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SSTTAARROOBBAA 
TŔŇOVÁ KORUNA ŽIVOTA? 

 

ÚÚ VV OO DD NN ÍÍ KK     

Podľa vynikajúcej literárnej tvorby mnohých velikánov 
ducha narodenie a život človeka je Boží dar. Tento dar má svoju 
hodnotu a krásu v každom období – mladosti, v zrelom veku, ale aj 
v starobe. Starší ľudia často prirovnávajú obdobie svojej životnej 
zrelosti k jeseni. V ročnom striedaní po období slnka a kvetov – 
symbolov mladosti a radosti – prichádza jeseň, čas oveľa pokojnejší, 
prinášajúci so sebou plody v rozličnej podobe. Vtedy už človek 
nekoná len inštinktívne, ale podľa nejakej idey, a teda vlastne 
pretvára do svojho života myšlienky a rozhodnutia založené na 
istých konkrétnych hodnotách a morálnych normách.  

Bengálsky spisovateľ a svetoznámy filozof Rabindranáth 
Thákur opisuje starobu slovami: „Skončilo sa obdobie budovania 
príbytkov uprostred sveta, človek dozrel všetkým čo v živote prežil, 
dobrým i zlým, radostným i smutným, jeho vnútro sa zmenilo, vzdal 
sa všetkých bláznivých túžob a márnych klamných predstáv a usadil 
sa medzi múrmi svojich obmedzených možností, nemôže už privábiť 
očarený pohľad novej lásky, zato starým priateľom sa stáva čoraz 
drahším. Sviežosť mladosti pomaly vädne, ale nestarnúca duša sa 
čoraz zreteľnejšie zrkadlí na tvári i v očiach... Ľudia v tomto období 
sa vzdali nádejí na to, čo nedosiahli, prestali oplakávať tých, ktorých 
stratili, odpustili tým, čo ich oklamali a privinuli na hruď tých 
niekoľkých blízkych, ktorí k nim prišli a zostali verní vo všetkých 
životných búrkach, útrapách a rozchodoch...“ 
 Zaiste, jeseň života je pokoj a zbieranie plodov. Avšak pre 
človeka, ktorý toto obdobie života prežíva, sa realita staroby javí 
oveľa tvrdšie. Staroba je totiž spojená s ubúdaním síl, samotou, 
nepochopením a veľmi často aj s chorobou, ktorá stavia starnúceho 
človeka tvárou tvár realite smrti.  
 Staroba je síce korunou života, ale tá koruna je mnohokrát 
aj tŕňová... Tento stav veľmi často vedie k úzkosti, k uzatváraniu sa 
do seba samého a niekedy až k zúfalstvu a revolte voči Bohu. Ale 
tiež môže pomáhať človeku v dozrievaní – pomáha mu poznávať 
v živote nepodstatné a obracať sa k tomu, čo je dôležité. Útrapy 
staroby veľmi často donútia človeka hľadať Boha a navrátiť sa 
k nemu. Preto my ostatní sa musíme snažiť o to, aby starší ľudia 
okolo nás nemali pocit zbytočnosti, ale naopak, aby vedeli, že 
prežívajú nielen úctu zo strany príbuzných, ale aj úctu zo strany nás 
všetkých. Život totiž prináša často aj bolestivé dni. Práve vtedy by 
sme si mali uvedomiť, v akej rýchlej dobe žijeme, aké náročné je 
nájsť v nej zmysel života. V týchto októbrových dňoch, viac než 
inokedy, by sme si mali byť vedomí toho, že treba byť ohľaduplnejší 
k tým, ktorým sa kráča po ceste života ťažšie ako iným.  

Jozef Varga  
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OO BB EE CC NN ÝÝ   ÚÚ RR AA DD   II NN FF OO RRMM UU JJ EE   
Vážení spoluobčania, 
 

moji pracovníci ma informovali, že spisovanie nájomných zmlúv k hrobovým miestam 
na turickom cintoríne sa v niektorých prípadoch stretlo s nepochopením. Pritom som 
rátal s tým, že práve v Turičkách to bude najjednoduchšie a aj z toho dôvodu sme 
začali práve tam. Rád by som dal preto celú vec do súvislostí. 
 

Nájomné zmluvy sú dlhom z minulosti. Cintorínsky poriadok pre našu obec totiž 
obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí už 27. apríla 2009, čo znamená, 
že obec schválené Všeobecne záväzné nariadenie neuviedla do praxe, a teda ani 
nedodržiavala vyše dva roky. Nedá sa v tom však pokračovať donekonečna. Štát totiž 
napriek dnešnej ekonomickej situácii, na samosprávu prenáša čoraz viac kompetencií, 
a to neraz aj bez patričného finančného zabezpečenia. Obce a mestá pritom aj 
dôkladnejšie kontroluje, aby nové úlohy napĺňali. Obec Cinobaňa je preto povinná dať 
si tieto veci čo najskôr do poriadku. 
 

Cintorínske poriadky upravuje zákon o pohrebníctve a naša obec je podľa neho 
povinná vyberať poplatky, starať sa o zeleň, oplotenie, dom smútku či označovať a 
prenajímať hrobové miesta. Susedné obce a mestá sú už v tomto roky pred nami. 
Potvrdzuje to aj naša skúsenosť, že najmenšie problémy mala obec s uzavretím zmlúv 
s nájomcami, ktorí nebývajú na Turičkách či v Cinobani, ale v okolitých mestách 
a obciach kde cintorínske poriadky už platia.  
 

Keďže sa blíži Sviatok všetkých svätých, kedy do Cinobane prichádzajú aj občania, 
ktorí nežijú v našej obci, ale majú na cintorínoch pochovaných svojich príbuzných a 
blízkych, obec chce túto situáciu využiť, a preto začína so spisovaním nájomných 
zmlúv už aj na cintoríne v Cinobani.  
 

V najbližšom období budeme musieť pristúpiť aj k označeniu ulíc, čo uľahčí GPS 
lokalizáciu napríklad policajtom, hasičom či záchranárom. Rovnako ako pri nájomných 
zmluvách za hrobové miesta, je aj označenie ulíc záväzkom, ktorý obec Cinobaňa 
musí naplniť. Pripravované návrhy ulíc budú zverejnené, aby ste ich mohli 
pripomienkovať a až následne budú schválené obecným zastupiteľstvom.  
Verím, že som vám situáciu aspoň trochu vysvetlil. Na vaše prípadné otázky 
dodatočne rady zodpovedajú pracovníčky obecného úradu.  
 

S úctou a pozdravom Jozef Melicher, starosta obce.  
 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v roku 2011 

 

26. október, 30. november, 21. december  o 17.00 hod. v KD Cinobaňa. 
 

