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Veď každý normálny jedinec sa snaží pracovať a tvoriť 
i zhromažďovať hodnoty s myšlienkou, že tak robí pre svoje deti. 
Pre svojich potomkov. Snaží sa zabezpečiť im čo najpriaznivejšie 
životné podmienky, čo najlepšiu budúcnosť. Výsledky tejto svojej 
snahy by chcel pozorovať, prežívať v plnej intenzite čo najbližšie 
tým, ktorým bola určená. Spolu s nimi chce prežívať ich úspechy, 
tešiť sa z ich radosti. A sem tam ešte aj prispieť svojou radou, 
vyvierajúcou z bohatých životných skúseností. 
Žiaľ, nie všetkým život dožičí tieto perspektívy. Čím ďalej, tým 
menší počet starých môže dožívať v kruhu svojich najbližších alebo 
aspoň blízko nich. Je to najčastejšie dôsledok ekonomických 
pomerov. Dnešní mladí ľudia majú existenčné problémy. Z čoho 
zákonite vyplýva, že vo vzdialených mestách neraz i v zahraničí si 
hľadajú uplatnenie. Často i niekoľko sto kilometrov od miesta 
bydliska. 
Za lásku by sa malo platiť láskou. Za starostlivosť starostlivosťou, 
porozumením. Teda rovnakou hrivnou. Tak to káže základný 
ľudský cit. Žiadne zariadenie sociálnej starostlivosti či 
opatrovateľskej služby nemôže nahradiť teplo dlane vlastného 
dieťaťa, čaro jeho úsmevu. 
Naše obecné spoločenstvo cez zbory pre občianske záležitosti pri 
obecných úradoch ako aj cez spoločenské organizácie (ako sú 
miestny spolok Slovenského červeného kríža či miestna 
organizácia Zdravotne postihnutých) vytvárajú predpoklady, aby sa 
naši starší spoluobčania dožívali v pohode vysokého veku v čo 
najlepšom telesnom a duševnom zdraví. Aby si čo najdlhšie udržali 
tvorivú aktivitu a mohli sa podieľať na verejno-prospešnom 
spoločenskom živote, uspokojovať svoje duševné potreby. Žiadna 
spoločenská či humánna starostlivosť však nedokáže plne 
nahrádzať potreby citového života. Tie je schopný dať iba rodinný 
kruh. Slovenská ľudová múdrosť zakódovala tento poznatok do 
kedysi rozšírenej rozprávky o troch grošoch. Pripomeňme si ju. Aby 
sme nemuseli práve teraz v Mesiaci úcty k starším smutne 
konštatovať, že i my sme prispeli k opusteniu starých ľudí od 
mladých. Aby sme im my, predstavitelia humánnych organizácií, aj 
v mene mladých groš, ktorý nám požičali, aspoň v podobe 
kultúrnych podujatí vrátili aj s náležitým úrokom. 

Jozef Varga 

PPllaaťťmmee  rroovvnnaakkoouu  hhrriivvnnoouu  
 

Október – mesiac úcty k starším 
 

Prirodzený kolobeh života určuje nepretržitú 
výmenu generácií. Odchádzajúca generácia však 
chce, a má na to plné ľudské právo, dožiť a tešiť 
sa z výsledkov celoživotnej práce v kruhu svojich 
najbližších. 
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Oslavy 40. výročia otvorenia ZŠ 
v Cinobani 
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Slávnostná akadémia v KKuullttúúrrnnoomm  ddoommee  
vv  CCiinnoobbaannii  oo  1166..0000  hhoodd..  
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Tohtoročná jeseň je trochu lakomá a svoje plody odkrýva len veľmi  
skúpo. Ale dobrý hríbar vie, kde má hľadať.  

Október – mesiac úcty k starším 
 

Starších občanov našej obce pozývame na posedenie, 
ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2007 v priestoroch 
Kultúrneho domu v Cinobani o 17.00 hod.  

Viac informácií na str. 3 
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Zvedavé očká, nové prostredie, slávnostná atmosféra a možno trochu 
strach z nového, ale určite hrdosť, že sme už prváci, veľkí žiaci. 
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Pohľad do minulosti 

    

Ohliadnutie sa za uplynulým mesiacomOhliadnutie sa za uplynulým mesiacomOhliadnutie sa za uplynulým mesiacomOhliadnutie sa za uplynulým mesiacom    
 

Slovník jazyka vidieckeho – výrazy, ktoré prežili a možno sa používajú aj v dnešnej 
modernej dobe. Čo znamenajú? 
 

árenda – nájom, árešt – väzenie, bádok – nádobka, debnička, bagateľ – maličkosť, malý 
obnos, bantovať – dotýkať sa, zľahka udierať, borg – dlh, na borg – na dlh,  buksa – kasička, 
bukréta – kytica, bútor – nábytok, cibzár – zips, zdrhovadlo, cíbik – zelená vňať, častovať – 
hostiť, čiga – kladka, dengľavý – slabý, málo odolný chúlostivý človek, drístať – rozprávať 
hlúposti,  drisnúť – udrieť, drmať – mykať, fajnový – veľmi dobrý, jemný, fajront – koniec 
pracovnej doby, fakovka – fialovo červený plod moruše (drevenej jahody), geceľa – dlhá 
sukňa, geršňa – jačmenné krúpy, gombóce – slivkové knedle, habať sa – ponáhľať sa 
v niečom (napr. v obliekaní), hakle, hakličky – strúhadlo, mohlo sa jednať o nástroj na 
strúhanie kapusty, het, tahet – preč, chamuľa – zemiaková kaša, chrapne – božie milosti – 
vyprážané pečivo, išpán – šafár, dozorca 
 

Zostavili Ján a Michal Kottman – Júdove    Materiál poskytol pán Samuel Ďuriška  
 

KRÍŽ – znak utrpenia ale aj  viery  
 

Dňa 24. júna 2007 bol počas svätej omše pod 
holým nebom vysvätený kríž v Turičkách. 
Svätú omšu slúžil pán farár Miroslav Litviak 
a Štefan Šeliga. Na  tejto slávnosti sa stretli 
veriaci z Turičiek a z Cinobane, pre ktorých 
bolo pripravené aj pohostenie v Kultúrnom 
dome v Turičkách. Ako hosť bola na slávnosť 
pozvaná pani starostka Ing. Mária Švikruhová, 
vďaka ktorej bol kríž obnovený, na bielo 
namaľovaný a upravený, za čo jej veriaci 
vyslovili úprimné „Pán Boh zaplať“. S krátkymi  
príhovormi vystúpili pán farár Miroslav Litviak 
a pani starostka  Ing. Mária Švikruhová a 
svorne sa zhodli v jednom, že hodnoty, akými 
sú viera a láska,  si treba chrániť a uctiť.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁDA NA HONTIANSKEJ PARÁDE 
 

Výbor ZO SZZP usporiadal každoročný výlet 
do Hrušova. Cinobančania a Hutníci sa na 
Hontiansku parádu vybrali 18. augusta 2007. 
Čakalo ich tam krásne slnečné počasie, bohatý 
program a stretnutia s priateľmi. 
V dopoludňajšom programe v prírodnom 
amfiteátri „Na lazoch“ vystúpila a úspešne 
reprezentovala našu obec Zuzana Furmanová 
so svojou láskou – heligónkou. Zožala veľký 
aplauz a úspech. Zuzka, prajeme Ti ešte veľa 
takých vydarených vystúpení.  
 

OSLAVY SNP 
 

Tento rok si celé Slovensko pripomenulo 63. 
výročie Slovenského národného povstania. 
Medzi tých, ktorí na túto významnú udalosť 
nezabudli a s úctou sa skláňajú nad odvahou 
a národným cítením hrdinov tej doby, patria aj 
občania našej obce.  
Členovia Základnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
a zástupcovia obce sa zúčastnili slávnostného 
odhalenia pomníka SNP na Budinej, ktoré sa 
uskutočnilo  27. augusta 2007 za účasti  

vládnej delegácie, zástupcov VÚC, prednostov 
úradov, primátorov a starostov miest a obcí, 
odbojárov a občanov z okolitých obcí.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V duchu slávnostnej atmosféry prebehli aj 
oslavy kladenia kytice pri pamätníku padlých 
hrdinov v našej obci. Tento rok sa slávnostné 
aktu zúčastnili aj zástupcovia Socialistického 
zväzu mladých. Na posedení, ktoré sa 
uskutočnilo po oficiálnej časti, vystúpil Michal 
Frič, ktorý v krátkom príhovore predstavil 
organizáciu, jej program a ciele. Oslavy SNP 
sa v našej obci ukončili symbolicky – 
zapálením vatry na Viničkách, ktorú v sobotu 
postavili a večer slávnostne zapálili členovia  
Socialistického zväzu mladých. Na podujatí sa 
zúčastnilo asi 90 občanov našej obce.  
 

