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spolupatričnosti, úcty k celoživotnej práci, či pozitívne hodnotenie tých, ktorí 
pre obecné spoločenstvo venujú všetok svoj um a nevšedné schopnosti, 
nie je ešte stále  vydláždená.  Preto si vážme takých, ktorí dokážu dať 
mnohorakým ponúkajúcim sa formám konkrétny obsah zbavený formálnej 
povinnosti či stále prežívajúcej rutiny. Bez okázalosti či lacného gesta.  
Človek sa neraz cíti stratený vo veľkom behu sveta. Neraz rozmýšľa nad 
tým, prečo je toľko vecí nevysvetliteľných, prečo sa ani mnohými slovami 
nedá vyjasniť ten či onen konflikt, vojna, zabíjanie ľudí, ruinovanie celých 
krajín, utrpenie spôsobené teroristickými útokmi na civilné obyvateľstvo. 
Svet vstupuje do nášho každodenného života, priam by sa dalo niekedy 
povedať, do každodenného konania, do motivácií. A práve preto 
chceme mať nielen pocit zmysluplnosti svojho konania, svojho jestvovania, 
ale chceme mať nádej. Nádej, že naša práca má zmysel nielen pre náš 
dnešok, ale aj pre našu budúcnosť a budúcnosť našich detí, že je tu 
možnosť dosiahnuť ľudské šťastie. 
Avšak nájsť si svoje miesto vo svete, v živote, svoj vlastný, osobnostný, 
vnútorne prijatý zmysel života je veľmi ťažké a náročné. Nestačí si iba 
uvedomiť, že jeho doménou je ľudská tvorivá činnosť, zakotvená v zmysle 
ľudských dejín, spejúca k rozvoju spoločnosti a osobnosti, že spočíva 
v práci v diele, ktorá nezomiera, v plnosti citov, v úsilí dosiahnuť radosť zo 
života, šťastie. 
Pocit plnosti života človek nachádza v tvorivej práci, v práci pre uspokojenie 
svojich potrieb i potrieb obecného spoločenstva, medzi ktorými prevládajú 
vyššie sociálne potreby, v činnosti pre dobro, svoje i ostatných, v práci 
i v oddychu, v medziľudských vzťahoch s inými občanmi. Tak dosiahneme 
životnú radosť a pocity šťastia. Všetky javy, ktoré nás rozhorčujú, kazia 
nám chuť a radosť z dobre vykonanej práce, tie čo nie sú zlučiteľné 
s humánnym spôsobom života, musíme z nášho života spoločne 
odstraňovať.  
Základy morálky sa kladú v mladosti. Nie nadarmo sa hovorí, že škola 
systematicky a účinne formuje popri pedagogickom aj morálny profil žiakov 
a študentov, aby im na celý život vštepovala priame a čisté konanie. Veľmi 
dôležitú úlohu má nielen to, čo mladým ľuďom hovoríme, ale predovšetkým 
to, ako sami konáme a vystupujeme v rodine, v škole, na pracovisku 
i v občianskom živote. 
Na to, aby sme dosiahli takýto potrebný stav v našich obecných 
medziľudských vzťahoch, nám treba v budúcnosti viac úprimnosti. Pretože 
faktom je, že v obecnom spoločenstve zvyčajne pozná jeden druhého do 
hĺbky. Avšak len v dobrých spoločenstvách sa o každej odchýlke aj hovorí. 
Na mnohých miestach sa radšej mlčí. Niet dostatok síl, či záujmu  
o úprimnosť. Často sa hovorí o správaní lekára, pracovníčky v obchode, 
obecného úradu, či poslanca. Ostávame len pri všeobecných 
konštatovaniach. Tam, kde by sa malo hovoriť konkrétne, otvorene 
a úprimne, sa skôr mlčí. Úprimnosť voči sebe i najbližším v rodine a na 
verejnosti je však pre náš morálny vývoj počas celého nového roka 
nepostrádateľná.  
A preto vážme si jeden druhého. Čím viac dobra, krásy a lásky budeme 
pestovať vo svojich srdciach, tým bude náš obecný zväzok pevnejší, tým  
bude náš spoločný život radostnejší, spokojnejší.  

Jozef Varga 
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Darovať život je najväčším poslaním. Postarať sa 
o tento život je zase najväčšou zodpovednosťou. 
A vychovať z toho malého, ešte nemohúceho človiečika 
skutočného človeka, to je najväčším úspechom. 
Avšak cesta k človeku, vyjadreniu  ľudského  záujmu   
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Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Cinobaňa 

a obec Cinobaňa zastúpená starostkou obce  
Ing. Máriou Švikruhovou 

 

V á s  s r d e č n e  p o z ý v a j ú  n a   
 

spomienkové oslavy kladenia kytice pri 
pamätníku padlých hrdinov v Cinobani 
pri príležitosti 63. výro čia oslobodenia  

našej obce. 
Oslavy sa uskutočnia   

 

25. januára 2008 t.j. v piatok o 15.30 hod. 
 

Klub žien 
Každý utorok o 14.00 hod. 

v priestoroch Kultúrneho domu 

v Cinobani 

Tešíme sa aj na vás! 

Nádherný výhľad, čistý vzduch, prosto iný svet... 
Viac na str. 8 
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Rozdávali vianočné posolstvo – dar  lásky, nádeje, 
spolupatričnosti a ľudského šťastia 

Viac na str. 3   
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Viac na str. 2 
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Pohľad do minulosti / Kto je kto v Cinobani 

 B o r o š  J ú l i u s ,  P r o f . ,  P h D r . ,  D r S c  
Narodil sa 19.4.1934 v Turičkách v rodine roľníka, ako jeden z piatich súrodencov. Základnú školu 
absolvoval v rodnej obci a v Lučenci. V rokoch 1948 – 1952 študoval na pedagogickom gymnáziu 
v Lučenci. Od roku 1952 – 1957 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a následne sa stal 
asistentom na Vysokej pedagogickej škole v Banskej Bystrici. Od roku 1963 bol odborným 
asistentom na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, neskoršie ako vedecký 
pracovník v Ústave experimentálnej psychológie SAV. V roku 1968 až do roku 1998 pôsobil ako 
vysokoškolský profesor na FF UK v Bratislave Katedra psychológie.  
V rokoch 1997 – 1998 pôsobil na Univerzite v Trnave a v Trenčíne. Napísal niekoľko vedeckých 
publikácií, hlavne z oblasti psychológie mladých. Bol vedúcim autorského kolektívu celoštátnej 
koncepcie výučby experimentálnej psychológie na vysokých školách v ČSFR. Prispieval odbornými 
článkami do mnohých novín a časopisov, ako aj  do Slovenského rozhlasu a televízie. Zomrel v roku 
2004 v Trenčíne a je pochovaný v rodných Turičkách.  
 

Č o m a j  P a v e l  
Narodil sa 4.7.1923 v rodine roľníka v Cinobani ako posledný z troch detí. Základnú školu 
absolvoval v rodnej obci. Po predčasnej smrti svojho otca ostal na gazdovstve pomáhať matke. Ako 
mladý muž sa zapájal do všetkých akcií vtedajšej mládeže, a to predovšetkým v Združení 
evanjelickej mládeže (SEM), ako aj v Miestnom odbore Matice Slovenskej. Tieto akcie organizovala 
miestna pani učiteľka Vilma Adamovičová, ktorá bola manželkou veľkého národovca Dr. Štefana 
Adamoviča, (bol najskôr farárom na Turičkách, neskôr si spravil doktorát a stal sa profesorom 
v Banskej Štiavnici, Zvolene a nakoniec v Banskej Bystrici).  
Zapájal sa aj do nácviku divadelných hier. Koncom päťdesiatich rokov postihla Pavla Čomaja ťažká 
nemoc. Liečil sa vo Vysokých Tatrách, kde sa zoznámil so svojou manželkou, a tak v roku 1952 
opúšťa rodnú obec a odchádza za manželkou do Holíča, kde pracoval v poľnohospodárskom učilišti 
ako hospodár. Externým štúdiom získal stredné odborné vzdelanie a maturitou ekonomického 
smeru, neskoršie i pedagogické na PF UK. Do roku 1972 pôsobil ako učiteľ na tamojšej škole. 
V rokoch 1973 až 1983 pracoval ako historik novodobých dejín v Záhorskom múzeu v Skalici. Bol 
zástupcom riaditeľa a veľa publikoval v tlači. V rokoch 1984 až 1989 pracoval ako podnikový historik 
v podniku Nafta Gbely, kde sa pričinil o zriadenie Naftárskeho múzea a skanzenu v Gbeloch.  
Na svoju rodnú obec ani vo vzdialenej Trnave, kde ako dôchodca žije, nezabudol a vlastným 
nákladom spracoval vzácnu štúdiu „Cinobaňa Pohľad do minulosti obce“ (časť štúdie sme už 
uverejnili v našich novinách, pozn. red.), ako aj spomienky starších občanov na život v minulosti.   
Využil pri tom svoje bohaté skúsenosti, ako aj kontakty historika a za pomoci štátnych a banských 
archívov spracoval túto štúdiu, o ktorej sa pochvalne vyjadril v lektorskom posudku renomovaný 
historik Novohradu PhDr., Mgr. Jozef Drenko s tým, že by mohla slúžiť ako výborný základ na 
prípravu rozsiahlejšej monografie a je cenným prínosom pre región.   

