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Milí spoluobčania,

v rukách držíte prvé číslo nášho Občasníka, dovoľte mi 
preto, aby som vám, aj napriek tomu, že sme rok 2012 
spoločne privítali na veľmi vydarenej akcií v Katarínskej 
Hute, ešte raz poprial veľa pohody, zdravia, šťastia, 
splnených prianí a príjemných chvíľ s rodinou a priateľmi. 
Zrejme to nebude ľahký rok, o čom svedčí aj to, že sa 
o ňom už teraz šíri veľa negatívnych predpovedí. Vznikajú 
dokonca aj vtipy v duchu, že keď sa len polovica z týchto 
predpovedí nesplní, bude rok 2012 úspešným rokom.

Dúfam, že nová vláda, ktorá vzíde z marcových volieb, sa 
bude snažiť pomôcť nášmu regiónu aspoň tým, že sa čo 
najskôr dočkáme rýchlostnej cesty R1 medzi Zvolenom 
a Lučencom (Košicami), ktorá by mohla prilákať investorov 
a priniesť nové pracovné miesta. Zdá sa, že dnes je 
už nevyhnutnosťou za prácou dochádzať, no verím, že sa 
ešte podarí obnoviť prevádzku v sklárňach, ktoré dávali 
prácu desiatkam ľudí z našej obce. Rovnako sa snáď 
podarí zamestnať najmä mladým ľuďom v našom okolí. 
Držím vám v tom palce a prajem veľa šťastia a odvahy.

Od začiatku roku sa menia aj niektoré veci v našej obci. 
Prvou je to, že na základe dlhodobej analýzy sa obecné 
zastupiteľstvo uznieslo dať káblovú televíziu do prenájmu. 
Jej prevádzka bola totiž pre obec neefektívna, pretože 
káblovka z dôvodu nízkeho počtu užívateľov dlhodobo 
vykazovala stratu. (viac o zmene sa dozviete v článku na 
str.2). Ďalšou nutnou povinnosťou v roku 2012 bude 
opätovné zavedenie paušálneho poplatku za odvádzanie 
odpadových vôd na území obce, keďže doteraz sa do 
praxe neprenieslo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
poslanci schválili ešte v roku 2010.

Odpadu sa týka aj ďalší bod. Obec totiž zabezpečí väčší 
počet 1100 litrových zberných nádob, čim chceme vytvoriť 
lepšie podmienky pre separovaný zber a prispieť 
k zníženiu množstva skladovaného odpadu.
Ten nás totiž stojí veľa spoločných peňazí, ktoré sa dajú 
využiť výhodnejšie, či už na nové verejné osvetlenie, 
opravu ciest, vybudovania chýbajúcich chodníkov alebo 
kamerového systému v obci.

Hlavnou prioritou obce ostane aj naďalej úprava stredu 
obce, ktorú chceme tento rok dotiahnuť do úspešného 
konca. Teraz hlavne musíme „vychytať všetky muchy“, 
ktoré je ešte možné, aby sme v budúcnosti boli spokojní.

Viem, že  zavedenie stočného za vypúšťanie odpadových 
vôd, ani negatívne prognózy, nie sú dobrými správami, 
verím preto, že vás budem môcť tento rok informovať už 
len o príjemnejších udalostiach a že sa naďalej budeme 
stretávať na spoločenských a kultúrnych akciách 
organizovaných obecným úradom a Občianskym 
združením Cinobančan.

Jozef Melicher, starosta obce 

PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN

OHLIADNUTIE ZA UPLYNULÝM MESIACOM           viac na str. 4

Domáca zabí jačka  
na Vianočných 
t rhoch v Cinobani  

Pečenie vianočných oblátok Odkaz Vianoc  v balíčkoch pre deti

Téma, ktorá nás zaujíma:
rev i ta l i zác ie  cen t ra  obce        viac na str.3

OOPPÄÄŤŤ PPRRIISSTTÚÚPPIIMMEE KK VVOOLLEEBBNNÝÝMM UURRNNÁÁMM

Pozvánky na pripravované podujatia v Cinobani
viac na str.5

n a  u l i c i  

viac na str.7
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OOBBEECCNNÝÝ ÚÚRRAADD IINNFFOORRMMUUJJEE
Od 1.1.2012  podpísala obec Cinobaňa  zmluvu so spoločnosťou Slovanet a.s. Bratislava o prenájme elektronickej komunikačnej siete -
obecného káblového distribučného systému.
Spoločnosť M-Elektonik, s.r.o. sa  zlúčila s telekomunikačným operátorom Slovanet a.s., ktorý zároveň prebral všetky práva a záväzky spoločnosti 
M-Elektronic. Preto všetkým abonentom (klientom) spoločnosti Slovanet a.s. boli  zaslané informácie o zlúčení s podrobnou špecifikáciou o 
rozsahu poskytovaných služieb, platobných podmienkach, ako aj forma úhrady.
Občania, ktorí už poukázali platby za káblovku obci Cinobaňa, budú  pracovníčkou obecného úradu Erikou Spodniakovou preúčtované na účet 
spoločnosti Slovanet a.s. Vašou povinnosťou je nahlásiť vo vašej banke číslo variabilného symbolu, ktoré je uvedené na faktúre a zmenu banky 
(na výber sú 4 banky). Platby môžete  poukazovať mesačne v hodnote 7,13 Eur, tak ako doposiaľ. Občania, ktorí nemajú zriadené účty, môžu 
platiť aj šekovou poukážkou. Spoločnosť Slovanet sa zároveň ospravedlňuje, že našim občanom nezaslala šekové poukážky, ktoré budú 
rozdistribuované na obec  v najbližších dňoch. 
Zaplatenie faktúr občanmi po dobe splatnosti nebude riešené upomienkami ani odpájaním klientov, nakoľko chyba v distribúcii nastala na strane 
Slovanetu a.s. V prípade porúch môžu abonenti kontaktovať  t.č: 02/208 28 208, alebo e- mail: technickapodpora@slovanet.sk.

Bc. Lívia Bračoková, referent investičnej výstavby a životného prostredia 

Drobný elektroodpad, kam s ním?
V budove obecného úradu (na chodbe pri vchodových dverách) je umiestnená 
zberná nádoba E-box na zber drobného elektrozariadenia, batérii 
a akumulátorov, napr. nefunkčné kalkulačky, telefóny, drobné počítačové 
zariadenia, discmany, walkmany, MP3 prehrávače, tiež žehličky, varné kanvice, 
sušiče a iné drobné domáce spotrebiče. Vyraďované elektrozariadenia môžu 
pochádzať z kancelárie alebo domácností. Celé, NEROZOBRATÉ a nefunkčné 
elektrozariadenia je možné  odovzdať na OÚ každý deň počas stránkových 
hodín.
Separovaním elektroodpadu prispievate k ochrane životného prostredia 
a úspore prírodných zdrojov. Týmto spôsobom môžete vyjadriť svoju 
spoločenskú a ekologickú zodpovednosť.

Bc. Lívia Bračoková

OO BB EE CC CC II NN OO BB AA ŇŇ AA ,, SS PP RR ÁÁ VV CC AA DD AA NN EE
OO ZZ NN AA MM UU JJ EE OO BB ČČ AA NN OO MM ::

Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 – termín: po doručení 
platobného výmeru.