PLÁN VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2011   
 

17. októbra –  pondelok, 31. októbra –  pondelok, 14. novembra –  pondelok, 28. 
novembra –  pondelok, 12. decembra –  pondelok, 27. decembra –  utorok 
 
PLÁN  ZBERU PLASTOV  V  ROKU 2011  

 

3. november, 30. november    
 

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

PODMIENKY POSKYTNUTIA 

POTRAVINOVEJ POMOCI 

PRE OSOBY V NÚDZI 
 

Obec Cinobaňa sa  zapojila do „Programu 
potravinovej pomoci 2011“ pre nízkopríjmové 
skupiny občanov s trvalým pobytom v obci 
Cinobaňa.  
Potravinová pomoc sa poskytuje vo forme 
bezplatného dodania pšeničnej hladkej múky a 
bezvaječných cestovín. 
Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené 
textom „Pomoc EÚ“ a doplnené zobrazením 
vlajky Európskej únie. 
Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie 
potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny 
nebude ďalej predávať. 
  

Na potravinovú pomoc majú nárok: 
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v 
hmotnej núdzi a príspevku k dávke, 
- poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška 
dôchodku nepresahuje 305,- Eur (nepracujúci   
poberatelia starobného, predčasného, 
invalidného dôchodku), 
- osoby na hranici životného minima (rodičia a 
deti, na ktoré sú vyplácané dotácie), 
- deti v detských domovoch a profesionálnych 
rodinách, v náhradnej rodinnej starostlivosti, v 
domovoch sociálnych služieb pre zdravotne 
postihnuté deti 

  

Občania, ktorí prejavia záujem o poskytnutie 
potravinovej pomoci, sa musia preukázať pri 
preberaní potravín platným občianskym 
preukazom a príslušným potvrdením, resp. 
rozhodnutím nasledovne: 
- v prípade detí v náhradnej rodinnej 
starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti, predloží k nahliadnutiu 
rozhodnutie súdu, 
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v 
hmotnej núdzi a príspevku k dávke, predložia k 
nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá Úrad práce, 
soc. vecí a rodiny Poltár 
- osoby na hranici životného minima (rodičia a 
deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia k 
nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá Úrad práce, 
soc. vecí a rodiny Poltár, 
- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku 
nepresahuje 305 Eur (nepracujúci poberatelia 
starobného, predčasného, invalidného 
dôchodku), predložia k nahliadnutiu rozhodnutie 
Sociálnej poisťovne Bratislava o priznaní 
dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie 
Sociálnej poisťovne Bratislava o valorizácii 
dôchodku od 1. januára 2011. 

 

Potvrdenia osôb, ktorí sú poberateľmi dávky 
v hmotnej núdzi, nie je potrebné doručiť na 
obecný úrad. Tieto potvrdenia budú predkladať 
pri preberaní potravinovej pomoci. 

 

Presný dátum dodania potravín bude zverejnený 
na úradnej tabuli obce Cinobaňa, v miestnom 
rozhlase a na webovej stránke obce. 
Bližšie informácie získate na obecnom úrade 
u pani Anny Pupalovej.  
 

Obecný úrad vyzýva miestne organizácie a združenia pôsobiace v obci Cinobaňa, aby 
podali žiadosti o finančný príspevok do rozpočtu obce v písomnej forme pani Erike 
Spodniakovej do 15. októbra 2011.Po tomto termíne žiadosti nebudeme akceptovať.  

Občianska inzercia 
Predám kuchynskú linku, cena 150,- EUR, jedno a dvojkreslo, cena 150,- EUR 
Info na t.č. : 0944/957 308 

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

 

OOKKTTÓÓBBRRAA,,    MMEESSIIAACCAA  
ÚÚCCTTYY  KK  SSTTAARRŠŠÍÍMM..  

 

Posedenie sa bude konať 22. októbra 2011, 
tj. v sobotu o 15.00 hod. v Kultúrnom dome 
v Cinobani s nasledovným programom: 

- príhovor starostu obce a predsedkyne ZPOZ 
- kultúrny program 
- krst novej brožúry „Recepty starých mám II.“ 
- ochutnávka jedál  
- občerstvenie 
- premietanie filmu „Malé sklárske huty“ 
- voľná zábava 
 

Vstup je voľný! Tešíme sa na vašu účasť! 
  

U Z N E S E N I  E    č .  11 /2011 
zo  zasadnut ia  Obecného zastup i te ľstva  Cinobaňa ,  

konaného  dňa  28 .  septembra  2011 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

I. s ch v a ľ u j e : 
 

1/  návrhovú  komisiu v zložení predseda Garaj Michal, členovia Zoka  
Ivan, Korim Pavol  
2/ program zasadnutia OZ zo dňa 28.9.2011  
3/ uznesenie č.11/2011 zo dňa 28.9.2011 
4/ doplnenie člena Finančnej komisie a správy majetku o Spodniakovú 
Eriku, pracovníčku Ocú 
5/ zmenu v Sadzobníku úhrad za služby od občanov a organizácií obce 
Cinobaňa v bode 2. Úhrady za použitie miestneho rozhlasu : 
Pre cudzích podnikateľov /počas pracovnej doby / z 1,70 € na 3,00 € 
Pre cudzích podnikateľov /mimo pracovnej doby/ z 2,00€ na 3,50 € 
s platnosťou od 1.1.2012 
6/  odmenu kontrolórke obce za III. štvrťrok 2011  vo výške 13,88 % 
7/ za člena komisie Zboru pre občianske záležitosti Jozefa Melichera – 
starostu obce 
8/ zvoz komunálneho odpadu v obci v dvojtýždňových intervaloch do 
1.apríla 2012  
 

II. k o n š t a t u j e,  že : 
 

1/   uznesenie č.9/2011 zo dňa 31.8.2011 v bode III. doporučuje : 
1. starostovi  obce doriešiť zmenu územného plánu obce - bod v plnení 
 

v bode VI. ukladá : 
1/ zvolať stretnutie majiteľov domov spojenú s miestnou obhliadkou od p. 
Andrášikovej č.d.185 až po dom p. Miadoka č.d.205 -  bod splnený 
2/ pripraviť podklady do rozpočtu obce na roky 2012,2013,2014 - bod v 
plnení 
 

 

