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 „ M a m i ,  n e c h c e m  b y ť  s t a r á , “  
povzdychlo si mladé, približne 20 - ročné dievča. „A to už prečo?“ 
zasmiala sa s údivom matka nečakanému oznámeniu. „Lebo som 
prechladla a strašne ma bolia kĺby. V starobe to musí byť hrozné,“ 
zaznelo celkom jednoduché vysvetlenie.  

Myslím, že toto dievča už nebude v plnom autobuse sedieť, 
ale ohľaduplne uvoľní staršiemu spolucestujúcemu miesto. Skúsenosť, 
ktorá trochu potrápila mladý organizmus, viedla k životnému poznaniu. 
A k získaniu schopnosti vcítiť sa do situácie iného človeka. možno by 
podobná skúsenosť prospela aj iným. Napríklad aj trom deťom jednej 
sympatickej cinobanskej dôchodkyne, opierajúcej sa o paličku a denne 
sa pomaličky a opatrne presúvajúcej do obchodu či k lekárke. Bolesti 
nôh a chrbtice jej síce veľmi sťažujú chôdzu, ale úsmev z tváre jej 
napriek tomu nemizne. Kľudne a s pokojom sa prihovára ľuďom, 
zaujíma sa o ich trápenie, opisuje svoje zdravotné problémy a netají 
radosť, že jej dospelým deťom sa darí. „Len škoda, že sú takí 
zaneprázdnení a majú tak málo času, aby mi mohli trochu pomôcť. 
Dcéra mi síce odvtedy, čo veľmi pribrala a začala mať sama kvôli 
nadváhe problémy s kĺbmi, občas nakúpi a uprace, no ale len ona si 
nájde čas.“ – chápavo daný stav opisuje pani. Tak rozmýšľam, 
skutočne sme schopní pochopiť situáciu iného, aj blízkeho človeka až 
potom, ako sa v podobnej situácii ocitneme sami? Či naveky bude pre 
ľudstvo platiť: „Sýty hladnému neverí?“   

Každý, aj veľmi zaneprázdnený človek, by si mal uvedomiť, 
že starobu si treba ctiť. Že nie len okolie, ale aj deti, aj tie jeho, sú 
mimoriadne všímavé. Že príklady priťahujú. A jeho dnešné necitlivé 
správanie k starým rodičom, môže byť pre jeho vlastných potomkov 
vzorom. V presvedčení, že to tak má byť, keď sa tak správajú ich 
rodičia!  

Október je „mesiacom úcty k starším“. Pozrime sa na svojich 
starých rodičov i na starších spoluobčanov pozornejšie. Pokúsme sa 
rozlúštiť životný príbeh vpísaný v ich tvári. Skúsme uhádnuť, čo 
vytvorilo tie neopakovateľné kresby okolo očí a úst vytvorené 
desiatkami jemných vejárikov. Zážitky, radosť, láska i trápenie naveky 
zvečnené ako na najvzácnejšom papyruse. Dotknime sa tej krásnej 
hlavy svojej matky, otca, ktorí nás vychovali s toľkou láskou. Podržme 
im ruku, pohlaďme, prihovorme sa, ale najmä – vypočujme ich. 
Napriek tomu, že sú už na dôchodku, ich život je naďalej plný zážitkov, 
emócií a spomienok. Dovoľme im, aby svojou prítomnosťou obohatili 
ten náš. Aby doň vstúpili, stali sa jeho súčasťou tak ako kedysi. Treba 
k tomu tak málo. Len vedieť a chcieť počúvať jeden druhého.  

Ľudský život má svoje prirodzené etapy. Opísal to už pred 
stáročiami mysliteľ a filozof Konfucius, kladúc dôraz na morálku 
osobnosti, korektnosť v medziľudských vzťahoch spôsobom, s ktorým 
môžeme súhlasiť i dnes. „Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí 
prácu a priateľstvo, starí mier a pokoj.“ Ja si dovolím doplniť: a všetci 
spoločne, najmä dnes, medzigeneračnú komunikáciu a vzájomnú 
pomoc.  

Jozef Varga    
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September otvoril September otvoril September otvoril September otvoril 
bránu školybránu školybránu školybránu školy    

Vari najviac sa do školy tešili malí prváčikovia, ktorým symbolickú 
štafetu odovzdali starší kamaráti, žiaci deviateho ročníka.  

Pozvánka na podujatia:  

Výstava  liečivých rastlín 
a bylín 

 

Október  – mesiac úcty 
k starším 

Viac na str. 8  

MMiimmoorriiaaddnnaa  jjaazzddaa  
mmoottoorroovvýýmm  vvllaakkoomm  

 

Po siedmich rokoch priviezla motorka cestujúcich do 
Katarínskej Huty.  

Reportáž zo zaujímavého podujatia na  str. 4. a 5.  



    
 
 
 
   
   
      
   
  
 
  
 
      
        

Volebné okrsky Č.1 
Cinobaňa  

Č. 2  
Kat. Huta  

Č.3 
Turičky 

Spolu 
za obec 

Počet oprávnených občanov 
zapísaných v zozname na 
hlasovanie v okrsku 

1157 510 175 1842 

Počet oprávnených občanov, 
ktorým sa vydali hlasovacie 
lístky  

217 79 40 336 

Počet odovzdaných 
hlasovacích lístkov 

217 79 40 336 

Počet odovzdaných platných 
hlasovacích lístkov 

213 79 40 332 

Počet odovzdaných 
neplatných hlasovacích 
lístkov 

4 0 0 4 

Počet percent zúčastnených 
oprávnených občanov  

18,75% 15,49% 22,86% 18,24% 

Otázka č.1            ÁNO 180 61 35 276 
                              NIE 29 10 5 44 
Otázka č.2            ÁNO 198 69 38 305 
                              NIE 7 4 2 13 
Otázka č.3            ÁNO 199 71 37 307 
                              NIE 7 3 1 11 
Otázka č.4            ÁNO 176 54 31 261 
                              NIE 26 13 7 46 
Otázka č.5            ÁNO 145 36 28 209 
                              NIE 52 26 11 89 
Otázka č.6            ÁNO 161 51 23 235 
                              NIE 28 9 7 44 
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Z B E R  P L A S T O V  V  O B C I  C I N O B A ŇA  
 

21.októbra 2010, t.j. vo štvrtok  
 

Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo bytovku na viditeľné 
miesto. 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva  
v roku 2010 

 

25. október, 29. november a 13. december  
 

Obecné zastupiteľstvo zasadá o 16.30 hod. v Kultúrnom dome 
v Cinobani.   