Poplatok za komunálny odpad na rok 2012 je 10,-
EUR/na osobu a rok. Termín: do konca marca 2012. 
Úľava na poplatku za komunálny odpad 50 %  z ročného 
poplatku /na osobu a rok – na základe POTVRDENIA, 
ktoré bolo treba odovzdať na obecnom úrade do konca 
januára 2012. Po tomto termíne sa nebude na úľavy 
prihliadať. 

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 a iné 
informácie nájdete na webovej stránke obce 

www.cinobana.sk  alebo na vývesných tabuliach 
obecného úradu. 

CC II NN TT OO RR ÍÍ NN SS KK EE PP OO PP LL AA TT KK YY

Prenájom miesta na 10 rokov - jednohrob 16,60 €
Prenájom miesta na 10 rokov – dvojhrob 33,20 €
Prenájom miesta na 10 rokov - detský hrob (do 3 rokov) 
5,00 €
Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – jednohrob
na ďalších 10 rokov 6,63 €
Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – dvojhrob
na ďalších 10 rokov 13,27 €
Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch - detský hrob
na ďalších 10 r. 3,31 €
Prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov –
jednohrob 16,60 €
Prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov - dvojhrob 
33,20 €
Obnova prenajatého miesta žijúcou osobou na 10 rokov -
jednohrob 6,63 €
Obnova prenajatého miesta žijúcou osobou na 10 rokov -
dvojhrob 13,27 €
Prepožičanie miesta pre urnu v zemi na 10 rokov 10,00 €

ÚÚ HH RR AA DD YY ZZ AA PP OO ŽŽ II ČČ AA NN II EE MM AA JJ EE TT KK UU

a) požičanie miešačky za deň 3,00 €
b) požičanie výsuvného rebríka za deň 2,00 €
c) požičanie HAKI lešenia za deň 3,00 €

ÚÚHHRRAADDYY ZZAA RROOZZMMNNOOŽŽOOVVAANNIIEE AA KKOOPPÍÍRROOVVAANNIIEE
za l list A4 0,06 €  – obojstranne 0,10 €
za l list A3 0,10 € – obojstranne 0,15 €

ÚÚ HH RR AA DD YY ZZ AA TT LL AA ČČ
Čiernobiela tlač: za l list A4    0,10 € – obojstranne 0,20 €
Farebná tlač: za l list A4         0,50 € – obojstranne 1,00 €

Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR boli vyhlásené voľby do NR SR, 
ktoré sa vykonajú 10. marca 2012 v čase od 7.00 hod . do 22.00 hod.

V našej obci sme utvorili  3 okrsky, určili okrskové volebné miestnosti a starosta 
obce menoval zapisovateľky pre jednotlivé okrsky.
Okrsok č. 1 v Cinobani – volebná miestnosť v KD v Cinobani pre občanov 
s trvalým pobytom v časti Cinobaňa, kde je  zapisovateľka p. Pupalová
Okrsok č. 2 v Katarínskej Hute – volebná miestnosť  v budove dielní obecného 
úradu pre občanov s trvalým pobytom v časti Maša, Katarínska Huta, Hrnčiarky a 
Žihľava, tu je zapisovateľka p. Spodniaková
Okrsok č. 3 v Turičkách – volebná miestnosť v KD v Turičkách – pre občanov –
voličov s TP v časti Turičky, kde je zapisovateľka p. Balkovská.
Predbežný počet voličov u nás je 1850.  Do volieb kandiduje 26 strán a hnutí.

V o l i č s k ý  p r e u k a z
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda 
nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, 
môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu.Žiadosť o vydanie voličského 
preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej 
osoby. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu: od  9. februára 2012 
do  8. marca 2012 v úradných hodinách obce. 
Obec vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti. 

Do 14. februára 2012 obec zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov 
oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže 
volič voliť.
Do 14. februára 2012 obec zašle každému voličovi zoznam kandidátov.

Plocha na umiestňovanie volebných plagátov je 

v našej obci určená:

obec CINOBAŇA  - plagátová plocha pred kultúrnym domom
časť TURIČKY - plagátová plocha  na kultúrnom dome

časť KAT.HUTA - plagátová plocha pri autobusovej zastávke
časť HRNČIARKY - plagátová plocha pri autobusovej zastávke

OO PP ÄÄ ŤŤ PP RR II SS TT ÚÚ PP II MM EE

KK VV OO LL EE BB NN ÝÝ MM UU RR NN ÁÁ MM
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Je verejne známe, že projekt revitalizácie 
a zmluvy na jej realizáciu boli pripravené vašou 
predchodkyňou. Na otázku prečo projekt nebol 
daný na verejnú diskusiu, by mala dať odpoveď 
ona. Ja mám však otázku pre vás: Veľká časť 
revitalizácie je za nami, aj s mnohými 
nedorobkami a závadami. Aké majú občania 
možnosti tento stav napraviť ešte pred 
kolaudáciou?

Viem, že pri stavebných prácach došlo 
k mnohým chybám a miestami aj k nekvalitne 
prevedenej práci. Nevieme o všetkých 
nedostatkoch, preto touto cestou prosím 
občanov, ktorí o nedostatkoch vedia, aby ich
nahlásili na obecnom úrade. Počas kontrolných 
dní ich budeme priebežne monitorovať a aj 
našou snahou bude, aby boli odstránené ešte 
pred kolaudáciou.

Podľa projektu má byť autobusová zastávka 
premiestnená na iné miesto. Kde?

Zastávka má byť pri sobášnej sieni oproti 
pohostinstvu. O jej umiestnení sme diskutovali 
aj s projektantom, no zatiaľ sme nenašli iné 
vhodné riešenie. Verím však, že sa 
dohodneme najmä k spokojnosti občanov, pre 
ktorých zastávka slúži.

A uvedomuje si projektant, že v zimnom období 
sa do kopca nedokáže pohnúť ani jeden 
autobus? Nebolo by vhodnejšie preložiť
zastávku medzi obecným úradom 
a potravinami v blízkosti požiarnej zbrojnice?

Ako som povedal, táto otázka nie je ešte
uzavretá. V prípade vášho návrhu by bolo treba 
zohľadniť viaceré faktory, či už blízkosť 
obytných domov, bezpečnosť premávky 
a cestujúcich, a pod. Autobusová zastávka bola 
pri sobášnej sieni roky a nezdá sa mi, že by 
autobusy mali problémy.

V projekte „ktosi“ zabudol na fakt, že v strede 
obce sa okrem obecného úradu nachádza aj 
pošta a pohostinstvo. A dnes hodne ľudí chodí
autami. Kde budú tieto autá stáť, keď parko –

visko sa na projekt nedostalo?

Mrzí ma, že to tak dopadlo. Na tento problém 
sme prišli hneď na začiatku realizácie projektu 
a riešili sme to s projektantom a stavebným 
dozorom a našťastie sa nám podarilo vyjednať 
ústupok, takže pred obecným úradom 
parkovisko bude, parkovacia plocha však bude 
menšia. 

Urobme z novej cesty popred poštu 
jednosmerku a jeden jazdný pruh vyhraďme na 
parkovanie. A potom aj presun autobusovej 
zastávky k požiarnej zbrojnici by bol nutnosťou.

