnenie tých 
najtajnejších túžob a prianí. 
 

Zuzana Hadbavná 

 

V TV Cinke tam je sranda, 

nie sme žiadna drzá banda.  

Stránku školy navštívte a 

v i a c  s a  o  n á s  d o z v i e t e .  

 

V našej škole funguje od septembra 
školská televízia, ktorú sme nazvali TV 
Cinka. Zabudnite na chvíľu na stres z 
každodenného života a vráťte sa do 
školských lavíc, spomínajúc na krásne 
chvíle, ktoré ste prežili ako žiaci. Ak 
chcete o nás vedieť viac, navštívte 
stránku našej školy a pozrite si naše prvé 
reportáže.  
 

Foto: archív ZŠ 

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

Dňa 8.9.2013 v Kultúrnom dome v Cinobani sa konalo kultúrne vystúpenie pod 
názvom  „Ukáž, čo vieš“. Toto vystúpenie organizovali ZO Slov. zväzu protifašistických 
bojovníkov a ZO Slov. zväzu zdravotne postihnutých Cinobaňa. Stretnutie pre potešenie srdca 
a duše našich obyvateľov bolo chystané a dobre propagované s láskou zo strany jeho 
usporiadateľov.  

Na pódiu sa vystriedali účastníci mladí, starší, naši žiaci, ktorí sa prezentovali 
prózou, poéziou, tancom, spevom i hrou na rôznych hudobných nástrojoch. Spoločenským 
tancom nás potešil mladý pán Dominik Kubaník s partnerkou. Účastníčkami vystúpenia boli 
i staré dámy. Pani Emília Halajová 90 rokov a pani Anna Sujová skoro 90-ročná, ktoré sa 
prezentovali ručnými prácami. Tie boli aj vystavené. Pri ich životnom jubileu sme im ako 
členkám obidvoch organizácií zagratulovali a odovzdali krásne kytice. Ako hosť na tomto 
kultúrnom podujatí vystúpil i pán Tibor Kobliček, náš známy folklorista a výrobca hudobných 
nástrojov. Program uvádzala pani Lýdia Lauková, ktorá o každom účastníkovi a jeho záľubách 
povedala pár milých slov. Tejto úlohy sa ujala a predviedla ju vynikajúco ako dobrá 
moderátorka, ktorá si všetko sama režírovala.  
Na tomto podujatí bolo poďakované i našim sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia asi 
nekonala. Diváci, ktorí sa tohto vystúpenia zúčastnili, iste si domov odniesli dobré spomien- 
 
 
 

Tak... a prehupli sme sa do ďalšieho ročníka 
programu Zelená škola, kde budeme plniť 
úlohy, ktoré by mali  (a dúfajme, že aj budú) 
smerovať k novému certifikátu na obdobie  
ďalších dvoch rokov. 
      Tak teda, čo sme už stihli urobiť a čo nás 
ešte čaká? Stihli sme sa zúčastniť úvodného 
seminára programu Zelená škola vo Zvolene, 
kde sme boli oboznámení s novinkami OZ 
Živica, zúčastnili sme sa spolu so žiakmi školy  
kurzu „Tajný život mobilu“, ktorým sme sa 
zaradili medzi školy, ktoré budú pracovať na 
projekte s rovnakým názvom. Pre žiakov to 
znamená množstvo práce a prípravu akcií pre 
spolužiakov. 
     Pokračujeme v zabehnutých aktivitách – 
„Separáčikovia v škole“ a „Hliadky čistoty tried“. 
Plníme úlohy Environmentálneho akčného 
plánu školy s témou „Odpad“. Vytvorili sme 
v triedach a v priestoroch školy nádoby na 
separáciu bioodpadu, máme nové 
kompostovisko. Vďaka p. učiteľovi PaedDr. 
Rojíkovi máme nové označenia stromčekov 
v arboréte, a tiež nové tabuľky označujúce 
rozdelenie povinností na úseky pre jednotlivé 
triedy v areáli školy.  
    A máme aj nové projekty! Jedným z nich je 
úspešne vypracovaný a schválený projekt 
v nadácii Orange „Školy pre budúcnosť“ pod 
názvom „Zo života bezbúdovcov“, ktorý 
vypracovali žiaci pod vedením p. učiteľky Mgr. 
Zuzany Dankovej. V rámci projektu  sa budú 
žiaci venovať environmentálnej výchove a 
ochrane zvierat v spolupráci s útulkom 
v Lučenci. Chceme  týmito  aktivitami vyjadriť 
spolupatričnosť k zvieratám, a zároveň 
poukázať na to, ako sa dá virtuálny priestor 
využívať na prospešné záležitosti, napr. ako 
môže technika (kamera, fotografia, internet) 
osožiť človeku, a zároveň aj opusteným 
zvieratkám.  
    Naším cieľom je zapojiť do našich „zelených“ 
aktivít aj rodičov a širšiu verejnosť, pretože 
prostredie, v ktorom žijeme, je životným 
prostredím nás všetkých.  
 