III . berie na vedomie : 
1/ informáciu , že najbližšie riadne  zasadnutie OZ bude  dňa 26.10.2011 
2/ určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky OZ 
Nociar Ivan -  overovateľ, Hadbavná Zuzana  - overovateľ 
Balkovská Mária    - zapisovateľ 
3/ informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ Cinobaňa 
4/ informáciu o  Hornohradskej klobáse konanej   dňa 1.10.2011 
v Českom Brezove 
5/ plnenie rozpočtu za I. polrok 2011 
6/ protokol - správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce zo 
dňa 21.9.2011  
7/ správu zástupcu starostu p.Káku Milana o zasadnutiach poslancov 
a členov komisií za II. štvrťrok 2011 
8/ informáciu starostu obce o podanom projekte „Zabezpečenie 
separovaného zberu odpadov v obci Cinobaňa “ 
9/ informáciu o príprave rekonštrukcie kúrenia v Materskej škole 
v Cinobani 
10/ informáciu starostu obce o pokračovaní prác „Revitalizácia centrálnej 
zóny obce Cinobaňa “ 
11/ informáciu o dokončovacích prácach potrebných k ukončeniu projektu                               
„Rekonštrukcia ZŠ s MŠ  Cinobaňa“ 
 

IV. ukladá : 
 

1 / pripraviť podklady k odpredaju pivníc v Katarínskej Hute , pre komisie 
Stavebnú a životného prostredia a Finančnú a správy majetku 
Termín : do 15.10.2011, zodpovední : Lacková Ingrida, Majerová Mária 
2 / pripraviť do rozpočtu na rok 2012 požiadavku na zakúpenie 
veľkoobjemových kontajnerov na separovaný odpad pre celú obec 
Termín : do 15.10.2011, zodpovední: Lacková Ingrida, Kiapeš Dušan, 
predseda komisie stavebnej a životného prostredia 
3/ pripraviť VZN o určovaní cien za prenájom bytových a nebytových 
priestorov vo vlastníctve obce 
Termín: do 26.10.2011, zodpovední: Michal Garaj, predseda komisie 
finančnej a správy majetku 

ÚÚSSPPEEŠŠNNÝÝ  PPRROOJJEEKKTT  ––  OOBBEECC  ZZÍÍSSKKAA  11000000  €€  
 

Obec Cinobaňa sa počas leta zapojila do grantového programu Nadácie Dexia banky s názvom Zelené obce 
2011. „V spolupráci s OZ Cinobančan sme podali projekt s názvom Oddychová zóna v obci Cinobaňa“, hovorí 
starosta obce Jozef Melicher. A oplatilo sa. Obec bola s týmto projektom úspešná. 
Od Nadácie Dexia banky takto Cinobaňa získa 1000 €, vďaka ktorým sa zlepší a skrášli okolie multifunkčného 

ihriska na sídlisku v Cinobani. Neudržiavanú a zanedbanú plochu v okolí ihriska spevníme, vybudujeme rigol na odvádzanie vody, osadíme 
lavičky, smetné koše a vysadíme zeleň, čím sa skvalitnia podmienky pre športový a spoločenský život v obci. Zapojením dobrovoľníkov do 
realizácie projektu si sľubujeme upevnenie medziľudských vzťahov a veríme, že si vybudované hodnoty budú obyvatelia vážiť a chrániť. 
Vzniknutý priestor umožní organizovanie ďalších verejných a športových akcií pre občanov a návštevníkov obce „Nie je to veľká suma, ale aj 
s málom sa dajú spraviť divy,“ vysvetľuje starosta. Zvlášť, ak sa do projektu aktívne zapoja aj samotní obyvatelia obce. „Chcel by som vyzvať 
všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajný vzhľad našej obce, aby nám prišli aktívne pomôcť. Na začiatku mesiaca október by sme chceli spraviť 
viacero brigád, počas ktorých dáme okolie ihriska do poriadku. Bližšie budeme občanov informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a 
facebooku“. Po úspešnej realizácii projektu sa novovybudované plochy slávnostne odovzdajú do užívania občanom obce. Pri tej príležitosti 
obec Cinobaňa zorganizuje turnaj v malom futbale, na ktorý vás srdečne pozýva. Tímy sa naň môžu prihlásiť v kancelárii KD u pani 
Očovanovej.                          Emília Cerovská 

RREECCEEPPTTYY  SSTTAARRÝÝCCHH    

MMÁÁMM  IIII..  
 

Harmonogram plánovaných stretnutí v 
mesiaci október 2011: 

 

KD Cinobaňa:  8.  a  13. októbra 
2011 vždy o 15.00 hod. 

 

Projekt je realizovaný vďaka programu 
Zelená pre  seniorov  Nadácie  
Orange.   
Vstup na všetky stretnutia v rámci projektu 

je voľný! Tešíme sa na vás! 
 

 

 

Miestny spolok Slovenského červeného 
kríža Cinobaňa – Katarínska Huta vás 
pozýva na  

 

VVÝÝSSTTAAVVUU  SSTTAARRÝÝCCHH  
FFOOTTOOGGRRAAFFIIÍÍ  AA  PPOOHHĽĽAADDNNÍÍCC,,  

 

ktorá sa bude konať 21. a 22. októbra 
2011 v Kultúrnom dome v Cinobani 
Piatok: od 10.00 do 17.00 hod. 
Sobota: od 8.00 – 17.00 hod. 

 

V s t u p n é  j e  Ľ U BO VO Ľ N É .  
 

Pozvánky na pripravované podujatia v Cinobani 
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MESIACOMMESIACOMMESIACOMMESIACOM    

VEČER TALENTOV 
 

V piatok 19. augusta sa v Kultúrnom dome 
v Cinobani stretli talenty z okolia na jedinečnej 
šou, ktorú zorganizoval Michal Marko 
v spolupráci s mladými ľuďmi z Čajovne 
v Cinobani. Na pódiu postupne predstavili svoj 
talent mladí ľudia v speve a tanci. Medzi tých, 
ktorí zožali najväčší potlesk, patril Igor Suriak 
a hostia – mladí brejkoví tanečníci z Detvy. 
Zahanbiť sa nedali ani decká z Lovinobane 
a samozrejme domáci. Celá šou trvala viac ako 
dve hodiny. Akciu na vysokej úrovni moderovali 
Jozef Demjan a Janko Poliačik. Diváci všetkých 
odmenili veľkým potleskom.   
 