Spracoval Samuel Ďuriška 
Použitá literatúra: F. Mihály „Kto je kto v Novohrade“  

a vlastný archív spracovateľa    
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Roky a čas rýchlo letia. Konštatovanie 
tejto reality môžeme ešte upresniť 
v myšlienke, že v rýchlom tempe života 
treba byť veľmi pohotový, vzdelaný 
a prirodzene múdry, mať šťastie, 
zdravie, trpezlivosť a vytrvalosť, slová 
položiť do skutkov, lásku ukázať 
ľuďom a milovať reč svoju v krásnej 
krajine i dedine. Všetko je v rukách 
každého z nás. Koľko nám chýba 
hodnôt k dosiahnutiu raja na tejto 
Zemi, musí vedieť každý sám.  
S príchodom ešte nepoznaného nového 
roku 2008 si spoločne zaželajme: 
Dobrých ľudí vždy po boku, zdravia, 
lásky plný dom  
a spokojný život v ňom.  
Optimizmu a nádeji otvorte dvere, 
láskou naplňte srdce svoje,  
nech vzácneho chleba je dosti a dobrej 
vody od bolesti,  
v doline krásny kvet,  
nech je krajší tento svet,  
nech krásna pieseň letí do ďaleka 
a oblaží dušu každého človeka.  
Čo priať si viac.  
Treba mať aj dar skromnosti ale 
zároveň veriť vo veľké možnosti. 
Z úprimného srdca želá   
 

Ing. Mária Švikruhová  
starostka obce Cinobaňa 
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Opäť je tu začiatok roka a s ním aj prvé tohtoročné vydanie Cinobanského občasníka. Svet okolo nás sa stále mení. Niečo sa začína a niečo 
končí. To nepochybne platí aj pre cinobanské noviny, ktoré tento rok oslávia štvrté výročie vzniku. Dovoľte, aby sme sa pri tejto príležitosti 
poďakovali vám, naši verní čitatelia  za vašu priazeň, pripomienky a názory, ktoré nám pomáhajú pripravovať vaše noviny.  Tento  záujem nás 
zaväzuje k ešte kvalitnejšej práci. Aj tomto roku zostaneme verní vecnému informovaniu o živote a dianí v našej obci, o obyvateľoch a vzácnych 
ľuďoch, ktorí v nej žijú alebo žili, budeme šíriť dobré meno našej obce, ale aj poukazovať na problémy a nedostatky, ktoré prináša život a dnešná 
doba.  
Keďže záujem našich občanov o naše noviny neustále rastie, schválením Obecného zastupiteľstva zvyšujeme náklad z 300 na 500 kusov. Noviny 
vychádzajú šesťkrát do roka, sú nepredajné a dostupné všetkým občanom.  
 Redakčná rada Cinobanského občasníka vám, vážení obyvatelia obce a čitatelia, do nového roka 2008 praje veľa zdravia, šťastia, pokoja, 
spokojnosti  a lásky. Nech je pre celú Cinobaňu, Katarínsku Hutu, Mašu a Turíčky a jej obyvateľov opäť lepší ako bol ten predchádzajúci. 
 

Redakčná rada Cinobanského občasníka  

 

Poľovnícky spolok Strieborná 
Cinobaňa  

Vás srdečne pozýva  
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ktorá bude verejnosti prístupná  
31. januára – 1. februára 2008  
v priestoroch Kultúrneho domu 

v Cinobani 
 

V s t up  v o ľ n ý .  

Krásne obrázky  
tohtoročnej zimy v Cinobani   

STRETNUTIE NA RÁZTOCHÁCH 
 

Poľovnícky spolok Strieborná 
zorganizoval už 8. ročník spoločného 
rodinného stretnutia na chate Ráztok. 
Bol to posledný deň 31. decembra 
2007. Spoločenstvo milovníkov 
prírody s rodinami v počte 35 ľudí za 
krásneho počasia, dobrej nálady 
a vynikajúceho perkeltu z diviny opäť 
potvrdilo, že život je krásny, čo bolo 
vidieť aj cítiť. Pieseň, dobrá muzika, 
oddych, krása prírody posmelila 
všetkých vo viere, že aj rok 2008 bude 
rokom 9. stretnutia. Dovidenia na 
Ráztokách 31. decembra 2008.  

Ing. Mária Švikruhová 
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Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...    
    

Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým 
mesiacommesiacommesiacommesiacom    

PEČENIE MEDOVNÍČKOV 
 

Členky Základnej organizácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých Cinobaňa tak ako po 
uplynulé roky napiekli a krásne vyzdobili vianočné 
medovníčky, ktoré potom na Mikulášskom 
posedení rozdávali svojim členom. Na stretnutiach 
vládla pokojná a slávnostná atmosféra navodená 
blížiacimi sa vianočnými sviatkami.    
 

SÚBOR ROMA OSLÁVIL 30. VÝROČIE VZNIKU  
 

Dňa 8. decembra 2007 zneli v sále Kultúrneho 
domu v Cinobani veselé i smutné piesne, 
temperamentné tance rozprúdili krv v žilách, 
pestrofarebné kostýmy vyjadrovali  radosť zo 
života a úctu k tradícii. Asi dvojhodinovým 
programom si miestni aktivisti pripomenuli okrúhle 
jubileum folklórneho súboru ROMA. Potleskom 
a drobným darom bol za dlhoročnú prácu 
odmenený vedúci súboru Ladislav Deme.  
Obec Cinobaňa zabezpečila pre účinkujúcich 
malé pohostenie a pre hostí drobné darčeky.     
 

ROZDÁVALI VIANOČNÉ OBLÁTKY 
 

Poslaním organizácie Slovenský červený kríž je 
pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Je to 
najdôležitejšia úloha aj Miestneho spolku 
Cinobaňa – Katarínska Huta. Aj tento rok členky 
spolku napiekli krehké vianočné oblátky, ktorými 
obdarovali 42 starších a chorých občanov v obci.  
Členky výboru navštívili pred vianočnými 
sviatkami aj Integrované centrum v Málinci, kde 
obdarovali 13 detí drobnými darčekmi. Výbor MS 
SČK ďakuje za sponzorskú pomoc: Stanislavovi 
Gajdošovi, Irene Karásekovej a za ZO SZPFB jej 
predsedovi Gabrielovi Kaňákovi. 
 

Na vianočnom posedení sa v priestoroch 
kultúrneho domu stretli aj členovia Základnej 
organizácie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAROVALI VIANOCE PRE VŠETKÝCH 
  

Doširoka otvorené očká sledovali všetko, čo sa 
v sále dialo. Srdiečka rozbúchané očakávaním. 
Nôžky nevedeli obsedieť a rúčky sa nedočkavo 
naťahovali dopredu. Aj takýto dojem som mala, 
keď som sa 22. decembra 2007, ako nestranný 
pozorovateľ zúčastnila tejto vysoko humánnej 
akcie, ktorú už po tretíkrát v našej obci 
zorganizovali: Spoločenské centrum 3Pé 
a nezisková organizácia IN Network Slovakia, 
Bratská jednota baptistov z Lučenca, Michal 
Marko, mladí ľudia z Občianskeho združenia 
Black & White  a KVOZ ROMA Cinobaňa. Všetky 
deti zo sociálne slabších rodín sa aj tieto Vianoce 
mohli tešiť z krásnych darčekov, ktoré pre ne 
pripravili rodiny v zahraničí.   
 