Dopravnú situáciu projekt nerieši. Preto by 
takéto riešenie síce bolo možné, no je to 
v kompetencii dopravného inšpektorátu 
a dopravných inžinierov. No dopravný inžinier, 
ktorý povolil dočasné presunutie zastávky pred 
požiarnu zbrojnicu, nás upozornil, že zastávka 
na štátnej ceste je oveľa nebezpečnejšia.

Ešte jedna téma rezonuje medzi občanmi. 
Pomník v strede námestia. Ako to teda s ním 
je?

Áno, padli už návrhy na jeho úpravu. Aby sa 
naň dostala pôvodná busta Tomáša Garriqua 
Masaryka, ktorý sa pričinil o vznik 
Československa, a tým aj pokrok Slovenska. 
Taktiež si však treba vážiť životy ľudí, ktorí ich 
položili v boji za slobodu. Pomník na ich poctu 
má o to väčší význam, že išlo o ľudí 
z Cinobane. Pravdepodobne túto dilemu 
vyriešime tak, že na ňom zostane tabuľa 
s menami padlých spoluobčanov a námestie 
v strede obce bude pomenované na počesť 
prvého československého prezidenta.
Čo sa týka jeho umiestnenia, žiaľ, projektant 
bol zásadne proti jeho umiestneniu pred 
obecným úradom. Momentálne sa rieši 
problém s jeho vyzdvihnutím, aby bol po 
ukončení revitalizácie na úrovni terénu.

Pomenované námestie? Predsa sa konečne 
pristúpi k pomenovaniu ulíc aj v Cinobani?

Áno, je tomu tak. Ako sčítací komisár ste určite

pochopili, že je to už nevyhnutné a súčasný 
stav dosť komplikuje úplne bežné úkony. 
V roku 2012 máme v úmysle pomenovať ulice 
v obci, čo nie je jednoduchý úkon, bude 
vyžadovať spoluprácu prakticky každého 
občana obce. Zo strany obyvateľstva im 
vznikne povinnosť nahlásenia zmeny adresy na 
úradoch, čiže v prvom rade výmena osobných 
dokladov, či už občianskych či vodičských 
preukazov alebo cestovných pasov. O týchto 
povinnosťach budeme občanov pravidelne 
informovať a upozorňovať. Súčasne si myslím, 
že do pomenovania ulíc by mali byť zapojení aj 
občania obce, preto budú môcť sami navrhnúť 
názvy jednotlivých ulíc a z týchto návrhov budú 
vybrané najvhodnejšie. 

Na záver si neodpustím ešte jednu stále 
nezodpovedanú otázku: Ako sa bude ďalej 
postupovať s odkanalizovaním obce? 

Kanalizácia je veľmi zložitý problém. Projektovo 
bola pripravená aj s náväznosťou na 
revitalizáciu obce. Za všetkým však treba vidieť 
problém financovania, množstva problémov 
v projektovej príprave a nemožnosť zastaviť 
rozbehnuté akcie. Do konca roku 2015 by mala 
byť odkanalizovaná veľká časť obcí na 
Slovensku. Sú to finančne nákladné projekty 
a chýbajú zdroje na ich financovanie. Vo 
verejnej diskusii na jar 2011 bolo vznesené 
také množstvo pripomienok od občanov, že sa 
pravdepodobne bude musieť celý projekt 
prepracovať. Ja verím, že výsledok by mal byť 
kvalitnejší, a hlavne lacnejší.

Pán starosta, ďakujem vám za váš čas a verím, 
že aspoň čiastočne ste zodpovedali na 
vyslovené i nevyslovené otázky občanov 
Cinobane.
Ja ďakujem za váš záujem a vaše otázky. 
Verím, že sa zvýši záujem ľudí o zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, kde je ten pravý 
priestor na zodpovedanie otázok, ktoré
vyslovené neboli. 

So starostom obce Jozefom Melicherom sa 
rozprával Július Jarábek 

Pán starosta. Skončil vám prvý kompletný rok vo funkcii starostu obce. Za tento rok sa veľa zmenilo na vzhľade obce. Urobili sa veľké stavebné 
úpravy, rozbili sa miestne komunikácie, zničili sa stromy. Ľudia tieto zmeny vnímajú rôzne. A hlavne – diskutujú, ohovárajú či chvália. Ale popritom 
nie je z ich strany záujem o účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, kde sa môžu dozvedieť všetko „ z prvej ruky“. Preto mi dovoľte položiť 
zopár otázok, týkajúcich sa najdiskutovanejšieho problému obce – revitalizácie centra obce.

TTéémmaa,, kkttoorráá nnááss zzaauujjíímmaa

PLÁN VÝVOZU ODPADOV 

I .  POLROK 2012

K o m u n á l n y  o d p a d
6. a 20. februára, 5. a 19. marca, 2., 17. a 30. apríla, 

14. a 28 mája, 11. a 25. júna 

Z b e r  p l a s t o v  
8. februára, 7. marca, 4. apríla, 3. a 30. mája 

N e b e z p e č n ý  o d p a d  
23. apríla 

Termíny zasadnutí obecného 

zastupiteľstva I. polrok v roku 2012

29. február, 28. marec, 25. apríl, 30. máj, 27. jún 
vždy v stredu o 17.00 hod. v KD Cinobaňa.

MM II EE SS TT NN AA KK NN II ŽŽ NN II CC AA CC II NN OO BB AA ŇŇ AA
kniznica@cinobana.sk

Otváracie hodiny: utorok a piatok od 13.00 do 17.00 hod.
č l e n s k ý  p o p l a t o k :  1 , 0 0  €  d o s p e l í  /  0 , 5 0  €  d e t i  

v ý p o ž i č n é :  0 , 2 0  €  /  k n i h a  

w w w . c i n o b a n a . s k
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OHL IADNUT IE ZA UPLYNULÝM MES IACOM

V PREDVIANOČNOM ČASE 

DAROVALI AJ KUS SRDCA 
Čas Vianoc je obdobie, kedy si viac 

ako inokedy uvedomujeme potrebu 
intenzívnejšie vnímať ľudí okolo seba, podať 
im pomocnú ruku, či len potešiť pekným 
slovom alebo milým darčekom. V našej obci 
žije mnoho občanov, hlavne tých starších, ktorí 
si každú pozornosť a dobré slovo vážia a je im 
vzácne. Myslia na to členky miestnych 
organizácií a spolkov. A tak sa v posledných 
mesiacoch roka schádzajú, aby spoločne 
pripravili pre svojich členov, prevažne starších 
občanov, malé pozornosti. 

Členky miestnej organizácie Slov. 
zväzu zdravotne postihnutých myslia na 
Vianoce už v novembri. Aj tento rok sa stretli 
presne na Martina, aby spoločne napiekli 
a ozdobili medovníčky. Sladká vôňa teplých 
medovníčkov sa šírila z kultúrneho domu celou 
ulicou. Ozdobené spoločne pobalili do malých 
balíčkov a v decembri na Mikulášskom 
posední rozdali svojim členom.  