N a s l e d u j ú c e  č í s l o  Cinobanského občasníka  
 

vy jde na pre lo me me siac ov nov embe r  a decem ber  2010 .   
In form ácia  pre  dop isov at eľov:  Uzávierka čí sla V I/6 je do 

10. novembra 2010  

V á ž e n í  o b č a n i a ,  
 

Mária Miadoková  vydala druhú zbierku svojich básní pod názvom „Pri jmi dar“ .  Jej prvú zbierku poznáte pod názvom 
„Zastav sa t rochu“ .  Je to naša rodáčka a vzácny človek, ktorý pomáhal a pomáha všetkým ľuďom, ale hlavne 
Cinobančanom. Knižné vydanie si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Cinobani za cenu 8 EUR za jednu knihu básní. Podporte 
našu minulosť, prítomnosť a budúcnosť.                  Ď a k u j e m e .   
 

OORRÁÁLLNNAA  VVAAKKCCIINNÁÁCCIIAA  LLÍÍŠŠOOKK  

PPRROOTTII  BBEESSNNOOTTEE  JJEESSEENNNNÁÁ  

KKAAMMPPAAŇŇ  22001100  --    iinnffoorrmmáácciiaa..  
 

Štátna veterinárna a potravinová správa 
Slovenskej republiky organizuje dvadsiatu druhú sezónnu 
kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti 
besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO. 
Program stanovuje cieľ znížiť výskyt besnoty na väčšine 
územia štátu, a tým minimalizovať výdavky štátneho 
rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie 
besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva. 
Jesenná kampaň 2010 orálnej vakcinácie proti besnote je 
spolufinancovaná Európskou úniou. 
Ďalšie spolupracujúce organizácie: Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR, Slovenský poľovnícky zväz a jeho 
územné organizácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, 
orgány miestnej samosprávy SR. 
 

Priebeh programu jesennej orálnej vakcinácie 
v okrese LUČENEC a POLTÁR: 
 

Termín orálnej vakcinácie: od 4 októbra 2010 až 
12.novembra 2010 (posun je možný podľa vývoja počasia). 
Vakcinačná návnada - LYSVULPEN por. a.u.v.: 
obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty 
SAD Bern, pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a 
stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových 
toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou s 
tetracyklínom. Tetracyklín slúži ako indikátor vakcinácie. 
Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo 
hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady 
je uložená plastiková tobolka (blister) s viacjazyčnou 
potlačou "Pozor - vakcína proti besnote". Obsah tobolky 
(vakcinačný antigén so stabilizačným médiom) je 
načervenalej farby. Pri požití návnady líškou sa tobolka s 
vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou 
dutiny ústnej. Cestou lymfatického systému sa vyvolá 
imunogénny efekt.      
Bezpečnostné opatrenia:  
Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom 
zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra 
zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné 
ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra 
dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je 
potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. 
 

V ZÁUJME ÚSPEŠNÉHO PRIEBEHU CELEJ AKCIE 
A OCHRANY ZDRAVIA OBYVATEĽSTVA JE 
POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ TIETO ZÁKLADNÉ 
OPATRENIA: 
 

1. Nedotýkať sa náhodne nájdených návnad alebo inak 
s nimi manipulovať. 
2. V prípade kontaktu rúk s očkovacou látkou, ktorá je vo 
vnútri návnady, ruky dôkladne umyť mydlom. 
3. Ak sa očkovacia látka dostala do kontaktu so sliznicou 
alebo s čerstvým poranením – vyhľadať lekárske ošetrenie. 
4. Zabrániť voľnému pobehovaniu psov v extravilánoch 
miest a obcí. 

Výsledky REFERENDA 2010  
/18. septembra 2010/    v našej obci  

 

Okrsková komisia pre referendum zistila a svojím podpisom 
potvrdila nasledovné výsledky:  
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OSLAVY SLOVENSKÉHO 

NÁRODNÉHO POVSTANIA 
 

sa v našej obci konali 27. augusta 2010 
ako spomienka na udalosti spred 66 
rokov. Pri pamätníku padlých hrdinov 
v Cinobani sa stretli občania, aby  
v pietnej úcte postáli a poklonili sa 
hrdinom týchto ťažkých čias. 
Slová obdivu, poklony, úcty a odhodlania 
nikdy nezabudnúť vyjadrili vo svojich 
príhovoroch starostka obce Ing. Mária 
Švikruhová a predseda ZPOZ pri OcÚ 
Jozef Varga. Báseň o Cinobanskom 
pomníku zarecitovala Adriana 
Melicherová, žiačka základnej školy.  
Za všetkých občanov kytice červených 
kvetov k pomníku položili členky 
miestnych organizácií Antónia  
 

 
 
 
 

OHL IADNUTIE ZA OHL IADNUTIE ZA OHL IADNUTIE ZA OHL IADNUTIE ZA U P L Y N U L Ý M  U P L Y N U L Ý M  U P L Y N U L Ý M  U P L Y N U L Ý M  

M E S I A C O MM E S I A C O MM E S I A C O MM E S I A C O M     

Tazberíková a Emília Wittlingerová.  
Slávnosť ukončili tóny krásnej slovenskej 
piesne Aká si mi krásna.  
Pre účastníkov osláv bolo pripravené 
malé občerstvenie na obecnom úrade.  
Tradičné zapálenie pamätnej Vatry na 
Viničkách však skomplikoval dážď, ktorý 
sa podvečer rozpršal.  

TRETIA ETAPA VÝSKUMU 

POHREBISKA KYJATICKEJ 

KULTÚRY UZATVORENÁ 
 

V septembri sa archeológovia vrátili, aby ukončili tohtoročné 
výskumné práce na pohrebisku z doby bronzovej až železnej (12 až 8 
storočie pred n.l.). Preskúmali ďalších 5 skrinkových hrobov (konečný 
počet je 170). Podarilo sa nájsť opäť pekné keramické nálezy, ďalšiu 
saciu nádobku, zaujímavý bol hrob, v ktorom boli objavené dve bronzové 
ihlice. Azda symbolicky vložené každá na inej strane hrobu.  
 