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 
Prázdniny sa minuli a priestory školy sa opäť 
otvorili žiakom. Na slávnostné otvorenie 
školského roku 2007/2008 prijali pozvanie 
hostia: pani starostka obce Ing. Mária 
Švikruhová, starosta obce Točnica pán Igor 
Paučo a Mládzova pán Miroslav Čičmanec.  
Žiakom, učiteľom a rodičom sa prihovoril pán 
Mgr. Ladislav Fajčík a starostka obce Ing. 
Mária Švikruhová. Osobitne privítali malých 
prváčikov, ale nezabudli povzbudiť do novej 
práce a povinností všetkých žiakov školy. 
Všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili 
o vynovenie a zušľachtenie priestorov a areálu 
školy, vyjadrili úprimné poďakovanie.   
Tak ako každý rok odovzdali najstarší žiaci tým 
najmladším na štarte symbolickú štafetu.   
 

NAŠA   ŠKOLA  MÁ  UŽ   NAŠA   ŠKOLA  MÁ  UŽ   NAŠA   ŠKOLA  MÁ  UŽ   NAŠA   ŠKOLA  MÁ  UŽ   
ŠTYR IDSAŠTYR IDSAŠTYR IDSAŠTYR IDSA ŤŤŤŤ     

 
 

Budova našej školy onedlho oslávi okrúhle 
narodeniny. Určite ste si všetci všimli, že sa na  
oslavu pripravila ako správna dáma. Dala sa do 
poriadku aj zvnútra, aj zvonka. 
Všetko to začalo úpravou okolia školy – osadili sa 
lavičky, chodníky sa vysypali štrkom a natrel sa 
plot . Pomáhali žiaci, rodičia, zamestnanci 
školy.... V telocvičnej časti sa vytvorila ďalšia 
trieda, pretože kabinet fyziky sa premiestnil do 
priestorov vytvorených v starej kotolni. 
Keď na dvere zaklopali prázdniny, v škole 
narastal pracovný ruch. Vzhľad začal meniť 
montovaný drevený barak. Popracoval si na ňom 
hlavne pán učiteľ J. Rojík a V. Šereš. Ten 
pokračoval  maľovaním chodby a vstupného 
vestibulu v hlavnej budove školy. 
Najväčšie vrásky nám však robili okná . Tie už 
boli v takom zlom stave, že hrozilo, že pri ich 
otvorení vypadne celý rám. Potešili sme sa, keď 
pred školou postavili lešenie. Bolo jasné, že dôjde 
k výmene okien, aj keď iba z menšej časti. Aj za 
to sme vďační, veď bezpečnosť našich detí by 
mala byť prvoradá! 
Naša školička môže byť spokojná! Svoju 40-tku 
privíta v nových šatách. Fasáda dostala krásne 
farby obce, ktoré  ladia s okolitou zeleňou. 
Žiaci na otvorenie školského roka už kráčali  po 
novom chodníku, o ktorý sa zase pričinila naša 
obec. 
Sme veľmi šťastní, že sa za pár mesiacov 
dokázalo urobiť toľko zmien a je už len na nás, 
aby sme si to všetko krásne chránili a neničili. 
Lebo to nie sú len materiálne hodnoty, ale aj 
kúsok srdca  každého, kto sa na prácach 
zúčastňoval. Preto im chcem všetkým za žiakov 
a zamestnancov, ale aj občanov obce poďakovať, 
že si našli čas aj cez prázdniny a umožnili nám 
privítať nový školský rok v krajšom prostredí.  
              

            Mgr. Vladimíra Albertová                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Redakcia Cinobanské občasníka sa 
ospravedlňuje, že zo zoznamu učiteľov v článku 
„40. výročie otvorenia budovy ZŠ v Cinobani“ 
(číslo III/4) sa technickou chybou neobjavilo meno 
Milan Hrnčiar, ktorý sa taktiež zaslúžil 
o dobudovanie školského areálu a zasvätil svoj 
život výchove a vzdelávaniu mladej generácie.  
 

Práce postupovali rýchlo a bez väčších  
problémov 

wwwwww..cciinnoobbaannaa..sskk  
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Janka, Zuzka, Mirka a Peter – rodina Bieľová 
z Turičiek. Pred štyrmi rokmi staršia Zuzana 
navštevovala posledný ročník na stavebnej 
priemyslovke. V útulnom byte prebiehali 
prípravy na stužkovú slávnosť.  Úvahy aké 
šaty, topánky, čo napiecť. Prišiel posledný 
týždeň pred očakávanou stužkovou. A vtedy 
sa stalo, čo nikto neočakával. Vždy usmiate, 
skromné a srdečné dievča náhle zradil 
zdravotný stav. Už predtým sa sťažovala na 
bolesti hlavy, ktoré však neboli len migrénou. 
Zuzka sa ocitla v nemocnici, kde musela 
podstúpiť operáciu hlavy.  
„Náš kľudný život sa náhle zmenil,“ spomína 
si mama Janka, „nevedela som spať, jesť, 
racionálne rozmýšľať. Na to sa nedá 
pripraviť, zasiahne Vás to naozaj ako sa 
povie na plnej čiare.“ Zuzka strávila 
v nemocnici pol roka. Musela sa učiť všetko 
odznova. Hovoriť, chodiť... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odvtedy prešli skoro štyri roky. Striedavo 
doma a v nemocniciach. Mama Janka sa 
zachovala tak ako každá dobrá mama. Vždy 
usmiata a šikovná predavačka nechala zo 
dňa na deň prácu v obchode a ostala pri 
dcére doma. „ Som človek, ktorý keď 
nemusí, k lekárovi nejde. nevedela som nič 
o lekároch, zdravotníctve. Teraz poznám 
naspamäť lieky, dávkovanie, aj lekársku 
terminológiu “, vraví Janka.  
Starostlivosť o dcéru Zuzku, ale aj o svoju 
chorú maminku, jej zaberie celý deň. A tie 
utekajú ako voda.  Našťastie pre Zuzku, 
pretože jej zdravotný stav sa snáď 
s pribúdajúcim vekom bude zlepšovať. 
Lekári jej dávajú nádej. A ona verí.  
Dievčatá sa cez deň nenudia. Veď treba  pre 
rodinu navariť, nakúpiť, postarať sa o dve 
mačiatka, poliať kvety. Popri tom musí 
mama Janka dohliadnuť na Zuzkin pitný 
režim, presne nadávkovať lieky.   
   

Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...    

Nasledujúce číslo 
 

Cinobanského občasníka 
 

vyjde na prelome mesiacov november a december 
 

Informácia pre dopisovateľov:  Uzávierka čísla III / 6 je do 

15.novembra 2007 

VVššiimmllii  ssmmee  ssii  ......  
 

Čo sa zmenilo v našej obci za uplynulé  dva  mesiace 
 

- rekonštrukcia miestnych chodníkov – 1. časť, položenie zámkovej dlažby na chodníku pred budovou 
ZŠ v Cinobani 
- rekonštrukcia miestnych komunikácií – asfaltovanie cesty na ČOV v Cinobani, asfaltovanie cesty pri 
evanjelickom kostole v Turičkách a vybudovanie odvodňovacieho kanála ( rigolu) 
- vypĺňanie výtlkov na miestnych komunikáciách v Cinobani 
- oprava strechy Domu smútku v Cinobani 
- kovový prístrešok autobusovej zastávky bol pri Markovcoch zrušený. Autobusová zastávka funguje 
na znamenie. 
- automatizácia a modernizácia plynovej kotolne 

OOkkttóóbbeerr  ––  mmeessiiaacc  úúccttyy  
kk  ssttaarrššíímm  

 

Starších občanov našej obce pozývame na 
posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 
2007 v priestoroch Kultúrneho domu 
v Cinobani o 17.00 hod.  