Ani členky Miestneho spolku Slov. 
červeného kríža v ničom nezaostali za svojimi 
kolegyňami. Krehké vianočné oblátky spolu 
s ovocím rozniesli starým a chorým občanom 
po celej Cinobani, Katarínskej Hute, ba zašli 
s nimi aj na Hrnčiarky. Potešili, porozprávali 
sa, pohladili na duši. Tieto dámy z oboch 
organizácií majú svoje roky, ale nimi s láskou 
pripravené dary priniesli do domácností 
v našej obci teplo ľudského srdca. Ak ste 
náhodou ochutnali tieto sladké dobroty, tak už 
viete, ako chutí slovo l á s k a . 

     

VEDECKÁ HRAČKA
Že neviete, čo to znamená? Škoda, 

že ste sa neprišli v dňoch od 28. novembra do 
2. decembra 2011 pozrieť na interaktívnu 
výstavu do Kultúrneho domu v Cinobani! Tam 
by ste sa to dozvedeli. Našťastie tak neurobilo 
viac ako 300 návštevníkov z našej obce, ale aj 
zo susednej Lovinobane. A tak  mohli  obdivo–

vať napríklad mechanické hodiny, vyskúšať si 
3D okuliare  alebo si potrápiť mozgové závity 
na hlavolamoch. A že to nebola jednoduchá 
úloha, dokazuje fakt, že sa deti vracali na 
výstavu aj popoludní. Hravou formou si 
nevedomky osvojovali fyzikálne zákony, ktoré
fungujú okolo nás. Ako pôsobí ťažisko telesa, 
čo spôsobuje očný klam, ako sa v priestore 
správa zvuk, že svetlo má svoje spektrum 
a predmety odrážajú teplotu rôzne.  Výstavu 
organizovala Obec Cinobaňa v spolupráci 
s Občianskym združením Vedecká hračka 
z Banskej Bystrice.   

VIANOČNÝ JARMOK 

A DOMÁCA ZABÍJAČKA 
Ak ste si v sobotu ráno 10. 

decembra privstali, cestou do obchodu vás iste 
zaujala netradičná aktivita pred kultúrnym 
domom. Pariaca sa voda spod prikrývok na 
kotloch neveštila pre hlavného „hrdinu“ dňa nič 
dobré. Tučné prasiatko malo posledné minúty 
svojho blaženého života zrátané. „Už ho vezú“, 
sledovali náhodní okoloidúci obecné auto. 
Hlavný mäsiar Ján Kiapeš si uviazal okolo 
pása zásteru, rozdelil posledné úlohy 
a domáca zabíjačka sa mohla začať. 
Práce sa rozbehli, každý vedel, čo má robiť. 
Čas beží a nič nemôže vyjsť navnivoč! 
Prizerajúcich sa pribúdalo a tí, čo sa pristavili, 
dostali od starostu aj oldomáš. Čoskoro už 
viselo očistené prasiatko na ráme. Šikovní 
chlapi ho o chvíľu rozporcovali.
Ako prvé prišli na rad klobásky. Mäsko 
pomlieť, dobre ochutiť a naplniť do čriev. To už 
sa blížil čas obeda a hladných divákov 
pribúdalo. Ešte treba chvíľu počkať, kým sa 
zapečú dozlata. Zatiaľ si bežte kúpiť lístok. Za 
ten dostanete ochutnať zabíjačkové špeciality 
alebo zabíjačkovú kapustnicu. V čase, keď 
prvé klobásky končili v žalúdkoch 
najhladnejších, sa pod rukami šikovných 
mäsiarov rodila ďalšia špecialita – jaterničky. 
Aj tie našli skoro svojich konzumentov. To už 

sa námestie pred kultúrnym domom celkom 
slušne zaplnilo. Stále prichádzali ďalší a ďalší 
zvedavci. A mali čo obdivovať. Na terase 
kultúrneho domu sa rozložili „trhovníci“, aby 
ponúkali svoj originálny tovar. Vianočné 
ozdôbky, pletené ponožky, sladké koláče či 
medovníčky, ikebany, dekoračné venčeky, 
duchovnú literatúru alebo hodvábne šatky. 
K tomu pre kupujúcich symbolické ceny. 
Nedalo sa odolať. Veď Vianoce boli predo 
dvermi. 
Komu bola zima, mohol sa ohriať dúškom 
vareného vínka, ktoré varilo a ponúkalo 
Občianske združenie Cinobančan. V tomto
stánku sa dali kúpiť aj lampióny šťastia. Ich 
veľká chvíľa však nastala až na sklonku dňa, 
keď sa zotmelo. Ešte sa všetkým prihovoril 
starosta obce, potom symbolicky rozsvietil 
vianočný strom pred obecným úradom 
a nastala chvíľa, kedy sme spoločne zapálili 
svoje lampióny šťastia. Obloha sa na chvíľu 
rozsvietila desiatkami farebných srdiečok, 
ktoré spolu s prianím stúpali na oblohu. 
Vyčerpávajúci a dlhý deň (hlavne pre 
organizátorov) sa skončil. 

BALÍČKY PRE VŠETKY DETI
Dva dni pred Štedrým dňom 

zorganizovala nezisková organizácia IN 
NETWORK z Lučenca a mladí ľudia z Čajovne 
v Cinobani charitatívnu akciu pre deti zo 
sociálne slabých rodín z našej obce. Hlavným 
lákadlom boli úhľadne, vo farebnom papieri 
zabalené vianočné balíčky. Ich rozdávaniu 
predchádzal kultúrny program, v ktorom sa 
predstavili spevom a tancom šikovné deti 
z cinobanskej čajovne, z kolónie v Maši 
a s bábkovým divadlom hostia z Lučenca. 
Hľadisko kultúrneho domu bolo zaplnené do 
posledného miesta. Napriek veľkému počtu         
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MMAAJJSSTTEERR VV ŠŠAACCHHUU

MMAAJJSSTTEERR VV SSCCRRAABBBBLLEE

Kedy:    3. marca 2012 o 11.00 hod.
Kde:      Kultúrny dom Cinobaňa
Štartovné:  3,- EUR /na občerstvenie/
Registrácia účastníkov nad 15 rokov do
27.2.2012 v kancelárii KD.
Organizátori podujatia: Obec Cinobaňa 
a OZ Cinobančan 

Z I M N Ý  V Ý S T U P  

N A  S T R I E B O R N Ú
34. ročník – 18. februára 2012 (sobota)
Obec Cinobaňa a KST Lampáš Lučenec
Zraz účastníkov  o 10.00 hod.  na vrchole 

Striebornej (719 m.n.m.)

JARNÉ PRÁZDNINY 

V CINOBANI
5. – 9. marec 2012 – Obec Cinobaňa a ZŠ 
s MŠ Cinobaňa,  začiatok vždy o 10.00 hod., 
vstup voľný
Pondelok: spoločenské hry v KD

Utorok: športové hry v telocvični

Streda: tvorivá dielňa v KD

Štvrtok: premietanie rozprávok v KD

Piatok: turistický výlet v okolí

Podrobnejšie informácie na vývesných 
tabuliach v obci, cestou miestneho rozhlasu, 
na facebooku alebo v kancelárii kultúrneho 
domu. 

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

Pozvánky na pripravované 

podujatia v C i n o b a n i

ľudí bola atmosféra pokojná a slávnostná. 
Každá rodina čakala, kým organizátori 
zahlásia mená ich detí a tie si preberú 
vytúžené prekvapenia. Pre mnohé z nich to bol 
možno jediný darček. Čo bolo v balíčkoch 
neviem, ale rozžiarené očká tých malých detí 
hovorili za všetko. 

