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a priania do roku 2011. Ja však tým, že sa vám prostredníctvom 
Cinobanského občasníka prihováram po prvýkrát, prežívam opäť 
jednu z výnimočných chvíľ. A prichádzam na to, aká je 
jedinečnosť každého dňa pre mňa dôležitá. Preto by som vám 
chcel ešte raz úprimne popriať, aby ste každý jeden deň roku 
2011 prežili naplno, tešili sa z maličkostí a každej chvíle prežitej 
s rodinou, aby ste roznášali  medzi  ľudí  pokojnú  vianočnú  
atmosféru  hoci  aj v upršanom apríli, teplom auguste či 
sychravom októbrovom počasí. 

Rok 2011 bude pre mňa a pre poslancov obecného 
zastupiteľstva aj prvým volebným rokom, čiže opäť niečím 
výnimočným. Verím, že na jeho konci budeme môcť k osobným 
bilanciám toho, čo sme počas uplynulých dvanástich mesiacov 
prežili v našich životoch a rodinách, pridať aj čo najviac 
pozitívnych správ týkajúcich sa chodu obce. Budeme pri tom 
však potrebovať vašu podporu, pomoc, dobré nápady a pri 
niektorých problémoch určite aj trpezlivosť a porozumenie. 
Verím, že aj problémy a komplikácie sú len cestou vpred a treba 
ich brať ako výzvu. 

Na záver mi nedá ešte raz vyjadriť moju vďaku 
všetkým, ktorí ma vo voľbách podporili. Vážim si vašu dôveru 
a verím, že sa nám spoločne podarí presadiť množstvo dobrých 
vecí a na spoločných akciách v réžii obce zažiť čo najviac 
príjemných a výnimočných chvíľ. Ďakujem aj tým, ktorí volili 
mojich protikandidátov a prejavili tak záujem o život v obci. 
Verím, že nesklamem a podarí sa mi byť starostom, ktorý bude 
spájať všetkých ľudí. 

Teším sa na spoluprácu a jedinečné chvíle. Prajem 
vám, aby ste prežili pokojný a požehnaný rok 2011! 

 

Jozef Melicher, váš starosta. 
 

Mil í  spoluobčania,  
Cinobančania!   

  

Hoci od najkrajších sviatkov roka 
prešlo len niekoľko týždňov, naše 
životy sa už vybrali cestou povinností 
a každodennosti. Neopakovateľné 
čaro sviatkov, pokojnej atmosféry 
a jedinečnosti pomaly vyprchalo, 
ostali možno len novoročné záväzky   
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Kalendárny rok v Cinobani uzatvorili aktivity zamerané pre rôznorodé 
skupiny obyvateľov.  

OHLIADNUTIE ZA UPLYNULÝM MESIACOM 
Viac  na str. 4   

V i a n o č n é  
balíčky pre 
d e t i   
zo sociálne 
odkázaných 
r o d í n .  

Turistická 
prechádzka 
zamrznutou 
prírodou 
v čerstvo 
napadnutom 
snehu dala 
zabrať telu, 
ale duša 
pookriala 
a oči pohla -
dila krása. 

4. ročník  

Cinobanského bludára  

PF 2011, PF 2011, PF 2011, PF 2011, 

Cinobaňa!Cinobaňa!Cinobaňa!Cinobaňa!    

    

Mnohí občania prijali pozvanie starostu  
obce a poslancov OZ a prišli vítať nový rok na námestie. 

  

Foto: Ladislav Pazdera  
 

Foto: Július Jarábek  

Foto: archív obce   
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Termíny zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v roku 2011 

 

23. február, 30.marec, 27. apríl, 25. máj,  
29. jún, 31. august, 28. september,  

26. október, 30. november, 21. december  
 

Obecné zastupiteľstvo zasadá o 17.00 hod. v KD Cinobaňa.   

U Z N E S E N I E  č.1/2010 z ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa konalo  dňa  27. 
decembra 2010  v zasadačke Kultúrneho domu v Cinobani.  
                                                   ( 1- 5 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí 
prerokovalo: 
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľbu 
predsedov komisií. 
4. Poverenie zástupcu starostu obce Cinobaňa starostom obce. 
5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.  
 

1 .  O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o   
A . b e r i e  n a  v e d o m i e 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva  p. Jozefa 
MELICHERA 
3. vystúpenie novozvoleného starostu p. Jozefa MELICHERA 
4. poverenie zástupcu starostu obce poslanca p.  Milana KÁKU 
5. zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva dňa 26.1.2011 o 17,00 
hod. v KD Cinobaňa 
6. Diskusné príspevky podľa zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia   
obecného zastupiteľstva 
B. v y h l a s u j e, že 
na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje 
náhradník – kandidát Ján Antal , kandidujúci za stranu SMER 
C. k o n š t a t u j e, ž e 
1. novozvolený starosta obce Jozef  MELICHER zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce                    
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného    zastupiteľstva:  
Ján ANTAL, Dušan BELKO, Michal GARAJ, Zuzana HADBAVNÁ, 
Milan KÁKA, Dušan KIAPEŠ, Pavol  KORIM, Ivan NOCIAR, Ivan  
ZOKA 
2. Obecné zastupiteľstvo  
A.  p o v e r u j e 
poslanca Zuzanu HADBAVNÚ  zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 
3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 
Zb. 

 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
3. Obecné zastupiteľstvo  
A . z r i a ď u j e 
komisie, a to: Finančnú a správy majetku, Stavebnú a životného 
prostredia, Kultúry, telovýchovy, športu, sociálnu a verejného 
poriadku, Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcionárov obce, Redakčnú radu, Komisiu pre občianske 
záležitosti                     
B . v o l í 
a) predsedu komisie  finančnej a správy majetku p. Michala GARAJA 
b)predsedu komisie stavebnej a životného prostredia p. Dušana 
KIAPEŠA 
c) predsedu komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného 
poriadku p. Ivana  ZOKU 
d) predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcionárov obce p. Jána ANTALA 
e) predsedu redakčnej rady p.  Pavla Korima 
f) predsedu komisie pre občianske záležitosti p. Zuzanu Hadbavnú 
C.  u k l a d á 
Predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce 
zasadnutie OZ k voľbe zoznam členov komisií z radov poslancov, 
odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb 
Termín : do 26.1.2011,  Zodpovední : predsedovia komisií 
4. Starosta obce  
A . p o v e r u j e  
za zástupcu starostu obce  p.  Milana KÁKU , ktorého poverí plnením 
úloh na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva  
5. Obecné zastupiteľstvo  
A .  u r č u j e 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov  mesačný plat starostu pri plnom pracovnom 
úväzku, na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR 
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,2 podľa ustanovenia § 4 
zákona č.253/1994 Zb.z. v znení neskorších predpisov a ďalších 
rozhodnutí obecného zastupiteľstva.  
A.   s ch  v a ľ u j e 
1. návrhovú, mandátovú a volebnú komisiu v zložení : 
Predseda:   Dušan  KIAPEŠ 
Členovia: Ivan  NOCIAR, Ivan  ZOKA 
2. uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
č.1/2010 zo dňa 27.12.2010 

 

OBEC CINOBAŇA, SPRÁVCA DANE OZNAMUJE OBČANOM:  
 

Daň z nehnuteľnosti na rok 2011 sa nemení. Termín: po doručení 
platobného výmeru. 
Poplatok za komunálny odpad na rok 2011 je 10,- EUR/na osobu a rok. 
Termín: do konca marca 2011. Úľava na poplatku za komunálny odpad 
3,28 EUR/na osobu a rok – na základe POTVRDENIA, ktoré bolo treba 
odovzdať na obecnom úrade do konca januára 2011.  
 