O silvestrovskú a novoročnú zábavu sa tento rok 
postarali hasiči.   

Pripravila Silvia Očovanová  

Rodičia Anku a jej súrodencov viedli od 
malička k spevu. Vštepovali im lásku k rodnej 
reči, ľudovým piesňam, tradíciám. Vždy bolo 
u nich veselo, vždy sa našiel čas a dôvod 
k spevu.  
Skláreň v Katarínskej Hute zažívala najkrajšie 
obdobie. Veľa pracovných príležitostí dávalo 
zamestnancom  nádej na krajšiu budúcnosť. 
A Katarínska Huta žila. Mali tu škôlku, školu, 
kultúrny dom, ihriská, strelnicu, obchod, 
mäsiareň, ordinácie, dokonca kadernícky 
salón a dychovú hudbu. Zdravé a veselé deti, 
ktorých bolo v Hute naozaj, veľa zažívali svoje 
radostné detstvo. Anka bola jednou z nich. Jej 
talent podchytila už na základnej škole pani 
učiteľka Elza Dodoková a obsadila ju ako 
jednu z hlavných postáv v divadelnej hre. 
Prirodzený herecký talent, hudobné 
a spevácke nadanie predviedla mladá Anka 
na mnohých miestach. V škole, pionierskych 
táboroch ... Základnú školu vystriedala 
učňovka. Tu sa Anka zoznámila so svojím 
manželom. Okrem skoro rovnakého dátumu 
narodenia (delil ich len jeden deň) ich spájali 
rovnaké záujmy. Vzájomná náklonnosť 
prerástla vo veľkú lásku, ktorú spečatili v roku 
1968 sobášom. Manželstvo a rodina však 
neprerušili spoločné aktivity.  
Manžel Miroslav hral v ochotníckom divadle 
a Anka sa venovala spevu v ženskom 
spevokole „Pieseňky“.  
„Boli to krásne roky, na ktoré rada  spomínam. 
Stretávali sme sa raz týždenne v kultúrnom 
dome (v Katarínskej Hute). Spievali sme zo 
srdca, a to bolo na našich vystúpeniach cítiť. 
Spievali sme na svadobných obradoch, 
zúčastnili sa  súťaží, chodili na zájazdy, 
organizovali sme výstavky ručných prác. Toto 
všetko stíhali ženy popri zamestnaní 
a deťoch“.  Prvé roky dirigovala zbor Anka. 
Neskôr ju vystriedal pán učiteľ Ondrej Strapko 
z Lovinobane, ktorý v Katarínskej Hute nechal 
kus svojho srdca a rád sa sem vždy vracia. 
Úroveň zboru sa zvyšovala. Ich zvučné hlasy 
sa neraz niesli povetrím pri pamätníku na 
Budinej, v Krupine, či Tatrách. Roky ubiehali 
a ženy postupne zbor opúšťali. Po desiatich 
rokoch sa zbor spojil so speváčkami 
z Lovinobane. Nové priateľstvá, putá. 
Existencia zboru zaniká s uzatvorením 
kultúrneho domu. Nebolo kde skúšať, kde sa  

Korene jej predkov siahajú až do Bavorska. Rodina sklárov 
sa usadila v tomto kraji. Našli tu prácu, životných partnerov, 
zaľúbenie, lásku, domov. 
Svoj život navždy spojila s rodnou Katarínskou Hutou. 
Prežila tu najkrajšie roky detstva, ukončila základnú školu, 
učilište. Stretla svoju prvú a najväčšiu lásku, vychovala deti, 
tešila sa z vnúčat.  Jej veselá a družná povaha vždy 
priťahovala spoločnosť. Obklopená ľuďmi, ktorí sa neskôr 
stávali jej priateľmi, rozdávala a rozdáva okolo seba 
pozitívnu energiu. Anka Špaková si nezakladá na popularite, 
nepotrebuje byť stredobodom pozornosti, je to jednoducho 
v nej. Rada sa smeje, spieva a svojím svojským humorom 
„nakazí aj okolie“. Život však často a rád zamieša karty 
a vtedy, keď si myslíme, že už vyhrávame, dáva mat. 
V jednej krátkej chvíli zrazí na kolená všetko, čo sme si 
vybudovali. Vstať a ísť ďalej nie je ľahké. Budúcnosť 
osvetľujú práve spomienky na roky minulé.  

stretávať. Miesto, v ktorom sa ľudia schádzali, 
kde sa konali zábavy, plesy, svadby,  
divadelné  predstavenia  zrazu ostalo tiché a 
bez života. Niekde tu sa v rokoch najväčšieho 
rozkvetu zrodila myšlienka uskutočniť 
podujatie „Spieva celá dolina“ a Anka bola pri 
tom.  
Aj dnes, už ako dôchodkyňa, prekonáva každý 
deň samu seba. Je stále aktívna. Nemôže 
a nedokáže sa zatvoriť medzi štyri steny. Musí 
dýchať, čerpať silu do života. A tú jej dávajú 
v prvom rade deti a vnúčatá. Stretnutia na 
„kopanici“ boli a sú tými najkrajšími. Ako 
dlhoročná členka a predsedkyňa sa venuje 
aktivitám Slovenského červeného kríža. Jej 
zvučný hlas znie každú nedeľu z chóru 
v katolíckom kostole. Vo voľnom čase si rada 
zájde do prírody. Tu si čistí hlavu, posilňuje 
srdce.   
Ženské meno Anna má hebrejský pôvod 
a jeho význam je "milá", "milostná". Nositeľky 
tohto klasického mena vynikajú pevnou vôľou, 
dynamickosťou a intuíciou, sú hrdé, majú 
neuveriteľnú pamäť a nevedia, čo je to 
plachosť. Neúspech ich len tak ľahko 
nepoloží... 
 

.. nech sa v našom uponáhľanom svete rodí čo 
najviac dievčat s menom Anna a nech je svet 
s nimi a pre ne krajší ... 

Silvia Očovanová 
 

Spievala v živom 
vysielaní rádia na 
Hontianskej paráde  
aj po boku Melánie 
Oláriovej 
 

Prvá a najväčšia 
láska 

Ženský spevácky zbor „Pieseňky“ pod 
taktovkou Ondreja Strapku 

VVVV    á ž e n í    č iá ž e n í    č iá ž e n í    č iá ž e n í    č i    t at at at a    t e l i a,t e l i a,t e l i a,t e l i a,    
    

ak poznáte vo svojom blízkom okolí 
niekoho, kto je niečím výnimočný, dajte 
nám vedieť. Radi o ňom napíšeme.        

Redakčná rada 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 18/2007 
O CHOVE PSOV 

A POVINNOSTI CHOVATE ĽOV A MAJITE ĽOV PSOV 
V OBCI CINOBA ŇA 

 

 

Zákon č. 282/2002 Z.z. upravuje niektoré podmienky držania psov. 
 

Čl. 1 
CHOV  A DRŽANIE  PSOV 
 

1.  Chovať alebo držať psov je zakázané: 
- v školách, v domoch, kde sú spoločenské zariadenia pre deti / materská 
škôlka, školské družiny a pod./ 
- v obchodoch s potravinami, zdravotníckych zariadeniach, v kultúrnych 
zariadeniach 
 

2.   Prinášanie alebo vodenie psov je zakázané: 
- do priestorov, kde je zakázaný ich chov, alebo držanie 
- na detské ihriská, športové ihriská, na cintorín 
- na všetky miesta opatrené upozornením na zákaz vodenia psov 
 

3.   Na verejných priestranstvách: 
- možno psov vodiť iba na vodítku, pričom musia mať náhubné koše 
 

Čl. 2 
POVINNOSTI  CHOVATEĽOV  A MAJITEĽOV  PSOV 
 

1. Chovateľ a majiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný prihlásiť 
psa do 15 dní po jeho  získaní do evidencie na Obecnom úrade 
v Cinobani. Stratu psa alebo akúkoľvek  zmenu v chove psa je chovateľ 
povinný ohlásiť do 15 dní na Obecnom úrade v Cinobani. 
 

