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Opäť je tu október – Mesiac úcty k starším. A s ním 
príležitosť zamyslieť sa nad dôvodom tejto úcty – predovšetkým nad ich 
životným dielom, ktoré vidíme všade okolo seba. A potom sa pristaviť 
i pri špecifikách súčasného života tejto časti našej populácie. 

Seniori majú zväčša za sebou rušný život plný 
spoločenských i osobných zmien. Stačí zalistovať si v dejinách 
Slovenska za posledné desaťročia. Generácie dnešných starých 
rodičov sa museli so všeličím popasovať, všeličo preskákať, a teraz sa 
to mnohým z nich pripomína zdravotnými ťažkosťami. Čo je však 
horšie, len máloktorí majú pocit, že ich dlhoročné pracovné vypätie im 
na staré kolená prinieslo dostatočne sladké ovocie.  

Prečo o tom píšem? Bol by som rád, keby si mladší a mladí 
z času na čas uvedomili, že seniorom patrí nielen úcta, ale najmä 
pomoc pri vytváraní primeraných životných podmienok. Nemám na 
mysli len materiálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť. Skôr to 
nehmotné, duchovné, na čom záleží ešte viac – predovšetkým lásku 
a podporu rodiny, živé spoločenské a priateľské vzťahy v okruhu 
rovesníkov, podporovanie ich úsilia byť ešte ľuďom užitočný. Možnosti 
zmysluplného trávenia voľného času sú priam podmienkou psychickej 
rovnováhy a pohody.  

Rad spomenutých potrieb napĺňajú naše obecné kultúrno-
spoločenské organizácie, a tie cinobanské patria k najlepším v regióne 
Novohrad. Nie je to len zásluhou ich vedúcich funkcionárok, ktoré neraz 
pracujú (organizujú) na úkor vlastného voľného času, ale aj vedenia 
a poslancov samosprávy, ktorí každoročne odsúhlasia aj určitú 
finančnú dotáciu na ich činnosť, ako aj vás, čo zasadnutia týchto 
organizácií pravidelne navštevujete a vytvárate v nich počas rôznych 
podujatí dobrú atmosféru. Priaznivo sa v nich prejavuje, prirodzene, aj 
starostlivosť našich terénnych soc. pracovníkov pod vedením pána 
Mgr. Petra Katonu.  
Vedenie obce v osobe starostu pána Jozefa Melichera a poslanci 
využívajú aj iné možnosti, ako skvalitniť život seniorov. Napríklad boli 
obnovené všetky miestnosti obecného úradu vrátane obradných 
miestností, ktoré slúžia hlavne nám – občanom, pri rôznych kultúrno-
spoločenských podujatiach.  

Ťažko vyjadriť slovami vďaku za všetko, čo ste, vážení 
spoluseniori vo svojom živote pozitívne vykonali. Máte vedomie dobre 
vykonanej práce v prospech našej obecnej spoločnosti, pre ktorú ste žili 
a žijete, pre ktorú ste v práci nepoznali únavu, čo ste celým svojím 
doterajším životom dokázali. Prijmite od nás slová uznania, úcty 
a vďaky spolu s ubezpečením, že vaše myšlienky, návrhy 
a pripomienky, plynúce z bohatých životných a pracovných skúseností, 
padnú vždy na úrodnú pôdu. Prosíme vás, aby ste i naďalej venovali 
svoju vzácnu pozornosť verejným záležitostiam a podľa svojich 
možností pomáhali v práci kultúrno-spoločenských organizácií. 

Skutočne úprimne vám želáme dobré zdravie, veľa síl do 
ďalšej činnosti, ktorej sa budete venovať, spokojný odpočinok, dobrú 
pohodu v rodine a veľa radostí zo svojich najdrahších – z detí a vnúčat. 
 

Jozef Varga a redakčná rada Občasníka    
 

PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN 

 

Foto:  Michal Garaj 

 

Oslavy 70. výročia SNP 
 

Prvý školský deň                          Foto:  Mgr. Zuzana  Danková 

 
 

Rokmi pozbierané zrnká 
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO sa dňa 10.9.2014 

na svojom zasadnutí okrem iného zaoberalo: 

- schválením certifikovaných prvkov pre detské 

ihrisko v Cinobani v hodnote cca 3000,00 € bez DPH 

- návrhom výzvy pre občanov IBV v Cinobani 
na odstránenie drevín a deratizáciou Sídliska v 
Cinobani proti potkanom 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OO BB EE CC NN ÝÝ   ÚÚ RR AA DD   II NN FF OO RR MM UU JJ EE   

Obec Cinobaňa Uznesením č. 6/2014 z 10.9.2014 
oznamuje občanom obce, že v súčasnosti 
prebieha verejné obstarávanie na stavbu: Oprava 
miestnych komunikácii v obci Cinobaňa, ktorá 
sa bude realizovať na nasledovných 
komunikáciách: Lúčna ulica, Poľná ulica, Kvetná 
ulica, Strieborná ulica, časť  Banskej ulice pred 
rodinným domom  č. 52/62. 
 

Ide o rekonštrukciu miestnych komunikácií 
v rozsahu obnovy obrusnej vrstvy vozovky 
pokládkou  nového živičného krytu, úpravy 
poškodených obrubníkov, úpravy jestvujúcich 
vpustí, šácht a krycích hrncov vodovodných 
armatúr. 
Celá stavba by sa mala realizovať v priebehu 
októbra (zač. novembra) 2014. 
Rekonštrukcia týchto komunikácií si vyžaduje 
úpravy v zelených pásoch,  preto ž i a d a m e  
všetkých občanov, ktorí na o b e c n o m  
p o z e m k u  v zelenom páse pred svojimi 
rodinnými domami vysadili  dreviny (kry) , aby 
tieto o d s t r á n i l i  v termíne do k o n c a  
o k t ó b r a , nakoľko spoločnosť, ktorá nám bude 
zabezpečovať opravu týchto komunikácii, 
neposkytne obci záručné podmienky. 
Obec Cinobaňa bude v ďalšom vegetačnom 
období zabezpečovať výsadbu takej skladby 
rastlín, ktoré nenarušia vozovku. 

Ing. Lívia Bračoková,  
Investičná výstavba a životné prostredie 

 

 

Miestna volebná komisia v CINOBANI podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e , že 
pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 
 

1. Štefan Dóža, 55 r., stavbyvedúci, Cinobaňa, Banská ulica 101/76, Strana maďarskej 
komunity – Magyar Közösség Pártja  
2. Jozef Melicher, 46 r., strojný zámočník, Cinobaňa, Potočná ulica 172/7, nezávislý 
kandidát 
3. Igor Poliačik, 51 r., technický manažér, Cinobaňa, Katarínska Huta 39, SMER – 
sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska 
4. Mária Sivoková, 48 r., účtovníčka, Cinobaňa, Hlavná ulica 194/153, nezávislá 
kandidátka 
 

Miestna volebná komisia v Cinobani podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e , že 
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: 
 