OSLAVY SNP 
Oslavy 67. výročia Slovenského 

národného povstania sa tento rok z dôvodu  
prebiehajúcich stavebných prác na námestí 
obce uskutočnili v areáli základnej školy pri 
malom pamätníčku padlých hrdinov. Položením 
venca a kytice sme si pripomenuli dejinné 
udalosti v histórii slovenského národa. Pohnuté 
augustové dni v roku 1944 pripomenul vo 
svojom príhovore starosta obce Jozef 
Melicher.„Tváre ľudí, ktorí bojovali v povstaní 
vyblednú zo starých fotografií, priamych 
účastníkov z roka na rok ubúda, ale ich odkaz 
jasne znie aj v dnešnej dobe - vážte si slobodu, 
stojte na strane pravdy a spravodlivosti a 
konajte odvážne, pretože  najzákladnejších z 
práv človeka je právo byť slobodným“, povedal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vo svojom príhovore pripomenula mená 
vojakov napísané na pamätnej tabuly a ich 
osudy predsedkyňa ZO Slov. zväzu 
protifašistických bojovníkov Ing. Mária 
Švikruhová.  
  

Báseň predniesol žiak štvrtej triedy Samuel 
Thuranský. Po ukončení oficiálnej časti pozval 
starosta obce všetkých prítomných na malé 
občerstvenie.  Vatra na Viničkách sa tento rok 
z dôvodu veľmi horúceho počasia a rizika 
vzniku požiarov nekonala.  
 

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI 
 

Posledné prázdninové dni si mohli 
deti z Cinobane spestriť športovými aktivitami 
na viacúčelovom ihrisku na sídlisku. Spolu sme 
si zahrali vybíjanú, súťaže v družstvách na čas 
a rýchlosť, ale aj „starodávne“ hry Kráľu, kráľu, 
daj vojačka či húsky. Mladšie deti vyzdobili 
asfalt pred materskou školou farebnými 
kriedovými obrázkami.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPTY STARÝCH MÁM 
 

„Babské“ stretnutia sú v plnom prúde. 
Nadácia ORANGE podporila Obci Cinobaňa 
pokračovanie úspešného projektu spred dvoch 
rokov. A tak v priestoroch kultúrnych domov v 
obci rozvoniavajú jedlá podľa receptov našich 
starých mám. Projekt realizujeme od konca 
augusta až do októbra, kedy vydáme druhú 
brožúru s receptami a podrobným postupom. 
Jej krst sme naplánovali na posedenie 
seniorov, kde je vstup voľný, privítame 
každého, kto sa príde pozrieť. 
Touto cestou ďakujeme všetkým ženám, tetám, 
starkým, ktoré ochotne a s láskou pomáhajú pri 
realizácii aktivít. Z domu alebo záhradky 
vďačne prinesú čo treba do receptu a chýba 
v obchode. Ide hlavne o sezónne ovocie 
a zeleninu. Príďte aj vy, žienky, medzi nás. 
Každá tu má svoje miesto. Tešíme sa na vás. 

 

Pripravila Silvia Očovanová        

Pohľad do minulosti cez oko fotoaparátu      
   

Pre tých, ktorým vadí 
to, že pri rekonštrukcii 
centra obce sa vypílili 
staré stromy, prikladám 
fotku. Ani kedysi tu 
stromy neboli. 
Aj mne by bolo milšie 
zelené námestie 
s prirodzenou zeleňou. 
Prečo bude betónové, 
by mal ľuďom vysvetliť 
ten, kto odobril tento 
projekt.         

 
Július Jarábek 

 

PREZENTAČNÝ DEŇ MR 

HORNOHRAD A SÚŤAŽ 

O NAJLEPŠIU 

HORNOHRADSKÚ KLOBÁSU 
 

Tento rok sa zástupcovia obcí 
mikroregiónu, návštevníci a hostia stretli 
v Českom Brezove. Malá, ale veľmi pekná 
a čistá dedinka pri Poltári vítala už od skorých 
ranných hodín každého, kto sa prišiel pozrieť.  

Asi najväčším lákadlom bola súťaž 
vo výrobe tej najlepšej hornohradskej klobásy. 
Zástupcovia desiatich štartujúcich družstiev boli 
pripravení na všetko. Nože nabrúsené, zástery 
naškrobené, ručné mlynčeky naleštené. Každá 
obec vybrala spomedzi svojich radov tých 
najlepších majstrov – mäsiarov. Ani my sme 
nezaostali a farby Cinobane hájili – Ján Kiapeš, 
Peter Ozgyin a Ivan Zoka. Hneď po 
odštartovaní sa všetci usilovne pustili do práce. 
Po 90 minútach odovzdali vzorky a komisia sa 
odobrala na hodnotenie. Rozhodovanie bolo 
ťažké a zdĺhavé. Napokon však rozhodli. 
Najlepšiu klobásu pripravili Uhoršťania, na 
druhom mieste Hradišťania a bronz získali 
Zlatňania. Sláva víťazom. Porazený nebol nik, 
pretože klobásky sa behom pár minút stratili 
v hladných žalúdkoch návštevníkov. A že im 
chutilo, boli vidieť na spokojných výrazoch tvárí.    
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ak poznáte vo svojom okolí niekoho, 
kto je niečím výnimočný, dajte nám 
vedieť. Radi o ňom napíšeme. 
V našej obci žije veľa zaujímavých 
ľudí.     
Redakčná rada 
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Jeho veľkou záľubou a vášňou je zberateľstvo. V malom byte v Katarínskej Hute 

zhromažďuje svoje poklady. Má ich už úctyhodné množstvo. Netají sa tým. Práve naopak. 
Svoje poklady rád a s hrdosťou poukazuje návštevám. Tak aj ja mám možnosť nahliadnuť 
do rôznofarebnej zbierky kalendárikov a etikiet zberateľa  Ľ u b o m í r a  R o h á č a .     

Ako prvá upúta návštevníka „výstava“ 
plechoviek od piva, ktorá tróni na obývačkovej 
stene a končí až nad oknom. Môj výraz na tvári 
prezrádza otázku, na ktorú dostávam vzápätí 
odpoveď. „Nepozerajte sa tak, to som nemusel 
všetko vypiť! Je to súčasť mojej zbierky a vo 
väčšine plechoviek nikdy pivo nebolo, sú 
priamo od výrobcu.“ Takže, nie ste pivár? „Ani 
nie, ja radšej ako pivo zhromažďujem pivné 
etikety. Pivárne a pivovary navštevujem hlavne 
kvôli nim. Zbieram ich už od roku 1989, takže 
viac ako 22 rokov.“  Na stole ležia šanony 
a v nich v „euroobaloch“ úhľadne poukladané 
a roztriedené rôznofarebné etikety hádam zo 
všetkých kútov sveta. Najviac si Ľubomír cení 
tie z arabských krajín a z Afriky. Poniektoré sa 
aj veľmi ťažko zháňali. Niektoré pivovary už ani 
neexistujú. „Ako to vlastne funguje?“ pýtam sa    

