
ROČNÍK   VIII. CENA: nepredajnéČÍSLO: 3

CCiinnoobbaannsskkýý oobbččaassnnííkk

    

                                        

PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN

Foto: archív obce 

Dali svoje životy, 
kto dá viac?

Každá doba prináša nové výzvy a podnety, ako 
v každodennom živote rozvíjať pozitívne tradície našich 
dejín. Pri príležitosti 67. výročia ukončenia druhej svetovej 
vojny náš pohľad do minulosti kvôli budúcnosti je aj 
súčasťou spôsobu posilňovania kolektívneho stotožnenia sa 
s historickými udalosťami celého národa.

Po celom Slovensku sú pomníky padlých hrdinov. 
Jeden z pomníkov postavených na pamiatku šiestich 
občanov obce, ktorí zahynuli vo fašistických zajateckých 
táboroch a počas oslobodzovacích bojov našej vlasti či 
v Slovenskom národnom povstaní je i v Cinobani. Na tomto 
pomníku sú mená tých, ktorí položili svoje životy s nádejou, 
že krutá vojna nezastihne, ďalšie generácie – deti a vnukov 
a Slováci nebudú vymazaní z mapy sveta. Všetci, ktorí 
dokázali zahodiť za hlavu dni relatívneho pokoja, bezpečia 
a z presvedčenia dokázali na otvorenom fronte bojovať proti 
skúsenej nemeckej armáde, si zaslúžia našu vďaku a úctu.

Veľa rán zostalo v srdciach pozostalých, ani čas 
všetky nestačil zahojiť. Večná vám láska v našich srdciach. 
Večná vám pamäť v našich dejinách.

Jozef Varga 
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Viac v ohliadnutí 
za uplynulým mesiacom 
na str. 4  

Viac na str. 5
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oslavuje svo je životné jubileum.
Viac na str. 2

Smútok človeka zarmútiť vie, každou nocou nad niekým 
bdie.

Čarovnou mocou stále si ide, v každom z nás určite žije.

Nenávisť, utrpenie vyžaduje pochopenie. Láska, radosť -
zas neveľkú starosť.

Nenávidieť a trpieť dosť bolí, ľúbiť a radovať sa dokážu 
mnohí.

Stačí len otvoriť srdce, nechať sa viesť.
Krutú prekážku života zniesť.

Čeliť k svetlu, tiene sú vzadu, nehľadať zradu, ale kľúč 
a bránu,

kde negatíva nestoja za nič, no pozitíva nemajú hraníc.

Úsmevom vyčariť srdcu vôľu, zakryť ním duše bôľu.
Tisíc duší za jeden život boľavé slzy roní.

Každý sám za seba je pilot, ktorý riadi si svoj život.

Postačí len tak málo, zabudnúť na minulosť,
nebáť sa budúcnosti a žiť v skvelej prítomnosti.

Ružena Berkyová, 9.A

Členky 
Slov. zväzu zdrav. 

postihnutých 

w w w . c i n o b a n a . s k
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OOBBEECCNNÝÝ ÚÚRRAADD IINNFFOORRMMUUJJEE

Na poslednom zasadnutí Komisie pre názvy ulíc dňa 
16.5.2012 upravili členovia komisie názvy ulíc v našej 
obci do nasledovnej podoby: 

– Hlavná  ulica (od Badinkovcov , celou dedinou až po p. Bangu na Kopanci, 
smer Turičky)
– Bočná ulica (ulica od Andrášikovcov po Adamických)
– Do Luhu (od Filusovcov  po Dováľovcov)
– Družstevná ulica ( smer Lovinka)
– Potočná ulica (pri stanici okolo potoka od Imreovcov po Kršiakovcov)
– Banská ulica (od Braňa Borovičku po sídlisko)
– Pod  Striebornou (IBV)
– Sídlisko (pomenovanie pre sídlisko)
– Na Vršku – (ulica od Kováčikovcov po Klimovcov)
– Mlynská ulica (od križovatky pri mlyne po Teplanovcov)
– Maša ( ulica od prvého činžáku v Maši po Cabanovcov pri Kat. Hute)
– Katarínska Huta a Turičky budú bez názvov ulíc

Toto znenie nie je ešte definitívne a možno si vyžiada ďalšie korekcie, ale  v 
každom prípade zo zákona č. 224/2006 podľa § 7, ods. 2a)  sa nový občiansky 
preukaz vydá držiteľovi po zmene názvu časti obce, ulice alebo číslovania 
bezplatne. O všetkých úkonoch budeme občanov priebežne informovať.