ROZLÚČKA SO STARÝM 

ROKOM 
Vianočné sviatky ubehli asi tak 

rýchlo ako celý rok. Ešte sme stihli s turistami 
blúdiť cinobanským chotárom a bol tu záver 
roka. Pre tých, ktorí uprednostnili trocha 
čerstvého vzduchu pred vysedávaním pred 
televízormi, pripravila obec Cinobaňa 
a Občanske združenie Cinobančan Silvester 
na ulici. Tento rok si za dejisko novoročných 
osláv vybrali parkovisko pred sklárňami 
v Katarínskej Hute. Nešlo o žiadny výmysel, či 
nebodaj provokáciu. Jednoducho sa 
organizátori rozhodli, že oslavy uskutočnia 
každý rok v inej časti našej obce, aby ich 
obyvatelia neboli o nič ukrátení, veď sme 
všetci súčasťou jedného celku. A tak kroky 
cinobančanov mierili do Huty. Tým, čo prišli, to 
neprekážalo, aspoň sa trochu prešli. Na 
námestí všetkých vítala veselá hudba. Zahriať 
sa návštevníci mohli vareným vínkom. 

Mnohí sa však „poistili“ a v batohu priniesli aj 
niečo ostrejšie. Mladí, starší, ale aj deti 
netrpezlivo očakávali, kedy odbije polnoc a na 
oblohe sa rozžiari novoročný ohňostroj.

Nasledovali novoročné priania a prípitky. 
Potom sa už rozprúdila zábava, ktorá trvala až 
do skorých ranných hodín. 

Čo nás v novom roku čaká,
nevedno. Nebude ľahký. Mnohí naši občania,
nie svojim pričinením, stratili prácu. Situácia 
nie je priaznivá. Neostáva nič iné, len dúfať a 
veriť, že to nebude také zlé. Nádej predsa vždy 
umiera posledná.         

OSLAVY OSLOBODENIA OBCE 

67 rokov (28. januára) ubehlo odo 
dňa, kedy konečne po dvojtýždňových bojoch 
utíchli zbrane a naša obec bola oslobodená. 
Nemci odtiahli a naši občania sa mohli vrátiť 
do svojich domovov, ak im nejaké ostali. 
Jedným dychom sa tešili, že ostali nažive 
a druhým rátali škody. Cez všetko sa však dá 
preniesť, keď viete, že konečne prišla 
vytúžená sloboda. 

Tieto pohnuté okamihy druhej 
svetovej vojny si pri pamätníku padlých 
hrdinov v areáli Základnej školy v Cinobani 
pripomenulo asi 5 desiatok občanov na pietnej 
spomienkovej slávnosti. So svojimi 
slávnostnými príhovormi vystúpili starosta 
obce Jozef Melicher a predsedkyňa ZO Slov. 
zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Mária 
Švikruhová. Pekný kultúrny program pripravili 
pod vedením svojich učiteliek žiaci ZŠ s MŠ 
Cinobaňa. 
Na neľahké časy si po oficiálnej časti 
zaspomínali aj priami pamätníci udalostí Emília 
Korimová a Michal Šakran. 

Pripravila Silvia Očovanová   

v okrese 

Lučenec

je z

Cinobane!
V roku 2012 v lučeneckej pôrodnici

ako prvú privítali Elenku, ktorá merala 51 cm a 
vážila 3410 gramov.
Malé dievčatko maminu veľmi nepotrápilo a za 
štyri hodiny sa už jej plač ozýval po chodbách 
pôrodnice. Jej usmiata maminka je Elena 
Lauková z Cinobane. Malá Elenka uzrela 
svetlo sveta v nedeľu 1. januára 2012 o 18.05 
hodine, napísali v januárovom čísle lučenských 
Mestských novín po návšteve šéfredaktora 
Jána Šnúrika. 
V minulom roku 2011 sa v našej obci narodilo 
celkom 17 občanov. Maminku tohtoročnej 
prvej cinobančanky sme oslovili  so zvedavými 
otázkami aj  my.

Malá Elenka sa narodila ako prvé 
dieťa v pôrodnici v tomto roku. Ako 
si reagovala? 
„Prekvapilo ma to. Vôbec sme 
s takouto publicitou nepočítali. Ale

             sme radi, že je to už za nami a sme 
            zdraví.“
Pri vítaní prvých občanov v novom roku 
navštevujú pôrodnice aj oficiálne návštevy. Aj 
vy ste mali takú?
„Nie. Prišiel nás pozdraviť len šéfredaktor 
Mestských novín pán Šnúrik. Predstavitelia 
mesta čakali na prvého Lučenčana alebo 
Lučenčanku.“
V čínskom kalendári je rok 2012 rokom draka. 
Vraj deti, ktoré sa v tomto roku narodia 
dostanú do vienka neobyčajnú silu a šťastie. 
Čo ty na to ako mama?
„Ja som zasa počula, že deti, ktoré sa narodia 
v nedeľu, sú šťastné. A nový rok bol v nedeľu. 
Ak by sa mali predpovede splniť, tak bude 
naša Elenka dvojnásobne šťastná (smiech). To 
by sme boli samozrejme ako rodičia veľmi 
šťastní s ňou.“    

Elenka je krásne meno, slovenské. Dnes 
dávajú mamičky svojim deťom skôr moderné 
mená. 
„Tak sme sa rozhodli a pristane jej.“

Gratulujeme šťastným rodičom Ľubomírovi 
a Elenke a prajeme im pokojný život v zdraví 
a spokojnosti, aby malá Elenka rástla do krásy.

Rozprávala sa Silvia Očovanová

Ženské meno Elena je odvodené od mena 
Helena. Na Slovensku sú tieto mená bežne 
zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Hela, 
Helenka, Ela, Elenka. Eleny aj Heleny oslavujú 
meniny 18. augusta. Meno Helena má grécky 
pôvod a v preklade znamená "svetlo". Tieto 
dievčatá a dámy majú citlivú povahu a veľmi 
ťažko odpúšťajú. Sú zjavne spoločenské a 
niekedy rozmarné. Majú výrazné organizačné 
schopnosti. Ich životná sila nie je celkom 
uspokojivá. Eleny a Heleny ovplyvňuje planéta 
Merkúr. Ich šťastné farby sú červená, modrá a 
biela. Ochranné rastliny podbeľ, rasca, 
ochranné kamene tigrie oko, topás a achát. 

Zdroj: Internet
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Kántri kapela 
Hutnícke záhrady

TTÝÝMMTTOO

ŽŽIIJJEE NNAAŠŠAA ŠŠKKOOLLAA

Viac informáci í  a fotograf i í  na:

w w w . z s c i n o b a n a . e d u . s k

VYHODNOTENIE TESTOVANIA 
KOMPARO 9 ŽIAKOV 9.ROČ.