Nateraz bude výskum pod Striebornou prerušený. Napriek zlej 
finančnej situácii a výraznému šetreniu v SAV nádej zomiera posledná 
a spoločne dúfame v pokračovanie skúmania unikátneho náleziska. 
Archeológovia v našej obci strávili mnoho času.  
 

Trvanie sezón na výskume pohrebiska v Cinobani: 
21. jún 2007; 25. september 2007 
9. jún – 31. júl 2008;  29. september 2008 – 18. október 2008 
11. máj – 8. júl 2009;  28. september – 20.október 2009 
1. jún – 3.august 2010;  20. september – 30. september 2010 
 

Vystriedalo sa pri nich veľa obetavých terénnych pracovníkov, početné 
skupiny obdivovateľov, návštevníkov, zvedavcom, ale aj tých, ktorí 
pomáhali vo svojom voľnom čase. V jednu chvíľu vznikla myšlienka 
zapísať všetkých týchto ľudí a aspoň takouto formou sa im poďakovať.   
 

Aktívne zapojení do výskumných prác 
 

Ivan Adám, Karol Albert, Martin Bartík, Ján Benčo, Jozef Botka, Zuzana 
Ferencová, prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., Maroš Fúska, Stanislav 
Gembický, Mgr. Tomáš Gerboc, Mgr. Szilvia Guba, Ivan Hauwetter, Ivan 
Haver, Mgr. Peter Horváth, akademik Juraj Hraško, Alica Javorková, 
Zuzana Kaličiaková, Jaroslav Kliment st., Jaroslav Kliment ml., Radoslav 
Kliment, Ján Kokavec, Pavol Kováčik, Gabriel Kováts, prof. RNDr. Ján 
Koštialik, DrSc., Ing. Peter Krajňák, Jaroslav Križan, Pavol Kříž, PhDr. 
Rudolf Kujovský, CSc., Mária Kunová, Martina Kušnírová, Mgr. Michaela 
Látková, Mgr. Dana Marková, Ing. Jana Mihályiová, PhDr. Vladimír 
Mitáš, PhD., Mgr. Augustín Novák, Mgr. Kamil Novák, Mgr. Stanislav 
Orečný, doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., Mirko Peťko, Mgr. 
Martina Peťková, Mgr. Zuzana Poláková, František Radinger ml., Ing. 
František Radinger, Miroslav Kysucký, Miroslav Sľuka, Ján Spodniak 
a dcéra Zuzka, Veronika Struhárová, Mgr. Martin Škorvaga, Gabriel 
Švikruha, Mgr. Jana Švikruhová, PhD., Ing. Mária Švikruhová, Tomáš 
Tomala, Mgr. Miroslav Urík, Mgr., Tomáš Zachar, Mgr. Mário Žáčik 
a Lea. 
 

 

Hostia, novinári, kolegovia, návštevníci a priaznivci výskumu 
 

Ing. Juraj Andrášik, Igor Baláž, Marcela Ballová, PhDr. Ján Beljak, PhD.  
PhDr. Július Béreš, CSc. a pracovníci VPS AÚ SAV v Košiciach, PhDr. 
Oľga Bodorová, Mgr. Alexander Botoš, Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD., 
Eva Čaprdová, Jana Čavojská, Monika Dobšíková, Ingrida Dubravcová, 
Mgr. Eva Dudzíková, PhDr. Pavel Dvořák, Mgr. Ľudovít Falťan, CSc., 
Mgr. Eva Fottová, Tomáš Gabula, Božena Gondeková a pracovníčky 
kuchyne pri MŠ a ZŠ v Cinobani, Zuzana Gondeková s rodinou, Roman 
Grebáč, Dan Himič, deti ZŠ v Cinobani, deti ZŠ v Lovinobani, Mgr. Milan 
Horňák, PhD., Ing. Soňa Hrašková, CSc., RNDr. Ľubomír Hraško, CSc., 
PhDr. Ivan Cheben, CSc. a pracovníci OTV AÚ SAV v Nitre, Mgr. Tomáš 
Chmela a študenti FF UK v Prahe, Beáta Jančíková, PhDr. Iveta 
Kaczarová a pracovníčky NMaG v Lučenci, Ing. Ľubomír Kačáni, Ján 
Kiapeš, Andrea Kosková, Matúš Kováč, Mária Kóšová, Viera Löbbová, 
Mgr. Beáta Kováčová, Mgr. Kitti Köhler, József Kulcsár, Mgr. Jozef 
Kuna, Slavomíra Kunová, Ľubomír Kupec, Albert Loydl, Mgr. Róbert 
Malček, Milan Marcik, PhDr. Klára Marková, CSc., Ľubica Marková, 
Peter Melicherčík, Mgr. Martin Miňo, Oľga Mišove s rodinou, Vladimír 
Mitáš s manželkou Magdalénou, Silvia Očovanová, RNDr. Monika 
Orvošová, PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc., Milan Peťko, Ľubica Peťková, 
Miroslava Peťková, Mgr. Tatiana Plavcová, Jozef Poliak, Mgr. Martina 
Poliaková, pracovníci Policajného zboru SR v Poltári, PhDr. Susanne 
Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Pavol Rapco, PhDr. Priska Ratimorská, 
MUDr. Viliam Rešetár, Štefan Rimaj, prof. PhDr. Alexander Ruttkay, 
DrSc., PhDr. Matej Ruttkay, CSc., MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Lenka 
Stanková, Mgr. Eduard Streška, Michal Šarkan, PaedDr. Ľubica 
Machavová a učiteľský kolektív MŠ a ZŠ v Cinobani, Mgr. Zuzana 
Váskyová, PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc.,prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., 
PhDr. Ján Žilák, CSc, ... a domáci aj zahraniční turisti.  

 

Spracoval a rozpamätával sa Vladimír Mitáš  
 

Mnohých občanom zlé počasie odradilo. Vatra na Viničkách 
sa aj napriek silnejúcim kvapkám dažďa rozhorela, ale tento 
rok bez zvyčajného stretnutia občanov.  