PaedDr. Ľubica Machavová, koordinátorka 
projektu Zelená škola 

 

ky, veď videli a počuli z každého „rožka troška“. Musíme však konštatovať, že zo strany našich obyvateľov bola slabá účasť. Čomu to pripisovať?  
Nezáujmu zo strany občanov o činnosť týchto organizácií? Vysokému vstupnému 1,50 a 0,50 €? Alebo krásnemu počasiu, ktoré bolo tú sobotu ako 
stvorené na jesenné práce?  Kto však chcel prísť, prišiel, lebo si chcel nájsť ten čas.  

Ďakujem všetkým divákom, účinkujúcim, ako i organizátorom, a hlavne sponzorom. Účinkujúci si ako spomienku na svoje vystúpenie 
odniesli krásne zhotovenú pozvánku, ktorá bola zároveň poďakovaním za vystúpenie.  

Za ZO SZPB a ZO SZZP Darina Belovová  

 

Prvý zápas: Simonka chce zdravšie žiť 
 

Keďže sa blížia Vianoce, čas, 
kedy si každý z nás dopraje viac koláčikov 
ako je zdravé a jedlo sa stáva hlavným 
programom niekoľkodňových sviatkov, bola 
som pevne rozhodnutá postaviť sa 
zväčšovaniu svojej konfekčnej veľkosti. 
Trochu zvráteným spôsobom. Teraz 
schudnem, aby som potom mohla nabrať 
 Ale aj na stresy v škole vraj zaberá 
najlepšie šport, a tak som sa rozhodla 
začať. Od zajtra. Od pozajtra.  Od 
napozajtra.  

Nakoniec som začala zháňať 
možnosť športového vyžitia v Revúcej, 
keďže tu trávim pracovné dni. Plánovala 
som navštevovať aerobik, zumbu alebo 
pilates, čokoľvek, čo by sa mohlo od 
veľkého mesta očakávať. Nanešťastie som 
zistila, že okrem športových tímov tu nič 
také nenájdem, resp. sa o tom nemám 
odkiaľ dozvedieť. Na vývesných tabuliach 
som našla jedine oznam o tréningu karate, 
ale už som premeškala prihlasovací termín. 
Vtedy som si  uvedomila, že som mohla 
zostať doma. Aj keď nie sme veľké mesto, 
minimálne o „amatérske“ športové vyžitie, 
nie je núdza. Aerobik, florbal, či po novom 
aj  joga. A to všetko za symbolický 
poplatok.  

Výsledok prvého zápasu je teda 
jednoznačný. Aj vďaka aktívnym ľuďom sa 
u nás nestane, že by ste sa pred 
Vianocami alebo po nich nedostali do 
formy. A môžete si vybrať z naozaj pestrej 
škály aktivít.  

 

Druhý zápas:   Pie tny  ak t  
 

11.11 2013 – Deň padlých veteránov. Aj 
v Revúcej sa pri tejto príležitosti mala 
konať pietna spomienka na Mestskom 
cintoríne. Ako recitátorka som sa jej 
zúčastnila aj ja. Nedalo mi to a podvedome 
som všetko porovnávala s organizáciou 
spomienkových slávností v Cinobani. Či už 
k príležitosti oslobodenia obce alebo 
výročia SNP. A prečo to vlastne 
spomínam? Pretože zážitok z pietnej 
spomienky v Revúcej ma dosť sklamal, 
odradil a nedá mi to verejne nespomenúť. 
Možno je chyba aj vo mne, že som si 
u nás, v Cinobani, zvykla na akýsi  
„štandard“. Tichú atmosféru, prítomnosť 
štátnych symbolov, či „za srdce 
chytajúcich“ príhovorov,  ktoré vo mne 
vyvolávali presne tie pocity, aké by 
spomienkové slávnosti vyvolávať mali.  
V Revúcej som sa, žiaľ, ničoho z toho 
nedočkala. Či to zapríčinil neskorý príchod 
p. primátorky, silný vietor, ktorý odfukoval 
kvetiny, ktoré sa museli doslova naháňať 
po cintoríne alebo neúctivé chovanie 
prítomných, ktorí si uprostred 
spomienkovej slávnosti a pri kladení kvetín 
na hroby padlých vojakov, gratulovali 
k výhre vo voľbách, netuším.  

Viem ale, že chcem poďakovať 
všetkým, ktorí tieto pietne akty organizujú 
u nás, že nedopustia, aby takto dopadli 
a že si uvedomujú, že ide hlavne 
o prejavenie úcty padlým, ktorá by sa mala 
niesť v tichu prítomných, v ich myšlienkach 
a konaní.     

 

Simona Albertová 

 

Foto: Ing. Mária 
Švikruhová 

Záver:  Cinobaňa  –  Revúca 2:0  
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Alžbeta Kováčová, 

Alexander Čonka, Štefan 

Gonos, Mária Breznická, 
Valéria Zoková, Ján Čomaj, 

Emília Danišová, Darina 

Studená  
  

Česť  ich  svet le j  pamiatke.  