  

PPrrooggrraamm::  
 

Báseň 
Príhovor starostky obce 
Ing. Márie Švikruhovej a  

Jozefa Vargu, zástupcu ZPOZ 
Vystúpenie detského  folklórneho súboru 

Brezinka  z Cinobane  a  
dedinskej folklórnej skupiny Škorec z Vidinej 

s programom  
„Piesne, tance, zvyky a obyčaje Novohradu“ 

Občerstvenie 
Voľná zábava 

 

TTeeššíímmee  ssaa  nnaa  VVaaššuu  úúččaassťť!!  

Keď je vonku dobrý čas, a nie je priveľmi 
horúco, rady sa vyberú na krátku 
prechádzku. Zuzkin zdravotný stav však 
nedovolí, aby išla sama. Musí ju vždy niekto 
doprevádzať. Rady navštevujú kultúrne 
podujatia v obci. „Naposledy sme boli na 
Spieva celá dolina a veľmi sa nám páčilo“ , 
vraví Zuzka.  
Janka s manželom nachádzajú podporu 
a pomoc v rodine.  Život berú tak, ako 
prichádza. Tešia sa z každého nového dňa. 
Hľadajú možné riešenia, východiská, 
možnosti. Naučili sa mnohému. Spoliehať sa 
na seba, viac chápať seba, ale aj druhých, 
nevzdávať sa, neplánovať. Nevedia, čo ich 
ešte čaká. Ako to bude. Ale veria, že 
s láskou prekonajú všetko.  
„Dnešní mladí ľudia netušia, ako si ubližujú 
tým, že zo seba robia predčasne dospelých. 
Fajčenie, alkohol, drogy. Hazardujú so 
svojim zdravím. A to je také krehké. Jeho 
hodnotu však poznáme len vtedy, keď ho 
stratíme “, dodáva na záver nášho rozhovoru 
Janka. A má 100% pravdu.  
Dievčatá ma vyprevádzajú až pred bytovku. 
Ešte chvíľu sa rozprávame pred rozkvitnutou 
skalkou pri vchode. Teplé jesenné slniečko 
sa opiera do okien bytovky.  
Milí Bieľovci, ďakujem, že ste mi dovolili 
nazrieť do Vášho súkromia a prajem Vám, 
ale hlavne Zuzke, aby Vám každý deň 
svietilo teplé slniečko. Aby dvere Vášho bytu 
otvárali ľudia, s  ktorými sa dobre rozpráva, 
smeje, spomína. Aby Vám nosili ako dar 
nádej, lásku, priateľstvo a radosť zo života. 
A ten sa vždy oplatí žiť! 

Silvia Očovanová    

KK rr áá ss aa   žž ii vv oo tt aa   
 

Výbor miestneho spolku 
Slovenského červeného kríža 
Cinobaňa – Katarínska Huta 

Vás vážení občania 
pozýva na 

Výstavu zbierok ru čných prác 
členiek MS S ČK. 

 

Výstava bude sprístupnená 
od 28. septembra do 5. októbra 

2007 
v čase od 14.00 hod. – 17.00 hod. 

v priestoroch Klubu dôchodcov 
v Cinobani. 

Vstupné: 
Dospelí: ľubovoľné 
Deti:  1,- Sk 

 

Všetkých srdečne pozývame! 
 

Mladá rodina ako každá iná. Dospievajúce dcéry, radosti a problémy, aké prináša 
so sebou život. Ten sa však rád s našimi osudmi zahráva a postaví nás pred 
prekážky, ktoré musíme zdolávať a záleží len na tom, či sa vzdáme alebo budeme 
bojovať.  

Aj v ťažkých chvíľach si musíte nájsť 
dôvod na úsmev  

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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Uznesenie č. 6/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Cinobaňa, ktoré sa konalo dňa 30.7.2007 v zasadačke KD 
v Cinobani 
 

Obecné zastupiteľstvo   

I. s c h v a ľ u j e :                                                                                    
1. program zasadnutia OZ zo dňa 30.7.2007 
2. návrhovú komisiu v zložení: predseda  Ing. Andrášik Juraj, členovia: p. 
Kiapeš Ján a p. Deáková Viera 
3. uznesenie č. 6/2007 zo dňa 30.7.2007 
4. protokoly – správy o výsledkoch kontroly použitia finančných prostriedkov z 
rozpočtu obce v CŠK za rok 2006 hlavným kontrolórom obce a výsledok 
kontroly vedenia pokladničnej agendy za I. štvrťrok 2007 
5. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2007 
6. výzvu na vypratanie pozemku – odstránenie plechového prístrešku a 
oporného múru autobusovej zastávky č. 1 Cinobaňa z dôvodu užívania 
súkromného pozemku obcou  Majitelia: MUDr. Kvetoslava Kvalteniová, Ing. 
Bohuslav Salaj, Ján Salaj. 
7.  programovú ponuku firmy M- Elektronik, s.r.o. Martin za zriaďovacie 
náklady pre úpravu HS vo výške cca 91 000,- Sk 
8.  odpredaj parcely v k.u. Turičky – č. 470/9 – 65 m2 a par,č, 470/7  spolu 72 
m2 pre kupujúcich Ján Bakuľa a Emília Bakuľová Cinobaňa Turičky č. 2 za 
cenu 25,- Sk/m2, vzhľadom na skutočnosť že tento pozemok trvale užíval a 
obhospodároval. / vypracovanie geometrického plánu a návrh na vklad do 
katastra znáša kupujúci/ 
9.  cenovú ponuku GM – STAV s.r.o. na rekoštrukciu strechy  DS v Cinobani 
v sume 114 240,- Sk s realizáciou do 31.8.2007 
10. -  na základe vyhodnotenia cenových ponúk a doplnenia podnikateľkého 
zámeru určenou komisiu pre odpredaj prírodného amfiteátra v Cinobani v 
cene 35 000,- Sk pre záujemcu o kúpu  pánovi:   
Benedikty Pavel, Cinobaňa č. 134 s podmienkami, že návrh na vklad do 
katastra hradí kupujúci a ostatné dohodnuté podmienky v kúpnopredajnej 
zmluve bude rešpektovať. 
11. -  odmeny poslancom a členom komisií v I. polroku 2007 nasledovne:  300 
Sk / 1 zasadnutie,  1500,- Sk / pre jedno zasadnutie komisie 
12. - Zásady používania služobných motorových vozidiel v podmienkach obce 
Cinobaňa  
13. - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Cinobaňa  
14. odmenu starostke obce za II. štvrťrok 2007 vo výške 20,6 % 
15. odmenu hlavnej kontrolórke obce za II. štvrťrok 2007 vo výške 14,3 % 
 

II.   b e r i e   n a   v e d o m i e  
1. najbližšie zasadnutie OZ na deň 24. septembra 2007 o 16,30 hod. v KD 
Turičky 
2.informácie hlavného kontrolóra obce 
3. informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií 
4. sťažnosti Jána Strapku a Pavla Garaja s príslušným odporučením a  
riešením 
5. znalecký posudok č. 45/2007 Ing. J. Kubaliaka – stanovenie všeobecnej 
hodnoty stavby prírodného amfiteátra s príslušenstvom a pozemkami v k.ú. 
Cinobaňa p.č. 869/10 v cene 340 000,- Sk 
6. informáciu ÚPSVaR o počte uchádzačov o zamestnanie k 20.7.2007 v 
počte 209, DHN – 125 ľudí 
7. výsledky okresnej súťaže DHZ v Lučenci – 16.6.2007 , 12. miesto DHZ   
Cinobaňa  / 24 družstiev / 
8. informáciu financovania regionálného školstva a upravený rozpočet  
normatívnych finančných prostriedkov z  8 715 000,- Sk  na 
8 737 000,- Sk / navýšenie 22 000,- Sk/ prenesený výkon štátnej správy. 
9. informáciu o hospodárení za rok 2006 – Spoločný obecný úrad / stavebný / 
10.informáciu zo zasadnutia Partnerstva pre rozvoj regiónu Poltár a zloženie 
správnej rady 
11.na základe vyhodnotenia verejnej súťaže automatizáciu plynovej kotolne     
Cinobaňa ako najvýhodnejšiu cenovú ponuku firmy RACIOTHERM –   
projektová kancelária, Nábrežná 3 Trenčín / Ing. Kubiš / - cena diela  
398  650, Sk / vrátane DPH, dodávka materiálu, s clom, dopravou, poštovným 
a balným / 
12.na základe vyhodnotenia verejnej súťaže rekonštrukciu miestnych 
komunikácii a chodníkov Cinobaňa Turičky ako najvýhodnejšiu cenovú 
ponuku na   asfaltovanie MK – Turičky a Cinobaňa firmou RENOVIA s.r.o. 
Zvolen   v cene  737 375,- Sk, s vybudovaním odtokového kanálu, ktorý nebol 
zahrnutý v   ponúkanej cene, ale skutočnosť na MK v Turičkách vyžaduje 
riešiť tento    stav. 
Ponuku na rekonštrukciu miestnych chodníkov – kladenie zámkovej dlažby  
 