Udalosti SNP si pripomenuli aj učitelia, žiaci, 
rodičia a prítomní hostia v úvode slávnostného otvorenia 
nového školského roka. K pamätníku padlých v areáli ZŠ 
zástupcovia vedenia školy spoločne s hosťami položili 
veniec a  poklonili sa pamiatke padlých vojakov.  

 
Pripravila Silvia Očovanová  
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Mimoriadna jazda Mimoriadna jazda Mimoriadna jazda Mimoriadna jazda     
motorovým vlakommotorovým vlakommotorovým vlakommotorovým vlakom    

 

z Lučenca do Katarínskej Huty a späť /25. september 2010 

Koncesná listina pre výstavbu a 
prevádzkovanie železnice zo stanice MÁV v 
Lučenci do Poltára a odbočky z Brezničky do 
Katarínskej Huty, ako i vlečiek k priemyselným 
objektom v Kalinove, Cinobani a Katarínskej 
Hute bola udelená nariadením MO č. 
900961/00.XII.28 pre Armina Pallósa 
z Budapešti dňa 28.12.1900. Trať postavila 
Účastinná spoločnosť pre miestnu dráhu 
lučeneckú. Zakladajúce valné zhromaždenie 
tejto spoločnosti bolo 5.1.1901. 
Aj napriek terénnym a finančným ťažkostiam pri 
stavbe trate pokračovala práca aj s výstavbou 
staničných budov tak rýchlo, že 23.11.1901 sa 
mohla vykonať technicko- policajná obchôdzka 
tejto trate pod vedením Andira Szúcsa, 
pomocného tajomníka Kráľovského 
ministerstva obchodu. Vlak odišiel z Lučenca 
ráno o 8.00 hod. 
 

Blížila sa 10.30 hodina a napätie 
stúpalo. Príde načas? Vytiahne do Maše, 
a potom až hore do Huty? Zhromaždení 
občania netrpezlivo prešľapovali v sobotu 
dopoludnia (25.9.2010) na námestí 
v Katarínskej Hute vyzerajúc dlho očakávaný 
príchod osobného vlaku. Veď sa tu neobjavil 
sedem rokov!  

Slniečko vykuklo spoza oblakov. Šum 
davu preťalo známe trúbenie. „Už ide!“  
Náhle sa za zákrutou objavila červená Motorka 
ťahajúca dva vozne plné cestujúcich. Za 
priecestím na pár minút zastala. Čo sa stalo?   
„Podmienky na nepoužívanej trati neboli práve 
najpriaznivejšie. Vlhkosť, hrdza, ale najmä 
všade prítomný trávnatý porast spôsoboval sklz 
hnacej nápravy motorového vozňa, čo 
vzhľadom na hmotnosť dvoch slušne 
obsadených prípojných vozňov v konečnom 
dôsledku spôsobil uviaznutie vlaku neďaleko 
konečnej stanice Katarínska Huta,“ vysvetľujú 
odborníci – organizátori, „Hoci sa rušňovodič 
veľmi snažil dopraviť celý vlak naraz do cieľovej 
stanice, v tomto prípade však nemal šancu a 
nedostatočná adhézia rozhodla inak. Cestujúci 
tak na vlastnej koži zažili nie práve častý stav,  

Od spustenia prevádzky na trati tu vlaky premávali bez problémov viac ako 100 rokov. Zlomový bol až rok 2003, kedy došlo 
k zastaveniu pravidelnej osobnej dopravy na odbočke z Brezničky do Katarínskej Huty. Konkrétne 1.2.2003 došlo z dôvodu 
neefektívnosti k zrušeniu osobnej dopravy na viacerých tratiach Slovenska.  
Viaceré samosprávy sa po zastavení osobnej dopravy snažili o ich opätovné obnovenie. Inak tomu nebolo ani v Cinobani, kde sa obec 
snažila aj formou petícií o obnovenie železničnej dopravy. Ani pri najväčšej snahe samosprávy k obnoveniu osobnej dopravy nakoniec 
nedošlo. Dnes už môžeme len smutne konštatovať, že osobný vlak do Katarínskej Huty nebol vypravený viac ako 7 rokov. Trať prežila 
aj obdobie, kedy tu bola pozastavená aj nákladná doprava, ale tá sa aj vďaka sklárňam v Katarínskej Hute opäť obnovila. Dnes tu 
premáva jeden pár manipulačného vlaku, ktorý jazdí podľa potreby. 

 

Komisia pod vedením inšpektora Ľudovíta 
Bartosa urobila prehliadku pri každom strážnom 
domčeku a na všetkých staniciach. Prehliadka 
skončila o 13.00 hod. v Katarínskej Hute, kde 
sa urobila zápisnica komisie, že od 24.11.1901 
sa železničná trať č. 91112 s odbočkou otvára 
pre verejnosť.  
Z  Katarínskej  Huty  sa  potom  vypravil 
osobitný vlak do železiarne J. Kremmera v 
Cinobani, kde bola v továrnikovom dome 
slávnostná hostina. 
Vybudovaním Lučeneckej miestnej železnice sa 
po železnici začal realizovať dovoz surovín a 
vývoz tovarov sklárskeho, kovospracujúceho a 
textilného priemyslu a tehál z tunajších tehelní. 
Na trati nesmela chýbať ani osobná doprava, 
ktorú využívali predovšetkým tunajší obyvatelia 
na prepravu do práce či školy. 
 
 

Brezničke, ešte v obvode stanice, je spoločné 
aj pre trať Lučenec – Utekáč. Ďalšie sa 
nachádza v Cinobani. Zaujímavosťou tohto 
priecestia je jeho prevedenie. Sú tu použité 
koľajové spínače vo forme WSB dotykov 
a priecestníky, dokonca aj opakovacie 
priecestníky. Na ostatných sú iba klasické kríže, 
poprípade tabule STOP. 
 

© Veterán klub železníc Poprad    Spracovali: 
Ing. Jiří POKORNÝ a Bc. Michal REPKO 

 

r.1968 - stanica Katarínska Huta  
Foto: archív obce  

Motorový vozeň radu 810 „Motorka“ opúšťa 
staničku Katarínska Huta.  