2. V záujme hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti 
a dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ a majiteľ povinný: 
- v žiadnom prípade nepustiť psa voľne sa pohybovať na verejných 
priestranstvách 
- držať psa v čistote 
- na verejných priestranstvách vodiť psa len na vodítku a s náhubkom 
- odstrániť psom spôsobenú nečistotu (výkaly) 
- dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu proti besnote 
a iným chorobám 
- v prípade poranenia občana psom okamžite psa prehliadnuť 
veterinárnym lekárom 
- psy bez dozoru sa pohybujúce na voľných priestranstvách budú na 
náklady chovateľa, majiteľa alebo inak zlikvidované 

 

Čl. 3 
ZNEŠKODNENIE PSOV 
 

1.   Zneškodnenie psov vykoná veterinárne stredisko 
2.   Náklady spojené so zneškodňovaním znáša chovateľ – majiteľ, ktorý 
zabezpečí aj odstránenie zvierat odvozom do kafilérie alebo výnimočne 
zakopaním. Spôsob určí veterinárna služba. 
 

Čl. 4 
POPLATOK  ZA  PSA 
 

1. Poplatok za psa platí PO a FO, ktorá je vlastníkom psa viac ako 6 
mesiacov 
2. Každé nadobudnutie psa je vlastník povinný nahlásiť na Obecnom 
úrade do 30 dní odo dňa jeho nadobudnutia. 
3. Daň za psa je určená 120,- Sk za 1 psa ročne.  
Daň za psa chovaného v panelákovom dome je 300,- za 1 psa ročne. 
Daň za psa v časti obce Hrnčiarky je 60,- Sk za 1 psa ročne. 
Za každého ďalšieho psa je daň u toho istého daňovníka dvojnásobná. 
 

Čl. 5 
 

EVIDENCIA PSOV 
Podľa Zák. NR SR č. 282/2002 Z.z. vyplýva viesť evidenciu – zoznam 
psov na obecnom úrade.  
Do evidencie sa zapisuje: 
- evidenčné číslo psa a meno 
- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa 
- umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa 
pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom 
trvalého pobytu držiteľa psa 
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
- údaj či je pes nebezpečným psom 
- úhyn psa 
- strata psa 
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je 
chovateľ alebo majiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti 
alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný 
 

Vydanie evidenčnej známky: 
Obec vydá chovateľovi alebo majiteľovi psa zapísaného do evidencie 
evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, 
názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou chovateľ alebo majiteľ 
preukazuje totožnosť psa.  
Každý chovateľ alebo majiteľ psa je povinný si vyzdvihnúť známku psa 
na Obecnom úrade v Cinobani.  
 

Čl. 6 
 

PRIESTUPKY  A POKUTY 
1) Priestupku sa dopustí chovateľ alebo majiteľ psa, ak: 
a) neprihlási psa do evidencie 
b) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej 
núdzi 
c) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky 
2) priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak: 
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, 
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes 
pohrýzol 
b) nezabráni, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka 
alebo zvieratá 
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej 
núdzi 
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa 
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa 
V prípade, že občania nebudú tieto náležitosti rešpektovať, bude im 
uložená pokuta v priestupkovom konaní podľa zákon č. 282/2002 §7 
ods.3, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
 

Pokuty za priestupok: 
a) podľa odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500,- Sk 
b) podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5000,- 
Sk 
  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli 
v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov dňa 27.11.2007. 
Pripomienky k návrhu boli podané v počte 5. 
Pripomienky k návrhu boli uplatnené v počte 3. 
 

Toto VZN obce č. 18/nadobúda platnosť dňom 01.01.2008. 
Bolo schválené OZ č. 10/2007 zo dňa 14.12.2007 

Z B E R  P L A S T O V  V  O B C I  C I N O B A Ň A  
 

7. februára, 6. marca, 3. apríla 2008 
Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo 

bytovku na viditeľné miesto. 

www. c inobana . sk  

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v roku 2008 
 

25. februára 2008 31. marca 2008 
 28. apríla 2008  26. mája 2008  

30. júna 2008  25. augusta 2008 
29. septembra 2008 27. októbra 2008 

 24. novembra 2008 15. decembra 2008 
 

Miesto a čas zasadnutia OZ bude oznámené cestou 
miestneho rozhlasu.  
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Vy sa pýtate, starostka obce odpovedá 

Čoraz častejšie sa v našej obci stretávame s následkami vyčíňania 
vandalov. Aké má obec možnosti ako tento problém vyriešiť?  
 

- Ak sa dá a ľudia vedia pomenovať a presne označiť vinníkov mali by 
to otvorene povedať, ešte lepšie je pristihnúť výtržníkov a vandalov pri 
čine. Telefónne číslo na políciu je 047/4223333. Priestor pred 
obecným úradom bude do budúcnosti mapovať moderná technika. 
 

Aké plány a zámery má obec v tomto roku?   
 

- Obec má vypracovaný územný plán obce, Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, Základný programový dokument a podľa týchto 
dokumentov by mala byť postupnosť realizácie každý rok. Chodníky, 
miestne komunikácie, kanalizácia, vodovody a dom sociálnych služieb 
sú priority obce, menšie opravy a rekonštrukcie podľa potreby sú 
samozrejmosťou.  

Na otázky odpovedala  
Ing. Mária Švikruhová, starostka obce Cinobaňa  

Uznesenie č. 10/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Cinobaňa, ktoré sa konalo dňa 14.12.2007 v zasadačke KD 
v Cinobani 
 

Obecné zastupiteľstvo   

I. s c h v a ľ u j e :                                                                                    
1. program zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2007 
2. Uznesenie OZ č. 10/2007 zo dňa 14.12.2007 
3. návrhovú komisiu v zložení: 
predseda: Ing. Juraj Andrášik, členovia:   p.   Oľga Gabľasová,  p.    Igor 
Balkovský 
4. správy a protokoly o výsledkoch kontroly hl. kontrolóra obce podľa 
zápisov – protokoly a správy 
5. Predaj pozemkov z majetku obce p.č. 159/6 o výmere 16 m2 a p.č. 
160/ 10 o výmere 4 m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Turičky za cenu 25,-
Sk/m2 pre kupujúceho Andreja Spišiaka, Cinobaňa – Turičky 10, návrh 
na vklad do katastra a poplatky spojené s prevodom nehnuteľností znáša 
kupujúci 
6. VZN č. 1/2007 o miestnych daniach s účinnosťou od 01.01.2008 
7. VZN č. 18/2007 o chove psov a povinnosti chovateľov a majiteľov psov 
v obci Cinobaňa 
8. VZN č. 17/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou od 
01.01.2008 
9. rozpočet obce Cinobaňa na rok 2008 – bežný-vyrovnaný, kapitálový-
prebytkový 
10. Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cinobaňa 
11. plán zasadnutí OZ v Cinobani na rok 2008 s úpravami 
12. vstup obce Cinobaňa do Občianskeho združenia MAS Hornohrad a 
zároveň súhlasí so začlenením obce do územia MAS Hornohrad 
13. úprava rozpočtu na rok 2007 v kapitole školstvo, originálne a 
prenesené kompetencie a bežné transfery. 
14. odmenu starostke obce 21,875 % za IV. štvrťrok 2007 odmenu 
hlavnej kontrolórke 20,25% za IV. štvrťrok 2007 
15. odmeny poslancom a členom komisií za II. polrok 2007 podľa 
schválených sadzieb. 
16. odmeny členom rady Cinobanského občasníka 300,- Sk za jedno 
zasadnutie pre rok 2007 
17. discozábavu na Silvestra 2007, ktorú bude organizovať Dobrovoľný 
hasičský zbor, ktorému obec poskytne sálu bezplatne.  
V prípade, že nebude organizovať zábavu na Silvestra Dobrovoľný 
hasičský zbor, obec súhlasí, aby Silvestrovskú discozábavu organizoval 
pán Marian Gombala na základe žiadosti za určený poplatok. 
18. Žiadosť Poľovníckeho spolku Strieborná o poskytnutie priestorov na 
Poľovnícky bál na 26. januára 2008 
 