 1. Ján Antal, 59 r., živnostník, Cinobaňa, Sídlisko 104/7, SMER – sociálna 
demokracia 
 2. Miroslav Bálint, Bc., 25 r., študent, Cinobaňa, Potočná ulica 163/14, nezávislý 
kandidát 
 3. Dušan Belko, 37 r., konateľ, Cinobaňa, Poľná ulica 62/1, NOVÁ DEMOKRACIA 
 4. Július Berky, 47 r., robotník, Cinobaňa, Katarínska Huta 14,  99% - občiansky hlas 
 5. Michal Berky, 39 r., nezamestnaný, Cinobaňa, Banská ulica 122/3, Slovenská 
národná strana 
 6. Daniel Cibuľa, 37 r., nezamestnaný, Cinobaňa, Banská ulica 122/31, nezávislý 
kandidát 
 7. Igor Čomaj, Ing., 50 r., strojný inžinier, Cinobaňa, Banská ulica 89/70, 
Komunistická strana Slovenska 
 8. Michal Garaj, 31 r., vedúci výroby, Cinobaňa, Maša 52, nezávislý kandidát 
 9. Anna Garajová, 51 r., ekonómka, Cinobaňa, Turičky 42, SMER – sociálna 
demokracia 
10. Roman Gombala, 35 r., nezamestnaný, Cinobaňa, Hrnčiarky 112, SMER – 
sociálna demokracia 
11. Zuzana Hadbavná, 43 r., učiteľka MŠ, Cinobaňa, Lúčna ulica 59/10, Slovenská 
demokratická a kresťanská strana – Demokratická strana  
12. Andrea Hrončeková, Ing., 28 r., pedagogická asistentka, Cinobaňa, Katarínska 
Huta 37, STRANA SMER – sociálna demokracia 
13. Milan Káka, ml., 32 r., špeditér, Cinobaňa, Maša 9, nezávislý kandidát 
14. Dušan Kiapeš, 55 r., prevádzkový plynovod.montér, Cinobaňa, Turičky 72, 
Slovenská demokratická a kresťanská strana – Demokratická strana  
15. Anna Kokošová, 57 r., invalidná dôchodkyňa, Cinobaňa, Banská ulica 101/76, 
STRANA SMER – sociálna demokracia 
16. Oľga Kováčová, 32 r., asistentka učiteľa, Cinobaňa, Banská ulica 121/35, 
Slovenská národná strana 
17. Ondrej Kožiak, 54 r., živnostník, Cinobaňa, Hlavná ulica 251/101, PRÁVO A 
SPRAVODLIVOSŤ 
18. Rudolf  Nemec, 59 r., vodič VZV, Cinobaňa, Sídlisko 104/3, Slovenská národná 
strana 
19. Igor Poliačik, 51 r., technický manažer, Cinobaňa, Katarínska Huta 39, SMER – 
sociálna demokracia 
20. Miroslav Segeč, 43 r., SZČO, Cinobaňa, Katarínska Huta 22, Komunistická strana 
Slovenska 
21. Mária Sivoková, 48 r., účtovníčka, Cinobaňa, Hlavná ulica 194/153, nezávislá 
kandidátka 
22. Michal Šárkan, 51 r., strojný zámočník, Cinobaňa, Katarínska Huta 46, SMER – 
sociálna demokracia 
23. Mária Švikruhová, Ing., 61 r., dôchodkyňa, Cinobaňa, Mlynská ulica 235/44, 
Slovenská národná strana 
24. Ivan Zoka, 48 r., mechanizátor, Cinobaňa, Mlynská ulica 216/6, Strana moderného 
Slovenska 

 

15. november  

2014  

 
      v Cinobani,  

Katarínskej Hute a Turičkách  

od 7.00 do 20.00 hod. 

V obci máme stále dvere zubnej ambulancie 
zatvorené. Niektorí pacienti už mali to šťastie a našli si 
iného v Lučenci alebo v blízkych mestách v okolí. Sú 
však pacienti, ktorí ešte svojho zubného lekára stále 
nemajú, a aj napriek snahe sa im nedarí nájsť si ho. 
Veľa občanov sa sťažuje, že oslovení lekári ich 
nechcú alebo nemôžu zobrať, že ich nanajvýš ošetria 
iba pri bolestivých prípadoch, ale ako pacientov ich 
nevezmú. Je to však problém, nakoľko každý pacient 
by mal mať raz do roka preventívnu prehliadku a deti 
dokonca dvakrát. Čo má robiť pacient, ktorý chce ísť 
na preventívnu prehliadku, ale nemá mu ju kto urobiť? 
A sú pacienti v tomto prípade povinní platiť si plnú 
sumu zákroku, keď nie je ich chybou, že "preventívku" 
v tomto roku mať nebudú? 
 

Zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore 
stomatológia v obci Cinobaňa by podľa našich 
predbežných informácií mal zabezpečovať ešte 
v tomto roku nový poskytovateľ. Predpokladaný termín 
začatia prevádzkovania zubnej ambulancie 
 v Cinobani  je november, december 2014. 
Preventívne prehliadky novým poskytovateľom by mali 
byť pacientom vykonané do konca roka, v tom prípade 
pacient spĺňa podmienku úhrady zdravotnej 
starostlivosti pre rok 2015.      

PhDr. Katarína Luptáková, vedúca oddelenia 
sociálnych služieb a zdravotníctva BB SK 
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podoby. Aj keď na prvýkrát dielo 
celkom nedokončili pre nedostatok 
materiálu a krátkosť času, urobili 
pekný kus práce. Po necelom týždni 
bol doplnený materiál a ďalšia skupina 
bola znovu na Striebornej a prístrešok 
4.septembra dokončili.   

Prístrešok je „na prízemí“ 
vybavený stolmi a lavicami a „na 
poschodí“ pod strechou poskytuje 
priestor pre núdzový nocľah pre asi 6 
ľudí.  
Zostáva len veriť, že bude dlho slúžiť 
svojmu účelu a nebude terčom 
vandalov. Súčasne prosím užívateľov 
prístrešku o zachovávanie poriadku 
(smeti si odnášajte domov) 
a o dodržiavanie protipožiarnych 
opatrení pri zakladaní ohňa a pri jeho 
opustení.  

Rád by som sa poďakoval 
za všetkých turistov a užívateľov 
prístrešku všetkým, ktorí majú na jeho 
postavení zásluhu. Sú to v prvom rade 
starosta obce Cinobaňa Jozef 
Melicher (organizačná a finančná časť 
stavby), Urbárske, komposesorátne 
a pasienkové pozemkové 
spoločenstvo Cinobaňa (drevo na 
stavbu a súhlas s umiestnením 
prístrešku na ich pozemku), Ján 
Mondek z Turíčiek za zhotovenie 
a následnú montáž na Striebornej, 
Pavol Haranza za vývoz prístrešku na 
Striebornú a pracovníci 
verejnoprospešných prác Jaroslav 
Paprnák, Juraj Klimo, Stanislav Berky, 
Jozef Berky, Ján Benčo, Marián Kuvik, 
Ivan Pančík, Marián Oláh a Jaroslav 
Oláh za realizáciu stavby. 

Aj keď ešte síce bude treba 
urobiť menšie úpravy okolia a ošetriť 
drevenú konštrukciu, už prví 
návštevníci Striebornej od výstavby 
píšu slová chvály do vrcholovej knihy. 
Záverom zacitujem aspoň jeden: 
„Vďaka chlapi - perfektný nápad a tiež 
robota !!!“ 

Julo Jarábek 

 

Pred rokom (Cinobanský 
občasník 2/2013, pozn. redakcie) sme 
zverejnili list pána Šarkana, v ktorom 
ma osobne vyzýval k vybudovaniu 
rozhľadne na Striebornej. Posledné 
roky pred svojou smrťou sa pravidelne 
zúčastňoval organizovaných výstupov 
na tento kopec a bol nadšený 
množstvom turistov, ktorí sa tam 
schádzali. Úmyselne som vtedy na 
jeho výzvu nereagoval. Už v tej dobe 
som mal ponuku na jej výstavbu od 
poľovníckeho združenia. Pre inšpiráciu 
sme boli pozrieť rozhľadňu na 
Jasenine. Jednoznačne sme sa zhodli 
v názore, že výstavba rozhľadne nie je 
jednoduchá záležitosť. A jej 
umiestnenie na Striebornej by 
vyžadovalo mohutnú stavbu, aby 
presahovala vrcholce statných bukov. 