Foto: © 2002, Branislav GREBEČÍ. 
 

Administratívny začiatok trate je 
v Brezničke v km 0,000, ktorá leží na trati 
Lučenec – Utekáč a koniec v Katarínskej Hute 
v km 9,960 pri sklárňach. Traťová rýchlosť na 
tejto trati je 50 km/h, s niekoľkými lokálnymi 
obmedzeniami.  
Trať križuje 11 priecestí z toho 3 sú cesty III. 
triedy, 2 miestne komunikácie a 6 na účelových 
komunikáciách. Priecestným zabezpečovacím 
zariadením sú vybavené dve priecestia, jedno v  
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PÁR REAKCIÍ Z INTERNETOVÉHO PORTÁLU O PODUJATÍ: 
 

– Pochvala organizátorom a poďakovanie obyvateľom za milé prijatie "na trati"! 
 

– Naozaj veľká vďaka za zorganizovanie akcie, skvelá atmosféra, dobrá nálada, proste 
všetko, čo má na takejto jazde byť. 
 

– Pánom usporiadateľom hlboká poklona, váženým účastníkom nezabudnuteľný zážitok, 
obyvateľom nádej na obnovenie osobnej dopravy. 
 

– Akcia urobená profesionálne, a najmä so srdcom. Preto tá dobrá atmosféra, radosť a 
spokojnosť na strane účastníkov. Poďakovanie patrí aj obyvateľom Cinobane a 
Katarínskej Huty za vrelé priateľské prijatie. 
 

– Organizátori sa zhostili svojej úlohy na jednotku. A dojímavé bolo aj priateľské prijatie 
a pohostinnosť obyvateľov dediniek pozdĺž trate do Katarínskej Huty. 

 

 

kedy sa vlak do stanice dopravuje po častiach.“ 
Všetko dobre dopadlo a konečne 

z vlaku vystúpili v sprievode pani starostky Ing. 
Márie Švikruhovej (oblečenej v slušivej 
železničiarskej uniforme a s úsmevom na tvári) 
prví cestujúci.  
„Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka ...“ s 
veselou, trošku nadľahčenou pesničkou vítali 
na peróne v Katarínskej Hute všetkých 
cestujúcich a návštevníkov členovia kántri 
kapely Hutnícke záhrady. Po nich sa slova ujali 
organizátori tohto zaujímavého podujatia. Za 
internetový portál RAILPAGE.NET pozdravil 
zhromaždených občanov a cestujúcich Bc. 
Michal Repko a po ňom sa všetkým prihovorila 
hostiteľka a starostka v jednej osobe Ing. Mária 
Švikruhová.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultúrny program, ktorý trval dve 
hodiny, otvorili dievčatá z folklórnej skupiny 
Furmanky od heligónky pod vedením PaedDr. 
Kataríny Lenhartovej. Ľudovú nôtu neskôr 
vystriedala neopakovateľná  kántri nálada 
s veselými pesničkami našej známej skupiny 
z Hutníckych záhrad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

členky MS SČK ponúkali za pár centíkov 
vynikajúce štrúdle a pagáčiky na zahryznutie. 
Cestujúci sa občerstvili aj chutným gulášom, 
ktorý bol v cene lístka a pripravili ho členovia 
ZO SZPB pod odborným dohľadom Ing. Juraja 
Andrášika.  
       

Na 
námestíč-
ku sa 
predávali 
propagač- 
né 
a spomien-
kové 
predmety 
obce a 
s železni-
čnou 
tematikou, 

O trinástej hodine 
zapískal vlak 
druhýkrát, kedy 
sa vybral na 
vyhliadkovú 
jazdu „na otočku“ 
do Brezničky 
a späť. Možnosť 
previesť sa 
využili aj naši 
občania, hlavne 
rodičia a starí 
rodičia s deťmi.  
 

Fotografmi obletovaný vláčik, vezúci 
usmiatych ľudí kývajúcich z okien 
okoloidúcim, sa po hodine opäť vrátil 
do Huty. Nasledovala, najmä pre 
návštevníkov, exkurzia do sklární. Na 
námestí sa stále hralo a spievalo, 
pridal sa aj Rudolf Václavík so svojou 
heligónkou.  

Čas vyhradený na 
spomienkovú jazdu sa naplnil. Už bolo 
treba opäť nastupovať na spiatočnú 
cestu do Lučenca.   Posledné prípitky, 
zážitky či scenérie z okna vlaku. 
Krátko po 16-tej hodine vlak z 
Katarínskej Huty dorazil do cieľovej 
stanice v Lučenci. Účastníci sa 
rozpŕchli do vlakov, ktoré ich odviezli 
domov a organizátori si vydýchli po 
úspešnej akcii, na ktorej,  
dúfame, zažili  
cestujúci iba  
príjemné  
chvíle. 

Kántri kapela  
Hutnícke záhrady 

Bodkou za akciou je veľké poďakovanie všetkým, ktorí 
prispeli k tomu, že sa jazda mohla konať. Hlavnému 
iniciátorovi a organizátorovi Bc. Michalovi Repkovi, partnerom 
– internetovému obchodu s digitálnymi fotoaparátmi 
Megafoto.sk, Veterán klubu železníc z Popradu, 
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Železniciam 
Slovenskej republiky, a. s., spoločnosti Slovglass a v 
neposlednom rade spoluorganizátorovi – obci Cinobaňa. 
Ďakujeme aj mediálnym partnerom – portálu ŽelPage.cz a 
Vlaky.net, ktorí pomohli spropagovať celú akciu.  
Ďakujeme účastníkom za bezproblémový priebeh a príjemnú 
atmosféru, ktorá sa niesla ovzduším počas celej akcie.  
 

Ďakujeme!  
 