II.   b e r i e   n a       v e d o m i e  
1. cenník Poskytovateľa za poskytnutie služby, ktorý je prílohou ku 
schválenej zmluve o poskytovaní služieb medzi firmou EUROFIELD s.r.o. 
Bratislava a obcou Cinobaňa pre čerpanie finančných prostriedkov z EF 
2. výsledok súťaže o strešnú krytinu v hodnote 528 000,- Sk na prekrytie 
objektu MŠ v Cinobani, počet kupónov 9 601, II. miesto, súťaž prebiehala 
v Novohradských novinách 
3. diskusné príspevky, pripomienky, návrhy podľa zápisu 
4. informácie o počte zasadnutí OZ podľa plánu za rok 2007 
5. informácie hlavnej kontrolórky obce o činnosti podľa zápisnice OZ 
6. informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ podľa zápisnice OZ 
7. prejednanie a zhodnotenie ceny pozemkov pre Jána Podhorca a 
manželky Eleny, Turičky 77, v komisii stavebnej a životného prostredia. 
Komisia trvá na cene, ktorá bola schválená OZ č. 9/2007 zo dňa 
26.11.2007 
8.rozpočet obce Cinobaňa na roky 2009 - 2010 
9. poďakovanie evanjelickej cirkvi a.v. v Cinobani za poskytnutie 
finančných prostriedkov z obce Cinobaňa na rekonštrukciu kultúrnej 
pamiatky 
10. nákup počítača, firma DATEX, Lučenec s.r.o. za cenu 24 218,80,- Sk 
aj s programovým vybavením 
11. ponuková cena na ozvučenie DS v Cinobani za cenu 57 173,- Sk , 
firma In. Kazimír Kráľ, DISCO CASCO Lučenec 
12. otvorenie Turisticko-informačnej kancelárie v Poltári – projekt 
NEOGRADIENSIS 

13. dohodu o zabezpečení realizácie a poskytnutí príspevkov na 
aktivačnú činnosť 52 ľudí– ÚPSVaR Lučenec a obec Cinobaňa od 
1.12.2007-31.12.2007 
 

III .  k o n š t a t u j e,   ž e  
1. uznesenie OZ č. 9/2007 zo dňa 26.11.2007 v bode IV ukladá 1) v 
plnení, v bode V doporučuje 1) splnený 
 

IV. ruší 
1.  VZN obce Cinobaňa č. 1 zo dňa 15.12.2005 o miestnych daniach s 
účinnosťou od  01.01.2006 a Dodatok č.1 k VZN č. 1/2005 zo dňa 
11.12.2006 s účinnosťou od 01.01.2007 
2. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce schválenú uznesením č. 
5/2006 zo dňa 13.11.2006 
 

V. n e s ch v a ľ u j e 
1. žiadosť Jána Podhorca a manželky Eleny, 985 22 Turičky 77 o 
zhodnotenie a zníženie ceny pozemku p. č. 160/14 v k.ú. Turičky. 
2) Žiadosť o poskytnutie priestorov Kultúrneho domu v Cinobani pre disco 
zábavu na 26.12.2007 (Štefanská zábava) pre pána Gombalu Mariana 
 

VI.   u k l a d á  
1. cestou miestneho rozhllasu upozorniť majiteľov a chovateľov psov na 
dodržiavanie predpisov o chove a držaní psov 
Termín: priebežne, zodpovední: Očovanová Silvia, Dubravcová Ingrida 
2. zhotoviť informačné tabule pre úradné oznamy v častiach Katarínska 
huta a Turičky 
Termín: do 31.03.2008, zodpovední: Dubravcová Ingrida, Kiapeš Ján 
 

Upozorňujeme občanov obce, ktorí v r. 2007 nadobudli nehnuteľný 
majetok do vlastníctva kúpou, darom alebo nájmom, aby do 31. 
januára  2008 nahlásili túto skutočnosť na obecnom úrade v zmysle 
zákona o dani z nehnuteľnosti č. 582/2004 a jeho ďalších zmien 
a doplnkov. 
Upozorňujeme vlastníkov bytov bytových jednotiek v Cinobani č. 
293, 294, 295, 303, 61 a v Katarínskej Hute č. 13, 14, 25, 29, ktorým 
skončilo 5 ročné oslobodenie od platenia dane z bytov a túto 
skutočnosť nenahlásili na obecnom úrade, aby tak urobili do konca 
januára 2008. V opačnom prípade im bude uložená pokuta v zmysle 
zákona.  
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2007 o miestnych 
daniach je dostupné verejnosti k nahliadnutiu na Úradnej tabuli 
obecného úradu v Cinobani.  
 

Úhrada daní: 
Daň za psa    do 31.januára 2008 
Odpady     do 31. marca 2008 
Daň z nehnuteľnosti do 15 dní od obdržania platobného výmeru   
 

Nasledujúce číslo Cinobanského občasníka  
vyjde na prelome mesiacov marec a apríl 2008. 

Informácia pre dopisovateľov:  Uzávierka čísla IV/ 2 je do 

15.marca 2008 
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Fantastické poviedky 

Napísali ste nám 
Vážení priatelia 
 

Dovoľte mi, aby som Vás najprv všetkých 
srdečne pozdravil a poprial vo Vašej zložitej 
a náročnej práci veľa úspechov pri tvorení 
a vydávaní Cinobanského občasníka. Vaše 
noviny sú ako všeobecný vynikajúci informátor 
pre občanov, kde sa dočítajú krásnych 
a zaujímavých článkov a takmer všetko, čo 
potrebujú. Mňa Vašim Občasníkom obšťastňuje 
môj synovec, ktorému som povďačný za jeho 
ochotu.  
Už ako starý človek, ale rád si prečítam 
zaujímavosti z našich obcí a ešte radšej sa 
vraciam do minulosti, poznanej histórie, najmä, 
ktorú som sám prežil. Jej zmeny a premeny, 
ktoré porovnávam a občas sa začudujem, prečo 
je to tak. No mňa ako rodáka najviac zaujíma 
Katarínska Huta, kde si ešte občas aj na bicykli 
zabehnem, lenže to už nie je malebná dedina, 
kde sme žili ako jedna dobrá rodina. Ale to už 
ináč nebude, len tak ako je, či to chceme alebo 
nie.  
Vo Vašom informatívnom občasníku ma zaujali 
zaujímavé články z ktorejkoľvek palety bežného 
života. Sú to články písané na vysokej úrovni, 
ale tak, že im čitateľ ľahko porozumie. Viete, ja 
som tiež kedysi písal do nášho závodného 
časopisu „Magnezit“ všeobecné, ale hlavne 
kritické články, kde som verejne poukazoval na 
chyby a nedostatky, ktorými v ťažkej práci trpel 
najmä robotník. 
No ale ja som odbočil a chcem sa vrátiť ešte pár 
slovami k Vášmu Občasníku, v ktorom mi 
neujde ani jedno známe meno, nad ktorým aj 
porozmýšľam, kto to vlastne je a odkiaľ 
pochádzajú jeho korene. 
Na záver chcem Vám všetkým, ktorí prikladáte 
ruku k dielu na obecnom úrade, zvlášť 
redakčnej rade popriať pevné zdravie a pohodu 
v rodinnom kruhu.  Príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a do nového roku nech je šťastie 
v každom kroku. 
 