Svoju zberateľskú vášeň rozšíril 
okrem etikiet aj na kalendáriky. Tých vlastní 
o trošku menej, asi 30 až 40 tisíc! „Ani sám 
presne neviem odkedy, jednoducho som sa 
dostal cez švagrinú k prvým kalendárikom a už 
to išlo.“ Smeje sa Ľubomír.  
Aj pri kalendárikoch platí pravidlo úhľadného 
a prehľadného usporiadania podľa motívov 
alebo krajín pôvodu. „Mačky, psy, kone, 
kominárikovia, deti, krajinky, mestá, kresťanské 
motívy, nechýbajú ženy alebo autá, čo len 
chcete. Najkrajšie kalendáriky som dostával 
z Ruska. Sú krásne zdobené a trblietavé.“  
I medzi kalendárikmi sa nachádzajú „úlovky“ 
z ďalekých krajín ako Afrika, Indonézia či 
Argentína. Funguje to ako pri etiketách. Pošli 
a čakaj na odpoveď. Alebo výmenný obchod. 
Najväčšiu  burzu  zberateľov  organizujú     

Na medzinárodnej zberateľskej burze v Martine sa stretnú starí známi. 

nad šálkou horúcej kávy. „Výmenný obchod 
a korešpondencia. Mám napísané žiadanky 
v niekoľkých svetových jazykoch. Tie som 
rozposlal a čakal na odpoveď. Niekedy prišla 
odpoveď hneď, niekedy vôbec. Stalo sa mi, že 
odpoveď na žiadanku, ktorú som poslal do  
pivovaru v Juhoafrickej republike, mi prišla až 
po roku. O to som mal väčšiu radosť, že sa 
nestratila, nezablúdila a že tam na opačnom 
konci sveta sa našiel človek, ktorý odpovedal 
zberateľovi z „nejakej“ Huty.“ 

Je to zvláštny pocit, keď si 
predstavíte to nezvyčajné spojenie ľudí tak 
rozdielnych a vzdialených. A predsa ich spája 
niečo rovnaké – zmysel a porozumenie pre 
zberateľskú vášeň. V Ľubomírovom kráľovstve 
etikiet nájdete slovenské a české, ale aj z Indie, 
Jamajky, Ruska, Ázie, dokonca z Iraku. Sú na 
nich vyobrazené rôzne motívy. Mne sa najviac 
páčia tie so slonmi.  

Verte, či nie, Ľubomírova zbierka 
dovŕšila číslo 50 000. „Môžem sa popýšiť 
pivnou etiketou ešte z minulého tisícročia, 
z roku 1890, z bývalého Československa.“  

Tento rok na zimnom výstupe na Striebornú. 

v Martine. Navštevujú 
ju zberatelia aj zo 
zahraničia. „Na začiat- 
ku sme sa v Martine 
stretali starí známi asi 
30 až 40 nadšenci 
a zberatelia. Dnes tam 
chodí viac ako 400 
návštevníkov aj s celý- 
mi rodinami.“ 
Ľubomír sa neuspokojí 
len s výmenným 
obchodom. Sám si 
nové kalendáriky aj 
navrhuje a potom dáva 
tlačiť. Viac druhov 
v náklade asi 500 
kusov.       

A potom ich rozdá alebo opäť vymení s iným 
zberateľom. „Teraz sa orientujem viac na série. 
Momentálne pripravujem sériu kalendárikov 
z Lučenca. Staré fotografie lučenských  ulíc 
a mestských zákutí ma fascinujú. Sú 
jednoducho krásne a vyžaruje z nich nostalgia. 
Možno aj trochu smútok, pretože mnohé sa 
zmenilo na nepoznanie. Aj „starí“ Lučenčania 
musia niekedy hádať, čo je na obrázku. Mojou 
víziou je pripraviť zbierku kalendárikov zo 
starých fotografií rodnej Katarínskej Huty, 
prípadne Cinobane. Snáď sa mi to podarí.“ 
Možno v tom Ľubomírovi napomôže aj 
pripravovaná výstava MS SČK.     

„Neviem, ako môžu niektorí ľudia žiť len tak, 
bez záľub či koníčkov. Ja mám vždy čo robiť. 
Keď nie som v práci alebo v lete na záhradke, 
zamestnáva ma zbierka.“ Pred časom sa 
sťahoval a veľa si v byte sám prerábal.  
„Rád som chodil aj na turistiku, aj keď musím 
priznať, že som ju v posledných rokoch trochu 
zanedbal. Ale chystám sa turistické topánky 
opäť oprášiť.“  Ľubomírova mnohostrannosť 
pramení už asi od detstva. V škole sa naučil 
fotografovať, dokonca tancoval vo folklórnom 
súbore. Rád si zahrá i na gitare. To ukázal aj 
tento rok na Striebornej, kde hrou zabával 
turistov. Hutníci ho chcú „zlanáriť“ do svojej 
záhradkárskej kapely. Tejto, aj keď veľmi 
lákavej ponuke, zatiaľ odoláva. Ale ktovie, 
možno sa na budúci rok objaví spoločne 
s kántri kapelou na pódiu. 
Čas pokročil a my sa lúčime. Ďakujem za 
možnosť nahliadnuť do zaujímavej zbierky 
a sveta farebných obrázkov sympatického 
a zhovorčivého zberateľa Ľubomíra Roháča. 
Určite sa uvidíme na výstave starých fotografií 
a pohľadníc v októbri v kultúrnom dome.  
 

Rozprávala sa Silvia Očovanová 
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Kántri kapela  
Hutnícke záhrady 

TTÝÝMMTTOO  
    

ŽŽIIJJEE  NNAAŠŠAA  ŠŠKKOOLLAA 
 

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

V LETE OŽIL V NAŠEJ 

ŠKOLE STREDOVEK 
 

„Cinobaňa sa už nemusí báť o svoju bezpečnosť. 
V prípade potreby veľactený princ Jožko Karásek 
ml. so svojou princeznou Dominikou Gondekovou 
zvolá všetkých cinobanských rytierov a šľachticov, 
aby so zbraňou v ruke bránili svoju obec.“  
Toto boli slová, ktoré odzneli počas stredovekého 
denného tábora pri slávnostnom pasovaní jeho 
účastníkov. Tábor sa konal začiatkom augusta 
v telocvični ZŠ. 
Deti mohli vymeniť leňošenie pred telkou za výučbu 
historického šermu, stredoveké hry, ukážky 
sebaobrany, výlet do prírody a prednášky o zbroji, 
rytieroch, zbraniach a dobovom stredovekom 
živote. Za aktivity získavali body a podľa ich 
výšky na konci týždňa získali titul  rytier, dvorná 
dáma, barón, vojvoda, gróf či princ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deň začínal rozcvičkou, pretože historický šerm je 
šport a svaly si treba poriadne rozcvičiť. Potom 
nasledovala výučba základov šermu – kroky, body 
a seky.  