Pripravili: Michal Šmalo a Silvia Očovanová 
Foto: archív obce  

Mnoho pekných fotografií z podujatia, podrobná reportáž (z ktorej sme čerpali aj my), 
ohlasy a komentáre nájdete na webovej stránke portálu   R A I L P AG E . N E T  

V mimoriadnom vlaku do 
Katarínskej Huty  sa viezlo  

asi 100 cestujúcich, medzi nimi aj  
dvaja Poliaci, štyria Maďari, štyria Nemci a 
desať Čechov. Počas jazdy absolvovali aj 
kontrolu cestovných lístkov. Poriadok musí byť!  
„My sme pricestovali z východu, sme nadšenci 
a milovníci železníc,“ s úsmevom odpovedá 
mladý muž, „V týchto končinách sme po 
prvýkrát, ale veľmi sa nám tu páči. Žijú tu veselí 
a milí ľudia. Zaujímavá bola aj exkurzia 
v závode. Radi sa sem ešte niekedy vrátime.“  

„Veľmi sa nám jazda páčila. 
Cestovala som s vnukom  

Majkom. Nastúpili sme v Cinobani, 
pozreli si kultúrny program a previezli sa do  
Brezničky a opäť nazad do Huty. Je to veľmi 
pekné podujatie vracia nám spomienky na mladé 
roky, kedy vlak do Cinobane ešte chodil,“  vraví 
pani Elenka „Teta, my sme mohli aj šoférovať, 
ujovia nám dali aj zatrúbiť!“ s nadšením dodáva 
6 - ročný vnúčik.  
„Až mi slzy vyhŕkli, keď som videla plný vlak ľudí. 
Mávali nám a my sme spomínali na časy, ktoré 
sa už ťažko vrátia späť,“ so zrnkom ľútosti 
konštatuje pani Margitka.  
„Tešíme sa z krásnej akcie, privítali ste nás 
naozaj kráľovsky. Vezieme sa s manželom 
a vnúčatami, ideme ešte do Brezničky a do 
Lučenca. Aj u nás vlak veľmi chýba,“ dodáva 
pani Čičmancová z Mládzova.   
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TÝMTO ŽIJE NAŠA 

Viac informácií a fotografií na:  www.z sc i nobana . edu . s k  

ZZAAHHÁÁJJEENNIIEE  NNOOVVÉÉHHOO  

ŠŠKKOOLLSSKKÉÉHHOO  RROOKKAA  
  

Vo štvrtok 2. septembra sa aj pre 
cinobanských školákov otvorila brána našej 
školy. Zahájenie školského roka prebehlo 
v tradičnom duchu. Najprv sme si pripomenuli 
padlých v Slovenskom národnom povstaní, 
potom sa prihovoril žiakom a rodičom nový 
pán riaditeľ RNDr. Stanislav Čop a pani 
starostka Ing. Mária Švikruhová. Žiaci si túto 
slávnostnú chvíľu spestrili krátkym kultúrnym 
programom.  
V školskom roku 2010/ 2011 nastúpilo do 
školy 239 žiakov, z toho 18 prvákov. Máme 
14 tried, v ktorých vyučuje 18 učiteľov, 3 
vychovávateľky a 3 asistenti učiteľov. 
Žiaci si môžu vybrať z 18-tich krúžkov 
rôzneho zameranie. Naďalej bude v škole 
pracovať žiacky parlament, vysielať školské 
rozhlasové štúdio a vychádzať školský 
časopis. 
 

ČČAAKKAAJJÚÚ  NNÁÁSS  ZZMMEENNYY  
 

Určite si občania, ktorí prechádzajú 
popred našu školu, všimli informačnú tabuľu 
a zvýšený pohyb okolo budovy. Začal sa totiž 
realizovať projekt Rekonštrukcia 
a prístavba ZŠ s MŠ Cinobaňa s cieľom 
zvýšenia kvality vzdelávania 
a energetickej hospodárnosti budov. 

V prvej etape projektu by sa mali 
vymeniť vykurovacie kotle, okná a dvere 
na telocvični, jedálni a hlavnej budove, 
zatepliť zadná stena školy a zrealizovať 
hrubá stavba prístavby spojovacej chodby 
medzi telocvičňou a hlavnou budovou. 
Za telocvičňou sa zrušila čierna stavba, ktorá 
obmedzovala projekt. Za obeť museli padnúť 
aj stromy pred telocvičňou, ale drevo z nich 
bude následne použité pri prestavbe. 
Nahradíme ich aj vysadením nových 
stromčekov. 

Vedenie školy prosí rodičov 
a žiakov o zvýšenú opatrnosť, pretože stavba 
sa plánuje realizovať bez obmedzenia 
prevádzky školy. 
 

NNAAŠŠAA  SSNNAAHHAA  BBOOLLAA  

OOCCEENNEENNÁÁ  
 

V minulých číslach obecných novín 
sme vás informovali o snahe našej školy 
získať titul Zelená škola a o akciách, ktoré 
sme organizovali, aby sme ho dosiahli. A boli 
sme úspešní! Máme titul Zelená škola a naše 
aktivity boli zhodnotené slovami: 
„Škole niet čo vytknúť! Výborná práca. 
Svojimi aktivitami a projektami by ste sa mohli 
prezentovať aj smerom k iným školám 
v regióne a myslím, že aj v rámci 
Slovenska.....“ 
Veľká vďaka za prácu patrí členom Kolégia 
Zelenej školy a environmentálnemu krúžku, 
najmä p. zástupkyni Machavovej a p. učiteľke 
Zokovej. 
 

Mgr. Vladimíra Albertová  
 

DDRRUUHHÝÝ  SSEEPPTTEEMMBBEERR  VV    

NNAAŠŠEEJJ  ŠŠKKÔÔLLKKEE  
 

Prázdniny sú už za nami a nastal čas otvoriť brány materskej školy. Cez jej prah prekročili 
aj naši noví kamaráti, ktorí zaujali miesta prvákov.  
 

Čakali ich nové hračky, postieľka a prvé odlúčenie od maminky na dlhší čas. Samozrejme, 
nechýbali aj slzičky ,ale tie čoskoro pominú. Zažijú   mnoho nových dobrodružstiev, 
pribudnú noví   kamaráti a panie učiteľky sa budú snažiť aspoň v malej miere nahradiť  
 mamu.  

Veď práve 
materská škola je 
začiatkom 
budovania ich 
osobnosti 
a poznatkov. 
Preto ak chceme 
dať našim deťom 
všetko, dajme im 
v prvom rade 
vzdelanie, to je 
odrazovým 
mostíkom do ich 
ďalšieho života. 
 