Platné Všeobecne záväzné nariadenia obce Cinobaňa, Sadzobník 
úhrad od občanov, Poplatky za vyhotovenie a overenie matričných 
dokladov a správne poplatky, Uznesenia obecného zastupiteľstva, 
Rozpočet obce nájdete na webovej stránke obce 
www.c inobana.sk  v časti Dokumenty alebo na vývesných 
tabuliach obecného úradu.  
 

ČLENOVIA KOMISÍÍ ZRIADENÝCH PRI OBECNOM 
ÚRADE CINOBAŇA: 

 

Finančná a správy majetku: Michal Garaj – predseda, Drahomíra 
Kožiaková, Ing. Michal Urbančok, Ing. Emília Cerovská, Mária 
Balkovská  
 

Stavebná a životného prostredia: Dušan Kiapeš – predseda, Ján 
Kiapeš, Peter Spišiak, Ján Kokavec st., Dušan Belko, Ingrida 
Dubravcová  
 

Kultúry, telovýchovy, športu, sociálna a verejného poriadku: 
Ivan Zoka – predseda, Július Palík, Ivan Nociar, Pavol Korim, Oľga 
Gabľasová, Radomír Berky, Ľubica Adámeková, Július Jarábek, 
Silvia Očovanová 
 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcionárov obce: Ján Antal – predseda, Dušan Belko, Zuzana 
Hadbavná, Pavol Korim, Ivan Nociar 
 

Redakčná rada: Pavol Korim – predseda, Mgr. Vladimíra Albertová, 
Zuzana Kupcová, Július Jarábek, Jozef Varga, Silvia Očovanová 
 

Komisia pre občianske záležitosti: Zuzana Hadbavná – 
predseda, Karol Albert, Jozef Varga, Silvia Očovanová, Mária 
Majerová  
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Nasledu júce  č ís lo  Cinobanského občasníka 
vy jde na pre lome mesiacov marec a  apr í l  2011.   

In formácia  pre  dop isovateľov:   
Uzávierka č ís la VI I /2  je  do  14. marca 2011  
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Množstvá vyvezeného a vyseparovaného 

odpadu za rok 2010 v obci Cinobaňa 
 

 – zmesový komunálny odpad 423 332 ton 
 – objemný odpad 24 700 ton 
 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 15 860 ton 
 – papier  2,755 ton 
 – sklo  5,08 ton 
 – plasty 2,416 ton 
 – textil  1,5 tony 
 – kovy 0,07 tony (70 kg) 
 

Plán vývozu komunálneho odpadu 

v obci Cinobaňa pre rok 2011  
 

1. februára –  utorok 
7. februára –  pondelok  
15. februára –  utorok  
21. februára - pondelok 
1. marca –  utorok 
7. marca –  pondelok 
15. marca –  utorok 
21. marca –  pondelok 

MÁTE MÁLO MIESTA V SKRINIACH?  
CHCETE UPRATAŤ NA POVALE ALEBO 
V PIVNICI A JE VÁM ĽÚTO EŠTE DOBRÉ VECI 
VYHODIŤ DO KONTAJNERA? UROBTE DOBRÝ 
SKUTOK A ZAPOJTE SA DO    

ZBIERKY POUŽITÉHO OŠATENIA 
 

pre občianske združenie D i a k o n i e  B r o u m o v  (nezisková 
organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre občanov z okraja 
spoločnosti – materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové  
ubytovanie i pracovné príležitosti, viac na :   

w w w . d i a k o n i e b r o u m o v . o r g  
 

P R I N Á Š A Ť  M Ô Ž E T E :   
– Letné a zimné oblečenie /dámske, pánske, detské/ 
– Posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony, deky  
– Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zvyšky 
látok) 
– Domáce potreby  - kuchynský riad, poháre - všetko nepoškodené 
– Páperové a vatované prikrývky, podušky  
– Obuv – akákoľvek nepoškodená 
– Hračky  
Veci prosíme zabalené do igelitových vriec alebo škatúľ, aby sa 
nepoškodili transportom. 

ZBIERKA SA KONÁ: do 18. marca 2011 

v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. 
v Klube dôchodcov – budova Kultúrneho domu v Cinobani.  
Vopred sa, prosím, ohláste v kancelárii KD, kde sa dozviete aj 
bližšie informácie. 

 Ďakujeme za vašu pomoc.  
 

12. februára 2011(sobota) – Poľovnícky bál (Poľovnícky spolok 
Strieborná Cinobaňa)  
Začiatok o 19.00 hod., predpredaj vstupeniek KD Cinobaňa 
 

14. – 18. februára 2011 – Jarné prázdniny v Cinobani (Obec 
Cinobaňa a ZŠ s MŠ Cinobaňa)  
Začiatok vždy o 10.00 hod., vstup voľný 
 

Pondelok: Turnaj v malom futbale (chlapci) v telocvični ZŠ 
Utorok a streda: Tvorivá dielňa v KD Cinobaňa 
Štvrtok:    Turnaj vo vybíjanej (dievčatá) v telocvični ZŠ 
Piatok: Turnaj v prehadzovanej (zmiešané družstvá) v telocvični ZŠ 
alebo sánkovačka (len v prípade priaznivého počasia)  
 

19. februára 2011 (sobota) – Zimný výstup na Striebornú 
(Obec Cinobaňa a KST Lampáš Lučenec) 
Zraz účastníkov o 10.00 hod. na vrchole Striebornej (719 m.n.m.) 
 

26. februára 2011 (sobota) – Fašiangové posedenie (Miestny 
spolok SČK Cinobaňa – Kat. Huta)  – KD Turičky, popoludní  
 

5. marca 2011 (sobota) – 1. Cinobanský ples (OZ Cinobančan 
a Obec Cinobaňa) 
Začiatok o 19.00 hod., predpredaj vstupeniek KD Cinobaňa 
 

19. marca 2011 (sobota) – Šachový turnaj o pohár starostu 
obce (Obec Cinobaňa)  
Začiatok o 13.00 hod., účastníci sa môžu prihlásiť do 15.3.2011 
v kancelárii KD Cinobaňa, štartovné 3, – EUR 
Podrobnejšie informácie na vývesných tabuliach v obci, 
cestou miestneho rozhlasu, na facebooku alebo 
v kancelárii kultúrneho domu.  

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

    Pozvánky na pripravované  

         podujatia v Cinobani 

CINOBANSKÝ OBČASNÍK bude od nového roka vychádzať 
v náklade 600 kusov. 
 

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

Obec 
Cinobaňa 

Páči sa mi to 

ZBER PLASTOV V OBCI CINOBA ŇA 
 

9. februára 2011, t.j. v stredu  
 

Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo bytovku 
na viditeľné miesto. Rozpis zberu a vývozu plastov na celý rok 

2011 prinesieme v nasledujúcom vydaní našich novín, 
N E P R E H L I A D N I T E !    