OBECNÝ ÚRAD INFOR MUJE 
firmou Obec Mýtna, s.r.o. v cene 245 861,- Sk – chodník v križovatke 60 b.j. 
v Cinobani smerom ZŠ s MŠ – koniec budovy  školskej jedálne                                 
– verejná súťaž – rokovacie konanie na základe doporučenia komisie 
13. žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci programu  
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007 o 
rozpočtovom náklade 105 000,- Sk / požadovaná dotácia MŠ SR vo výške 
100 000,- Sk  - 5 000,- Sk obec Cinobaňa / 
14. informáciu o konaní Hornohradských športových dní 14. – 15. 7. 2007 o   
Hornohradskom MTB cyklomaratóne 28.7.2007 a akcii Na kolesách proti  
rakovine. 
15. prípravu zriadenia vysokorýchlostného internetu v obci 
16. cenovú ponuku na výmenu okien na prednej stene ZŠ s MŠ v Cinobani 
v  sume 419 268,- Sk firma PRP – PLASTY Lučenec na základe verejnej  
súťaže – rokovacím konaním na doporučenie komisie. 
17. cenovú ponuku na zateplenie čelnej steny ZŠ s MŠ – firma Klajban Ján,   
Hrnčiarska Ves – 195 823,- Sk na základe verejnej súťaže – rokovacím 
konaním na doporučenie komisie. 
18. informácie, príspevky, návrhy a pripomienky  podľa zápisnice 
19. informáciu o programovej ponuke štyroch nových programov v rámci 
TKR a finančné náklady na zriadenie na úpravu HS 
 

III .  k o n š t a t u j e,   ž e  
1. uznesenie OZ č. 5/2007 zo dňa 28.5.2007 v bode  II. ukladá bolo: 
v bode 1, 2 v plnení, v bode 3, 4 a 5splnený  
 

IV.    r u š í  
1. z plánu zasadnutí OZ Cinobaňa v roku 2007 zasadnutie OZ na deň 27. 
august 2007  
 

V .   u k l a d á  
1.Na základe  sťažnosti pána Jána Strapku zistiť skutkový stav dôvodu 
zaplavovania pivničných miestností a znehodnocovania muriva na dome č. 
215 v Cinobani v jeho vlastníctve v susedstve s Ing. Jánom Urbančokom a 
navrhnúť vhodné technické riešenie s realizáciou určenia zodpovedných 
spôsobujúcich tento stav. Sťažnosť adresovať majiteľovi pozemku. 
Termín: do 15.august 2007 Zodp.: I. Dubravcová, prac.OcÚ 
2.Pripraviť všetky písomné doklady na odpredaj pozemkov pod garážami v 
Katarínskej Hute vo vlastníctve obce v k.u. Cinobaňa p.č. 908/20, 908/21, 
908/22, 908/23, 908/25, 908/26 – pripraviť cenovú ponuku obce a 
oboznámiť majiteľov garáži s možnosťou odkúpenia. 
Termín: do 31.decembra  2007 Zodp.: I. Dubravcová, prac.OcÚ  
3. Na základe výzvy na vypratanie pozemku – odstránenie plechového 
prístrešku a oporného múru autobusovej zastávky č. 1 Cinobaňa pripraviť a 
uskutočniť  realizáciu. 
Termín: do 30. septembra   2007 Zodp.: I. Dubravcová, prac.OcÚ 
4.Na základe doporučenia a vyjadrenia komisie stavebnej a životného 
prostredia “bufet v Cinobani” (vlastníčka Matejová Helena) ponúknuť v 
prípade likvidácie objektu  pomoc zo strany obce. 
Termín: do 31. októbra    2007 Zodp.: I. Dubravcová, prac.OcÚ 
5.Na základe žiadosti o obnovenie odrážok na odvedenie povrchovej vody 
na parcelách Júliusa Marku oproti bytovke č. 304 v Cinobani písomne 
vyzvať  majiteľa pozemku na zlepšenie predchádzajúceho stavu – pokojný 
stav, počas  ktorého nespôsobovala voda škody na miestnej komunikácii 
ani na bytovke. 
Termín: ihneď    Zodp.: I. Dubravcová, prac.OcÚ 
6.Písomne upovedomiť p. Garaja Pavla, Cinobaňa č. 127, aby sťažnosť 
ohľadne stavby budovy a stromov v susedstve adresoval na Spoločný 
stavebný úrad v  Poltári. 
Termín: ihneď    Zodp.: I. Dubravcová, prac.OcÚ 
7.Pripraviť technologické a finančné zabezpečenie pre spojazdnenie druhej 
komory na ČOV  v Cinobani 
Termín: do 24.9.2007 Zodp.: I. Dubravcová, prac.OcÚ 
8.S firmou REDOX prehodnotiť funkčnosť a hodnotu nosiča kontajnerov a 
podľa zistených skutočností zaujať stanovisko. 
Termín:15.8.2007  Zodp.: I. Dubravcová, prac.OcÚ 
9.Doriešiť zameranie a odpredaj prístupovej cesty  záujemcom o kúpu 
pozemkov v k.ú. Turičky p.č. 160/1. 
Termín:15.8.2007  Zodp.: I. Dubravcová, prac.OcÚ 
10.K cenovej ponuke na zateplenie čelnej steny ZŠ a MŠ Cinobaňa firmou 
Klajban Ján, Hrnčiarska Ves predložiť certifikáciu použitého materiálu 
spĺňajúce  kritéria EU. 
Termín:do 24.8.2007  Zodp.: I. Dubravcová, 
11. Pripraviť organizačne a technicky oslavu 40. výročia založenia ZŠ  
Termín: do 24.8.2007  Zodp.: S.Očovanová, kult. prac.  

   poslanci OZ  a prac. OcÚ 
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Ústava SR v Článku 69 ods.1 poslanie 
obecného zastupiteľstva charakterizuje takto: 
Orgánmi obce sú 
a) obecné zastupiteľstvo 
b) starosta obce 
Zákonné postavenie obecného zastupiteľstva 
v systéme štátnej správy zakotvuje § 11 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. ako aj zákon 
NR SR č. 612/2002 Zz. o obecnom zriadení 
Z týchto právnych noriem vyplýva konkrétne 
právo poslanca, ale aj povinnosť voči 
obecnému spoločenstvu. Avšak žiadna 
inštitúcia nemôže dobre fungovať, pokiaľ nie 
sú uspokojené záujmy ľudí, ktorí túto 
inštitúciu tvoria. Mnohí z nás sa najmä 
v poslednom čase domnievajú, že v ich živote 
je už všetko v poriadku. 2. decembra 2006 sa 
zúčastnili komunálnych volieb a hotovo. Ďalej 
už nič netreba robiť. Svojím konaním 
(respektíve nekonaním) naznačujú, že 
o obecné záležitosti nech sa starajú tí, ktorí 
do týchto funkcií boli zvolení. Mám na tieto 
veci iný názor a na rozdiel od nich som 
presvedčený, že je ešte veľa čo naprávať 
a uviesť na správnu mieru. Nezabúdajme, že 
kus zodpovednosti by mal mať v sebe každý 
z nás. Pretože základnou podmienkou 
dobrého života v obci je vláda zákonov či 
spoločenstvo občanov, a nie jednotlivcov.  
Pokračujem demokraciou. Ako každý, kto sa 
dnes o čomkoľvek pustí do reči. Slovo 
demokracia je slovo zložené, kde demos 
znamená ľud, kracia znamená vládu – teda 
vládu ľudí.  
Keď sme do volebnej urny vhodili hlasovacie  

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

 4. októbra 2007 
Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo bytovku na viditeľné 

miesto. 
 