Vstúpil som teda do 
jednania so starostom obce Jozefom 
Melicherom o náhradnom riešení. 
Dohodli sme sa na vybudovaní 
prístrešku pre návštevníkov 
Striebornej, ktorý by bol vybavený 
stolom a lavicami a súčasne poskytol 
ochranu pred nečasom. Nebolo to 
jednoduché, pretože išlo o pozemok 
cinobanského urbárskeho združenia 
a bol potrebný ich súhlas so stavbou. 
Vďaka ich pochopeniu a ústretovosti 
sa to nakoniec podarilo a dokonca 
poskytli obci aj drevo na jeho 
výstavbu. 

Koncom augusta pán Ján 
Mondek z Turíčiek zhotovil prístrešok 
doma, označil jednotlivé diely 
a rozobral ho. Takto pripravený 
prístrešok vyviezli „vétrieskou“ na 
Striebornú. Spolu 
s verejnoprospešnými pracovníkmi 
obce ho úspešne zložili tesne pod 
vrcholom. Celý náklad sa potom musel 
v rukách preniesť na vybrané miesto. 
Potrebné náradie a pracovníkov 
vyviezol na svojom „džípe“ Juraj 
Klimo. A potom nastala zložitá montáž 
pripravených hrád do konečnej  

 

Obec Cinobaňa spolu s obecným zastupiteľstvom sa od 
začiatku tohto volebného obdobia snažia o vyriešenie problému 
dobudovania  kanalizácie v obci a v jej častiach Turíčky  a Katarínska 
Huta.  
Tejto téme bolo venovaných mnoho sedení, stretnutí a rozhodnutí. 
Starosta obce, stavebná komisia ako aj poslanci obecného 
zastupiteľstva sa zhodli na najvhodnejšej alternatíve tak  pre 
občanov, ako aj pre životné prostredie – tlakovej kanalizácii. Pri 
svojom rozhodovaní brali do úvahy hlavne členitosť terénu, možnosť 
realizácie stavby po verejných komunikáciách a nie po súkromných 
pozemkoch, tiež bol zohľadnený fakt čo najvýhodnejšieho pripojenia 
producentov odpadových vôd k vetvám kanalizácie a uzavretosť 
systému, čím by sa odstránil problém  prenikania balastných vôd 
a rozmnožovania hlodavcov. 

Tento návrh bol väčšinou obyvateľov prijatý kladne, no na 
druhej strane skupina obyvateľov vystúpila proti návrhu spísaním 
petície.  

Na stretnutiach obecného zastupiteľstva s oponentmi 
návrhu – občanmi, ktorí Petíciou protestovali proti tlakovej kanalizácii, 
v snahe o prijatie vyhovujúcejšieho riešenia obecnej kanalizácie, bolo 
týmito občanmi deklarované, že dajú súhlas k tomu, aby ich 
súkromnými pozemkami viedla gravitačná kanalizácia. 

Prehodnotením udalostí stavebná komisia  dala  
odporúčanie pre obecné zastupiteľstvo realizovať kanalizáciu 
kombináciou tlakovej a gravitačnej. Vzhľadom na to, že vypracovanie 
nového projektu pre gravitačnú kanalizáciu by stálo nemalé finančné 
prostriedky, obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že sa použije  projekt 
gravitačnej kanalizácie z roku 2009, ktorý vypracovala spoločnosť IKF 
Service Poprad  s.r.o. projektantom Ing. Soporským s potrebnými 
korekciami.  

Obyvateľom, cez pozemky ktorých má podľa projektu 
prechádzať gravitačná kanalizácia,  
boli zaslané návratky k udeleniu písomného súhlasu na uloženie 
inžinierskych sietí. Ide o 18 súkromných pozemkov. Iba traja 
z oslovených občanov dali písomný súhlas s vedením kanalizácie cez 
svoje súkromné pozemky. 

Spýtajme sa sami seba, čo vlastne chceme?  Každý niečo 
iné. Jeden chce pre druhého niečo urobiť, iný sa zase nevie obetovať 
ani pre svojich najbližších. Jeden chce byť populárny, iný zase 
obetuje svoje sily, energiu pre iných. Niekto pozerá dopredu, iný 
odmieta akýkoľvek pokrok. 
Voľakedy sme v našich potokoch chytali raky a mamy sa nebáli, keď 
sme sa celé leto v potoku kúpali. Kto z nás si dnes pustí dieťa, vnúča 
okúpať sa do nášho potoka? Nikto. Nie preto, že by bol v ňom dravý 
prúd, ale preto, že si naše potoky všetci svorne znečisťujeme. Hlavne 
že nás to „nič“ nestojí. Čo vlastne chceme?                   
 

Dušan Kiapeš, 
predseda stavebnej komisie pri OZ v Cinobani 

 

   

CHYBA: V Cinobanskom občasníku č.4/2014 v článku „Hospodárenie 

obce“ sme nedopatrením zverejnili chybný údaj. V oblasti bezpečnosti 

bola za kamerový systém inštalovaný v našej obci zaplatená suma 

2317,00 €. Pri prepise sme pridali jednu nulu, čo značne mení celkovú 

hodnotu. Za nezrovnalosť sa ospravedlňujeme!                     Redakcia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AKTIVAČNÍ PRACOVNÍCI SA ZA UPLYNULÉ 

OBDOBIE PODIEĽALI NA :  
 

- maľovanie kancelárií na obecnom úrade 
- vymaľovanie, oprava a modernizácia sobášnej siene na ob. úrade 
- pokládka zámkovej dlažby pri dome smútku a natieranie vonkajšej 
fasády 
- nové oplotenie cintorína v Cinobani a jeho terénne úpravy 
- „šintovanie“ trávy popri miestnych komunikáciách v obci  
- kosenie verejných priestranstiev, hrabanie, odnášanie trávy  
- pomocné práce  a výkopové práce pri Rímskokatolíckom kostole na 
Sídlisku v Cinobani a Kat. Hute  
- terénne úpravy a pomoc pri Evanjelickom kostole v Cinobani a 
v Turičkách  
 

Na základe viacnásobných intervencií zo strany Obce Cinobaňa sa uskutočnilo 
dňa 3.9 2014 sa na Obecnom úrade v Cinobani stretnutie ohľadne výrubu 
drevín, ktorého sa zúčastnili zástupcovia obce Točnica, Cinobaňa, Urbársky 
spolok Točnica a RSC BB.  
Na stretnutí bolo predložené povolenie na výrub drevín cestnej zelene  na 
cestnom pomocnom pozemku ciest II. a III. triedy  po obidvoch stranách cesty 
v smere Točnica - Ozdín a Cinobaňa - Katarínska Huta. S realizáciou sa už 
začalo  s plánovaným ukončením do konca roka 2017. 