Webová stránka ZŠ s MŠ Cinobaňa – internetová žiacka 
knižka, aktivity, rôzne informácie a fotografie na:  
www.z sc i nobana . edu . s k  

Sčítanie obyvateľov, domov  
a bytov 2011 

Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky 
v máji 2011. Bližšie informácie v budúcom čísle. 
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OHLIADNUTIE ZA UPLYNOHLIADNUTIE ZA UPLYNOHLIADNUTIE ZA UPLYNOHLIADNUTIE ZA UPLYNULÝM MESIACOMULÝM MESIACOMULÝM MESIACOMULÝM MESIACOM    

AK T I V I T Y  M I E S T NY CH  
O RGAN I Z ÁC I Í  

 

December je mesiacom, kedy viac 
ako inokedy myslíme a konáme v duchu 
dobročinnosti a lásky k blížnemu. V atmosfére 
predvianočného času sa zišli v priestoroch 
kultúrneho domu členky miestnych organizácií 
s úmyslom pripraviť pre svojich členov, zväčša 
starších spoluobčanov, malé vianočné 
pozornosti. Druhého decembra napiekli členky 
MS Slov. červeného kríža Cinobaňa – Kat. 
Huta asi 800 krehkých vianočných oblátok, 
ktoré potom spolu s ovocím rozdali starým 
a chorým občanom obce. Spoločne navštívili 
60 starkých, ktorých okrem sladkej dobroty 
obdarovali aj vľúdnym slovom a láskavým 
úsmevom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za svojimi „kolegyňami“ v ničom 
nezaostali ani členky ZO Slov. zväzu zdrav. 
postihnutých Cinobaňa. Tie, tak ako po minulé 
roky, napiekli na Martina pre svojich členov 
sladké a voňavé medovníčky. Ozdobené a so 
šálkou voňavého čaju rozdali na posedení, 
ktoré sa konalo na Barboru v KD. Rozsvietený 
stromček, vyzdobená sála a priateľské 
stretnutie pohladilo na duši. Posedenie sa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nieslo aj v duchu poďakovania a rozlúčky 
s dlhoročnou predsedníčkou pani Annou 
Dekrétovou. Zhoršený zdravotný stav jej už 
nedovoľuje vykonávať túto funkciu. Na 
vedúcom poste ju od nového roka vymení 
Lýdia Lauková.  
 

VIANOČNÁ BESIEDKA ŽIAKOV 
ZÁKLADNEJ ŠLKOLY  

 

 V budove kultúrneho domu bolo 16. 
decembra ako v úli. Od skorého popoludnia sa 
dvere hlavného vchodu nezatvorili. Väčšie či 
menšie škatule, igelitky, tašky prinášali žiaci 
školy na burzu výrobkov. Keď ich otvorili 
a obsah vyložili na pripravené stoly, mohol sa 
predaj začať. 
Výrobky od výmyslu sveta – svietniky, vianočné  
 

 

ozdoby, sladké medovníčky, ikebany, 
obrázky,slané pečivo alebo dekorácie 
z papiera, všetko výtvory detí. Rodičia a starí 
rodičia ich za symbolické ceny všetky vykúpili. 
Na vyzdobenom pódiu sa slávnostná besiedka 
začala o 16.00 hodine. Vianočné koledy 
striedali básničky a pesničky so zimnou 
tematikou. Všetky deti, od tých najmenších až 
po najstarších deviatakov, ukázali divákom 
v sále, že majú zmysel pre rytmus, talent na 
spev a pamäť na rýmy. Potlesk neutíchal až do 
konca programu.    
 

V I A NOCE  P RE  V Š E T K Ý CH  
 

Azda sa nenájde na „svete“ človek, 
ktorý by nemal rád Vianoce. Tešíme sa na ne 
celý rok, prežívame ich spravidla v kruhu 
najbližšej rodiny v očakávaní príchodu dobra 
na tento svet. A ono naozaj prichádza. V tomto 
čarovnom čase sme milší a vľúdnejší, viac ako 
po iné dni v roku ochotní pomôcť, obdarovať, 
obšťastniť.  

Láska k blížnemu, dobro 
a pohladenie prišlo tesne pred Vianocami aj do 
Cinobane v podobe vianočných balíčkov pre 
deti, ktoré vyrastajú v sociálne slabších 
rodinách. Tradične to pre ne zorganizovali 
dobrovoľníci z neziskovej organizácie IN 
NETWORK z Lučenca s pomocou mladých 
ľudí z cinobanskej čajovne – nizkoprahového 
komunitného centra.   
Úhľadne zabalené darčeky, tentokrát od darcov 
z Bratislavy, priťahovali zvedavé pohľady detí. 
Po kultúrnom programe a príhovore Ing. Pavla 
Šinku z Lučenca sa konečne dočkali. A čo bolo 
v balíčkoch zabalené? Prekvapenie! Hračky, 
oblečenie, obuv či školské potreby rozžiarili 
očká detí. Veď Vianoce sú na to, aby plnili sny 
a rozdávali lásku. Vianočné čaro trvá len pár 
chvíľ, ale stačí na to, aby hrialo srdcia po celý 
rok. Až do ďalších Vianoc.    
  

V Í T A N I E  N OV É HO  ROKA  
 

Na sklonku minulého roka 
a v prvých minútach tohto sa na námestí obce 
zišlo niekoľko stoviek občanov, aby spoločne 
privítali a oslávili začiatok roka 2011. Prvú 
novoročnú akciu zorganizoval starosta obce 
Jozef Melicher v spolupráci s poslancami OZ 
a členmi Občianskeho združenia Cinobančan. 
Aj napriek mrazivému počasiu bolo na 
námestí obce živo už pred dvanástou. Hudba 
a varené vínko zohriali. Farebný ohňostroj 
vynahradil chvíle čakania pred polnocou 
a symbolicky odštartoval tie novoročné. Asi  
polhodinu po polnoci sa prítomným prihovoril 
starosta obce.  
Stisky rúk, novoročné priania a pozdravy, 
úsmevy, dobrá nálada a veselá atmosféra 
vládla na námestí obce za prítomnosti 
najotužilejších vytrvalcov do skorých ranných 
hodín.    

Pripravila Silvia Očovanová    

 

POHĽAD DO MINULOSTI 

CEZ OKO FOTOAPARÁTU 
 

The Beatles  z Katarínskej Huty 
(v ženskom prevedení) 

Rok 1967 – Anna Špaková (Schwambergerová), 
Edita Podmanická (Zoková), Oľga Samašová 
(Piecková), Emília Schwambergerová (Demeová)  
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ŽŽŽŽŽŽŽŽiiiiiiii jjjjjjjj úúúúúúúú         mmmmmmmm eeeeeeee dddddddd zzzzzzzz iiiiiiii         nnnnnnnn aaaaaaaa mmmmmmmm iiiiiiii ........ ........ ........         
Malý domček v blízkosti stredu obce. Domáci ho volajú čajovňa. Ide o nízkoprahové 
komunitné centrum, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia IN Network Slovakia 
z Lučenca pod vedením Ing. Pavla Šinku. Chodíme okolo, možno postrehneme zmeny na 
zovňajšku budovy, ale málokto vie, čo sa robí dnu. Odhoďte predsudky, poodchýľte spolu 
s nami dvere zvedavosti a prijmite pozvanie na návštevu.  