UU  PP  OO  ZZ  OO  RR  NN  EE  NN  II   EE  
  

Separovaný zber plastov v obci Cinobaňa 
 

Vážení občania, dôrazne Vás žiadame, aby ste do vriec určených na 
zber plastov nedávali tégliky od jogurtov, masiel, šampónov, 
sprchovacích gélov, polystyrén, igelitové tašky a sáčky, žiadny papier, 
ani kov. 
 

ŽŽ II AA DD NN YY   KK OO MM UU NN ÁÁ LL NN YY   OO DD PP AA DD !! !! !!     
 

Do vytriedených plastov môžete dávať iba PET fľaše, fľaše od jedlých 
olejov a tetrapakové škatule od mlieka a džúsov! 
 

V PRÍPADE NEREŠPEKTOVANIA TOHTO UPOZORNENIA, VÁM 
NESPRÁVNE NAPLNENÉ VRECIA NEBUDÚ VYVEZENÉ!!! 

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2007 
29. októbra 2007, 26. novembra 2007  a 17. decembra 2007 

 

Obecné zastupiteľstvo zasadá o 16.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Cinobani. 

OOBBEECCNNÝÝ  ÚÚRRAADD  II NNFFOORRMMUUJJ EE  

lístky, sme boli presvedčení, že konáme 
správne, keď sme zakrúžkovali nám 
vyhovujúce meno. Verili sme, že ten náš 
kandidát svojím konaním prinesie konkrétne 
pozitívne výsledky. 
Ale demokracia spočíva aj v tom, že máme 
právo kontrolovať toho, koho sme volili. 
A z toho vyplýva aj pre nás povinnosť a o to 
tu predovšetkým ide. O náš viditeľný prístup 
k činnosti obecných poslancov. 
Počas roka som stretol viacerých 
spoluobčanov, ktorí kritizovali činnosť 
poslancov či starostky obce. Na otázku, 
prečo sa nezúčastňujú na verejných 
zasadnutiach zastupiteľského zboru – mali 
rôzne výhovorky. Čiže je tu ten starý problém 
– kritika na nesprávnom mieste. Veď predsa 
každý poslanec chce mať pocit, že koná 
v záujme celku, že je rešpektovaný a že má 
dôležité miesto v zastupiteľskom zbore. 
Musí byť presvedčený aj o tom, že 
spoluobčania majú záujem o jeho činnosť. 
A čo robíme my? Nič! Naprosto zbytočne 
opakovane  oznamuje  miestny rozhlas 
dátum a čas verejného zasadania obecného 
zastupiteľského zboru – s nami to nehne. 
Som o tom presvedčený, že oznam nie je 
samoúčelný, ale jeho zmyslom je čo najväčší 
počet občanov zainteresovať do procesu 
riešenia obecných záležitostí. Požiadavky 
a nároky na úroveň a kvalitu práce obecného 
zastupiteľstva neustále rastú. Naša sústavná 
neprítomnosť na zasadnutiach potom má za 
následok absenciu snahy a schopnosť 
objektívne posúdiť činnosť poslancov.  
 

Takže v konečnom dôsledku svojou 
neúčasťou, tzn. zanedbávaním svojich 
demokratických práv, nepriamo nútime 
poslancov do polohy, v ktorej nepoznajú 
skutočné názory a potreby spoluobčanov. 
A táto neznalosť smeruje k izolovaniu 
poslancov od ľudí a pritom iste majú záujem 
konať v náš prospech.  
Totiž tá pasivita zo strany nás občanov sa 
prejavuje predovšetkým tým, že 
v nedostatočnom počte sa zúčastňujeme na 
pravidelných zasadnutiach. A to je veľká 
chyba. Pretože bezprostredný styk ľudí 
s poslancami ich práve zaväzuje, ba neustále 
má nabádať k tomu, aby intenzívnejšie sa 
zaujímali o problémy obce. Takže 
v neposlednom rade záleží na tom, aký 
postoj zaujmeme k riešeným záležitostiam 
práve my – občania – lebo nedostatok 
pravdivých informácií nás privádza často 
k nesprávnym záverom. Ako občan našej 
obce si jasne uvedomujem nutnosť existencie 
zastupiteľského zboru a nemenej jasne 
chápem, že jedine záujem zo strany 
spoluobčanov môže zabezpečiť účasť na 
týchto zasadnutiach.  
Veď predsa vedenie obecného úradu chce, 
aby zasadnutia obecného zastupiteľstva sa 
stali priestorom aj na vyjadrenia našich 
názorov. Čo vidíme kriticky, ako i to, z čoho 
máme pozitívny dojem. Obecné 
zastupiteľstvo je tu pre nás – pre všetkých. 
Máme právo od nich požadovať 
plnohodnotné a adresné riešenia. Avšak na 
strane druhej musia lepšie poznať naše 
potreby. 
Zatiaľ to vyzerá tak, že v Cinobani existujú 
dva druhy ľudí. Tí, ktorí sa do verejného 
života zapájajú, trápi ich stav okolia 
a prostredia, v ktorom žijú. A sú takí, ktorých 
to nezaujíma a celý ich život sa odohráva len 
za dverami bytu či za bránami domu. Nie je to 
výčitka ani moralizovanie! Je to 
konštatovanie, a zároveň čiastočné uznanie 
práva každého človeka vybrať si formu či 
mieru angažovanosti. Nie všetci totiž máme 
schopnosť, kapacitu – a to najmä časovú, 
zapájať sa do verejných aktivít 
zorganizovaných buď obecným 
zastupiteľstvom alebo obecným úradom. Aj 
napriek tomu ale vyžadujeme aktivitu od 
iných. Povedzme, že na to všetko máme 
právo. Ale máme aj právo ignorovať to, čo 
neraz túto aktivitu brzdí a sťažuje? Podľa 
mňa môžeme v budúcnosti urobiť len jedno – 
viac sa angažovať. A skúsiť prísť na to, ako 
by som práve JA mohol byť v tejto veci 
prospešný, čo by som mohol práve JA urobiť 
pre celkové zlepšenie v rámci obecného 
spoločenstva. 
Všetko má svoj rub i líce. To je stará pravda. 
Nejde mi teda o poučovanie, či o robenie sa 
múdrejším než sú iní. Chcem tým len 
povedať, že keď sa dívame na tú istú  vec 
z rôznych miest, môžeme ju vidieť rovnako 
alebo i rôzne. Myslím si, že stojí za to, hľadať 
určitý spôsob riešenia aspoň v tých málo 
bodoch, ktoré sú hodné rovnakej pozornosti, 
nech sa na ne budeme pozerať z ktorejkoľvek 
strany. Je to naše demokratické právo. 

 

Jozef Varga 

Obecné zastupiteľstvo v systéme štátnej správy zaujíma významné postavenie a úlohu. 
Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení z augusta 2006 im venuje veľkú pozornosť, 
a to najmä z hľadiska rozvoja a zdokonaľovania ich činnosti, metód a foriem práce.  