 

Na spestrenie programu slúžili rôzne hry. 
Medzi najobľúbenejšie patrili Kráľu, 
kráľu, daj vojačka a Korytnačky. Deti si 
ani neuvedomovali, že pri hraní si 
vlastne nacvičujú koncentráciu, 
rovnováhu, stratégiu a tímovú 
spoluprácu. 

 

Nálada bola počas celého týždňa vynikajúca, lektori 
Zdenka a Igor si s deťmi  veľmi  dobre  rozumeli 
a všetci účastníci skonštatovali, že by sa na taký  

tábor prihlásili znova. 

 Lektormi boli mladí ľudia, ktorí 
sa historickému šermu venujú 
už viac rokov. 
Igor Hubert je zo Zvolena 
a pôsobí v skupine Vir Fortis, 
ktorú pomáhal založiť. Má za 
sebou účinkovanie na mnohých 
historických akciách po celom 
Slovensku, ale aj v zahraničí 
(Česko, Rakúsko, Poľsko, 
Taliansko, Španielsko), kde 
jeho skupina predvádza šerm, 
dravcov, bitky, ohňovú šou či 
spôsob života v minulosti. Tohto 
roku maturuje na Strednej  
priemyselnej škole 
elektrotechnickej v Banskej  

Bystrici, rád pracuje 
na počítači, skúma 
históriu, ale aj 
športuje. Cinobaňa 
na neho zapôsobila 
pozitívne. „ Je to 
veľmi pekná a čistá 
dedina, aj pán 
starosta bol na nás 
milý, páčilo sa mi tu,“  
 hodnotí Igor.  „ Je to iné ako u nás, okolie pôsobí na 

mňa čistejšie ako na Horehroní“, pridáva Zdenka 
Kovácsová, ktorá pôsobí v historickej skupine 
Berezun v Brezne. Tiež tohto roku ukončí štúdium na 
osemročnom gymnáziu. Chceme poďakovať hlavne 
lektorom za čas, ktorý venovali deťom, škole za pod- 

poru a všetkým za pomoc a ochotu. Dúfame, že tábory sa stanú tradíciou a deti si ich obľúbia. Veď aj toto je 
jedna z ciest, ako ich nadchnúť pre históriu. 

ŠKOLA OTVORILA 

SVOJE BRÁNY 
Slávnostné otvorenie školského roka sa 
konalo v pondelok 5. septembra 2O11 
v tradičnom duchu. Žiakom sa prihovoril 
pán riaditeľ RNDr. Stanislav Čop, pán 
starosta Jozef Melicher a predsedkyňa 
Rodičovského združenia pri ZŠ Cinobaňa 
p. Silvia Očovanová.  
V školskom roku 2O11/2O12 navštevuje 
našu školu 238 žiakov v 15 – tich triedach. 
Prvákov je 20 a žiakov nultého ročníka 
zase 11. Učiteľský zbor doplnila p. učiteľka 
nemeckého jazyka PhDr. Silvia Košková 
a Zdenko Weiss, ktorý prišiel z MŠ. 
Veľmi nás teší, že sme si obhájili našimi 
akciami titul Zelená škola a môžeme ho 
hrdo používať ďalšie dva roky. 
Do nového školského roka prajeme 
školákom mnoho zdravia, síl a pracovného 
elánu, aby sa v júni mohli tešiť z krásneho 
vysvedčenia. 
 

Pripravila Mgr. Vladimíra Albertová 

 
Webová stránka ZŠ s MŠ 
Cinobaňa – internetová žiacka 
knižka, aktivity, rôzne informácie 
a fotografie na:   

 

www.zscinobana.edu.sk 
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V novembri tohto roku uplynie 110 rokov 
od spustenia prevádzky na železničnej trati 
Breznička – Katarínska Huta. Táto trať dokázala 
prežiť časy Rakúsko-Uhorska, prvej 
Československej republiky, Slovenského štátu 
i časy komunistickej česko-slovenskej federácie. 
Nedokázala však prežiť obdobie dnešnej 
demokracie. Ako sa rodil projekt a výstavba tejto 
trate, najlepšie napovie upravený článok z brožúry 
Pavla Haluku: „Železničná trať Poltár – Utekáč“, 
kde bol použitý článok p. Drenku – Sto rokov 
železničnej trate Lučenec – Poltár: 

„Prvú sieť uhorských štátnych železníc 
v lučenskom regióne odovzdávali do užívania 
nasledovne: Salgótarján – Lučenec (3.a 4.mája 
1871) a Lučenec – Zvolen (18.6.1871). S cieľom 
napojiť vidiek k hlavnej trati vznikli miestne 
železničné komunikácie Miskolc – Bánréve – 
Fiľakovo (1871) a Fiľakovo – Lenártovce 
(10.9.1873). Výstavbu železnice 
z Balassagyarmatu do Aszódu k hlavnej železnici 
Budapest – Hatvan a na opačnú stranu do 
Lučenca plánovali miestni statkári a obchodníci už 
na začiatku 90-tych rokov 19. storočia. Realizácii 
tohto zámeru však pomerne dlho bránila roztržka 
medzi mestami Balassagyarmatom a Lučencom. 
Stavbu železnice napokon povolili – 
koncesionárom bol Budapesti Bankegyesőlet 
(Budapeštianska banková jednota). Stále však 
ostávala izolovaná    priemyselná    časť     
 

severne    od Lučenca (Kalinovo, Breznička, 
Cinobaňa, Katarínska Huta, Zelené, Poltár, 
Maštinec, Zlatno, Málinec, Kokava nad Rimavicou 
a Utekáč). 

Ďalšou etapou vo vývoji železničnej siete 
bola výstavba „Miestnej dráhy pre okolie 
Lučenca“, ktorej myšlienku predložili továrnici 
barón Baratta a Kuchynka. Prvé povolenie na 
zapojenie železnice severne od Lučenca bolo už 
11.7.1891 (Lučenec – Poltár – Rimavská Sobota, 
resp. odbočka Breznička – Cinobaňa). Projekty 
železnice boli vyhotovené už v roku 1893. Zoltán 
Tırık, lučenský mešťanosta, získal 14.2.1894 
povolenie na výstavbu úzkokoľajky Lučenec – 
Poltár a Breznička – Cinobaňa. 