Nič horibilné ani zázračné sa za múrmi malého 
domčeka – čajovne – nedeje. Jednoducho tu 
našli duchovný azyl ľudia, ktorým chýbal zmysel 
života. Vo svojom cirkevnom spoločenstve ho 
našli – lásku k  
Bohu, ľuďom,  
životu.  
Nikomu svoj  
spôsob života  
nevnucujú. 
„U nás sú  
dvere  
otvorené  
pre každého, 
 kto príde s  
dobrým  
úmyslom,“  
dodáva Eva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ešte niekoľko otázok pre Ing. Pavla Šinku, 
riaditeľa IN NETWORK Slovakia n.o.                     
 

V našej obci pôsobíte už niekoľko rokov. Na 
začiatku to boli snáď len vzájomné 
návštevy. Dnes už máte v obci zriadené aj 
komunitné centrum - čajovňa. Aké aktivity tu 
prebiehajú a kto sa ich zúčastňuje alebo 
môže zúčastňovať? 
 

Aktivity, ktoré ponúkame, sú otvorené pre 
kohokoľvek. Prevažne sa ich zúčastňujú 
Rómovia, ale nielen oni. Ponúkame bezpečné 
nízkoprahové zariadenie, bez alkoholu a drog. 
Boli by sme radi, keby tieto priestory využívali 
ako Rómovia, tak aj majoritné obyvateľstvo. 
Čo sa týka aktivít, každý utorok od 16.00 hod. 
pripravujeme biblické diskusné stretnutia pre 
verejnosť. Aktivity v ďalších dňoch sú 
nasledovné: v pondelok stretnutia pre rómske 
deti, v stredu sa stretávali hip-hopové tanečné 
skupiny (v súčasnosti sa nerealizujú), ako aj 
"ženská skupinka", vo štvrtok ponúkame 
konverzačnú angličtinu pre verejnosť pod vede- 
 

naliť. Občas so mnou chodí aj manžel. 
V dnešnej dobe je znalosť jazyka nutná“. 
 „Suseda“ Ivetka sa priznáva: „Dnes som tu 
prvýkrát. Syn sa začal v škole učiť angličtinu 
a ja mu chcem trocha pomôcť pri učení. 
Základy mám, ale nekomunikujem, tak sa 
chcem v konverzácii precvičiť“, dodáva 
s úsmevom. 
Vari najstaršou študentkou je dôchodkyňa 
Mária. „Chcem sa naučiť po anglicky aspoň 
trochu. Aj kvôli deťom. V lete sme boli  

v Grécku a bolo mi nepríjemné, že som sa  
nevedela nijako dohovoriť. Spočiatku som sa 
hanbila, že som stará. Ale zaujalo ma to a na 
ďalšiu hodinu sa teším“.  
Lektorka Lis je na Slovensku len štyri mesiace 
a už celkom dobre rozumie po slovensky. 
Zostane u nás rok. „Neviem, či som dobrá 
učiteľka. Trénujem sa. Rada pracujem 
s jazykom a s ľuďmi.“ Vyučovacia hodina 
ubehne rýchlo. Ešte zadanie domácej úlohy 
a dovidenia vo štvrtok – next week (budúci týždeň). 

 

ŽENSKÉ STRETNUTIA – 

KURZ VARENIA: 
Piatkové popoludnie. Prijímam pozvanie. 
A opäť známy priestor, ale trochu inak. 
V presklenných kachliach horí oheň 
a v miestnosti sa šíri príjemná vôňa. Niektoré 
ženy sú už zabraté do práce. „Vitaj,“ 
s úsmevom otvára dvere Evka, „som rada, že si 
prišla“. A už ma usádza za stôl a núka šálkou 
kávy. „Stretávame sa tu my ženy, aby sme 
vyplnili čas, vzájomne sa duchovne podporili, 
a tak udržiavame dobré vzťahy. Poklebetíme, 
posťažujeme sa. Vždy si aj niečo dobré 
navaríme, skúšame nové recepty, podelíme sa 
s nápadmi, dobrými radami. Tých nie je nikdy 
dosť. Nejde nám o to jedlo. Sme jednoducho 
rady, že sme spolu“.  
Pani Magduška je jednou z najstarších. „Syn 
pracuje v zahraničí, doma mi je smutno samej. 
Chodím sem rada.“  
„Naše stretnutia už trvajú vari rok“, pridáva sa 
Boženka. „Aj ja sa sem vždy veľmi teším. Aj 
manžel je rád, že vyjdem z domu a na chvíľu 
má odo mňa pokoj,“ smeje sa, „vadím ho, že 
veľa fajčí!“ 
Mirka so Zlaticou krájajú pór a čistia cesnak. 
Dnes budú kuracie prsia na póriku s paprikou 
a ryba na zelenine. Ide im to od ruky a už 
o chvíľu sa škvaria na panvici. Ešte osoliť mäso 
a pokrájať zemiaky. Prácam pri sporáku velí 
Evka. „So všetkým sa delíme. Jedny varia, 
druhé umývajú riad. V našom domčeku sme si 
určili rozpis služieb. Treba kúriť, upratovať, 
dohliadať na dodržiavanie pravidiel a poriadku. 
Tak je to správne. Tu sa nepije ani nefajčí. Pre 
niekoho možno nezaujímavé. Ale my sme tu 
šťastní, vymodlili sme si to tu. Svojpomocne si 
priestory zveľaďujeme,“ rozhodí rukami 
energická Evka.  
Už je mäsko v rúre. Ešte treba chvíľu počkať 
a bude sa servírovať. Sympatická Olinka je 
z Detvy. Do Cinobane sa vydala pred 14 rokmi. 
„Keby nebolo čajovne a týchto vzťahov, asi by 
mi bolo smutno. Pracujem tu ako dobrovoľníčka 
s deťmi a mládežou, napĺňa ma to.“ A ženské 
stretnutia? „Je mi tu fajn. Varím však nerada, 
asi tak ako každá žena – musím. Najradšej 
máme halušky.“   
 

ANGL I Č T INA :   
Je štvrtok podvečer. V priestrannej, farebne 
vymaľovanej miestnosti sú  po okrajoch 
rozmiestnené lavice. Na laviciach obrusy, šálky 
s čajom alebo kávou. Prebieha hodina 
angličtiny pre dospelých. Musím vojsť potichu, 
aby som nerušila. „Hello“, zdraví ma usmiata 
lektorka Lis.  
Medzi študentami sú mladšie aj staršie ženy. 
Chlapi chýbajú. Hneď od kraja sa usmieva 
Olinka. Na moju zvedavú otázku odpovedá: 
„Mám už nejaký základ, ale chcem sa zdoko- 

ním americkej lektorky Lis, v piatok voľné 
stretnutie, a tiež sa stretáva skupina dorastu a v 
sobotu stretnutie detí. Zvyčajne dvakrát 
mesačne máme kurz varenia.  
Toto sú pravidelné týždenné aktivity. Minulý rok 
sa nám podarilo získať určité granty a 
realizovať výlet detí do Bojníc, tábor pre deti z 
alkoholických rodín, ako aj pobytový tábor pre 
dorast a mládež v Tatrách. 
 