Zdraví Vás čitateľ  Jozef Janeček z Kalinova 
V Kalinove, dňa 13.12.2007 
 

NÁVŠTEVA NA SEBEDINEJ 
 

Podvečer jedného z posledných dní tesne pred 
Vianocami ma potešil telefonát: Zajtra ráno 
o 7:30 ideme na tú Sebedinú, nezabudni na 
jabĺčka! 
To Anka Špaková, predsedkyňa MS SČK, 
splnila svoj nezáväzný prísľub navštíviť osamelé 
starenky, „vegetujúce“ tvrdohlavo na svojom, aj 
za cenu, že žijú v sťažených podmienkach  na 
lazníckych samotách. Ochotne sa k nám pridali 
aj ďalšie členky Agnesa Kováčiková a Anna 
Chamulová. Vyrazili sme po hrnčiarkárskej 
hradskej rezkým „pešochodom“. Počasie, aj 
napriek mrazivému decembrovému dňu, našej 
výprave prialo.  Pevná vôľa všetko zdolá. Ja 
a moje „babenky“ sme náročnú turistickú trasu 
zvládli. Samozrejme, že sme často oddychovali, 
aj sa patrične občerstvili a zanôtili si vianočné 
koledy. Konečne les ustúpil, vkročili sme na 
mrazíkmi postriebrenú zeleň horských pastvín. 
Naše kroky sa zrýchľujú. Celkom na samom 
okraji prírodou vytvorenej terasy sa rozkladá 
gazdovská usadlosť. Nízky domec, drevená 
letná kuchyňa, chlievy, stodola s prelomenou 
strechou a k nej pristavaná maštaľ. Spustnuté 
 

KK OO NN II EE CC   SS VV EE TT AA   
Na tento deň sa pripravovali veľmi pedantne. 
Vopred vytlačili pozvánky, určili rečníka 
i diskutujúcich, dali opraviť mikrofóny. Ale ľudí aj 
tak prišlo málo. Mnohí dali prednosť sledovaniu 
„Konca sveta“ v káblovej televízii. 
V stanovenú hodinu zazneli fanfáry, nastalo 
menšie zemetrasenie s povodňou (to Fero Mravec 
vrazil s LKT-čkou do obecného vodojemu), potom 
kohosi súdili. Všetko ako sa patrí. Na druhý deň 
noviny uverejnili krátku informáciu o udalosti: 
„Včera sa v našej obci konal koniec sveta. Na konci 
sveta boli prítomní.....“  Nasledoval zoznam 
zodpovedných pracovníkov a funkcionárov 
jednotlivých politických strán (ktorých za 
normálnych okolností vidíme iba pred komunálnymi 
voľbami). V závere bolo napísané: „Koniec sveta 
bol ukončený slávnostným ohňostrojom.“ 
Chvalabohu – hovorili všetci – konečne máme ten 
koniec sveta za sebou. Nič zvláštneho. A toľko 
kriku.  
Najzvláštnejšie je, že podaktorí doteraz o tom 
nevedia. Ešte sa stále pripravujú dôstojne privítať 
koniec sveta. Títo ľudia si zasluhujú naše 
poľutovanie. Pre svoju zaostalosť (nemajú totiž 
káblovú TV) márnia najlepšie roky života na 
prípravu akéhosi úbohého konca sveta, ktorý ako 
sa ukazuje, už dávno bol.  

 

ČČ EE RR TT   
Stretol som ho pri parčíku pred obecným úradom – 
vyzeral akosi čudne.  
- Vy ste čert? – spýtal som sa. 
- Samozrejme, že čert, čo to nie je vidno? 
- Nie je vidno. 
Ukázal mi chvost, kopytá a rožky. Rožky boli 
presvetlené zvnútra červenými žiarovkami. V ľavej 
ruke držal malú sošku T. G. Masaryka. Na hrudi 
päťramenná hviezda (artefakty, ktoré pripomínali 
tie zmiznuté z pomníka padlých  hrdinov). Na 
každom kopyte mal pečiatku technickej kontroly 
a značku kvality. Chvost bol z mohéru. 
- No? - spýtal sa 
- Žiaľ, - povedal som – ja som si čerta vôbec takto 
nepredstavoval. 
- A ako? Takto? - povedal a vyvrátil sa naopak ako 
palčiak.  
Zrazu nastala tma. Nič som nevidel, hoci veľmi 
som chcel vidieť dnu. Aj som sa o to pokúsil, lenže  
čert sa zrazu zvrtol a kým som sa spamätal,  bol už 
ďaleko. Skákal na svojich kopytách so stiahnutým 
chvostom a rukami sa držal za hlavu. Ktovie kam 
zahodil zmiznuté symboly z pomníka padlých 
hrdinov, ktoré pre nás obyvateľov obce znamenali 
veľa. T. G. Masaryk ako človek s vysokými 
morálnymi kvalitami. A päťramenná červená 
hviezda odjakživa pre ľudstvo symbolizuje čistotu 
ducha, tzn. dar duchovného svetla. Pre kresťanov 
zase pripomína betlehemskú hviezdu, ktorá 
zvestovala narodenie Ježiša Krista. Zdá sa, že pre 
neho (čerta) to bolo neznesiteľné dennodenne sa 
dívať na niečo, čo je krásne a čo vyjadrilo pietu 
obecného spoločenstva.  

Jozef  Varga 

hospodárstvo zívajúce prázdnotou. V ústrety  
nám bežia dvaja havkáči, prítulné mladé psíky. 
Zastavíme sa pri masívnych vchodových 
dverách a spustíme nacvičené vianočné koledy. 
No nič sa nedeje. Vojdeme do pitvora. Až teraz 
sa roztvoria dvere do kuchyne a zjavne veľmi 
prekvapená gazdiná nás srdečne pozýva 
dovnútra. Má hosťa. Baču  zo salaša 
rozloženého na náprotivnej strane Sebedinej.   
Zvítame sa. Nasleduje krátky príhovor 
predsedkyňa MS SČK, odovzdanie skromných 
darčekov – vianočné oblátky, drobné pečivo, 
ovocie. Sedemdesiatšesťročná pani domu Elena 
Spodniaková je dojatá, i keď svoje city je 
naučená ovládať. Je priama a otvorená, 
neznáša pretvárku a faloš, zvyknutá na ťažkú 
prácu okolo statku, na poli. Dnes? Znížená 
pohyblivosť, bolestivosť kĺbov, nebezpečne 
zvýšený krvný tlak. Pohostinnosť 
a dobrosrdečnosť „našej tety Ilonky“ sa naplno 
prejavila aj pri našej návšteve. Poznášala na stôl 
všetko to najlepšie zo svojich skromných zásob. 
Láska k životu, optimizmus pri prekonávaní 
osobných problémov, triezve pohľady do 
budúcnosti. V prítomnosti takýchto osobností 
každý pookreje, povznesie sa na duchu, 
zabudne na bolesť, strach i krivdu.  
Nastal čas odchodu, aj keď sa nám ešte nechce. 
Čaká nás ešte jedna návšteva „sebedinskej 
horalky“. Ešte si vzájomne zaprajeme tie srdcu 
milé priania pri príležitosti najväčších sviatkov 
kresťanov. Pridali sme aj priania do nového 
roka.  
Len tristo metrov vzdušnou čiarou od Ilonky 
býva Jolanka. Ale prekonať v teréne prudké 
stúpanie dá poriadne zabrať aj trénovanému 
turistovi. 
Jolanka Vaculčiaková sa narodila, vyrástla 
a bytostne zrástla so Sebedinou. Má 71 rokov, 
je slobodná, hlboko veriaca, nevynechala jednu 
nedeľnú omšu v hutníckom kostolíku. Jej 
chodníček bol vyšliapaný za každého rozmaru 
počasia, aj v snehu po pás, aký sa zvykol 
naváľať v rokoch jej mladosti.  
Náš príchod jej oznámili domáci strážcovia, dva 
oveľa ostrejšie psíky, no pozorné a poslušné na 
oslovenie svojej panej. Moje spolupútničky 
upriamili pozornosť na osôbku pre sebou. Nízka, 
vychudnutá postava, chrbtica po chorobe 
navždy strnula v hlbokom predklone. Chôdza 
kolísavá, ľavá noha po úraze vysunutá do 
strany. Keď prehovorila, veru ťažko bolo 
rozumieť jej šušlavému hlasu a rýchlej frekvencii 
slov z časti zmätených a nelogických. Zmätená  
neočakávanou návštevou (z našej štvorice 
poznala len mňa) nás neisto pozvala do svojho 
domčeka. V predklone vhupneme do pomerne 
priestrannej miestnosti na holú udupanú hlinu. 
Malé okienka pustia dnu len málo svetla, preto 
svieti elektrická žiarovka. Murovaný šporák je zo 
všetkého najdôležitejší. Zmyslom života Jolanky 
(memečky) je dlhoročný chov moriek. Celé 
hodina a dni strávi pri nich, prihovára sa im, 
nespúšťa z nich oči. Na priľahlom políčku už 
nesadí. Diviaky všetko znivočia. Veľa by nám 
chcela porozprávať, veď tak málo sa ku tomu 
dostáva. Koledy dozneli, darček je odovzdaný 
a Jolanka srdcelomne plače. A my s ňou. Zo 
stien na nás hľadia obrázky svätých, akoby aj 
oni ďakovali za čosi krásne a ľudské – za čaro 
Vianoc. Vianočná pieseň nám tryská z hĺbky 
duše a je tak dojímavá ako nikdy predtým.  
 