V roku 1895 sa dostal pred plenárne 
zasadnutie Miestnej dráhy pre okolie Lučenca 
Tırıkov plán, podľa ktorého mesto Lučenec 
odsúhlasilo 25.000 Ft na výstavbu trate Lučenec – 
Poltár a župa odsúhlasila sumu 50.000 Ft. 
Celková výstavba mala stáť 1.200.000 Ft. 
Zainteresované obce  prispeli sumou 35.100 Ft, 
Baratta 50.000 Ft, Ján Kossuch 30.000 Ft, 
Bertalan Deutsch 25.000 Ft a maďarská obchodná 
banka 60.000 Ft.  

V novembri 1897 Zoltán Tırık odovzdal 
všetky práva a záväzky pre HÉV a v januári 1898, 
už ako vicišpán Novohradskej stolice, vybavoval 
peniaze v Budapeštianskej banke. Názov 
výstavby železnice sa zmenil na HÉV lučenského 
vidieka (HÉV – Losonczvidéki helyi érdekő vasut) 
s odbočkou Breznička – Katarínska Huta. Koncom 
roka 1899 bol rozpočet výstavby stanovený na 
2.480.000 Ft. Potreba výstavby sa odôvodňovala 
 

priemyselnými továrňami, hutami a surovinami 
pozdĺž plánovanej trate. 

Koncesná listina na stavbu trate Lučenec 
– Poltár s odbočkou Breznička – Katarínska Huta 
bola vydaná 28.12.1900. Trať postavila účastinná 
spoločnosť pre miestnu dráhu lučenskú. Aj 
napriek terénnym a finančným ťažkostiam pri 
stavbe trate pokračovala práca aj s výstavbou 
staničných budov tak rýchlo, že 23.11.1901 sa 
mohla vykonať technicko-policajná obchôdzka 
tejto trate pod vedením Andora Szúcsa, 
pomocného tajomníka Kráľovského ministerstva 
obchodu. Vlak odišiel z Lučenca ráno o 8,00 
hodine. Komisia pod vedením inšpektora Ľudovíta 
Bartosa urobila prehliadku pri každom strážnom 
domčeku a na všetkých staniciach. Prehliadka sa 
skončila o 13,00 hodine v Katarínskej Hute, kde 
sa urobila zápisnica komisie, že od 24.11.1901 sa 
železničná trať č.91112 s odbočkou otvára pre 
verejnosť. Z Katarínskej Huty sa potom vypravil 
osobitný vlak do železiarne J. Krammera 
v Cinobani, kde v továrnikovom dome bola 
slávnostná hostina. 

Stavebná dĺžka novej trate bola 28,809 
km a prevádzková dĺžka 29 km. Náklady na 
stavbu predstavovali 2.934.600 rakúskych zlatých. 
Všetky stanice boli zriadené pre osobnú 
i nákladnú dopravu, len Mládzovo iba pre osobnú. 
Na trati sa používali  parné rušne typu 376 MÁV 
(ČSD 320.2) a rušne typu 377 MÁV (ČSD 310.4)“. 

 

Na záver mi zostáva dodať, že osobná 
preprava bola na trati Breznička – Katarínska Huta 
ukončená dňa 2. februára 2003. 
 
 

Pripravil Július Jarábek 

žžžžžžžžeeeeeeeelllllllleeeeeeeezzzzzzzznnnnnnnniiiiiiiicccccccceeeeeeee        

iiiiiiiinnnnnnnnoooooooobbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnsssssssskkkkkkkkeeeeeeee jjjjjjjj         CC    

Blíži sa október. Za minulého režimu to bol 
mesiac úcty k starším. V dnešnej uponáhľanej 
dobe sa naň úplne zabudlo. Možno je to preto, že 
starší si vždy zaslúžia úctu. Úctu za to, čo v živote 
dokázali, čo po sebe zanechali. Hm, zanechali. Čo 
zanechali? Nevychovanú, drzú mládež, ktorá 
nemá štipku slušnosti, rešpektu a tolerancie. Stačí 
ráno cestovať autobusom do Lučenca. Mládež, 
ktorej je plný autobus, „leží“ na sedadlách, 
sluchátka na ušiach a robí sa, že drieme. To, že 
nad nimi stoja dospelé ženy, možno matky ich 
kamarátov, ich vôbec netrápi. A sú to ženy, ktoré 
každodenne cestujú do práce preto, aby ich deťom 
nič nechýbalo. Aby si mohli nakúpiť módne veci, 
mobily, MP3-ky, I-pody. A táto mládež im bez 
akejkoľvek hanby povie, že batoh na sedadle 
vedľa nich je preto, lebo miesto je obsadené. Pre 
ich 15-ročného kamaráta! Aj to je jeden z prejavov 
dnešnej mládeže.  

Nie, mne nevadí, keď celú cestu prestojím 
v autobuse. Robil som to aj v časoch, keď ešte 
jazdili RTO-čky s vlečkou, keď jazdili ŠL-ky. 
Postojím si aj teraz, nemám s tým problém. 
Polhodinu vydržím stáť. Ale mohli by vydržať aj tí  
mladí, ktorí presedia na zadkoch celé doobedie 
v škole, a ešte sa im žiada sedieť aj v autobuse. 
 

Zaujímavý je pohľad, keď na AS v Lučenci 
pristavia autobus na zastávku a mládež sa húfne - 
ako ovce do košiara – tlačí jeden cez druhého 
dnu. Autobus má 45 miest na sedenie, mladých je 
možno 30. Ale tá tlačenica musí byť a je úbohá. 
Vlani som bol na Ukrajine, kde ešte dožíva 
socializmus. Ale keď som v Mukačeve videl, ako 
ľudia stoja na zastávke v rade tak, ako prišli 
a podľa toho pekne do autobusu aj nastupovali, 
bolo mi z toho smutne. Aká generácia nám to 
vyrastá? Skutočne je tá demokracia taká dobrá? 
Jednoznačne nie!  
Viem, nedajú sa všetci hádzať do jedného vreca. 
Videl som aj mladých (smutné, že hlavne 
dievčatá), ako bez zaváhania pustili sadnúť 
starších, pomohli s naložením vozíka. Na záver 
iba poradím mladším: Len si pekne seďte 
v autobuse. Na staré kolená sa nastojíte až-až! 
Raz sa vám toto správanie vráti. A možno skôr, 
ako by ste čakali. 

Nechtiac som sa dostal k ďalšej udalosti. K 
nežnej revolúcii. Tí najmladší o nej nevedia nič, 
tým trochu starším vymývajú mozgy „celebrity“ 
v ich veku. Presne podľa toho, ako im velí 
demokratická propaganda. A potom sme my, ktorí 
sme chodili na námestia v domnení, že tam 
bojujeme za lepší zajtrajšok. Ako to dopadlo? 
Veľkým sklamaním, pretože nikto z nás si neželal 
príchod tvrdého kapitalizmu. Čo to pre nás  prinie-
slo? Dôchodkový systém bol nastavený tak, že 
deti robili na dôchodky svojim rodičom. A teraz? 