 

V mesiacoch  november a december sa dožívajú 
životných jubileí 

 

 Paula TURICOVÁ  (Kat.Huta) 

 Zoltán STUDENÝ  (Cinobaňa) 

 Katarína SALAJOVÁ (Cinobaňa) 

 Gejza PRECNER  (Cinobaňa) 

 Mária KORIMOVÁ (Cinobaňa) 

 Ľubomír ANDRÁŠIK (Kat.Huta) 

 Ružena URDOVÁ  (Cinobaňa) 

 Veronika KUDRÁČOVÁ (Kat. Huta) 

 Antónia TAZBERÍKOVÁ (Maša) 

 Mária KOVÁČIKOVÁ  (Kat.Huta) 

 Zuzana LEŠKOVÁ  (Kat. Huta) 

 Helena GREXOVÁ   (Turičky) 
 

 

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

 

 

 
 
 

 
 

Karin Hašková, Sandra 

Oláhová Lucia Lorková, 

Silvia Káková  

 

Nasledujúce čís lo  Cinobanského 

občasníka vy jde  na pre lome mes iacov  

j a n u á r  a  f e b r u á r  2 0 1 4 .  
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 :  

Uzávierka čísla X/1 je do  15.januára. 

Služby Božie v Evanjelickom augsburského vyznania chráme Božom 
v Cinobani počas vianočných sviatkov budú odbavené nasledovne: 
24.12.2013 – Štedrý večer o 17.00 hod. 
25.12.2013 – 1.slávnosť Vianočná o 10.00 hod. 
26.12.2013 – 2.slávnosť Vianočná o 10.00 hod. a v rámci Služieb Božích bude 
prislúžená Sviatosť večere Pánovej 
31.12.2013 – Starý rok – Silvester o 17.00 hod. 
1.1.2014 – Novoročné služby Božie o 10.00 hod. 
 

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

19.12.2013 – Návšteva chorých s vyslúžením sviatostí  
21.12.2013 – 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.  
22.12.2013 – Adventná nedeľa – Kat. Huta – 8.30 hod., Cinobaňa – 11.00 hod. 
24.12.2013 – Štedrý deň - Svätá omša – Katarínska Huta – 8.00 hod 

Polnočná svätá omša   – Katarínska Huta – 24.00 hod.  

25.12.2013 – Narodenie Pána – Cinobaňa – 8.30 hod., Kat. Huta – 11.00 hod.  
29.12.2013 – Svätej rodiny – Katarínska Huta - 8.30 hod., Cinobaňa -11.00 hod.   
31.12.2013 – Silvester – Katarínska Huta – 16.00 hod. 

1.1.2014 – Nový rok  – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky –  
Cinobaňa – 8.30 hod., Katarínska Huta 11.00 hod.  
2.1.2014 – posviacka domov – od 9.00 hod - Maša, Kat. Huta, Hrnčiarky  
3.1.2014 – posviacka domov – od 9.00 hod. -  Cinobaňa, Turičky 
5.1.2014 – nedeľa po narodení Pána – Kat. Huta 8.30 hod. Cinobaňa 11.00 hod. 
6.1.2014 – Zjavenie Pána - Traja králi – Kat. Huta - 8.30 hod., Cinobaňa -11.00 hod.  
 

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

24.12.2013 – Štedrovečerné služby Božie – o 16.00 hod. 
25.12.2013 – Narodenie Krista Pána – o 8.30 hod. 
31.12.2013 – Starý rok –  o 16.00 hod. 
1.1.2014 – Nový rok – o 8.30 hod. 
(Prípadná zmena termínov bude vopred ohlásená v kostole.) 
 

 

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  

 

PPoožž eehhnn aann éé   vv ii aa nn oo čč nn éé   
ssvv ii aa ttkkyy   aa   šš ťťaass tt nnýý   
      nnoovv ýý   rr ookk     vv šš ee ttkk ýý mm        

            ľľ uuďď oo mm  ddoo bbrr ee jj   vvôô ll ee !!   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 

Ani sme sa nenazdali, a na dvere nám klope už 7.ročník turistickej akcie 

Cinobanský bludár . Tohto roku bude mať netradičný termín - 

28.december. Nakoľko to bude sobota, verím, že našu pozvánku prijme 
ešte väčší počet záujemcov o prechádzku krásnou zimnou prírodou, ako 
tomu bolo doteraz. 
 

Pripravené sú tri tradičné trasy: Cinobaňa - Hrnčiarky cez Šutovu Jamu, 
Hrnčiarky - Cinobaňa cez Striebornú alebo obidve trasy spolu.  
Pre záujemcov bude pripravený odvoz z Cinobane, či Katarínskej Huty 
na Hrnčiarky alebo opačným smerom. Taktiež bude pripravené malé 
občerstvenie a účastnícke listy. Bližšie informácie o akcii budú včas 
oznámené obecným rozhlasom, na Internetovej stránke obce, alebo 
telefonicky na čísle 0907.351281. 
 

n a  n á m e s t í  v  C i n o b a n i !  