Žiaci 9.ročníka sa zapojili dňa 08.11.2011 do 
testovania KOMPARO 9, ktoré je prípravou a „ 
generálkou“ na oficiálne Testovanie 9. Celkový počet 
žiakov na Slovensku, zapojených do KOMPARA 9 
bol v tomto roku 20 414 zo 714 škôl, z čoho našich 
žiakov  bolo 28. Žiaci boli testovaní z predmetov 
matematika a slovenský jazyk. 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov 
z matematiky na Slovensku bola 42,6 %. Priemerná 
úspešnosť našich žiakov bola 43,2 %. Konkrétnejšie: 
9.A  - zúčastnilo sa 13 žiakov so 43,8% 
úspešnosťou, 9.B – 13 žiakov, 42,7%. 
Najúspešnejšou sa stala Simona Lacušková - 90 %, 
potom Borovička a Podhorec po 65% a Pisár, 
Karáseková – 60%.
Každý žiak obdržal „Informáciu o výsledkoch“ . 
Podrobne má vyhodnotené svoje výsledky 
v bodovom hodnotení,  v percentách, a tiež 
v grafickom spracovaní. Okrem toho každý žiak 
dostal „ Témy jednotlivých otázok“ v matematike aj 
v slovenskom jazyku a literatúre. Dôležité je, aby sa 
žiaci zodpovedne pripravili pomocou týchto výstupov 
na Testovanie 9.

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA 
PYTAGORIÁDY NA ZŠ CINOBAŇA:

Školského kola Pytagoriády sa zúčastnilo spolu 121
žiakov našej školy.
Dňa 07. decembra 2011 riešilo úlohy školského kola  
55   žiakov 3., 4.roč. a 5.roč.   Dňa 08. decembra 
2011 riešilo úlohy školského kola 66 žiakov 
z ročníkov 6.roč., 7.roč. a 8.A, 8.B.  
Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia –
spolu 12 žiakov, nasledovne: 

3.roč.: Daniel Činčura, Dominika Gondeková, Ema 
Gajdošová, Simona Búdová a David Burdilák
5.roč.: Adriana Melicherová, Adam Hrubý, Simona 
Kúdeľová a Miroslav Šulek 
7.roč.: Mário Hajtol, Dominika Demeová a Ľubomíra 
Urbančoková

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE EXPERT 
GENIALITY SHOW:

8. XII. 2011 riešilo na Slovensku spolu 9861 žiakov 
zo 475 škôl. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 26
žiakov 6. – 9. roč. Štartovné činilo 4,- €. Ďakujeme 
Rodičovskému združeniu za polovičný príspevok, 
ktorým prispela na túto súťaž. Druhú polovicu si 
hradili žiaci sami. Žiaci si vyberali dve témy z ponuky 
piatich tém: Anglický jazyk, Dejiny, Astronómia, 
Bity a bajty a Tajomstvá prírody. Výsledky súťaže 
sú zverejnené na webovej stránke 
www.su tazexper t . sk .  Každý žiak si môže po 
zadaní svojho hesla sám prezrieť svoje riešenie a 
výsledné hodnotenie. Vo februári škola obdrží 
zásielku s podrobnými výsledkami, diplomami, 
prípadne cenami pre najúspešnejších riešiteľov. 

Najlepšími riešiteľmi sú: 
1.  Filip Borovička    Dejiny a spoločnosť ,Tajomstvá 
prírody, 2. Karolína Albertová   Astronómia, 
Tajomstvá prírody, 3. Vladislav Trojan       Bity 
a Bajty, Dejiny a spoločnosť , 4.  Dominik Kubaník  
Dejiny a spoločnosť, Tajomstvá prírody     
5.  Radoslav Badinka    Bity a bajty, Dejiny a 
spoločnosť

PaedDr. Katarína Lenhartová, ved. PK

Tak, vianočné prázdniny sú za nami! Prešli rýchlo a my musíme znova rýchlo nabehnúť 
na školský systém, lebo sa blíži polrok a honba za lepšími známkami.
V decembri sme zorganizovali  mnohé 

akcie – pasovali sme prvákov za
žiakov školy, prišiel k nám Mikuláš 
a Lucie, pobesedovali sme si 
s pánom Šarkanom o minulosti, s 
láskou sme vyrobili výrobky na 
Vianočné trhy v Cinobani, pripravili 
sme vianočnú burzu a kultúrny 
program na vianočnú besiedku, 
vyzdobili sme si školu  a so starým 
rokom sme sa rozlúčili koncertom so 
superstaristami Marekom Lackom 
a Simonou Feckovou. 
Chceli by sme sa poďakovať 
predstaviteľom obce, Rodičovskému 

združeniu pri ZŠ Cinobaňa, ale najmä samotným rodičom za celoročnú podporu. 
Ďakujeme za váš finančný príspevok na vianočných trhoch a burze. Peniaze, ktoré sme 

           získali, využijeme na skvalitnenie výučby 
vašich detí.
Tohto roku sme si prvýkrát osvietili školu 
aj zvonku. Dúfame, že sa vám naša 
výzdoba páčila a stane sa tradíciou. 
Svetielka zdobili nielen exteriér školy, ale 
aj interiér. Pri jeho osvietení ste nám 
znova pomohli aj vy, rodičia, za čo vám 
ďakujeme.
Do nového roka by sme chceli vykročiť 
tou správnou nohou, aby sa nám darilo 
lepšie ako vlani.

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

Daniela Očovanová, 9.B zvíťazila 
v obvodnom kole Olympiády 
slovenského jazyka v Poltári 
a postúpila na krajské kolo.
Na obvodné kolo Olympiády 
nemeckého jazyka postúpili víťazi 
školského kola – Simona 
Dudeková, 7.roč. a Ružena 
Berkyová, 9.A  a Olympiády 

anglického jazyka  Ingrid Bangová, 7.roč. a Bianka Hadbavná, 9.A. Mladšie žiačky 
obsadili v Málinci na obvodnom kole vo vybíjanej 3. miesto. Blahoželáme!

POZOR! ZMENA ZÁKONA!  POLROČNÉ VYSVEDČENIA NEBUDÚ.

Zmenou školského zákona (1. februára 2011) žiaci tohto roku nedostanú polročné 
vysvedčenie, ale výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu 
a správania za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý 
polrok sa vydá len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré 
obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky 
príslušného školského roka.

                                                                         Pripravila Mgr. Vladimíra Albertová

RROODD IIČČOO VVSSKK ÉÉ ZZDDRR UU ŽŽEE NN IIEE PPRR II ZZŠŠ CC IINN OO BBAA ŇŇAA

IČO: 42193257, sídlo 985 22 Cinobaňa 60, je  v roku 2012 jedným z prijímateľov 

2% z dane. Rozhodnite sa pre cinobanské deti. Vopred ďakujeme.

www.rozhodni.sk



               

  

Cinobanský občasník 1/2012   strana 7

Halič, 
22.4.2010

Nový rok by mal byť pre nás 
podnetom, aby sme si celkom vedome položili 
otázku, kto vlastne sme a kam sa uberáme. Na 
Nový rok sme vo zvláštnom rozpoložení. Máme 
za sebou dvanásť dlhých mesiacov – prácu, 
plány i sklamania. Hľadíme dozadu na 
množstvo podujatí i na množstvo nezdarov. 
A so zvláštnym pocitom hľadíme do zahmlenej 
budúcnosti – s nádejou i obavami. Akoby sme 
sa dnes rozbiehali dvoma smermi. Za niťou 
svojho života bežíme v duchu dozadu, až 
k začiatkom, potom si všetko premietame 
dopredu, až na koniec. A nesmelo sa v duchu 
pýtame: Je to dobré?