SSKK ÚÚSSMM EE  TTOO  SSPPOOLL OOČČNNEE  AALL EEBBOO  OOBBEECCNNÉÉ  ZZAASSTTUUPPII TTEEĽĽSSTTVVOO  ––  
ŠŠII RROOKK ÁÁ  ZZÁÁKK LL AADDŇŇAA  RROOZZVVOOJJAA  DDEEMM OOKK RRAACCII EE  
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DDEENNNNÍÍKK  CCEESSTTOOVVAATTEEĽĽAA alebo Ako sme (ne)dobyli Olymp  /prvá časť 

Deň prvý – piatok 
 

Odchod bol stanovený na 18-tu hodinu 
z Námestia republiky z Lučenca. Prišli sa 
s nami rozlúčiť priatelia - turisti, ktorí z rôznych 
príčin nemohli cestovať s nami. Cestovalo nás 
trinásť - dosť čudné číslo na takúto akciu. 
A ešte k tomu sme sa mali vracať trinásteho ... 
Nebýva zvykom, aby turisti vyrážali načas, ale 
tentokrát nám to vyšlo. Vyrazili sme 
k hraničnému prechodu Šiatorská Bukovinka. 
Po vybavení bežných formalít sme už na 
maďarskom území zastavili, aby vodiči zakúpili 
diaľničnú známku. Medzitým sa jeden člen 
partie odtratil na WC. Vodiči sa vrátili, zavreli 
dvere a vyrazili sme. Až na konci 
Somoskóújfalú sme zistili, že nám jeden 
účastník chýba. Hanba - nehanba, museli sme 
sa otočiť a vrátiť sa po neho. On medzitým už 
aj utekal za autobusom, ale nedobehol nás. Po 
tých trinástkach ďalší zdvihnutý prst. 
Potom sme už v kľude vyrazili cez Jászberény 
k hraničnému prechodu s Rumunskom - 
Nagylaku. Zhruba 20 km pred týmto 
prechodom sme v obci Makó tankovali 
a pumpári prezradili vodičom, že len niekoľko 
kilometrov pri ich obci je otvorený nový 
hraničný prechod. Neváhali sme a využili sme 
ho. To už ale bola jedna hodina po polnoci. 

Deň druhý – sobota 
 

Po nekonečných rozprávaniach vodičov 
kamiónov o otrasnom stave rumunských ciest 
sme zažili šok - hneď za hranicou bola 
perfektná asfaltka s vynikajúcim značením - 
proste také cesty by sme prijali aj u nás. Hneď 
za hranicou sme prechádzali okolo dyňových 
polí, vedľa ktorých boli v priekopách obrovské 
množstvá dyní a aj v pozdnej nočnej hodine 
boli pri nich živí ľudia, ktorí ich strážili 
a prípadným záujemcom aj predávali. Ale to 
nás už prepadla únava a všetci sme poctivo 
odfukovali. 
Zobudili sme sa iba v nejakom veľkom meste, 
pretože autobus každú chvíľu zastával na 
semaforoch a znovu sa rozbiehal k ďalšiemu 
červenému semaforu. Tým mestom bol 
Timisoara (Temešvár) a prechádzali sme ním  
okolo 2,30 hodiny ráno. Napriek tejto pozdnej 
hodine mesto žilo čulým ruchom. Na 
benzínovom čerpadle na konci mesta sme 
zastali. Na ceste vedľa čerpadla „pracovali“ 
sociálne pracovníčky. Nehanbili sa ponúknuť 
svoje služby aj nám. Našťastie sme sa ale 
ponáhľali, pretože to neboli naše typy. 
Prejazdom tohto mesta skončili aj naše sny 
o kvalite rumunských ciest. Ďalej nás čakala 
cesta, kvalitou pripomínajúca cestu z Turíčiek 
do Mládzova. Za mestom Caransebes bola 
cesta úplne bez asfaltu a veľmi mi pripomínala 
cestu na „šťavicu“ v Hrabove. A to ešte stále 
hovorím o hlavnom ťahu cez Rumunsko 
značenom ako cesta medzinárodného 
významu. 

V prvý augustový týždeň tohto roku Klub slovenských turistov „Lampáš“ z Lučenca usporiadal pre 
svojich členov turistický zájazd pod názvom Rila - Pirin - Olymp. Jeho cieľom bolo zdolať najvyššie 
kopce gréckeho a balkánskeho poloostrova. Tohto zájazdu sa zúčastnilo aj 5 obyvateľov 
Cinobane, ktorí sú členmi horeuvedeného klubu - Julo, Zuzana a Jana Jarábekovci, Mirko Garaj 
a Lucia Kožiaková. Nakoľko tento zájazd bol preplnený peknými zážitkami, o niektoré z nich sa 
s Vami podelíme. 

Najlepšie o jej kvalite vypovie fakt, že 405 km 
cez Rumunsko sme išli plných 10 hodín. 
Čo ma ako motoristu v Rumunsku zaujalo, boli 
semafory. Z červenej na zelenú preskakovali 
bez žltej a niektoré mali digitálny dislej, ktorý 
vodičom ukazoval, koľko ešte bude svietiť 
červená, prípadne zelená. 
Na svitaní sme zastali na „cikpauzu“ priamo pri 
brehu Dunaja a v tesnej blízkosti najväčšieho 
technického diela na Dunaji - priehradného múru 
Železné vráta. Po hlave tohto kolosu vedie 
cesta, ktorá spája Rumunsko so Srbskom. 
Priamo na hrádzi sú aj colnice oboch štátov.  
So vstupom do Rumunska bolo treba posunúť 
hodinky o hodinu dopredu. My sme sa však 
dohodli, že budeme fungovať podľa nášho času, 
čo nám neskôr spôsobilo niekoľko problémov. 
Okolo jedenástej sme dorazili do obce Calafat, 
kde premáva kompa cez Dunaj. 
Asi 50 km poniže ešte premáva kompa v obci 
Bechet, ale my sme si vybrali túto. Kompa nie je 
práve najlacnejšia záležitosť (60 € za autobus + 
3 € za každú osobu), ale iná možnosť zatiaľ nie 
je. Asi kilometer proti prúdu je uprostred Dunaja 
ostrov, a práve v tomto mieste sa má začať 
stavať most - zrejme s prispením Európskej 
únie. Keď dorazila kompa ku brehu, začala 
tlačenica, kamióny sa pchali jeden cez druhého, 
ale pracovníci kompy to dokázali usmerniť 
(podľa toho, kto im dal viacej pív) a nakoniec 
sme sa dostali na kompu aj my. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po vylodení sa na bulharskej strane sme 
absolvovali pasovú kontrolu (nakoľko už sú aj 
Bulharsko a Rumunsko v Európskej únii, stačili 
nám na celú cestu naše občianske preukazy), 
vodiči zakúpili dialničnú známku a zrazu bolo 
treba zaplatiť „zdravotné poistenie“ 2 € za každú 
osobu. Akosi sa nám to nezdalo, lebo na 
„búdke“ sa skvel názov Uniqa. Hádali sme sa, 
presviedčali, navzájom sme sa nerozumeli. 
Darmo sme mu ukazovali cestovné poistenie, 
vždy krútil hlavou. Nakoniec jeden z nás odbehol 
do autobusu a o chvíľu sa vrátil 
s medzinárodným zdravotným preukazom. 
A zrazu bol problém vyriešený a mohli sme 
pokračovať v ceste. Ale iba do najbližšieho 
mesta na druhej strane - do Vidinu. Tu vodiči 
museli urobiť povinnú 8-hodinovú bezpečnostnú 
prestávku a my sme mali osem hodín na 
prehliadku mesta. Keď sme zaparkovali, zistili 
sme defekt na autobuse. Našťastie sme stáli 
pred pneuservisom a nebol to veľký problém. 
 

Prechádzku po meste nám skomplikoval dážď, 
ktorý nás naháňal už od domu. Tu nás už 
dobehol a nepustil sa nás niekoľko dní. Vo Vidine 
nám doporučili navštíviť starú vojenskú pevnosť 
Baba Vida na brehu Dunaja. Bola to pekná 
zachovalá stavba, ktorá mala spoločníčku aj na 
druhom brehu. 
V meste sme našli zaujímavú predajňu melónov - 
na jednom mieste tam bol zložený celý kamión 
tohto báječného ovocia (zeleniny?). A čo je 
zaujímavé, ceny melónov v celom meste mali 
rovnakú cenu - 0,55 Levov. To je cena, za ktorú 
kúpime melón aj u nás. Akurát nie tak báječne 
sladký. 
Večer a za dažďa sme vyrazili do Borovca, odkiaľ 
sme plánovali prvé výstupy do hôr. Plánovali. 
Celú noc pršalo, vodiči nás však spoľahlivo 
dopravili tam, kde sme chceli - do Borovca. 
Nakoľko cesta bola dlhá, v autobuse bolo okrem 
zvuku motora počuť len odfukovanie spachtošov. 