 

Foto: Julo Jarábek 
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Napriek nestálemu počasiu sa tam zišlo cez sto účastníkov 
z okolitých obcí.  Svoje , aj keď malé, zastúpenie mala aj obec 
Cinobaňa. Je smutné, že z najväčšej obce Hornohradu tam 
bolo iba 6 zástupcov.  
Ráno sme sa dostavili do Hradišťa, odkiaľ nasledoval presun 
účastníkov do Krnej. Skromný, ale o to zábavnejší. Na 
staručkej Prage V3S, z ktorej sme cez deravú podlahu 
sledovali vozovku. Počas presunu sa strhol prudký lejak 
a všetci na korbe sme premokli do nitky. V Krnej nás už čakali 
ďalší „tuláci“. Asi po 10 minútach dážď ustal a my sme vyrazili 
do kopcov. Po necelých dvoch hodinách sme dorazili na vrchol 
Jaseniny (995 m.n.m.). Už z diaľky sme počuli vyhrávať 
heligónku.  
Obce Krná aj Ďubákovo pripravili pre účastníkov akcie dva 
kotle guľášu. Jeden lepší ako druhý. Pre záujemcov sa 
čapovalo pivo, hrial (či skôr dymil) ohník. Postretali sa tam starí 
známi, diskusie nemali konca. Starosta Málinca Igor Čepko na 
vrchole privítal účastníkov výstupu a položením kytice 
k pamätníčku sme si uctili pamiatku bývalého starostu Hradišťa 
pána Vaľkovca, ktorý založil tradíciu tejto peknej akcie, ale už, 
žiaľ, nie je medzi nami. 
Po oficiálnom príhovore sme sa pobrali cez Brložno do 
Hradišťa. Cestou sme nemohli odmietnuť srdečné pozvania na 
návštevu dreveničiek niektorých domácich účastníkov výstupu 
a domov sme sa dostali tesne pred zotmením. 
Bola to krásna akcia a o rok pôjdeme určite zas. A boli by sme 
radi, keby sa k nám pridali viacerí ... 

Julo Jarábek 
 

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  

 

 

V rámci 
Hornohradských 
športových dní sa 
23. augusta konal 
aj hviezdicový 
výstup na Jaseninu.. 

venovanej všetkým účastníkom SNP uctili tých, ktorí položili svoje životy za 
slobodu a lepšiu budúcnosť.   

Pozvanie prijali a kytice ruží k pamätníku položili aj potomkovia 
obyvateľov, ktorí počas Povstania poskytovali pomoc ruským a francúzskym 
partizánom na Prieraze.      

Slávnostného aktu sa zúčastnili  členovia Základných  organizácií 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Cinobane a Poltára, 
zástupcovia Obce Cinobaňa, občania obce a pozvanie prijala aj primátorka 
mesta Lučenec. Slávnostnú atmosféru doplnili vlastenecké piesne v podaní 
miešaného speváckeho zboru Ozvena pri Dome Matice Slovenskej v Lučenci. 
V priestoroch obecného úradu si mohli hostia pozrieť malú výstavku, fotografií 
a životopisov partizánov bojujúcich v neďalekých horách počas pohnutých dní 
rokov 1944 – 45, ktorú tu inštalovali členky ZO Slov. zväzu protifašistických 
bojovníkov Cinobaňa.   

Udalosti spred 70-ich rokov nám aj v dnešnej dobe celkom zreteľne 
ukazujú, kde patríme, kde je naše miesto. Hodnoty, za ktoré bojovali a umierali 
naši otcovia a starí otcovia by mali byť pre nás trvalým záväzkom do budúcna, 
vážiť si samých seba, svoju slobodu, históriu, národné povedomie, hrdosť , 
chrániť tieto myšlienky a odovzdávať ich našim nasledovníkom.  

Obec Cinobaňa ďakuje všetkým, ktorí pomohli pri príprave a realizácii 
spomienkových osláv. 

Silvia Očovanová, Foto: Michal Garaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V posledných augus-
tových dňoch sa po mnohých 
mestách a dedinkách na 
Slovensku konali slávnosti, ktoré 
oslavujú hrdinstvo našich predkov 
vojnových čias a pripomínajú nám, 
že slovenský národ a jeho 
pracovitý ľud mal vždy svoje 
pevné a sebavedomé miesto 
medzi slobodnými národmi 
Európy.  
V našej obci sme si 70. výročie 
vypuknutia Slovenského 
národného povstania pripomenuli  
27. augusta 2014 a odhalením 
pamätnej tabule na námestí obce 

Obec Cinobaňa pozýva starších občanov na posedenie pri príležitosti 
 

OOKKTTÓÓBBRRAA ,,     MMEESSIIAACCAA  ÚÚCCTTYY  KK  SSTTAARRŠŠÍÍMM..  
 

Posedenie sa bude konať 11. októbra 2014, tj. v sobotu o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Cinobani.  
 

Program: vystúpenie žiakov ZŠ, občerstvenie, divadelné predstavenie  komédie Ivana Holuba pod názvom 
Testament v podaní DS Timrava z Lučenca. Réžia Árpi Szabó. Vstup voľný! Tešíme sa na Vašu účasť! 
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Október je klasicky mesiacom úcty 
k starším. Bol by to skvelý „sviatok“, keby bol len 
vyvrcholením celoročného úctivého správania. 
Väčšinou je ale obmedzený len na posedenie pri 
kávičke, kde sa starší ľudia porozprávajú, potešia 
a jediným mladším členom tohto stretnutia je žiak 
ZŚ, ktorý prišiel zarecitovať básničku. Toto je tá 
úcta?  

Cestujem autobusom. Je pol tretej, všetci 
unavení študenti sa vracajú domov. Sadajú si na 
dve sedačky naraz, rozvalení si púšťajú hudbu na 
„plné pecky“, rozprávajú sa, nadávajú. Ja sama, 
hoci ich rovesníčka, sa cítim nepríjemne. Na ďalšej 
zastávke nastupuje staršia pani a tehotná žena. 
Som jediná v celom autobuse ochotná sa postaviť. 
Dve ženy sa na seba dívajú, ponúkajú jedna druhej 
voľné miesto, odhadujúc, ktorá vydrží stáť dlhšie. 
Môjho spolusediaceho táto situácia nijako netrápi 
a ďalej vyznáva lásku svojej priateľke do telefónu. 
Nakoniec si sadá staršia žena.  

Som v obchode na nákupe. Veľký obchod 
plný ľudí. Je pol druhej, všetci unavení a hladní 
študenti prišli doplniť energiu. Hlasno sa prekrikujú 
pri pokladni, obiehajú sa. Pani za mnou, o paličke, 
nakupuje tiež. Nie ako mladí - energeťák, čipsy; ale 
klasický nákup – chlieb, zelenina, maslo, mäso. 
Všetko ukladá do dvoch veľkých a viditeľne ťažkých 
tašiek. Nikto sa neobzrie, ako sa žena s paličkou  
v jednej ruke trápi. Nikoho nezaujíma, aká dlhá 
cesta ju čaká. Pristúpim k nej  a ponúknem jej 
pomoc s taškami. Beriem jednu tašku z košíka 
a začne na mňa kričať: „Zlodejka! Necháš to!“ Po 
chvíli rozprávania sa a vysvetľovania niečoho jej aj 
pánovi SBS-károvi ma chuť odniesť jej domov tašku 
okamžite prechádza.  