Čas je nezvratná veličina. Jeden rok

sa znova uzatvoril. Nič z ubehnutého roka sa 
už nebude opakovať. Tento rok so všetkými 
udalosťami, so všetkým, dobrom i zlom, je už 
zapečatený. Nemožno na ňom už nič meniť! To 
pravda neznamená, že by minulý rok zmizol 
a že by prestal mať význam. Minulý rok sme 
odovzdali našim rodinám, ale aj spoločnosti so 
všetkým, čo v nej bolo. Ale v nás samých budú 
ďalej pôsobiť udalosti, myšlienky, činy, ktoré 
sme prežili v minulom roku, pretože naša 
minulosť zostáva istým spôsobom v nás 
a v nás účinkuje. 

A čo budúcnosť? V nasledujúcich 
dňoch, týždňoch a mesiacoch sa vynoria pred
nami mnohé problémy. Bude potrebné vidieť

pravdivo minulosť, aby sme neopakovali chyby, 
ktoré sa okolo nás robili. 

Na druhej strane nesmieme všetko, 
čo sa nám nepáči (resp. čomu nerozumieme) 
hneď odsudzovať. Každému okolo seba 
musíme dať možnosť prejaviť sa a tak osvedčiť 
opravdivosť jeho postojov, napr. aj voči našej 
obci. Vynoria sa mnohé názory, plány, kritiky 
na súčasné obecné vedenie – to všetko 
musíme však zvládnuť v trpezlivosti 
a s toleranciou. Nebude možné uskutočniť 
všetko naraz, ale iba postupne. No vážne 
a základné veci sa musia v podstate rozriešiť 
hneď, lebo treba stavať na čistom základe. 

Vo všetkej rozmanitosti úloh 
a názorov si však musíme uchovať jednotu pod 
vedením tých, ktorých sme voľbou postavili do 
čela našej obecnej samosprávy.

Jozef Varga 

Novoročná bilancia

Doznievanie Vianočných  

Zúfalo potrebujeme cítiť blízkosť inej osoby, na chvíľu cítiť hviezdy pri sebe.  
Vianoce sú na takéto dobýjanie vhodným obdobím.  Škoda len, že na to prišli aj 
vlastníci hypermarketov. Už od novembra sa nám snažili vnútiť vianočnú 
atmosféru, snažili sa nás potešiť. Škoda len, že duša po týchto komerčných 
utešiteľoch netúži. Viete si predstaviť, akí by sme potom boli šťastní? Žiaľ, po 
hypermarketových útokoch je duša ešte hladnejšia, zúfalo túži po akomkoľvek 
dobre, hoci ruky podanej človekom, na ktorom vám záleží. 

Počas 10. novembra som však zistila, že na to, aby sme boli šťastní 
niekedy netreba veľa. To, čo som v sobotu zažila, bol ošiaľ. Okrem výbornej 
klobásky a  - pretože je to oficiálny článok a môže si ho každý prečítať -  čajíku 
vo mne stopu zanechali aj iné veci. V prvom rade som dieťa, a preto som bola 
nadšená hlavne z lampiónov šťastia. Zistila som, čo je to mať hviezdy na dlani 
a aké to je medzi nimi lietať. Nelietala som len medzi hviezdami, ale aj medzi 
krásnymi výrobkami. Nemyslím tie komerčné,  vietnamské svietiace, spievajúce, 
vyskakujúce a neviem ešte aké, za výborné ceny, ale výrobky  nás, 
Cinobančanov. Výrobky, z ktorých bolo cítiť lásku, šikovnosť, a hlavne kvalitu. 
Povedzme si úplne skromne, boli sme lepší ako „jarmokové stálice“. Veď už len 
to, prísť pred ostatných susedov, pred tety ohováračky, ale aj ujov ohováračov 
a ukázať im, čo doma po večeroch robíte, chce odvahu. Cinobanské dielka však 
stáli za to a môžeme byť na seba právom hrdí. A jedným z mojich mnohých 
p r ian í  p r i  vypúšťan í  l amp iónov  

          

Občas človek 
potrebuje po-
tešiť dušu. Za-
sýtiť jej hlad. 
Preto chodíme 
na koncerty, 
do divadla.
Niekedy to ne-
stačí. Máme 
pocit vysilenia.

(zahrala som sa, že je každý môj a pri 
každom som  si jedno – dve želania 
priala) bolo aj, aby ostatní našli 
v sebe trochu odvahy, a aby sme sa 
dozvedeli aj o ich talente. 
Čo sa mi ešte páčilo? Zahrám sa na 
dospelého realistu a hovorím. Je 
skvelé, že sa dedina spojila, a boli 
sme aj trochu na čerstvom vzduchu. 
Strávili sme spolu príjemné 
popoludnie plné krásnych chvíľ. Moja 
duša sa konečne nasýtila a dúfam, že 
jej to dlho vydrží. 

Simona Albertová

Stretli sme sa na ulici, kde 
prebiehali podujatia V i a n o č n é  t r h y
s ukážkou domácej zabíjačky a na konci 

roka sme spoločne vítali n o v ý  r o k . Ako sa vám 
páčia podujatia pod holým nebom? Je niečo, čo by ste možno 
zmenili, vylepšili?  
Manželia z Cinobane: „Ani nie. Veľmi sme boli aj s manželom 
nadšení. Budeme radi, ak sa takéto akcie budú opakovať. 
Nikdy by sme neboli verili, že sa dá zabíjačka tak krásne 
ukázať pred ľuďmi. Chutili nám výrobky, páčili sa stánky a 
ponúkaný tovar. Klobúk dolu pred našimi šikovnými občanmi, 
pretože to boli všetko originálne dielka. Páčilo sa nám, že sa 
na námestí stretli toľkí občania. Ľudí takéto akcie aspoň 
zbližujú. Na Silvestra sme „dorazili“ až po polnoci. Ale aj tu bola 
atmosféra vynikajúca. Hrala hudba, ľudia tancovali. Páčil sa 
nám aj nápad premietaných fotografií na plátno. Ďakujeme za 
zaujímavé akcie a tešíme sa na podobné.  

Bibiána: Za seba a iste aj mnohých hutníkov sa chcem 
poďakovať pánovi starostovi a občianskemu združeniu za 
skvelé privítanie nového roka. Bola to skvelá akcia, na ktorú sa 
bude dlho spomínať. Oslava až do rána hovorí za všetko.

Vlasta, Cinobaňa: Vianočných trhov som sa z dôvodu 
pracovnej zaneprázdnenosti, žiaľ, nemohla zúčastniť. Silvester 
na ulici som si však už nenechala ujsť. Veľmi sa mi páčila 
atmosféra, stretla som veľa známych a priateľov. Nápaditá bola 
aj prezentácia fotografií. Samozrejme, nemôžem nespomenúť 
krásne farebný ohňostroj, na ktorý sme sa hádam najviac tešili. 
Na námestí v Hute sme zotrvali asi do tretej ráno. Potom nám 
už bola zima. 

Mária, Cinobaňa: Asi by som nič nemenila. Stretlo sa tu veľa 
ľudí, porozprávali sa, ako voľakedy. Pripomenuli si možno 
svoje vlastné domáce zabíjačky, ako ich dakedy robili sami 
doma. Výrobky boli veľmi dobré, každý ich chválil. Na trhoch 
som si kúpila búdku pre vtáčiky. Potešila som sa jej, pretože 
taký tovar zriedka kedy dostať na iných trhoch. 