Deň tretí – nedeľa 
 

Keď sme sa ráno prebudili, stratili sme všetku 
náladu aj chuť na turistiku. Na parkovisku bol 
malý drevený bufet, kde sme sa chceli 
naraňajkovať. Ale bufetárka (ktorú sme okamžite 
nazvali Baba Jaga) po nás iba zazerala, 
„buzerovala“ nás, za objednaný čaj okamžite 
inkasovala peniaze, nedovolila nám konzumovať 
naše jedlá, batohy sme museli vyniesť von na 
dážď. To sme ešte netušili, že tento drzý 
a nevľúdny spôsob jednania s turistami je na 
Balkáne veľmi rozšírený. 
Vonku pršalo, teplota bola 8 stupňov, boli sme 
sklamaní. Rozmýšľali sme, čo ďalej. Nakoniec 
padlo rozhodnutie vyhľadať internet a pozrieť 
predpoveď počasia. Na horskej službe nám 
povedali, že dážď bude trvať tri dni. To isté sme 
zistili aj na internete. Po porade sme sa rozhodli, 
že celý program otočíme a začneme od konca - 
teda od Grécka. 
Celou cestou nám lial ukrutne hustý dážď 
a v duchu sme sa lúčili aj s turistikou v Grécku. 
Pri tankovaní v Grécku ma prekvapil spôsob 
tankovania. Netankovali si vodiči sami ako u nás, 
ale obsluha čerpadla. Ak vodič zobral do ruky 
tankovaciu pištoľ, okamžite bol „sprdnutý“. 
Do Parálie sme dorazili poobede a prvé 
myšlienky boli na more. Obliekli sa pršiplášte 
a už sa utekalo k moru. V daždi a pri teplote 12 
stupňov Celzia. Cestou z pláže sme sa zastavili 
na večeru v jednej reštaurácii s tým, že sa trochu 
zohrejeme. Boli sme premočení a ani pri večeri 
sme sa veľmi neohriali. Preto sme sa presunuli 
k autobusu a rozmýšľali, ako a kde budeme spať. 
Niektorí si vyhliadli rozostavanú budovu penziónu 
a išli spať tam, vodiči sa presunuli do prívesu 
a my ostatní sme spali v malom autobuse.  
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A to na parkovisku uprostred vyhláseného 
rekreačného strediska Parália! Keď sme o 22,00 
hod. zaspávali, ešte stále lialo. 

Deň štvrtý - pondelok  
 

Ráno nás zobudila krásna modrá obloha - 
azzuro. Okamžite sme zrazili z nafukovačiek 
vodičov a vyrazili sme cez Litochoro po krásnej, 
úzkej horskej cestičke do Prionie. Odtiaľ sa 
nastupovalo na náš prvý výstup - na Olymp, 
najvyššiu horu gréckeho poloostrova, vysokú 
2917, alebo 2918 m.n.m. Sú tam dva výškové 
údaje, lebo ten jeden meter „nad morom“ 
znamená rozdiel medzi hladinami dvoch morí. 
Z parkoviska za neustáleho stúpania sme 
v priebehu 2,30 hodiny zvládli 1000-metrový 
výškový rozdiel na chatu Refuge A. Z tejto chaty 
je to už na vrchol Olympu už iba 2,30 hodiny 
a niečo cez 800 metrov prevýšenia. Žiaľ, už pri 
odchode z chaty začalo mierne pršať. Chatárka 
nás upozornila, aby sme sa v prípade dažďa za 
žiadnu cenu nepokúšali dosiahnuť vrchol, pretože 
je tam nebezpečný terén. 
Po asi polhodine stúpania a pri silnejúcom daždi 
začal z oblohy padať drobný grís. To bol už povel 
na ústup. Štyria z našej skupiny sa však rozhodli 
pokračovať. Nakoniec sa im s veľkými 
ťažkosťami podarilo Olymp zdolať. Vrchol 
Mytikas bol v hmle a výhľady žiadne, ale bohovia 
Olympu museli uznať, že na Slovensku sú aj tvrdí 
chlapi (a jedna tvrdá deva). 
Večer sme sa všetci stretli na parkovisku v Prionii 
pri autobuse. Pri večeri sme si všimli, že na 
parkovisko dorazila Octavia s rimavskosobotskou 
ešpézetkou. A čo bolo zaujímavejšie, náš vodič 
spoznal v jej vodičovi šéfa cestovky. Po krátkej 
debate nám sľúbil, že má ešte voľný jeden 
apartmán v Leptokarii a rád nám ho poskytne na 
jednu noc. Len ho po príchode máme vyhľadať. 
Do Leptokarie sme dorazili okolo desiatej večer, 
mesto bolo nesmierne rušné, na pódiách hrali 
kapely, všade plno ľudí. Len „náš známy“ akoby 
sa pod zem prepadol. Už sme ho viac proste 
nevideli. Preto sme sa rozhodli, že sa vyspíme na 
pláži. Bivak sme si rozhodili asi štyri metre od 
mora. Kým sme zaspali - čo mimochodom 
netrvalo dlho - počítali sme padajúce hviezdy. 
Blížil sa Vavrinec, noc, kedy padá najviac hviezd. 
Šum mora a únava z výstupu na Olymp spravili 
svoje. Oči sme otvorili až ráno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deň piaty - utorok  
 

Ráno sme sa zobudili pred východom slnka - 
každý chcel mať vo svojom fotoaparáte tie 
prekrásne zábery. Niektorí, ktorí nevydržali, sa 
rozbehli do mora. Tento deň bol určený ako 
oddychový. Milovníci mora sa mohli okúpať a tí 
ostatní na nich aspoň pozerať. Kritická hodina 
bola 11,00. To bol čas nášho odchodu na sever - 
do Bulharska.Odchod sa trochu presunul, ale 
nakoniec sme vyrazili. Cestou sme mali v pláne 
pozrieť si zaujímavé mestečko s bizarnými  

pieskovcovými útvarmi - Melník a jeho Melnické 
pyramídy. Táto oblasť patrí medzi chránené 
prírodné pamiatky pod správou Unesco. 
V mestečku sú domy, ktoré zaujmú svojím 
stavebným štýlom, je tam vinárske múzeum, 
v ktorom za 2 Leva máte aj ochutnávku vína 
(bolo kyslé, asi ho nevedeli predať). Je tam asi 
30 metrov pivníc vytesaných do pieskovca. 
Z toho istého materiálu sú aj spomínané 
„pyramídy“. Je tam starý turecký most, podobný 
mostu v Zelenom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mali sme trochu času aj na obed. Náš vodič si 
objednal špecialitu reštaurácie. Za dvojnásobnú 
cenu oproti ostatným jedlám dostal na tanieri asi 
15cm dlhú klobásu. Bez chleba a bez horčice. 
Keď ju začal jesť, jeho kolega len tak medzi 
rečou prehodil, že v Bulharsku sa robia klobásy 
z oslov a občas aj zo psov. To úplne stačilo na to, 
že chudák vodič ostal hladný a celý čas sme sa 
mu posmievali spôsobom     „I-á“. A tá klobása? 
Tú sme zjedli my a bola z dobrej bravčoviny.   
Z Melnika sme pokračovali do mestečka Bansko. 
Cestou sme sa zastavili na jednej čerpačke na 
„cikpauzu“. Kým ostatní stáli v rade, objavili sme 
figovník obsypaný zrelými figami. Veru, riadne 
sme ich preriedili. A aj sme sa obzerali, či nám 
nerastú oslie uši ako v tej rozprávke. Ale dopadlo 
to dobre a tie čerstvé figy boli fantastické. 
Po príchode do Banska nás čakalo ešte 17 
kilometrov strmého stúpania úzkou lesnou cestou 
na chatu Vichren. Tých 17 km sme išli za hodinu 
a päť minút. Miestami bola cesta zavalená po 
predošlých záplavách a na chatu sme dorazili 
o pol dvanástej večer. Prvé slová prekvapeného 
chatára boli, že autobus ešte na ich chate nebol. 
Všetkých nás uložil do jednej miestnosti na 
poschodové postele, ktoré boli tak labilné, že tí, 
čo spali hore, dostávali morskú chorobu, keď sa 
chceli otočiť. 