Na lavičke sedí muž. Sadám si k nemu, 
lebo mám ešte hodinu času, a tak som sa rozhodla 
spríjemniť si ho s knihou. Začínam čítať, keď sa mi 
muž prihovorí. Mám rada príbehy starších ľudí. Ich 
spomienky, rady, zážitky. Hodina ubieha ako voda, 
dozvedám sa všetko o hospodárstve jeho otca, 
o tom, ako bol na vojne, ako ešte nikdy nebol pri 
mori, ale vždy to chcel zažiť. Rozprávam mu o tom, 
aké je to kúpať sa v mori a on mne, ako sa správne 
dojí krava. Po hodine odchádzame a obaja máme 
úsmev na perách. Úsmev mi však padá hneď 
v autobuse, keď  iné staršie panie okamžite 
zhodnotia situáciu a potichu si vedľa mňa 
v autobuse šepkajú: „Pozri, ako sa škerí, určite je 
ožratá! Táto dnešná mládež!!“  

Starší si zaslúžia našu pozornosť a úctu, 
ale ani oni niekedy nie sú bez chyby. Často sa 
bránia našej pomoci alebo nás hádžu do jedného 
vreca. Na druhej strane, my mladí, si častokrát 
neuvedomíme, že oni našim tempom nestíhajú – 
nielen fyzicky, ani psychicky. Napriek tomu je toho 
mnoho, čo by sme spolu mohli robiť. A netýka sa to 
len vašich starých rodičov. Nabudúce si tú tetu 
v autobuse a jej príbeh o vnúčatách vypočujte. 
Možno ste jediný človek, s ktorým za posledný 
týždeň hovorila. Lavičky a sedačky v autobuse sú 
v prvom rade pre nich, a aj s taškami im občas treba 
pomôcť! A za odmenu možno dostanete príbeh! 
A ich príbehy sú mnohokrát zaujímavejšie ako 
ktorýkoľvek film   
 

Simona Albertová 
 
 
 

Zamyslenie  

 

Ivana, 26 rokov: „Cestujem do práce a z práce každý deň - autobusom. 

Určité spoje sú beznádejne preplnené, hlavne tie poobedňajšie. Ráno 
zase autobus zíva prázdnotou, kým nenastúpia obyvatelia Točnice. 
Myslím, že v Cinobani je najväčším problémom spojenie do Poltára. 
Nakoľko nezamestnaných ľudí je v obci veľa... Vyžaduje sa od nich, aby 
pravidelne chodili na ÚsvaR, no tí, ktorí nevlastnia auto, to nemajú 
jednoduché. Ráno ísť spojom pred šiestou, naspäť cez Lučenec, čo sa 
samozrejme odrazí na nákladoch za cestovanie. O dôchodcoch 
nehovoriac ... Pamätám si, o koľko mali obyvatelia obce jednoduchší život, 
keď chodil vlak. Ten totiž riešil presne tieto nedostatky spojení. Rovnako 
ma zarazil rozdiel úrovne zastávok a jednotlivých nástupiští v rámci jednej 
obce. Som totiž toho názoru, že obyvatelia všetkých častí Cinobane by 
mali mať aspoň trocha porovnateľné podmienky.“ 

 

Aká je úroveň cestovania v našej 

obci? Privítali by ste, keby bola 

obnovená osobná vlaková doprava? 

 

Dôchodkyňa z Turičiek: „Samozrejme, že je to potrebné! Ľudia sa aspoň majú kde 

skryť. Všade v okolí majú pekné zastávky, tak sme radi, že aj my, Tuirčania, budeme mať 
novú a funkčnú zastávku. Veď tá naša ulica je celkom pekná, upravené zelené 
predzáhradky a v jej strede železná opacha! A čo sa týka železnice, ja osobne veľmi rada 
cestujem vlakom, návrat vlaku do Cinobane by som privítala, len sa bojím, že naše priania 
a prosby nebudú vypočuté a reálne.“ 
 

Karina, študentka:  „Úroveň cestovania v našej obci hodnotím priemerne, ale čo sa týka 
odchodov autobusov, záleží na tom,ktorý smer máme na mysli. Spojenia do Lučenca mi 
vyhovujú, ale smer Poltár-...Tam sa nedá hovoriť o častom spojení, lebo je to žalostne 
málo a preto by som privítala vlakové spoje na tento smer . Zastávka pri OÚ nie je 
škaredá, len na môj vkus je malá a o ostatných sa nedá povedať, že sú to zastávky. 
Neviem si predstaviť cudzinca v našej dedine, ako hľadá zástavku, lebo by našiel len 
jednu, ktorá zodpovedá štandardu.“ 
 

Anna, Katarínska Huta: „U nás v Katarínskej Hute sa veľmi tešia na novú zastávku. 

Konečne tu budeme mať aj my niečo nové a pekné. V Hute sme za posledné roky 
zvyknutí, že nám všetko berú a rušia. Len, aby vydržala dlho pekná. Ľudia majú vo zvyku 
sa tu stretávať, ráno starí a večer mladí. Len, aby sme si ju aj spoločne chránili a neničili. 
Vlaková doprava by podľa mňa neobstála. Každý má už svoje auto. Keby ste sa pozreli, 
koľko cestujúcich ide z Huty o pol desiatej do Poltára, veľmi málo“.  
 

Anketu sme robili predčasom, keď sme ešte nevedeli, aká bude odpoveď na Petíciu 
o návrate vlakovej dopravy. Odpoveď uvádzame k doplneniu našej malej ankety:  
Petíciu podpísalo celkovo 862 ľudí, na 29 petičných hárkoch. 
 

„Petičný výbor dostal zamietavú odpoveď s odôvodnením, že železničná osobná doprava 
sa sústreďuje na obsluhu hromadných prepravných prúdov, ktoré sú schopné ju využiť 
s dostatočnou mierou efektívnosti. Preto sa rozloženie dopravy sústreďuje na také regióny 
a oblasti, kde je potenciál z hľadiska demografie, rozloženia zamestnávateľských 
subjektov a škôl a z toho vyplývajúci stupeň mobility obyvateľstva. Je kontraproduktívne 
zavádzať vlaky tam, kde je vyšší podiel efektívnosti autobusovej dopravy, vrátane jej 
rozsahu a ponuky, navyše treba uviesť, že obnovenie dopravy na danej trati v pôvodnom 
systéme, by bolo investične nákladné a značne stratové. 
Dovoľujeme si vás záverom informovať, že je možné uvažovať i o prenájme alebo prevode 
trate na región alebo o iných riešeniach, v ktorých by aktívnejšiu rolu zohrávali aj obce, 
ktoré by pomohli udržať realizovať osobnú dopravu iným spôsobom.“ 
 

Obecné zastupiteľstvo 
v Cinobani Uznesením  č. 
5/2014 zo dňa 
20.08.2014  schválilo  
realizáciu autobusových 
zastávok v Katarínskej 
Hute a v Turičkách 
s p o l o č n o s ť o u  
SPODSTAV s.r.o. 
Lučenec. Výstavba 
nových autobusových 
zastávok je v týchto 
dňoch v realizácii.  