Ivan: Toto podujatie bolo svojim spôsobom neopakovateľné, 
také sme tu ešte nemali. Ľudia prichádzali v očakávaní, že 
uvidia niečo bežné, ale opak bol pravdou. Veľký dojem 
a hlboký zážitok. Na podujatie som vzal aj svoju vnučku, ktorej 
sa to veľmi páčilo, pretože zabíjačku ešte nikdy nevidela. 
V stánkoch bol veľký výber krásnych výrobkov. Oceňujem 
hlavne originalitu a ručnú výrobu. Hoci bolo chladno, ľudia 
neodchádzali. Vyvrcholením bolo púšťanie lampiónov. Každý 
očami sledoval to svoje svetielko, keď sa strácalo v diali a my 
sme si priali všetko dobré.     

na ulici 

Foto: Zuzana Očovanová 
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Nas ledu júce  č ís lo Cinobanského 
občasníka vy jde na pre lome mesiacov 

marec a aprí l  2012 .
In formácia  pre dopisovateľov: Uzávierka 

čís la VI I I /2  je  do

16. marca 2012

V mesiacoch január a február sa dožívajú 
životných jubileí

Margita STIERANKOVÁ (Cinobaňa)
Ladislav VERTFEIN (Kat. Huta)
Daniel SEGEČ (Kat. Huta)
Emília WINDISCHOVÁ (Kat. Huta)
Matilda DÖMENYOVÁ (Kat. Huta)
Helena GOMBALOVÁ (Hrnčiarky)
Margita PŠIDOVÁ (Cinobaňa)
Jozef CHOVANEC (Turičky)
Mária MIŠÍKOVÁ (Turičky)
Július MARKO (Cinobaňa)
Helena ŠVANDOVÁ (Cinobaňa)
Margita HÉDLOVÁ  (Kat. Huta)
Irena VÝBOŠŤOKOVÁ (Turičky)

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

Komisie pre občianske záležitosti 
pri OZ v Cinobani.

B r o n i s l a v a  D e m e o v á  
R o m a n  B e r k y  
E l e n a  Č o m a j o v á  

Karol Gaža
Zuzana Salajová 
Barnabáš Horváth

Č e s ť  i c h  s v e t l e j  p a m i a t k e .

Spoločenská
rubrika

Keď sme po Vianociach v roku 
2006 rozmýšľali, ako si prevetrať hlavy 
a popritom aj spáliť niekoľko kalórií, 
netušili sme, že začneme zaujímavú 
tradíciu zimnej turistiky v Cinobani. 
Nápad znel: skúsme za jedeň deň 
absolvovať Chrobču aj Striebornú. A išlo 
sa. Partia štyroch prírodychtivých ľudí 
nakoniec Chrobču vynechala, pretože 
dni sú v decembri krátke a ešte ich 
čakala Strieborná. Nakoniec sa to 
podarilo a do tmy boli v dedine. Už 
cestou sa dohodli na zopakovaní akcie 
o rok a tiež aj na jej názve: Cinobanský 
bludár.

Presne o rok sa už konal 
s podporou starostky obce a pod 
dohľadom KST Lampáš z Lučenca prvý 
oficiálny ročník. Účasť bola napriek 
slabej propagácii pomerne slušná – 35 
ľudí. Treba spomenúť, že polovica 
účastníkov bola z Cinobane, príp. 
Katarínskej Huty. Aj keď snehu veľa 
nebolo, počasie bolo mrazivé 
a povianočnú atmosféru dotvárala 
nádherná inoväť na stromoch. Obec 
poskytla odvoz z dediny tým, ktorí si 
netrúfali na celú trasu a všetkým 
pripravila horúci čaj. Všetci zúčastnení 
obdržali na pamiatku Účastnícke listy. 
Záver akcie bol na poľovníckej chate aj 
s občerstvením a hudobným doprovo-
dom. Ohlas na túto akciu bol kladný, 
preto sme sa rozhodli pokračovať v jej 
organizácii.

V roku 2008 sa akcia dostala 
už aj do Kalendára turistických akcií 
Klubu slovenských turistov. Konala sa 
v tradičnom termíne po vianočných 
sviatkoch. Tentokrát prialo počasie, 
zubaté slniečko nás ohrievalo 
v mrazivom ovzduší. Účastníci sa mohli 
kochať krásnymi výhľadmi takmer 
všetkými smermi. Počet zúčastnených 
„turistov“ bol podobný ako 
v predchádzajúcom roku.

Tretí ročník sa konal za 
hmlistého počasia a bez snehovej

prikrývky. Počet účastníkov bol 37, čo sa 
nevymykalo z účasti v predošlých 
ročníkoch. Už sa stalo nepísaným 
pravidlom, že na Hrnčiarkach účastníkov 
čakal horúci čaj a nalial trochu tepla do 
premrznutých tiel. Zvýšila sa aj 
propagácia akcie formou upútavky 
v Rádiovíkende Slovenského rozhlasu. 
Akcia sa už automaticky dostala ako do 
regionálneho, tak aj do celoslovenského 
kalendára turistických akcií.

41 účastníkov v štvrtom ročníku 
zažilo hmlisté počasie bez snehu 
a mrazu. Neodradilo ich to však od 
absolvovania zamýšľanej trasy. Všetci 
úspešne dorazili do cieľa.

Tohto roku sa konal už piaty 
ročník. Počasie nám síce neprialo, hmla 
zabraňovala akýmkoľvek výhľadom 
a vlhké mrholenie premáčalo vrchné 
oblečenie. Počet účastníkov predčil naše 
očakávania. Zišlo sa vyše 70 ľudí, 
z čoho polovicu tvorili naši občania. Na 
Hrnčiarkach bol už tradične prichystaný 
horúci čaj a na poľovníckej chate 
netradičné občerstvenie – chlieb 
s masťou a cibuľou. Mimochodom, 
s vďakou prijaté občerstvenie. 

Záverom by som chcel 
poďakovať za pomoc a podporu pri 
organizovaní Cinobanského bludára 
bývalému i súčasnému vedeniu obce 
Cinobaňa, konkrétne starostom Márii 
Švikruhovej i Jozefovi Melicherovi. Za 
vynikajúci čaj, za poskytnutie Avie na 
odvoz našich občanov na Hrnčiarky, za 
výrobu Účastníckych listov. Najviac 
pomohla pri príprave akcie kultúrna 
pracovníčka Silvia Očovanová, ale 
poďakovanie patrí aj Jánovi Benčovi za 
„dopravné služby“ a ďalším 
nemenovaným pomocníkom (oheň na 
Striebornej, hudobný doprovod, a pod.). 
Ostáva nám iba veriť, že tradícia tejto 
akcie bude pokračovať a jej kvalita 
a návštevnosť bude mať stúpajúcu 
tendenciu.

Július Jarábek

AAkkcciiaa BBlluuddáárr
Aj napriek hmlistému počasiu ani tento rok turisti nepoblúdili. A tak môžeme 
bilancovať päť rokov úspešnej a každým rokom obľúbenejšej turistickej akcie.    