Ako dlho trvalo zriadenie takéhoto centra a 
kto vám pri tom pomáhal? 
Tieto aktivity ponúkame už dlhšie, teraz však v 
rekonštruovaných priestoroch. Väčšinu 
rekonštrukcie sme realizovali svojpomocne. 
Trvalo to síce dlhšie, ale myslím, že výsledky sú 
veľmi pekné.  

 

Vaša organizácia realizuje alebo pripravuje 
množstvo projektov a aktivít, na aké sa v 
budúcnosti môžeme tešiť tu v Cinobani, 
môžete spomenúť aj plány do budúcna? 
Naďalej chceme pokračovať v ponúkaných 
aktivitách. Koncom mája v spolupráci s našimi 
priateľmi z Bratislavy plánujeme pripraviť nejaký 
program pre obec (minulý rok sme s nimi 
pripravili program pre deti). Koncom júna 
chceme v spolupráci s americkými lektormi 
pripraviť konverzačný anglicky tábor (v minulosti 
sme niečo takéto už realizovali v miestnej ZŠ). 
Okolo Vianoc znovu chceme pripraviť Vianočný 
program pre verejnosť s darčekmi pre deti zo 
sociálne slabších rodín. 
 

Práca s ľuďmi je vari najťažšia, čo vám, ako 
aktivistovi v neziskovom sektore, dáva? 
Máte pravdu, je to náročné. Na druhej strane 
vidieť zmenené životy a určité "ovocie" je 
povzbudzujúce. Som presvedčený, že zmena 
nenastane, ak človek nie je vnútorne zmenený.   
 

Prečo ste pred rokmi upriamili pozornosť 
práve na Cinobaňu? 
 

Naša organizácia realizuje viacej projektov na 
Slovensku. Prevádzkujeme Spoločenské 
centrum 3Pe v Lučenci, Chatu Račková - 
kresťanské rekreačné a konferenčné centrum v 
Račkovej doline, už 15 rokov organizujeme 
letne anglické tábory, čiastočne sa venujeme 
vydavateľskej činnosti a rozbiehame nový 
projekt podpory detí v Ugande. Vidiac 
konkrétne potreby sme do Cinobane prišli pred 
niekoľkými rokmi na pozvanie skupinky 
veriacich. 
Ďakujem za rozhovor.      Pripravila S.Očovanová  
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Kántri kapela  
Hutnícke záhrady 

TÝMTO ŽIJE NAŠA ÚSPECHY  NAŠICH  ŽIAKOV  
V SÚŤAŽIACH 

 

Olympiáda slovenského jazyka – obvodné 
kolo v Poltári – naša žiačka 9. ročníka Simona 
Albertová obsadila 1. miesto a postupuje na 
krajské kolo do Zvolena 
Olympiáda anglického jazyka – školské kolo 
– žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Výsledky:  
5. – 7. ročník   1. miesto Ingrid Bangová, 
6.roč. – postup na okresné kolo 
 2. miesto Lucia Lacušková, 6.roč. 
 3. miesto Vladislav Trojan, 7.A 
8. – 9. ročník   1. miesto Simona Albertová, 
9.roč. – postup na okresné kolo 
2. miesto Martin Podhorec, 8.A 
3. miesto Žaneta Kminiaková, 8.A. V Poltári 
obe dievčatá obsadili vo svojich kategóriách 
2.miesto.  
Olympiáda nemeckého jazyka – školské kolo 
– víťazka Zuzana Lacušková, 7.A. Na 
obvodnom kole v Poltári skončila tretia.  
Dejepisná olympiáda – školské kolo – 
víťazka Simona Albertová, 9.roč. postupuje na 
obvodné kolo do Poltára. 
Pytagoriáda – školské kolo – zúčastnilo sa ho 
144 žiakov 3. až 8. ročníka, do okresného kola 
postupujú úspešní riešitelia – Dávid Hronec, 
3.roč., Karolína Albertová, Kristián Hriň, 
Simona Kúdeľová, Miroslav Šulek, Daniela 
Tóthová, 4.roč., Mário Hajtol, Dominika 
Demeová, Martin Ujpál, 6.roč., Vladislav 
Trojan, 7.A, Simona Lacušková, 8.B 
     

PRVÁCI  BOLI  ÚSPEŠNE  
PASOVANÍ 

 

Už aj prváci od  6. 12. 2010 patria do „cechu 
žiackeho“ a boli slávnostne pasovaní za 
žiakov našej školy p. riaditeľom a p. 
zástupkyňou. Akciu pre nich a žiakov I. stupňa 
pripravil Klub Stonožka pod vedením p. uč. 
Rogožníkovej.  
Klub Stonožka sa zaslúžil aj o to, že na našej 
škole ste v tento deň mohli stretnúť Mikuláša, 
čerta, anjela a 13. 12. zase Lucie, ktoré 
odohnali zo všetkých kútov školy zlo. Dúfame, 
že sa to splní a nový rok 2011 bude pre nás 
šťastný. 

                                                                Mgr. Vladimíra Albertová 
 

P R Í B E H  O  M Y Š I  
 

 Jedného dňa sa Michal vrátil 
domov zo školy. Vošiel do 
kuchyne a otvoril chladničku. 

 „ Á!“, zakričal, keď v otvorenej konzerve uvidel 
zamrznutú myš. 
„ Mamááá“, neprestával kričať. 
„ Čo je , Michal?“ 
„ V chladničke máme zamrznutú myš.“ 
„ Nie je zamrznutá“, zvrieskla mama, keď myš 
vyskočila z chladničky a ušla cez otvorené 
okno. 
„ To bolo o chlp“, pomyslela si myš. Keď ju ale 
uvidela mačka, taká pokojná už nebola. Myš 
vbehla do tmavého lesa a tam sa schovala do 
nory. Mačka za ňou chcela bežať, ale ju 
odradil pavúk. 
„ Konečne kľud,“ povedala si myš pár sekúnd 
pred tým, než ju zožrala líška.   

Dušan Karásek, 6.roč. 
 
www.zscinobana.edu.sk 

vianočné dekorácie. Napiekli sme si sladké medovníčky. Deti ich zdobili, maľovali 
na hodváb, aranžovali ikebany, plietli stromčeky z papiera, vytvárali vianočné 
ozdoby.  
6. decembra nás v škôlke navštívil  Mikuláš s čertami a anjelmi. Objavili sa aj 
slzičky , ale štedrý dedko potešil všetky dobré detičky sladkou nádielkou. 16.12. si 
deti našli darčeky pod vianočným stromčekom, pripomenuli sme si vianočné 
zvyky a obyčaje. Do nového roku 2011 prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia, 
veľa pekných dní. 