 

(pozn. redakcie)   

 

Začaté  práce v Katarínskej Hute 
Foto: archív obce 
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Halič, 

TÝMTO ŽIJE NAŠA ŠKOLA 

 

ZÍSKALI SME CERTIFIKÁT 

    

   A už  sme to dostali čierne na bielom! Sme po 
tretíkrát Zelenou školou. Myslím, že sme si to 
zaslúžili. Dva roky sme pracovali na téme Odpad, 
učili sme našich žiakov separovať. Vytvorili sme si  v 
každej triede vlastnoručne vyrobené nádoby na 
separáciu papiera, plastov, komunálneho odpadu 
a kuchárky nám v jedálni zbierali plastové vedierka 
na bioodpad.  Tieto nádobky sme rozmiestnili nielen 
v triedach, ale aj na spoločných chodbách. Do 
separácie sme zapojili aj materskú školu. Pri 
separácii nám pomohol  pán starosta, pretože nám 
zakúpil nádoby  do spoločných priestorov, ktoré sme 
si vlastnoručne vyfarbili. Patrí mu za nás veľká 
vďaka. 
     Do plánu sme si zaradili  dosť zložitú úlohu, a to 
presvedčiť našich žiakov  o potrebe zakúpenia 
viacúčelových fliaš a desiatových boxov. Bolo to 
dosť zložité zdôvodňovanie, ale  u mnohých sa nám 
to  aj podarilo. Samozrejme, že nám išlo o to, aby 
sme minimalizovali odpad z desiatových  sáčkov 
a umelohmotných jednorazových fliaš. Okrem týchto 
aktivít sme pravidelne organizovali brigády na 
čistenie školy, okolia, blízkeho lesa a potoka. 
Rozšírili sme si kompostovisko  pri skleníku, zapojili 
sme sa do zberu starého papiera, textilu 
a prostredníctvom projektu Recyklohry aj do zberu 
elektronického odpadu a starých bateriek. 
Výsledkom bolo  zníženie produkcie komunálneho 
odpadu o viac ako 15% za posledné dva roky. 
Meranie a porovnávanie sme robili každodenným 
vážením vyprodukovaného komunálneho odpadu 
v triedach v mesiacoch marec – jún 2013 a 2014. 
Výdatne nám pri tom pomáhali pani upratovačky.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veľmi hrdí sme aj na to, ako si skrášľujeme 
a udržiavame areál školy a tiež na našu pomoc 
psiemu útulku v Lučenci. Ten sme dvakrát navštívili 
a nikdy nie naprázdno. Vyzbierali sme množstvo 
starých diek, kobercov, prikrývok pre psíky na zimu. 
Žiaci finančne prispeli na zakúpenie krmiva 
a hračiek pre psíky a tiež priniesli svoje  už 
nepoužívané hračky, staré misky, .... pre potreby 
opustených psíkov. Nejaké financie sme získali aj 
prostredníctvom projektu na pomoc psíkom. Žiaci na 
hodinách technickej výchovy vyrobili upozorňujúce 
tabuľky , aby ľudia v obci likvidovali po svojich 
miláčikoch psie exkrementy. 
     A teraz nás čaká slávnostná certifikácia -
9.10.2014 v Bratislave. Pozvaní boli aj naši chlapci, 
raperi, ktorí zložili pesničku „Zelená škola“ 
a v kancelárii Zelenej školy sa rozhodli, že ju vy- 
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O P Ä Ť  S A  Z A Č A L A  Š K O L A  
 

2. september  vítal našich školákov  zubatým slniečkom, v ovzduší bola cítiť jeseň. Pred 
budovou školy sa ozýval detský džavot a smiech. Trochu ustráchane prichádzali prváci 
po boku svojich rodičov a v očiach ste im mohli čítať otázku, čo ich tu čaká.  
 

 

Foto: archív ZŠsMŠ 

 

Školský rok 2014/2015 slávnostne otvoril p. 
riaditeľ RNDr. Stanislav Čop a privítal 
všetkých 210 žiakov, ktorí sa rozbehli do 13-
ich tried. Okrem prvého ročníka sme otvorili 
aj 0-tý ročník, ktorého potreba sa overila už 
dlhoročnou praxou. Učiteľský zbor neprešiel 
výraznejšími zmenami, pribudli noví asistenti 
a chýbala p. vychovávateľka Mária 
Kováčiková, ktorá odišla na zaslúžený 
odpočinok. Posielame jej naše veľké 
poďakovanie, pretože cinobanskej škole 
venovala všetky roky svojej dlhoročnej 
pedagogickej činnosti. Vedúcou ŠKD sa 
stala p. Dagmar Hrnčárová. S 86-imi deťmi 
jej pomáhajú  R. Berky a novoprijatá Bc. M. 
Sojková.  Jedno oddelenie pracuje ako klub 
CVS (celodenná výchovná starostlivosť) pod 
vedením Oľgy Kováčovej. S prácou žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia nám 
pomáhajú asistentky z projektu MRK – 
Denisa  Falťanová a Oľga Kováčová. V práci 
so  zdravotne znevýhodnenými  žiakmi 
a nadanou žiačkou máme asistentov 
pridelených Ministerstvom školstva SR. Ide  
o p. Evu Horváthovú a novopridelený nám 
bol bývalý žiak školy, absolvent 
Pedagogickej  a sociálnej akadémie 
v Lučenci, Vojtech Šereš. 
V doobedňajších hodinách asistujú  hlavne 
pri žiakoch zdravotne znevýhodnených  
a integrovaných, nadaných, ale aj pri žiakoch  
zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Pomáhajú žiakom dobrať učivo, pochopiť 
nezvládnuté, či individuálne sa im venovať 
podľa pokynov a inštrukcií vyučujúcich. 
V poobedňajších hodinách pomáhajú pri 
presunoch do školskej jedálne, pri krúžkoch 
a inej záujmovej činnosti, pri odprevádzaní 
detí na autobus, a samozrejme  aj pri písaní 
domácich úloh. Aj v MŠ bol z projektu 
PRINED pridelený asistent učiteľa, ktorým sa  
stala Andrea Hrončeková. Všetci asistenti 
učiteľa boli vybratí z množstva uchádzačov 
o zamestnanie vo výberovom konaní, 
ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci Úradu 
vlády. Úlohou asistentky učiteľa v MŠ je 
pomoc pri celodennej starostlivosti o deti, ale 
hlavne pomoc pri starostlivosti o deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. 
 

Z projektu PRINED nám bola daná možnosť 
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zamestnať 5 asistentov  na odprevádzanie  
detí do MŠ a poobede z MŠ. Je to pomoc 
pre pracujúcich  a zaneprázdnených rodičov, 
ktorú sme privítali.  
   V médiách sme si mohli vypočuť množstvo 
informácií o pomoci učiteľom asistentami, 
o ich prideľovaní a plate, preto sme sa  
opýtali zástupkyne riaditeľa školy PaedDr. 
Ľubici Machavovej, ako sa to dotklo našej 
školy: 
„Samozrejme, že aj naša škola 
prostredníctvom svojho zriaďovateľa – Obce 
Cinobaňa, využila ponuku požiadať 
o asistenta učiteľa, tak ako to robíme každý 
rok. Snažíme sa využiť každú možnosť, aby 
sme žiakom na našej škole pomohli. Či už je 
to ponuka z MŠ SR alebo z nejakého 
projektu.  Žiadali sme troch, pridelený bol 
jeden – absolvent PaSA Lučenec – Vojtech 
Šereš. Dlhodobejšie u nás už pracuje 
asistentka učiteľa, ktorá nám bola tiež 
dávnejšie  pridelená na účely podľa § 4a, 
ods. 2, písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení – Eva Horváthová.  
  MŠ SR sa vyjadrilo, že  nemohlo prideliť 
školám toľko asistentov, koľko by školy 
v skutočnosti potrebovali, preto nám bol 
pridelený do konca kalendárneho roka 2014 
len jeden asistent na prácu s nadanou 
žiačkou  s polovičným úväzkom. Financie na 
asistenta boli pridelené a viazané na túto 
prácu a zvyšok úväzku škola hradí na prácu 
s integrovanými a sociálne znevýhodnenými 
žiakmi. Plat, ktorý bol  v médiách avizovaný -  
650, € je hrubým príjmom, ktorý po 
odpočítaní všetkých zákonných zrážok je 
podstatne nižší.“ 
V popoludňajších hodinách sa žiaci môžu 
venovať rôznorodej záujmovej činnosti. Na 
výber majú 15 krúžkov, krúžky z projektu 
MRK, ZUŠ Poltár (hudobný odbor) 
a Súkromnú ZUŠ Lučenec (hudobný, 
výtvarný, tanečný a literárno-dramatický 
odbor). 
   Želáme všetkým žiakom, aby do nového 
školského roka vykročili správnou nohou 
a domov nosili len samé jednotky a príjemné 
zážitky, učiteľom zase trpezlivosť, úsmev 
a veľa, veľa síl. 