Deň šiesty - streda  
 

Ráno klasický budíček o štvrť na šesť. Všetci 
sme už boli nedočkaví, kedy konečne vyrazíme 
na hory. Čakal nás jednodňový prechod pohoria 
Pirin s výstupom na najvyšší vrchol tohto pohoria 
- Vichren (2914 m.n.m.). 
Po nevyhnutnej rannej hygiene počas východu 
slnka sme sa pobrali do strmého stúpania. Po asi 
dve a pol hodine stúpania sme dosiahli vrchol 
Vichrenu. Počasie bolo nádherné, viditeľnosť 
dobrá, proste ideál. 
Ale tento vrchol nebol to, na čo sme sa v tomto 
pohorí tešili najviac. Tým zlatým klincom bolo 
Končeto, úzky hrebeň medzi dvomi kopcami, dlhý 
okolo 30 metrov a široký okolo pol metra. A po 
oboch stranách strmé, takmer kolmé svahy, 
dosahujúce výšku až 800 metrov. Proste - adre-
nalín. Len na Končeto to boli zhruba ďalšie dve 
hodiny a za ten čas sa trochu zmenilo počasie. 
Zo severu sa tlačila hmla a to bol koniec  

krásnych záberov. Ale pohľad na južnú stranu 
nás tak očaril, že sme ujúkali na plné hrdlá. Celé 
Končeto sme všetci prešli bez úrazu 
a pokračovali ďalej po hrebeni. V poslednom 
sedle sme sa pustili do doliny ku chate Javorov, 
kde nás mal čakať autobus. Nečakal. Preto sme 
pokračovali dolinou až po miesto, kde sa žltá 
značka stretala s cestou a tam sme našli aj náš 
autobus. Vodiči už mali pre nás rozkrájané dve 
obrovské dyne. Dyňa asi nikdy tak nechutí, ako 
po celodennej túre v horách. Naša túra trvala 
8,30 hodiny.  Po zlikvidovaní zásob jedla sme sa 
pustili do ďalšieho putovania autobusom. Naším 
cieľom bol Rilský manastyr - kláštor, ukrytý 
v jednej z množstva dlhých dolín na úbočiach 
Rily.  
Tento kláštor je tiež pamiatkou Unesco. Je to 
nádherná a obrovská stavba so štvorcovým 
pôdorysom a takým istým nádvorím. Má južnú 
a severnú vstupnú bránu. Na nádvorí je 
umiestnený kostol a strážna veža. Vstup na 
nádvorie je voľný. My sme tam dorazili okolo 
20,00 hodiny a stále bolo otvorené.  
Nakoľko tento kláštor bol aj východiskom na 
ďalšiu túru, museli sme sa poobzerať po 
vhodnom nocľahu. Ten sme našli v tesnom 
susedstve kláštora. Cena za lôžko bola super - 
iba 10 Leva. Boli to 12-miestne izby (s posteľami 
vyzerali ako izbička trpaslíkov v Snehulienke) so 
spoločnými hygienickými zariadeniami a teplou 
vodou. 
Keď sme už pri tých hygienických zariadeniach, 
nedá mi nespomenúť záchody. Turecké, všade 
tam, kde sa človek pohol. So zvláštnym režimom 
používania, o ktorom sme sa dozvedeli až 
neskôr. V každom záchode vedľa stupačiek, za 
ktorými bola diera, do ktorej sa bolo treba trafiť, 
bolo aj vedro. Niekde menšie, niekde väčšie, 
niekde aj zakryté. Tieto vedrá slúžili ako zásobník 
na použitý papier. My sme ho podľa našich 
mravov hádzali do diery - a to bola chyba. O tom, 
aká aróma sa z týchto vedier šírila, radšej 
pomlčím. A potom tu bol ešte ďalší problém - ak 
príde unavený člo-vek z kopcov do civilizácie 
a potom má čupieť s boľavými nohami na 
záchode, to je zážitok. A popritom sa tam už 
vonkoncom nedajú čítať noviny ... 

Július Jarábek 

Pokračovanie v budúcom čísle 
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Spoločenská rubrika 

Narodili sa 
 

Petra Demeová 

Kamil Kováč 
 

Tak nám teda vitaj,  
milé dieťa 

rozdávaj lásku, ktorú prinášaš 

 

Jubilanti 
 
 
 

V mesiacoch september a október 
 sa dožívajú životných jubileí 

 

 Vladimír PAULÍNY 
 Mária CERINOVÁ 
 Miloslav INDRO 
 Jozef BRAUNER 
 Júlia KURICOVÁ 

 
 

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 
 

Michal Brindák 
Gejza Golian 

Ľubomír Sýkora 
 

Česť Vašej pamiatke ! 

I n z e r c i a  
 

 

Hornohradské  
športové  dni  

 

28. júla 2007 viedla cez našu obec náročná 
trasa horského cyklomaratónu. Štartovalo 
na nej 32 pretekárov, avšak celú trasu 
prešlo a do cieľa na svojich bicykloch 
dorazilo 31 pretekárov. Jeden pre technické 
problémy na svojom bicykli musel odstúpiť. 
Toto podujatie bolo určené pre 
profesionálnych pretekárov, pretože 
vytýčená trasa bola veľmi náročná na 
kondíciu. V našej obci bola pre pretekárov 
zriadená občerstvovacia stanica. Pri 
organizácii celého podujatia pomáhali 
a orientáciu na trati v našej obci 
zabezpečovali: členky ZO SZZP a MS SČK, 
pracovníci obecného úradu  a ZŠ s MŠ. 
Všetkým za ich  100% nasadenie 
ďakujeme.  
V ten istý deň v našej obci štartoval pelotón 
11 amatérskych nadšencov bicyklovania na 
podujatí „Na kolesách proti rakovine“ so 
štartom v Cinobani a cieľom v obci Hradište. 
Občania, ktorí si netrúfli zdolať stanovenú 
trasu, mohli túto akciu podporiť a prispieť do 
verejnej zbierky na boj proti rakovine. 
V našej obci sa vyzbieralo 1327,50 Sk.  

 

WiMAX telecom 
 

∗ Bezdrôtový vysokorýchlostný 
INTERNET bez obmedzenia v našej 
obci 

∗ Bezpečnosť 
∗ Kvalita 
∗ Nezávislosť 
∗ Rýchlosť  
∗ Cena 
∗ Viac informácií na  www.wimax.sk 

alebo v kancelárii KD v Cinobani 

Vole jbal  
 

21.7.2007 – turnaj vo Veľkom Krtíši. 
Štartovalo 10 družstiev, naše družstvo 
obsadilo 1.miesto. 
28.7.2007 – turnaj v Poltári. Štartovalo 
7 družstiev, naši obsadili 2.miesto. 
19.8.2007 – turnaj v Haliči. Štartovalo 
15 družstiev. Naše „A“ družstvo 
obsadilo 3.miesto a „B“ družstvo 
5.miesto. 
1.9.2007 – turnaj v Hradišti štartovalo 
5 družstiev. Naše družstvo obsadilo 
2.miesto. 
15.9.2007 – turnaj v Lučenci, ktorý bol 
posledný a začína III. liga muži, ročník 
2007/2008. Naši obsadili 5.miesto. 

Pavol Belov 
 

V mesiaci júl a september uzavreli manželstvo 
 
 

   Katarína Furmanová a Vladimír Rezák  
 

Lenka Kožiaková a Marek Ďurove 

 

Nech si Vás láska objíma po všetky roky spolu. 
Nech život obom nehu dá a vloží šťastie do rúk. 

 

Novomanželom gratulujeme  
 

HORNOHRADSKÝ HORSKÝ CYKLOMARATÓN 
NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 

 

Pripraviť sa, pozor ... 

... štart ! 

Kto mohol a chcel, prispel. Ďakujeme!  

P O N U K A  S L U Ž I E B  
 

Sprostredkovanie kúpy, predaja 
bytov, domov, pozemkov, 
poradenstvo, servis hypotekárnych 
úverov, podielových fondov, 
stavebného sporenia, poistenia 
a dôchodkového sporenia.  
Novootvorená kancelária v Ipeľských 
tehelniach 3. poschodie. Termín 
návštevy vopred dohodnúť na čísle 
telefónu:  0915 804 536 

0911 804 536  
Finančný poradca Miroslav 

Vantruba 