Zuzana Hadbavná 
 

ADVENTNÝ ČAS 
V NAŠEJ ŠKÔLKE 

 

Adventný čas sme si 
pripomínali aj v mater- 
skej škole. Zapálením 
prvej adventnej sviečky 
na adventnom venci 
sme začali s prípravou 
na Vianoce.  
Prvý adventný týždeň 
sme zorganizovali 
„Tvorivé dielne“, 
spoločne s rodičmi 
a pani učiteľkami sme si 
vytvorili nádherné 

RÓMSKY MENTORSKÝ 
PROJEKT 

 

V tomto školskom roku prebieha na našej 
škole Rómsky mentorský projekt, ktorý 
zastrešuje Občianske združenie Ternipe 
s podporou Nadácie Otvorenej 
Spoločnosti (Open Society Institute 
Budapest). Hlavným cieľom Mentorskej 
iniciatívy je, aby spojila odborníkov 
rómskej kultúry so školskými skupinami,  

triedami alebo detskými skupinami rôznych komunít. Ďalším cieľom je, aby sa prostriedkami 
umenia utužili vedomosti detí o rómskej kultúre, a tým by sa deti stali uvedomelými 
a sebavedomejšími, tiež aby sa deti mohli stretávať a tráviť voľný čas s hrdými, vzdelanými 
a talentovanými rómskymi vzormi - osobnosťami. Projekt zdôrazňuje prijatie a uznanie rómskej 
kultúry, a tým chce zmeniť postoj väčšinovej spoločnosti k Rómom.  

Mentorský projekt sa začal v októbri 2010 a končí v júni 2011. Budeme mať celkovo 16 
stretnutí, na ktorých deti tvoria rôzne zaujímavé výrobky. Rómskeho mentorského projektu sa 
zúčastňuje viac ako 30 detí z našej školy. 

Naše stretnutia prebiehajú v priateľskom a tvorivom duchu. Na každom stretnutí sa najskôr 
porozprávame o tom, aká práca nás čaká, prečítame si zaujímavú rómsku rozprávku z knihy 
Eleny Lackovej a po malom občerstvení sa pustíme do práce. Zatiaľ sme mali 6 stretnutí, ktoré 
deti veľmi zaujali. Na prvých troch stretnutiach sme vyrábali pomocou špeciálnej žehličky obrázky 
z vosku. Na ďalších stretnutiach deti spracovávali slamu a vyrábali slamené ozdoby na vianočný 
stromček. Neskôr sa chystáme vyrábať úžitkové a ozdobné predmety z hliny a keraplastu, 
maľovať na textil, vyrábať ozdoby z medeného drôtu a maľovať na sklo. Na záver našich stretnutí 
sa vyberieme na výlet do Habakuky na Donovaloch, kde si prezrieme rozprávkový svet Pavla 
Dobšinského a navštívime aj múzeum SNP v Banskej Bystrici. Na poslednom stretnutí by sme 
radi zorganizovali výstavku našich výrobkov.        Mgr. Michaela Tóthová 
 
V á ž e n í  r o d i č i a ,  
Rada rodičov pri Základnej škole v Cinobani je od nového roka občianskym združením pod 
názvom: Rodičovské združenie pri ZŠ Cinobaňa. Na prvom valnom zhromaždení si prítomní 
rodičia zvolili  štatutára a predsedu OZ Silviu Očovanovú, podpredsedu Ľubicu Karásekovú, 
hospodára Andreu Thuranskú a revízora združenia Zuzanu Gondekovú. 
RZ spolupracuje s vedením školy a pedagog. pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov, 
podieľa sa na organizovaní záujmovej činnosti, zabezpečovaní kult. alebo šport. podujatí pre deti, 
organizovaní domácich a zahraničných stykov školy, mimoškolskej činnosti, školských výletov, 
exkurzií, lyž. zájazdov, škôl v prírode atď. Podnecuje uplatňovanie nových prvkov pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, zúčastňuje sa riešení problémov, spolupracuje 
pri zabezpečovaní racionál. stravovania detí, ochrane životného prostredia a zlepšenia 
podmienok pobytu žiakov v školských zariadeniach atď. Podrobné stanovy RZ na stránke školy.      
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NÁPADY,  

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY  
Tak, a máme po voľbách. Predvolebný 

ošiaľ končí a začína realita. Máme mladého 
starostu, ktorého masívne podporovali mladí 
ľudia. Verím, že tak, ako ho podporovali vo 
voľbách, mu budú nápomocní pri vykonávaní nie 
jednoduchej funkcie. Nie jednoduchej hlavne 
v tomto období, keď nieto peňazí na základné 
potreby. A nedostatkov, ktoré treba po 
dlhoročnom ignorovaní riešiť, nie je málo. Ale na 
to všetko treba peniaze. 

Hlavným problémom, ktorý treba v obci 
neodkladne riešiť ako prvoradý, je 
odkanalizovanie zvyšných častí obce. Veľmi 
dobre si to uvedomili všetci kandidáti na starostu. 
Ak sa táto nevybuduje, čakajú nás sankcie. 
Nepoznám dokumentáciu, rozpočtové náklady, 
ani spôsob ich krytia, ale určite ide o nemalé 
peniaze. Nehovoriac o tom, že ide o stavebne  

zložité dielo, pri ktorom budú rozbité cesty, 
chodníky, trávnaté plochy.  

Ako realisticky zmýšľajúceho človeka ma 
napadol iný spôsob riešenia čistenia odpadových 
vôd. Zaručene jednoduchší, lacnejší a myslím si, 
rovnako účinný. S podobným riešením som sa 
stretol v Českej republike. O čo ide? 

Každá neodkanalizovaná domácnosť teraz 
vypúšťa odpadovú vodu do žúmp a septikov. 
Preto je stavebne najjednoduchšie do týchto 
septikov osadiť priemyselne vyrábanú čistiareň 
odpadových vôd a napojiť na súčasné potrubia. 
Vyčistená voda sa dá používať na polievanie 
záhrad a trávnikov alebo je možné vypúšťať ju 
priamo do potoka. Splašky vyhovujú európskym 
smerniciam pre odpadové vody. Cena čistiarne 
pre štvorčlennú rodinu sa pohybuje na úrovni cca 
1400 až 1600 EUR. 

A teraz k výhodám: 
– Obec nemusí robiť výkopové práce, ničiť cesty 
a chodníky, nemusí rozširovať kapacitu ČOV na 
sídlisku. 
– Občania bez akýchkoľvek demolačných 

zásahov do svojich domov pri presmerovaní 
prípojok dokážu čistiť odpadovú vodu tak, aby 
spĺňala prísne požiadavky EÚ. 
– Usporia sa nemalé prostriedky, ktoré sa môžu 
použiť na iné aktivity obce, napr. nový asfaltový 
koberec v obci. 
– Všetko sa dá stihnúť za podstatne kratšie 
časové obdobie. 

A teraz môj návrh: obec z peňazí určených 
na kanalizáciu by mohla poskytnúť dotáciu na 
domovú čistiareň odpadových vôd každej 
domácnosti, ktorá by ináč musela byť na verejnú 
kanalizáciu napojená. Neviem, či takáto možnosť 
je v zákone ošetrená, ale za zamyslenie by to 
určite stálo. 

Len tak mimochodom: ja sa na verejnú 
kanalizáciu napájať nebudem, uprednostním 
vlastnú ČOV. A pokiaľ mi je známe, takých 
domácností je viac. 

Rád by som počul reakcie ľudí na tento 
článok a možno by pomohol aj prieskum verejnej 
mienky. Veď ide o peniaze nás všetkých.              