Zuzana Hadbavná 

KURZ ANGLIČTINY PRE DOSPELÝCH 
  

IN NETWORK Slovakia n.o. otvára KURZ ANGLIČTINY PRE DOSPELÝCH pod vedením 
americkej lektorky Liz Pfaff. Konať sa bude každý štvrtok v čase 16.00 -17.30 v priestorov 
zrenovovaného Komunitného centra (čajovňa - Cinobaňa 56). Úvodné stretnutie sa 
uskutoční 21.októbra 2010. Príspevok za kurz do konca roka 2010 je 10 Eur. Prihlásiť sa, 
resp. bližšie informácie môžete získať u p. Silvii Očovanovej (0907 407821). 

FUTBAL:   I. TRIEDA – STARŠÍ ŽIACI SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2010/2011 
 

Hráči, ktorí reprezentujú základnú školu a obec Cinobaňa v žiackej kategórii: 
 

Milan Blažek, Radko Puška, Filip Borovička, Jakub Čonka, Frederik Berky, Erik Berky, Marek 
Berky, Denis Cibuľa, Radoslav Badinka, Matej Fodor, František Gašpar, Radovan Hlaváč, 
Ján Lauko, Jozef Pšida, Erik Čonka, Rastislav Demjan, Miroslav Radič, Marcel Aust, Filip 
Gombala, Marek Uhrín, Peter Deme, Jakub Urbančok 
 

Tréner a vedúci žiakov: Mgr. Vladimír Dubravec 
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NAPÍSALI STE NÁM 

Koncom augusta sme sa zúčastnili 
zájazdu do zaujímavej oblasti – do 
Zakarpatskej Rusi. Pôvodným zámerom bolo 
pokorenie najvyššieho ukrajinského kopca – 
Hoverly. To sa nám za ťažkých 
poveternostných podmienok napokon aj 
podarilo. Zaujímavosťou bolo, že celou 
cestou sme kľučkovali pomedzi hraničné 
kamene. Ale nie súčasné! Boli to hraničné 
kamene československo - poľské. Takmer na 
hranici Ukrajiny a Ruska. Spomienky na 
predvojnové Československo, keď táto 
krásna časť Ukrajiny patrila nám. Druhý deň 
sme zdolali ďalší kopec – Bliznicu. Počas 
presunov medzi ubytovňou a nástupom na 
túry sme navštívili aj novobudované horské 
stredisko zimných športov - Bukovel 
(Paľanica). Naše pocity boli z tejto návštevy 
veľmi zmiešané. Kvôli tomuto stredisku boli 
zdevastované nesmierne veľké plochy lesov. 
Vyrastali tu neskutočné ubytovacie kolosy. 
Iba kryté 4-poschodové parkovisko má 
odhadovaný pôdorys okolo 100 x 30 metrov. 
Keď si predstavím, že zonácia Vysokých 
Tatier sa pripravovala práve kvôli niečomu 
takému, je mi z toho na zvracanie. To už nie 
je o láske k prírode, ale o láske k peniazom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestečko Jasinja, kde sme boli 
ubytovaní, malo svoju zaujímavú históriu. 
Umiestnené je až za karpatským oblúkom. 
Nie je problém dohovoriť sa tam aj slovensky, 
resp. zmiešaninou slovenčiny a ruštiny. 
Pochopili sme to až po zistení, že toto 
mestečko bolo konečnou zastávkou 
železničnej rýchlikovej trate Praha – Jasinja. 
Táto trať je v súčasnosti zarastená krovinami 
a nepoužíva sa. Údajne od konca 90-tych 
rokov, kedy jej časť zobrala rozvodnená rieka 
Tisa.  

Aj Jasinja, tak ako spomínané kopce, patrila 
kedysi Československu. Nachádza sa v nej aj 
drevený kostolík huculskej cirkvi, ku ktorému 
je prístup po lanovej lávke cez Čornu Tisu. 
Turbázu Edelvajs, kde sme boli ubytovaní, 
kedysi vraj tiež postavil Klub 
československých turistov. 

Po zdolaní plánovaných kopcov 
sme sa vydali na cestu domov. Neďaleko 
mestečka Rachiv, ktoré je známe tým, že 
výškový rozdiel medzi jeho najvyššou 
a najnižšou ulicou je vyše 600 metrov, sa 
nachádza geografický stred Európy. 
Ukrajinská obdoba nášho stredu Európy na 
Kremnických baniach. 
S tým rozdielom, že ten ukrajinský je pekne 
spropagovaný a udržiavaný. S malým 
múzeom a množstvom stánkov s výrobkami 
domácich majstrov.  

Ďalšou zastávkou bolo Solotvino. 
Nachádza sa na ukrajinsko-rumunskej 
hranici. Kedysi známe soľné bane, ktoré sú 
dnes už, žiaľ, zaplavené do 500 metrov od 
spodných slojov. Na povrchu sú vytvorené tri 
jazerá, ktoré vznikli prepadnutím pozemných 
častí do vyťažených priestorov. Voda v nich 
je slaná – v dvoch jazerách dosahuje 20% 
slanosť. Hladina tretieho jazera klesla pred 
dvomi rokmi o sedem metrov. Nikto nevie, 
kde. V podzemí sa údajne neobjavila. Ale 
slanosť jeho vody je až 30%. Vo všetkých 
jazerách sa neutopí ani neplavec, dajú sa na 
hladine čítať aj noviny rovnako, ako v Mŕtvom 
mori. Ale na naše pomery je tam ukrutný 
neporiadok, prach a špina. Samotné 
Solotvino je zaujímavé ešte jednou raritou – 
je tam nespočetné množstvo novodobých 
palácov. Áno, palácov.  
 

potrebovali investovať do nehnuteľností. 
Poslednou zastávkou bol hrad (palava) 
v Mukačeve s bohatou históriou. Údajne 
nebol nikdy dobytý.  
Z množstva jeho terás boli nádherné výhľady 
na celé Mukačevo. V čase našej návštevy bol 
preplnený návštevníkmi, nakoľko sa konali 
nám neznáme oslavy. Všade rôzne atrakcie, 
muzikanti, súťaže. Záverom by som chcel 
povedať, že východná časť Ukrajiny je naozaj 
nesmierne chudobná, ľudí živí iba hora 
a malé lúčky na poloninách. Nevideli sme tam 
nepokosenú lúku, všetky stavby boli vyrobené 
prevažne z dreva, bývalú železnicu 
pripomínali železné mosty cez Čornu Tisu. 
Napriek tomu je to krásna krajina, ktorú stojí 
za to navštíviť. 