Mgr. Vladimíra Albertová 
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N O V Á  K N I ŽN I C A   
 

Cez prázdniny sme nezaháľali a pre našich žiakov 
sme zriadili krásnu, modernú knižnicu s počítačmi, 
upravili sme učebňu regionálnej výchovy – natrela 
sa podlaha, nainštalovala sa nová interaktívna 
tabuľa. Zmodernizovala sa jazyková učebňa I. 
stupňa a zmenila sa na Digitálnu učebňu s tabletmi. 
Všetky zmeny súvisia s našou snahou modernizovať 
výučbu, prinášať žiakom nové technológie a nové 
metódy a formy vyučovania. 

                              

hlásia za hymnu všetkých 
Zelených škôl na    Slovensku. 
Aj keď chlapci už na našej 
škole  skončili, zložili ju ako 
naši žiaci a sme na nich 
patrične hrdí. 
No a po certifikácii sa pustíme 
s chuťou do vyberania ďalšej 
dvojročnej témy, na ktorej 
budeme usilovne pracovať. 

                                                                                                                           

PaedDr. Ľubica Machavová 
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M  „NULŤÁCI“  
 

V novom školskom roku 2014/2015 sme v ZŠ 
s MŠ Cinobaňa opäť otvorili nultý ročník. Hlavnou 
úlohou nultého ročníka je urýchliť vývin dieťaťa tak, aby 
bolo po jeho absolvovaní schopné začleniť sa do 
výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky 
prvého ročníka základnej školy. Výhody nultého 
ročníka:  

Podnetné prostredie. Deti majú vytvorené 
lepšie podmienky pre rozvíjanie reči, jazykových 
a komunikačných schopností, obohacuje sa ich aktívna 
slovná zásoba. Značná pozornosť sa venuje rozvoju 
jemnej motoriky a grafomotorických schopností. 
Dochádza k zdokonaľovaniu sebaobslužných návykov, 
rozvíja sa zrakový a sluchový vnem, pamäť, slovné 
a názorové myslenie detí.  

Nižší počet detí v triede. To sa odráža na 
celkovej atmosfére triedy, ktorá je uvoľnenejšia 
a priateľskejšia. Deti nadobúdajú pozitívnejší vzťah 
k učiteľovi, k spolužiakom, školskému prostrediu i škole 
ako takej.  

Individuálny prístup k žiakom. Nižší počet 
detí v triede dáva možnosť, aby sa ku každému žiakovi 
pristupovalo individuálne podľa jeho potrieb. Učiteľ má 
možnosť zamerať sa práve na tie oblasti, v ktorých má 
problémy. Prax potvrdzuje, že triedy predškolákov v 
materskej škole bývajú zaplnené maximálnym počtom 
detí, kde sa pani učiteľky nemôžu venovať 
individuálnym potrebám detí s odloženou školskou 
dochádzkou.  

Možnosť zažiť pocit úspešnosti. Cieľom 
nultého ročníka je vyučovanie netradičnou, 
uvoľnenejšou a priateľskejšou formou bez stresu 
a poukazovania na chyby či nedostatky detí. 
Zaostávanie a nestíhanie tempa prvého ročníka  často 
prispieva k frustrácii malého prváčika, čo dlhodobo 
môže u neho vytvoriť negatívny postoj ku škole a 
ku školským povinnostiam, čo často prináša slabý 
prospech vo vyšších ročníkoch. Tým, že činnosť na 
vyučovaní nie je prísne členená ako v prvom ročníku, 
učiteľ ju môže flexibilne prispôsobovať potrebám detí 
a cieľom, ktoré práve sleduje.  

Minimalizácia adaptačných problémov. 
Postupné osvojovanie si školského režimu a školských 
povinností. 
Nultý ročník je veľkou pomocou pre deti aj pre ich 
rodičov. Zabezpečuje plynulý prechod od hravého 
„zamestnania“ v materskej škole k pravidelnej práci na 
vyučovaní. Získané vedomosti, zručnosti a návyky 
pomôžu deťom všestranne sa pripraviť na prvý ročník 
základnej školy. Zaradenie dieťaťa do nultého ročníka 
je nové alternatívne riešenie, ktoré ponúka aj naša 
základná škola. 
 

Bc. Adriana Krajčiová 
 

 
 

ZO SZPB  v Cinobani 
pri príležitosti 70. 
výročia SNP v priestore 
obecného úradu 
v Cinobani 
odprezentovala 
výstavku v podobe 
fotografického 
a bibliografického 
materiálu. Pamätník na 
námestí s pamätnou 
tabuľou obsahuje 6 
mien povstalcov, ktorí 
položili svoje životy v 
SNP (nadporučík Ján 
Korim - Šofran, (24 r.),  

 

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

AKO SME TURKA Z CINOBANE HNALI 
 

V dňoch 4.8 -8.8. sme sa opäť nahrnuli do priestorov školy. Niežeby žiakom  cez 
prázdniny chýbala, ale konalo sa tu verbovanie do pluku ctihodného grófa Marcusa Oravca 
až z ďalekého Liptova. Udatní vojaci sa celý týždeň cvičili v umení boja s mečom a štítom, 
zdokonaľovali si svoju fyzickú kondíciu, učili sa pracovať v tíme aj samostatne. Objavovali 
tajomstvá prežitia v prírode bez akýchkoľvek iných prostriedkov, ale zároveň zásady 
slušného správania. Krásny dámy, odkázané na život pri vojsku, sa učili, ako uspokojiť 
hladné žalúdky podľa dobových receptov, ako sa správať v spoločnosti mužov či žien, alebo 
ako namaľovať vlajku. Všetky skúsenosti sme si overili v posledný deň. Možno ste to ani 
netušili, ale v okolitých lesoch sa potulovali tureckí špióni. Naši udatní vojaci však jedného 
z nich chytili, vypočuli a Turka z Cinobane vyhnali. Ukázali svoje skvelé schopnosti a odvahu 
a v piatok boli samotným grófom pasovaní do stavu rytierskeho.  

Denný tábor mohol vzniknúť len vďaka snahe mnohých ľudí. Vďaka ZŠ s MŠ 
Cinobaňa, ktorá ako každý rok poskytla priestory a pedagogický dozor. Jej žiakom, ktorí boli 
ochotní sa do školy vrátiť aj cez prázdniny a hrať sa na históriu. A trom mladým ľuďom, ktorí 
s deťmi celý týždeň pracovali, zabávali sa s nimi a učili ich všetky tajomstvá. . Deti si to však 
evidentne užili  a tak to stálo za to. Verím, že aj ostatní občania sú radi, ak sa v škole niečo 
deje aj cez prázdniny a deťom sa približuje história nášho národa, našej obce, našej krajiny. 
Veď, ak by sa nám nepodarilo odohnať Turka, nemohli by sme bojovať ani v SNP 
a ostatných udalostiach, o ktorých deti vedia. My sme im priblížili aj udalosti, ktoré sa stali 
dávno, no napriek tomu sú dôležité. A vyskúšať si niečo na vlastnej koži je to najlepšie. 
Behať, zabávať sa, byť v pohybe, mať reálne zážitky je oveľa lepšie a zdravšie ako sedieť 
v lete pri počítači ako väčšina detí.  Vivat rytierom, ochrancom Cinobane ;)   
 

 Simona Albertová, Foto: archív školy  

 

 

VÝSTAVKA o hrdinoch  

vojak Ján Aláč (32 r.),vojak Leopold Gruliš (31 r.), vojak Michal Juriček (22 r.), vojak Jozef 
Segeč (18 r.) a vojak Jozef Wellek (20 r.). Fotografie vojakov  a ich životopisy boli uložené 
a zapísané do kroniky ZO SZPB v Cinobani.  