Odchádzame. Kapsy sú prázdne ale naše 
vnútro a srdcia sú naplnené nevšednými silnými 
dojmami. Do doliny zbehneme rýchlo, akoby 
nám zrazu narástli krídla. Lúče zapadajúceho 
slnka prebleskujú korunami stromov. Nesála 
z nich teplo, ale naše srdia sú prehriate čímsi, 
čo nevieme presne pomenovať, dobrom 
prostého ľudského počinu. A dobrých ľudských 
skutkov v súčasnosti je treba ako soli.  

Michal Šarkan    
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ZZAAUUJJÍÍMMAAVVÁÁ  BBEESSEEDDAA  
 

Empatia. Slovo, ktoré slovník cudzích slov 
vysvetľuje ako „ prežívanie citu navodené 
podobným citom druhej bytosti, vcítenie.“  
Schopnosť vcítiť sa do myslenia a prežívania 
druhých nemá každý z nás. Ak chceme byť 
empatickí, musíme to trénovať. Najlepšie od 
detstva a potom z nás vyrastú chápaví ľudia 
s dobrým srdcom. 
Jednou z akcií, ktoré deti vedú k empatii, bola 
beseda  so zrakovo postihnutými z Únie 
nevidiacich a slabozrakých. Boli vynikajúcimi 
rozprávačmi a žiakov veľmi zaujali. Porozprávali 
im rôzne zaujímavosti zo života nevidiacich, napr. 
ako rozoznávajú bankovky, ako hrajú Človeče, 
nehnevaj sa, ako čítajú a predviedli im aj svojho 
verného spoločníka – vodiaceho psa. Zdôraznili 
im, že postihnutí ľudia potrebujú pomoc, nie 
ľútosť. 
Túto besedu zorganizoval environmentálny 
krúžok a Školský klub detí.                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVIIAANNOOČČNNÁÁ  BBEESSIIEEDDKKAA  
Naši žiaci už tradične v predvianočnom čase 
pripravujú pre svojich rodičov, starých rodičov 
a blízkych Vianočnú besiedku spojenú 
s vianočnou burzou. Výrobkami, ktoré predávajú 
za symbolické ceny, prezentujú svoju šikovnosť 
a kultúrnym programom zase svoj talent 
a odvahu. Všetko pripravujú s veľkou chuťou 
a láskou. Peniažky, ktoré získajú, slúžia na nákup 
pomôcok na skvalitnenie ich vzdelávania.                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                       
 

VÝSLEDKY  SÚŤAŽÍ 
 

Žiačka 9. ročníka Frederika Žiačková sa stala 
víťazkou okresného kola Olympiády nemeckého 
jazyka a postúpila na krajské kolo do Banskej 
Bystrice. 
Dňa 4.12.2007 sa staršie žiačky zúčastnili MO 
v streľbe zo vzduchovky v Poltári. Družstvo 
v zložení T. Paprnáková, 8.roč., M. Pisárová, 
9.roč.,M. Brťková, 9.roč. obsadilo 3.miesto. 
Školského kola matematickej súťaže 
PYTAGORIÁDA sa zúčastnilo 138 žiakov našej 
školy. Úspešnými riešiteľmi boli:  
Gabriel GORTA, 4.A 
Simona ALBERTOVÁ, 5.A 
Simona LACUŠKOVÁ, 5.B 
Aneta SUJOVÁ, 5.B 
Lenka ROVNÁ, 7.roč. 
Mária PALÍKOVÁ, 7.roč. 
Títo žiaci postupujú na okresné kolo, ktoré sa 
uskutoční v apríli 2008. 
Frederika Žiačková, 9.roč.  sa stala úspešnou 
riešiteľkou Matematickej olympiády a postupuje na 
okresné kolo, ktoré sa bude konať 23.1.2008 
 
 

TTRRIIEEDDAA  BBAAVVÍÍ  TTRRIIEEDDUU  
So starým rokom 2007 sme sa v škole rozlúčili 
netradične. Nepripravili sme si ani karneval, ani 
diskotéku, ale žiaci sa zabávali navzájom sami. 
Akcia dostala názov Trieda baví triedu. 
Každá trieda si pre ostatných mohla pripraviť 
čokoľvek zábavné. A tak sme súťažili, spievali, 
recitovali, tancovali, preťahovali sa lanom atď. Ani 
sme nezbadali, ako čas rýchlo utiekol. So želaním 
príjemného prežitia vianočných sviatkov a oddychu 
počas zimných prázdnin sme sa rozlúčili a rozbehli 
domov. 
  

Zostavila Mgr. Vladimíra Albertová 
 
 

ZZ  LLIITTEERRÁÁRRNNEEJJ  TTVVOORRBBYY  NNAAŠŠIICCHH  ŽŽIIAAKKOOVV  
 

Európa, Európa, žltých dvanásť 
hviezdičiek 

A z nich jedna Slovensko, národ plný 
pesničiek. 

Mohyly, kostoly a staré domce, 
To je len minimum, hlásajú zvonce. 

 

Zvonce, zvonce, zahláste na celý kraj, 
Máme tu krásotu, hovoria nám raj. 

Kultúra a história zo všetkého dýcha, 
Slováčisko nepozná, čože je to pýcha. 

 

Patrik Cakó, 7.ročník 
 

„Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“ 

EVANJELICKÝ KARNEVAL 
 

Traja králi nám nadelili poriadnu dávku snehu. Celodenné sneženie však nezabránilo 
uskutočneniu tradičného karnevalu pre evanjelické deti. 
Popoludní sa zborový dom ozýval džavotom a detským smiechom. Hrala hudba, v kachliach 
praskal príjemný oheň a nikomu nevadilo, že za oknami stále sneží a sneží. 
Deti tancovali, zabávali sa a maškrtili rôzne dobroty z krásne prestretých stolov až do zotmenia. 
Domov odchádzalo každé dieťa s drobnými darčekmi. 
Celá akcia bola príjemným spestrením posledných prázdninových dní. Vďaka za ňu patrí hlavne 
pani J. Markovej, pani J. Zaťkovej, a samozrejme pani farárke  Z. Genčanskej. 

 

Mgr. Vladimíra Albertová 
 

MMIIKKUULLÁÁŠŠ  AA  JJEEŽŽIIŠŠKKOO  NNEEOOBBIIŠŠLLII  
ŠŠKKÔÔLLKKUU  AANNII  TTEENNTTOO  RROOKK  

 

Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, sú 
plné očakávaní najmä u tých 
najmenších. December bol i v našej 
škôlke plný očakávaní. 6. decembra 
zavítal do škôlky Mikuláš s plným vrecom 
sladkostí pre všetky deti, aj pre tých 
nezbednejších. S príchodom Mikuláša 
ale začalo obdobie prípravy na Vianoce. 
Keďže v každej domácnosti na 
vianočnom stole nesmú chýbať 
medovníčky, jeden zo symbolov Vianoc, 
nezaháľali ani naši najmenší a spolu 
s pani učiteľkami upiekli sladkú dobrotu , 
na ktorej si na vianočnej hostinke 
pochutnali. Ježiško priniesol deťom pod 
vianočný stromček pekné hračky. 
Nezabudli sme ani na naše tety, ktoré už 
užívajú zaslúžený odpočinok a 
obdarovali sme ich vlastnoručne 
vyrobenými medovníčkami. Je dobré 
aspoň na Vianoce, aby boli ľudia k sebe 
milí a mali k sebe blízko. 
Nedá mi nespomenúť, že naša škôlka sa 
zapojila do súťaže o strešnú krytinu. Tu 
patrí poďakovanie všetkým štedrým 
sponzorom, ktorí nás v tejto súťaži 
finančne podporili: Rada rodičov pri MŠ, 
PharmDr. Talánová, rod. Jozefa 
Karáseka, Evanjelický zbor Cinobaňa, 
materská škola Cinobaňa, ako i všetkým 
rodičom, ktorí prispeli kupónmi do 
súťaže.  Za všetky deti z MŠ želáme 
všetkým občanom do nového roka 2008 
veľa zdravia, šťastia, porozumenia 
a lásky. 