Július Jarábek 

  

S pomenovaním 
„rodinný dom“ to 
nemá nič spoločné. 
Sú to stavby 
o rozlohe možno aj  
40 x 40 metrov 
s arkádovými oblúkmi 
a rôznymi 
architektonickými 
čačkami, až 
neskutočne gýčovými. 
Tieto domy údajne 
stavajú rumunskí 
colnícki zbohatlíci, 
ktorí svoje úplatky 

NAŠI  SENIORI  
 

Senior je človek, ktorý občas vzdychá,  
keď nemá náladu, aj v boku ho pichá. 
Často sme mrzutí, bolia nás kosti,  
v srdci vtedy máme samé mrzutosti.  
 

To sú iba takí, ktorí žijú sami,  
nehľadajú cestu medzi nami. 
My budeme mať klub, ten nás inšpiruje,  
zájazd či zábavu super pripravuje. 
 

Vy, veční hundroši vypíšte prihlášku,  
zaplaťte si členské, bude aj na fľašku. 
V jednote je sila, veď to dobre vieme,  
keď bude treba bojovať, spolu dokážeme. 
 

Dôchodok nám zvýšia už v prvom mesiaci,  
aby sme platili včas všetky poplatky. 
Keby aj autobus trošku nám zľavili,  
bolo by ľahšie cestovať aj z našej dediny. 
 

Telefón je hluchý, iba keď sme chorí,  
poplatok vysoký za tie štyri šnúry.  
Najviac trápia lieky seniorov našich,  
lebo za tabletky treba veľa platiť. 
 

Nefutrujte sa, ľudia, tými pilulkami,  
príďte medzi nás a užívajte s nami. 
Neplačte, nestonte, vždy to tak bývalo,  
že cinobanským seniorom  
furt niečo chýbalo.   
 (Postrehy z prvého stretnutia členov Klubu seniorov v Cinobani, ktoré sa uskutočnilo 2.9.2010 

v kultúrnom dome. Pozývame vás na ďalšie, ktoré sa uskutoční 16.9.2010 taktiež v KD 
Cinobaňa. Tešíme sa aj na vás.)             Jozef Varga     
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ŠŠŠŠŠŠŠŠ        PPPPPPPP        OOOOOOOO        RRRRRRRR        TTTTTTTT        
    VÍŤAZOM TURNAJA 

VOLEJBALISTI 

CINOBANE 
 

Starosta obce Hradište Jozef 
Valkovec privítal 28. augusta 2010 
účastníkov volejbalu na ihrisku 
v Hradišti na turnaji O putovný pohár 
starostu obce pri príležitosti výročia 
Slovenského národného povstania.  
 

Výsledky zápasov:  
 

Cinobaňa : Halič, 2:0 (12,16) 
Cinobaňa : Lučenec, 1:2 (22,24,13) 
Cinobaňa: Poltár, 2:0 (18,15) 
Cinobaňa : Hradište,2:0 (9,16) 
 

Poradie v 50. ročníku: 
1. Cinobaňa  7 bodov 
2. Hradište  6 bodov 
3. Lučenec  5 bodov 
4. Poltár  4 body 
5. Halič   3 body 
 

Pavol Belov  

Spoločenská rubrika 

 

J u b i l a n t i  
 

 
 

 

V mesiacoch september a október sa 
dožívajú životných jubileí 

 

 Viliam WEISHÄUPL    (Cinobaňa) 
 Emília OČOVANOVÁ   (Cinobaňa) 
 Štefan POLIAK           (Cinobaňa) 
 Aurélia FÁBRYOVÁ    (Kat. Huta) 
 Július PUFFLER         (Cinobaňa) 
 Alica DIBALOVÁ        (Kat. Huta) 
 Juraj VRABEC           (Cinobaňa) 
 Helena HARANZOVÁ  (Cinobaňa) 
 Helena HALAJOVÁ     (Turičky) 
 Marta KANÁTOVÁ       (Cinobaňa) 
 Margita KLEMBASOVÁ (Kat. Huta) 

 

 

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

 

 

Zboru pre občianske  
záležitosti pri OcÚ Cinobaňa. 

    

  NNaa rr oo dd ii ll ii   ss aa   
 

Filip Oláh 
Kristína  
Berkyová 

Denisa Berkyová  
Veronika Vrbiniaková  

Sebastián Stančík 
Milan Bota 

Dominika Ďurkáčová 
Michaela Petrincová  

Tammi Imreová  
Dorota Hriňová 
Mária Oláhová  

 
Opustili nás 
 

Mária Račková 
 

Česť Vašej pamiatke ! 
 

Obec Cinobaňa pozýva starších občanov 

na posedenie pri príležitosti podujatia 
 

Október – mesiac úcty 
k starším 

17. októbra 2010 (nedeľa) o 15.00 

hod. v Kultúrnom dome Cinobaňa 
 

V programe sa predstavia žiaci Základnej 

školy v Cinobani, ženská spevácka skupina 
VIDOVENKY z Vidinej a folklórny súbor 

IPEĽ z Lučenca. 
Pre seniorov vstup voľný, pre ostatných 
návštevníkov vstupné ľubovoľné.  

Tešíme sa na Vás. 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža 
Cinobaňa – Kat. Huta Vás srdečne pozýva na     

Výstavu  liečivých rastlín a bylín 
spojenú s ochutnávkou liečivých čajov. 

 

Výstava sa bude konať 15. – 16. októbra 2010 
v čase: piatok:  od 14.00 – 18.00 hod., sobota od 7.30 – 
16.00 hod. v Kultúrnom dome v Cinobani. 

Vstupné: ĽUBOVOLNÉ 
 

Výťažok zo vstupného bude použitý na pomoc pre 
postihnuté deti. 

 

POZÝVAME VÁS . . .  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:  
www.diakoniebroumov.org). 
 

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. 
 

Z B I E R K A  S A  K O N Á :  

do 10. októbra 2010 

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.  
 