 Július Jarábek 

Novovzniknuté Občianske združenie Cinobančan 
 

Konečne je to tu! Sympatickí mladí ľudia založili v našej obci organizáciu s ešte sympatickejším názvom. Zvedavosť vám nedá 
a pýtate sa aká je to organizácia? Bližšie informácie o novovzniknutom občianskom združení Cinobančan, ktorého meno ste už 
možno postrehli (napríklad z hlásenia v miestnom rozhlase), rozhovor so zakladateľmi, podrobnejšie ciele a aktivity združenia, ako aj 
podmienky členstva, vám prinesieme v budúcom čísle našich novín.  

Nateraz vám o ňom môžeme prezradiť, že OZ Cinobančan združuje fyzické alebo právnické osoby, bez ohľadu na vek, národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, 
politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, ktoré sa stotožnia so stanovami a cieľmi OZ. 
Cieľom OZ Cinobančan je prispieť k zlepšeniu a oživeniu verejného priestranstva v katastrálnom území Cinobane a poskytnúť občanom Cinobane, 
Katarínskej Huty, Hrnčiarok a Turičiek zábavu, relaxáciu a rozptýlenie. 
 

Nepreh l i adn i t e  v  budúcom č ís le  C inobanského  občasn íka!  

Reportáž 

z Bludára 
Prvé povianočné ráno privítalo hŕstku odhodlaných turistov v našom 

kultúrnom dome. Na štvrtom ročníku turistickej akcie Cinobanský bludár ich 
privítal nový starosta obce Jozef Melicher. Organizátor akcie vyslovil 
poďakovanie za podporu tejto akcie doterajšej starostke Ing. Márii Švikruhovej.  

Po oficiálnom zahájení sme odhodlane vykročili do mrazivého rána. 
Sprevádzalo nás hmlisté počasie, ktoré nám zakrylo očakávané krásne 
výhľady. Išli sme po klasickej trase, ktorá spájala starolaznícke usadlosti 
v našom chotári. Po Laznej ceste sme sa dostali na lúky nad Šutovou jamou, 
kde nás privítalo slnko. Aj keď zubaté, ale hrialo. Do diaľky sme dovideli iba po 
Brložno pod Jaseninou, čo nás veľmi netešilo. Ale potešil nás pohľad na srnky 
a jelene, brodiace sa čerstvým snehom. Aj na trieliacu myšku, ktorú sme 
zrejme vyrušili z brlôžka.  
Pokračovali sme popod Tri chotáre (najvyšší bod našej trasy) do sedla Prieraz, 
kde sme opustili zelenú turistickú značku, vedúcu na Táňovo. Červená značka 
nás doviedla na Hrnčiarky, kde bolo prichystané občerstvenie vo forme teplého 
čaju. Mimochodom, dobrého, „neprihorel“. Každý účastník tu obdržal aj 
Účastnícky list a malé reklamné darčeky. 
Z Hrnčiarok sme  pokračovali po vyšliapanom chodníčku smerom na 
Sebedinú.  Chodníček vyšliapali občania Cinobane a Katarínskej Huty, ktorí 
vlastne absolvovali výstup na Striebornú od Hrnčiarok. Okolo Sebeninej sme 
pokračovali ponad Horné Fafáky, kde sme zmenili smer a nabrali kurz na 
Striebornú.  
 

 

vanie. Taktiež sa chcem poďakovať odchádzajúcej starostke pani Márii 
Švikruhovej za podporu akcie a novému starostovi Jozefovi Melicherovi 
za prísľub pomoci v jej ďalších ročníkoch. 

Július Jarábek,  Foto: J. Jarábek, S. Očovanová 
 

Na vrchole 
Striebornej  

Na vrchole nás veľmi potešil teplý ohník, ktorý pre nás pripravili z vlastnej 
iniciatívy Dodo Brauner a Milan Denke.  Zvuk ich gitary a klepkanie 
Dodových lyžičiek sme počuli už zďaleka. Po krátkom oddychu na vrchole 
Striebornej sme sa po skupinkách rozišli do doliny. Do Cinobane sme sa 
vrátili tesne pred zotmením.  
Záverom zopár čísiel: trasa merala 22 kilometrov, zdolali sme 760 
metrové prevýšenie a doba pochodu v prachovom snehu bola asi 8 
hodín. Akcie sa zúčastnilo 42 ľudí. 
Pri jej organizácii pomohli Silvia Očovanová  (čaj, účastnícke listy, 
propagácia), Ján Benčo (doprava) a Dodo Brauner s Milanom Denkem 

 

Na Hrnčiarkach 
 

(oheň na Striebor-
nej), poďakovanie 
patrí aj Jánovi 
Kiapešovi, 
predsedovi 
„urbariátu“ za 
poskytnutie nára-
dia na stínanie 
suchých stromov 
a konárov, vďaka 
ktorým bol  oheň 
dostatočne veľký 
pre všetkých 
vymrznutých. 
Vďaka aj za dobrý 
nápad urobiť po 
ceste dole  na 
terénnom aute 
koľaj v sypkom 
snehu, čo mnohí 
turisti už vyčer-
paní chôdzou 
veľmi ocenili. 
Všetkým patrí 
turistické poďako- 
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Šport  
Kedy si sa prvýkrát stretol s hokejom? 
Mal som štyri roky. Otec ma priviedol do  
Lučenca na štadión, zapáčilo sa mi, a tak  
som tam začal chodiť do hokejovej prípravky. 
Takže otec bol osobou, ktorá ťa priviedla k 
športu – k hokeju. 
Áno. Veď on sám bol hokejista, istý čas hrával aj 
extraligu. 
Ako dlho si zotrval v lučenskom hokejovom 
klube? 
Až kým som neskončil základnú školu, čiže od tých 
štyroch rokov až do nejakých pätnástich. 
Ako si zvládal školské povinnosti popri svojej 
záľube? 
Zvládal som. Nepatril som medzi najlepších 
žiakov, ale ani medzi najhorších. Musím však 
povedať, že už v tom čase bol hokej pre mňa 
prvoradý. 
Dnes hráš v Žiline, predtým si bol v Poprade. 
Dá sa povedať, že si  sa vybral „hokejovou 
cestou“, a teda, že hokej berieš vážne, 
seriózne. Kedy toto rozhodnutie dozrelo 
v tvojej mysli? 
Hokej vždy bol pre mňa prioritou. V ôsmej, deviatej 
triede som sa rozhodol, že s hokejom chcem 
pokračovať. 
Zrejme podľa tohto kritéria si si vyberal aj 
strednú školu? 
Áno. Vyskytla sa mi možnosť ísť hrať, trénovať do 
Popradu. Nuž som ju využil.  A strednú školu, na 
ktorej budem študovať, sme potom vybrali spolu 
s rodičmi. 
A vybrali ste… 
…strednú odbornú školu technickú. Tam sme sa 
učili pracovať s počítačmi a podobne, ale to ma 
vôbec nebavilo. 
Otec ťa od začiatku podporoval v hokeji. Ako 
k tomu pristupovala mama? 
Tiež ma podporovala. Rešpektovala i rozhodnutie, 
že s tým chcem pokračovať, že musím odísť preč 
z domu, ak chcem dosiahnuť niečo viac. Tuším, že 
keď som sa jej prvý raz zmienil o tom,  čo  plánu – 
jem, povedala „No zbohom!“ (smiech). Občas ma 
príde aj povzbudiť na zápas, keď hráme niekde 
v okolí.  
Ako si ty prežíval odchod z domova, nebolo ti 
smutno na internáte? 
Nie. Ja som sa celkom aj tešil. Nastala pre mňa 
taká voľnosť, sloboda. Krásny bol život na intráku. 
A nezneužil si tú slobodu? Nepokazilo veľké 
mesto chlapca z dediny? 
 