Zuzana Hadbavná 
 

Prskavky, prítmie a tóny piesne Tichá noc  
pripomenuli všetkým blížiace sa Vianoce   

Darčeky vyrobené  s láskou  
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Š p o r t 
 

Spoločenská Spoločenská Spoločenská Spoločenská 

rubrikarubrikarubrikarubrika    

Narod i l i  s a  
 

Stanislav Oláh 
Natália Gajdošová 

 
 

Tak nám teda vitaj,  
milé dieťa 

rozdávaj lásku,  
ktorú prinášaš 

 

 

Jubilanti 
 
 
 

V mesiacoch január a február 
 sa dožívajú životných jubileí 

 

 Gabriela BARKÁČOVÁ 
 Emília CHLEBNIČANOVÁ 
 Ľudmila ČREPOVÁ 
 Ján ORSÁG 
 Jozef CHOVANEC 
 Zuzana KORIMOVÁ 
 Mária ČÁNIKOVÁ 
 Malvína BALÁŽOVÁ 
 Mária STRUNGOVÁ 

 

V pokojnom, tichom žitia prúde  
ďalší rad rokov nech Vám rastie 
a každý deň nech   
sviatkom bude,  
prinesie radosť, lásku, šťastie.  

 

ZPOZ pri OcÚ Cinobaňa 

Opustili nás 
 

 

Pavol Turčan 
Ján Čomaj 

Helena Gombalová 
Mária Brežná  

 

 

Česť Vašej pamiatke ! 

V období medzi vianočnými     sviatkami 
a Silvestrom sme za výdatnej pomoci 
Obecného úradu v Cinobani pripravili 1. 
ročník turistickej akcie „Cinobanský 
bludár“. Jej cieľom bolo vytiahnuť ľudí 

od televízorov a od dobrotami prehnutých stolov do 
prírody a rozhýbať ich svalovú hmotu. A aby to bolo 
pre nich zaujímavé, trasu sme naplánovali tak, aby 
sme navštívili takmer všetky laznícke osídlenia 
spadajúce pod obec Cinobaňa. Trasa viedla po 
Laznej ceste na Šutovu Jamu. Ďalej sme 
pokračovali cez Prieraz na Hrnčiarky, kde sme sa 
stretli so skupinou, ktorá si zvolila menej náročnú 
trasu. Z Hrnčiarok sme sa spoločne vydali cez 
Sebeninú a Horné Fafáky na vrchol Striebornej. 
A odtiaľ cez bývalú mašiarsku chatu nazad do 
Cinobane, prípadne „cezpoľní“ do Lovinobane. 
Na akcii sa zúčastnilo 35 účastníkov. Dlhšiu, 20 
kilometrovú trasu, prešlo 17 účastníkov. Kratšiu 
trasu o dĺžke 10 kilometrov absolvovalo 18 
účastníkov, všetko občanov našej obce a jej časti 
Katarínska Huta. Počet účastníkov nás prekvapil, 
lebo sme nedúfali, že sa zídeme v takomto peknom  
počte. Len ma trochu zamrzelo, že som tam nevidel 
(až na klasické výnimky) žiadnu mládež. Nevdojak 
ma napadlo, že mládež si práve „zbiera sily“ na to, 
aby mohli bez námahy rozhadzovať smetné koše 
 

po dedine a ničiť pomníky na miestnom cintoríne. 
Ranná hmla a 10-stupňový mráz nám nedávali 
veľkú nádej na pekné počasie. Ale hory sa nedali 
zahanbiť a tesne pred opustením lesa pred Šutovou 
jamou sme sa dostali nad inverznú oblačnosť. 
Vítalo nás teplé slniečko a nádherné výhľady ponad 
bielu perinu hmly. Na druhej strane málinskej doliny 
bola najbližšie Jasenina, za ktorou sa v diaľke 
belela Kráľova Hoľa. Naľavo od Jaseniny sa nad 
končekmi stromov vypínal Klenovský Vepor a po 
jeho pravej strane bolo vidieť vrchol 
Gerlachovského štítu. Zo Šutovej Jamy bolo 
opačným smerom vidieť vrchol Striebornej, za ním 
Lysec, ďalej Bralce, Lažtek, Javor a takmer 
severným smerom Žihľava a za ňou majestátna 
Poľana. A aby bol zoznam úplný, na severovýchode 
sme videli masívny obrys Bykova. 
Medzi Hornými Fafákmi a vrcholom Striebornej nás 
z rozhovoru vyrušil nezvyčajný lomoz z húštiny a vo 
vzdialenosti asi 15 metrov nám cez chodník 
prebehlo stádo 13 pekne urastených diviakov. 
Úsmevy nám zamrzli, pretože podľa poľovníkov sa 
v tej oblasti zvykne pohybovať medveď... 
Po príchode na chatu nás čakal horúci čaj 
a vykúrená miestnosť. Po ohriatí sa a rozdaní 
účastníckych listov sa zrazu zjavila harmonika 
a akciu sme zakončili spevom. A poniektorí aj 
tancom. 
Dúfam, že účastníci boli s akciou spokojní a verím, 
že na ďalšom ročníku tejto akcie sa zúčastnia 
občania obce v ešte hojnejšom počte. 
Záverom sa chcem poďakovať Márii Švikruhovej, 
Silvii Očovanovej a Jurajovi Andrášikovi za pomoc 
pri organizovaní tejto akcie.  
P.S.: Zároveň pozývam všetkých milovníkov hôr 
a čerstvého vzduchu na 30. ročník Výstupu na 
Striebornú, ktorý sa uskutoční 23. februára so 
stretnutím na vrchole o cca 10.30 hod., kde sa 
očakáva hojná účasť. 

Július Jarábek 
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Volejbal III. liga – muži 
 

VK Polar Veľký Krtíš – VK Cinobaňa 
0:3 50 min. a 2: 3 90 min. 
Prvý zápas lepšie zvládli hostia, ktorí 
sa od prvého setu držali o krok vpredu, 
nedali domácim uhrať ani set. 
V druhom zápase sa domáci trochu 
vyburcovali, čo viedlo k výhre v dvoch 
setoch, ale v poslednom sete  už 
nevládali hosťom vzdorovať. Tretia liga 
mužov bude pokračovať prvými 
zápasmi play – off. V semifinále sa 
stretnú najskôr 24.1.2008 VK 
Rimavská Sobota a VK Detva 
a 25.1.2008 VK Polar Veľký Krtíš a VK 
Cinobaňa v mestskej športovej hale.   
Konečná tabuľka po jesennej časti: 
1.VK Cinobaňa 12  8  4 27::22  20 
2. VK Detva 12 6  6 27::22   18  
3. VK Rim.Sobota 12  6  6 25:24   18 
4. VK Veľ. Krtíš 12  4  8 18:29   13 

Pavol Belov 

Máte radi kozmetiku a chceli by ste 
využiť výhody, ktoré vám ponúka 

spoločnosť AVON? 
/darčeky, zľavy, možnosť zárobku, 
možnosť budovania vlastnej kariéry/ 

Zašlite sms správu na telefónne 
číslo 

0902 110 373 a dozviete sa, čo 
AVON ešte pripravil pre nové  

Avon ladies. 
Tešíme sa na spoluprácu s vami. 

AVON asistent 
Jana Brudiarová 

/Na danom čísle si môžete vyžiadať 
aktuálny katalóg./ 

I n z e r c i a  

Šachový turnaj 

o Majstra v šachu 

Cinobaňa 2008 
 

 

Kedy:  1. marca 2008 
o 13:00 hod. 

Kde:  Kultúrny dom      
         Cinobaňa 
Štartovné: 50,- Sk 
 

Registrácia účastníkov do 
25. februára 2008 
v  kancelárii KD 

ZZiimmnnýý  vvýýssttuupp  nnaa  
SSttrriieebboorrnnúú  

 

Kedy:   23.02.2008 
Usporiadateľ: Javor Divín 
 

Tešíme sa na vašu účasť! 

 