Mladí si robia na svoje dôchodky, majú tri piliere, 
kopec možností. A kde sme my, čo sme bojovali 
za zmenu? Podobne je to so zdravotníctvom. Kým 
bolo bezplatné, tak sme ho nepotrebovali. Teraz, 
ako rôčky pribúdajú, pribúdajú aj choroby. Ale už 
si treba platiť! Mladí sa radi oháňajú tým, že majú 
možnosť cestovať. Áno, ale možnosť sama o sebe 
nestačí. Na cestovanie treba peniažky. A tie si 
vždy bolo treba zarobiť. Ale nie dnes, kedy rodičia 
dotujú svoje detičky bez toho, aby tieto pre ich 
získanie niečo urobili.  
V minulom režime fungovala organizácia 
Socialistický zväz mládeže. Mali sme svoj klub, 
svoj vlastný inventár, športové potreby, zariadenie. 
Ale to všetko sme si zakúpili za peniaze, ktoré 
sme si sami zarobili! Na rôznych brigádach, 
organizovaním zábav, a pod. Ale bol to náš 
inventár, bola to naša práca a podľa toho sme 
s ním nakladali. Nerozbíjali sme cudzí majetok, 
neprevracali sme smetné koše, pomníky na 
cintorínoch. Za všetkým sme videli kus ľudskej 
práce. O rozdieloch medzi oboma systémami by 
sa dali písať celé knihy. Takže si niečo nechám aj 
na inokedy. Ale súčasne vyzývam aj ostatných 
občanov, aby hodili svoje spomienky na papier 
a prispeli do nášho Občasníka. Pretože mladým 
by sa mala hovoriť skutočná, a nie skreslená 
pravda o minulom režime, ktorý bol aj krutý (40-te 
a 50-te roky), ale poskytol občanom kľudný 
a dôstojný život bez exekútorov a nezamest-
naných.        Július Jarábek 
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Nasledu júce  č ís lo  Cinobanského občasníka vy jde na p re lome mes iacov november a december 2011 .   

In formácia  pre  dop isovateľov:  Uzávierka  č ís la VI I /6  je  do   16. novembra 2011  

VVVV    mesiacoch mesiacoch mesiacoch mesiacoch september a októberseptember a októberseptember a októberseptember a október    sa sa sa sa 
dožívajú životných jubileídožívajú životných jubileídožívajú životných jubileídožívajú životných jubileí    

 
 

 
 

 Ivan BARKÁČ  (Maša) 
 Valéria WEWERKOVÁ (Cinobaňa) 
 Anna VANTRUBOVÁ (Cinobaňa) 
 Imrich KNOPP  (Kat. Huta) 
 Margita OČOVANOVÁ (Cinobaňa) 
 Mária BREZNICKÁ (Turičky) 
 Mária PILŇANOVÁ (Turičky) 
 Margita KLEMBASOVÁ (Kat. Huta) 

 

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

Komisie pre občianske záležitosti pri 
OcÚ Cinobaňa. 

    
 

SpoločSpoločSpoločSpoločenskáenskáenskáenská    
rubrikarubrikarubrikarubrika    

Emília Hazuchová 
Vlasta Makovníková 

Evald Kantorák  
 

Česť  Česť  Česť  Česť  ich  ich  ich  ich  svet le j  pamiatke.svet le j  pamiatke.svet le j  pamiatke.svet le j  pamiatke.     
 

 

Mate j   K ák a    
P e t e r  K a t ona   
R i an a  Su j o v á  

 

V mesiacoch júl až október uzavreli manželstvo 
 

Z l a tka  Be rkyová  a  M i cha l  Berky  
Jana  V rabcová  a  O l i ve r  Roso r i us  

Ing r i da  Dubrav cová  a  Ivan  Lacko  
Már ia  Imreová  a  Rudo l f  Caban  

Veron ika  Recková  a  Ľubomí r  Ba rkáč  
Anna  Va l en týn iová  a  Pe te r  Duchoň  

M i ro s l ava  Me l i cherová  a  Ju ra j  T rnka   
S imona V l čková  a  M i l an  Skýpa la   

 

NNOOVVOOMMAANNŽŽEELLOOMM  GGRRAATTUULLUUJJEEMMEE   

AEROBIK – každý utorok a štvrtok od 18-tej do 19-
tej hodiny cvičíme aerobik v telocvični ZŠ pod 
vedením našich predcvičovateliek. Silvia a Jarka sa 
tešia na všetkých, ktorí majú radosť z pohybu. 
Vstupné je 0,50 € na osobu.  
 

FLOORBALL – každý piatok od 18-tej do 20-tej 
hodiny hrávame hru podobnú hokeju s plastovými 
loptičkami a hokejkami na malé bránky. Vstupné je 1 € 
na osobu. Je nutné si priniesť vlastnú hokejku. Radi 
uvítame nových hráčov.  
 

BRIGÁDA – v spolupráci so starostom obce 
Jozefom Melicherom a s podporou Nadácie Dexia 
banky organizujeme dobrovoľnícku brigádu na 
vybudovanie rigolu a osadenie zatrávňovačov v okolí 
multifunkčného ihriska v Cinobani. Bližšie informácie 
budú uverejnené v obecnom rozhlase a na facebooku.   
  
JARMOK – v spolupráci s Obcou Cinobaňa 
pripravujeme predvianočné tradičné trhy. Radi na nich 
uvítame všetkých cinobanských výrobcov perníkov, 
koláčov, šatiek, košíkov, ozdôb či iných výrobkov. 
Poplatok za predajné miesto je podľa platného VZN 
obce 3,-€/5m2.  Predajcovia sa môžu vopred prihlásiť 
v kancelárii KD u p. Očovanovej.  

Milí čitatelia, 
po letných prázdninách 
sme opäť naštartovali 
naše aktivity. Z tohto 
dôvodu vás srdečne 
pozývame na naše ďalšie 
akcie.  
 

Tento rok bola k nám pani jeseň naozaj štedrá. Medzi najobľúbenejší jesenný  
„šport“ našich občanov patrí „cezpoľný beh“ za hríbami. A tento rok sa naši 
občania (okrem svadieb) nabehali za plodmi jesene po horách až, až. Dôkazom 
toho je aj obrázok, ktorý nám poslal náš čitateľ. Dubáčiky  –  trojičky  našiel  
niekde  nad Cinobaňou. Presné miesto  však neprezradil. 
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