Pri príležitosti osláv Povstania boli poskytnuté informácie aj verejnosti. Trvalo 4 
roky, kým sme všetky skutočnosti zhromaždili a hľadanie ukončili. Najviac nám pomáhali 
pracovníci obecných úradov, ZO SZPB a aj žijúci rodinní príslušníci. Okrem slovenských 
chlapcov sme písali aj o ruských veliteľoch P. A. Veličkovi, N.D. Chmeľnickom a Sadilenkovi. 
Všetci bojovali v horách a vrchoch  Cinobane. Pozornosť sme venovali aj skupinke 
francúzskych partizánov. Od Strečna ich cestami a horami sprevádzal Rudolf Kurčík, občan 
Cinobane, časť Žihľava. Bol to samostatný oddiel francúzskych partizánov v I. 
československej brigáde M. R. Štefánika, pod velením kapitána Georgesa de Lannuriena  
a jeho pobočníka René Picarda. Deväť  Francúzov a jeden Srb. Ich mená sú 
zadokumentované v kronike ZO SZPB. Hlavný veliteľ bol P. A. Veličko. V okolí obce 
Cinobaňa počas SNP bojovalo 7 národností (Slováci, Rusi, Francúzi, Maďari, Rumuni, Nemci 
a Srbi). Výstavka splnila cieľ a bola dobrou súčasťou 70. výročia osláv SNP v Cinobani.  

ZO SZPB si tak splnila aj úlohu z plánu práce na rok 2014. Pokus o vydanie 
vzdelávacej regionálnej brožúrky o dianí počas SNP v Cinobani zatiaľ trvá a bude záležať na 
cenovej kalkulácii. Možno, že raz uzrie svetlo sveta.  

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým členom ZO SZPB  v Cinobani,  
pánovi   Danielovi Miadokovi za iniciatívu v podobe rôznych informácií a zároveň všetkým, 
ktorí mali podiel na oslavách 70. výročia SNP v Cinobani.  
 

Ing. Mária  Švikruhová, predseda  ZO SZPB Cinobaňa 
Foto: Ing. Jana Švikruhová, Phd. 
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Ladislav Deme, Zora Spišiaková, Elena 

Korimová, Ján Kováč, Juraj Džurina, 

Anna Podhorcová  
 

Česť  ich  svet le j  pamiatke.  

 

V mesiacoch  september a október  sa dožívajú 
životných jubi leí  

 

 Mária GARAJOVÁ  (Turičky) 

 Katarína MATÚZOVÁ  (Cinobaňa) 

 Eva SALAJOVÁ  (Cinobaňa) 

 Margita SIVOKOVÁ  (Turičky) 

 Mária UFRLOVÁ  (Cinobaňa) 

 Pavlína ANDRÁŠIKOVÁ  (Kat.Huta) 

 Ladislav FÁBRY   (Kat.Huta) 

 Mária HRONČEKOVÁ  (Cinobaňa) 
 

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

Komisie pre občianske záležitosti pri OZ v Cinobani. 
    
 
 

 

 

 
 
 

 
 

V MESIACOCH AUGUST A SEPTEMBER 
UZAVRELI MANŽELSTVO: 

 
 

Zuzana Rogožníková a Tomáš Lekeň,  
Svetlana Hvozďáková a Ján Antal 
 

    Novomanželom  gratulujeme!  

  

Dávid Balžek,Samuel Kuric, Michaela 
Bamburová, Kristián Oláh, Martin Šulek, 

Kiara Sujová, Richard Janáč  
 

VV..  LLIIGGAA  ––  DDOOSSPPEELLÍÍ//  JJEESSEEŇŇ  22001144    

 

10. kolo: Nedeľa 5.10.2014 o 14:30 hod. Cinobaňa - Hnúšťa 
11. kolo: Nedeľa 12.10.2014 o 14:30 hod. Olovari – 
Cinobaňa, Odchod o 12:30 hod. 
12. kolo: Nedeľa 19.10.2014 o 14:00 hod. Cinobaňa - 
Sklabiná 
13. kolo: Nedeľa 26.10.2014 o 14:00 hod. Radzovce – 
Cinobaňa, Odchod o 12:15 hod. 
 

II..  TTRRIIEEDDAA  ––  ŽŽIIAACCII//  JJEESSEEŇŇ  22001144 

 

8. kolo: Sobota 4.10.2014  Vidiná - Cinobaňa 
9. kolo: Sobota 11.10.2014       Cinobaňa -  Zalužany 
 

(Začiatky zápasov podľa spravodaja novohradských novín) 
 

FUTBALOVÝ ODDIEL CŠK SA TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ! 

 
 

ŠPORT/FUTBAL  

Predám alebo prenajmem 628 m2 záhrady, 
mimo zastavaného územia obce.  
Predám 5696 m2 ornej pôdy v lokalite Hrnčiarky 
– Bezinky. Informácie na tel.č.:  
047/4395365, 0908/944485 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža 

pozýva občanov na VÝSTAVU BÁBIK, 

ktorá sa bude konať v dňoch 10. a 11. októbra 

2014 v priestoroch Kultúrneho domu v Cinobani 

v nasledovnom čase: 
 

piatok od 13.00 – 17.00 hod.  
sobota od 8.00 – 15.00 hod. 

 

 V s t u p n é  j e  ľ u b o v o ľ n é !  
 

Výťažok zo vstupného bude použitý  
na charitatívne účely. 
 

Uzávierka nasledujúceho čísla  Cinobanského občasníka  X/6 je do 18. novembra. 
 

HRADIŠTE 
 

Cena publikácie: 25,00 € 
 

 

Autor Michal Gonda 
(Šesták) s kolektívom 
ďalších 12 ľudí pracoval na 
knihe sedem rokov. Pútavá 
kniha  má cez 600 strán a  

takmer 1100 dobových fotografií. Parametre knihy sú 
33x23x4,5cm a cca 3215 gramov.  
Autorskému kolektívu sa bravúrne podarilo naplniť myšlienku – 
„Dôležité v živote je nielen niečo vykonať, ale o tom aj zanechať 
správu.“ Rodákom Hradišťa  a milovníkom histórie sa dostáva 
do rúk obsiahla publikácia približujúca a mapujúca históriu, 
život a pamäte malej dedinky. Okrem fascinujúcich a vzácnych 
fotografií sa čitateľ v krásne literárne spracovanom obsahu  
postupne dočíta o živote, práci, histórii, osudoch obyvateľov, 
rodokmeňoch, spoločenskom a kultúrnom živote v dedine.  
Morálna hodnota knihy je určite pre rodákov nevyčísliteľná, 
pretože slúži aj ako zvečnený pamätník všetkým občanom, 
ktorí žili a zomreli s láskou v srdci k rodnej obci.   
 

Silvia Očovanová, kultúrny pracovník Obce Cinobaňa  
 

Knihu si môžete zakúpiť alebo objednať v kancelárii kultúrneho 
pracovníka na Obecnom úrade v Cinobani.  

 

Cinobane na rok 2015 
v predaji na obecnom úrade 

už koncom októbra.  