 

 

Myslím, že nie. Sloboda so sebou zároveň 
priniesla aj veľkú zodpovednosť. Musel som sa 
sám o seba postarať. A v podstate, ja som nikdy 
nemal veľa času na hlúposti. Ešte keď som bol 
doma, často po tréningu som šiel radšej spať, než 
by som sa niekde po dedine flákal. Ale, 
samozrejme, našiel som si čas aj na kamarátov. 
Dnes je tomu podobne. V Žiline navyše nie som na 
internáte, bývam v byte, takže sa musím starať 
sám o seba. 
Ako si spomínaš na svoje účinkovanie 
v Poprade? 
Fúúú. Tak to bolo oveľa lepšie ako v Lučenci. 
Úplne iná úroveň. Dobré tréningy, dobrí tréneri, 
dobrý kolektív. Hrali sme prvú ligu. Mne roky 
vychádzajú veľmi dobre, a tak som mohol hrať aj 
za starších žiakov, aj za dorastencov. A samotný 
Poprad je tiež veľmi pekné mesto. S poriadnou 
zimou. 
V súčasnosti však pôsobíš v Žiline. Prečo si sa 
presunul? 
Pretože po sezóne v Poprade, cez leto, som 
odišiel do Ameriky. No a vlastne som neabsolvoval 
letnú prípravu v Poprade. Z toho dôvodu ma tréner 
chcel presunúť do Kežmarku, čo je síce farma 
Popradu, ale vravím si, že to sa môžem vrátiť 
naspäť do Lučenca. Tak som si zháňal nový klub. 
Dostal som sa do Žiliny.  
Nový klub. Predpokladám, že aj nová škola. 
Áno. V Žiline som nastúpil na Strednú odbornú 
školu podnikania, to je čosi ako obchodná 
akadémia. Tu som veľmi spokojný. Toto ma baví. 
Je hokej v Žiline iný ako pod Tatrami? 
Ani nie. Hrám tú istú súťaž, ako som hral 
v Poprade. Akurát, tu je viacej chlapcov, väčšia 
konkurencia. Ja hrám v B tíme. Áčko hrá extraligu. 
Aké máš vyhliadky dostať sa do áčka? 
Ťažko povedať. V decembri som sa rozprával 
s trénerom. Povedal mi, že čoskoro dostanem 
príležitosť. No ostáva mi len čakať a hlavne makať 
na každom tréningu a aj v posilňovni. Uvidíme. 
Viem, že vďaka hokeju si bol už aj v USA. O čo 
šlo? 
Bol som tam dvakrát – v lete 2009  a 2010. 
Američania robievajú turnaj vo Filadelfii pre svoje 
mládežnícke tímy. Jeden z organizátorov toho 

turnaja je Slovák a on zvykne pozvať aj chlapcov 
zo Slovenska. Tak som sa prihlásil, vybrali ma 
a šiel som. 
Ako ste obstáli, nezaostávali ste za rovesníkmi 
z USA? 
Myslím, že nie. V našej kategórii bolo osem tímov. 
Prvý rok sme skončili štvrtí. Druhýkrát sme boli 
v slabšej zostave, čo sa odzrkadlilo šiestym 
miestom. Ale aj to je dobré. Všetky mužstvá boli 
vyrovnané, posledný nebol oveľa slabší od prvého. 
A to druhé leto som ešte strávil dva týždne 
v hokejovom kempe. 
 Aký kemp to bol? 
Bolo to niečo ako sústredenie pre mladých 
hokejistov v takom horskom mestečku. Tam sa 
môže prihlásiť hocikto. Každý deň sme trénovali, 
chodili na túry. Stále sme mali nejaký program. 
Dalo mi to veľa nových skúseností, pretože tam 
boli tréneri nielen z Ameriky, ale aj z Kanady, 
Nemecka, Fínska. 
Aké máš dojmy z Ameriky, z Američanov? 
Je to tam iné. Ľudia sa neponáhľajú, všetko berú 
s rezervami. Počas toho turnaja vo Filadelfii som 
býval u jednej rodiny. Boli to majetnejší ľudia – 
pekný dom, veľký dvor, široká tichá ulica. Ako 
v americkom seriáli. Mali dvoch synov, zhruba 
v mojom veku, mama (pani domu) nevarila, dala 
nám peniaze na jedlo z fast foodu. S touto rodinou 
som prežil aj Deň vďakyvzdania. 
To tiež bolo ako z filmu, s poriadnym 
americkým moriakom? 
Aj. Niečo také. My sme mali opekačku na dvore. 
No tento ich sviatok je ešte horší ako náš Silvester 
a Vianoce dokopy (smiech). 
Vedel by si si predstaviť život v Amerike? 
Hmm. Vedel. Snom každého hokejistu je predsa 
hrať v Amerike. Aj mojím. Amerika je proste 
Amerika. Sama o sebe. Už len to slovo niečo 
znamená. Je to tam na úplne inej úrovni. 
A čo idoly, kto je tvojím obľúbeným hráčom? 
Nemám obľúbeného. Načo? Ja si hrám svoje. 
A hlavne, treba si veriť. No keby som si mal 
vybrať, tak sympatický mi je Ľubo Višňovský. 
Ďakujem za rozhovor. Prajem ti veľa úspechov, 
nielen v hokeji. A hlavne bez zranení. 
Ďakujem aj ja. 
 

Rozprávala sa Zuzana Kupcová 
 

ROZHOVOR  S  MAJOM KUBAN ÍKOM  
Cinobančan Mário Kubaník sa narodil 21. júla 1994 v Lučenci. Od detstva sa aktívne venuje 
ľadovému hokeju, hrá na poste obrancu. Vďaka svojej záľube sa dostal až do USA. Dnes 
pôsobí v MsHK Žilina. Kamarátov má dostatok, no dievča, ktoré by sa dokázalo zosúladiť 
s jeho tempom, zatiaľ nenašiel. A ako tvrdí, ešte ani nehľadá. 

V mesiacoch január a február sa dožívajú životných jubileí 
 

 Katarína ČONKOVÁ        (Cinobaňa) 
 Ivan KORIM   (Cinobaňa) 
 Mária GABĽASOVÁ (Turičky) 
 Mária PALÍKOVÁ         (Turičky) 
 Milan GABĽAS  (Turičky) 
 Zuzana IMREOVÁ  (Cinobaňa) 
 Katarína BENČÍKOVÁ     (Kat. Huta) 
 Irena VÝBOŠŤOKOVÁ  (Turičky) 

 

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

Komisie pre občianske záležitosti pri OcÚ Cinobaňa. 
    

NNaa rr oo dd ii ll ii   ss aa   
 

Jesika Berkyová 
 

Opustili nás 
 
 

Helena Bauerová 

Ján Moravčík  
 

Česť Vašej pamiatke ! 

Spoločenská 

rubrika 