MM úú rr nn áá rr ee kk oo vv
Vždy, keď sa v obci buduje niečo nové, obyčajne to 

znamená zvýšenie kvality života a spríjemnenie prostredia, v ktorom 
žijeme. V Cinobani to však takto nie je. Povedal som si, že témy 
„Revitalizácia centra obce“ sa už nebudem dotýkať. Ale, nedá sa to! 
Denno-denne sledujem priebeh realizácie projektu a nestačím sa 
diviť, do akej podoby sa naše peniaze premietajú. V tomto článku by 
som sa rád zameral na tú časť práce predstaviteľov obce, ktorú 
venujú revitalizácii (aké záhadné slovo - rekonštrukcia znie lepšie) 
stredu obce.

Najväčšiu a najzávažnejšiu chybu urobila bývalá starostka 
obce pani Švikruhová už pri samotnej príprave projektu. 
O výberovom konaní na vypracovanie projektu a dodávateľa 
stavebných prác nebolo nikde ani zmienky. Podľa mojich informácií 
o tom vedeli minimum aj samotní poslanci obecného zastupiteľstva. 
Návrhy projektov neboli dané na verejnú diskusiu (alebo bol iba tento 
jeden?). Ľudia tejto obce zrejme nemajú právo na to, aby rozhodli, 
ako bude ich obec vyzerať v budúcich desaťročiach. A to za ich 
peniaze! (veď peniaze z EÚ sú aj naše peniaze) Nakoniec to dopadlo 
tak, že podhorská obec, situovaná v lone prírody, bude mať namiesto 
zelene strakatú betónovú pristávaciu dráhu. V dobe globálneho 
otepľovania je to priam akumulátor  tepla, ktorý bude vyhrievať 
okolitý vzduch počas nocí. Inde tiež robia rekonštrukcie námestí, ale 
všade majú živú zeleň, stromy na vytvorenie tieňa a niekde dokonca 
aj fontánky s tečúcou vodou, či jazierka. Stačí sa pozrieť na námestia 
v Kalinove, Mýtnej, Divíne, Hajnáčke, ...

Súčasný starosta obce pán Melicher už len naskočil do 
rozbehnutého vlaku. Všetky projekty boli schválené, dodávateľské 
zmluvy podpísané. Snaží sa síce zachraňovať aspoň to, čo sa dá, 
ale  zásahy v schválených projektoch sú takmer nemožné. Ale na 
druhej strane mu vytýkam nedostatočnú tvrdosť (má zrejme príliš 
dobrácku povahu) pri vyžadovaní kvality práce dodávateľa stavby. 
Ostatne - dohľad nad kvalitou práce by mal byť v pracovnej náplni 
referenta pre ŽP a IV na obecnom úrade. Pretože oficiálny stavebný 
dozor tu stále nie je a zistené nedostatky sa jednoduchšie opravia 
v čase ich zistenia. Neskôr je to už komplikovanejšie a drahšie. 
Alebo sa jednoducho počas kolaudácie trochu privrú oči? Naozaj 
nezávidím starostovi, keď sa bude podpisovať pod kolaudačný 
protokol. Ale musím povedať, že niekoľko opráv sa na základe 
mojich podnetov uskutočnilo v čase ich zistenia.

Ešte chcem napísať, prečo som dal článku názov „Múr 
nárekov“. Viem, ten pravý Múr nárekov sa nachádza v Jeruzaleme, 
preto ten náš by sme mali radšej označiť „Múr hanby“. Nejdem 
rozoberať spôsob stavby. Človek nemusí byť murárom, aby vedel, že 
tehly v múre „musia viazať“. Ten náš je budovaný v stĺpcoch a betón 
a železo všetko nespraví. Prečo pri murovaní dlhého múru 
nepoužívajú motúz, nechápem. Ale, čo som pochopil a budem na to 
hľadieť desiatky rokov, je to, že MÚR JE KRIVÝ! A nevyrovná ho 
žiadna omietka. Ďalším nedostatkom je vnútorný obrubník cesty 
v zákrute pred p.Hriňom. Vyčnieva z neho hrana, ktorá spôsobuje 
nebezpečné miesto pre cestnú premávku (zafarbené pneumatikami 
na čierno). Cesta sa asfaltovala na jeseň pri teplotách okolo 0o C 
a výsledky vidno už po prvej zime. Priečne praskliny krížom cez celú 
vozovku. V priebehu 2-3 rokov z toho budú krásne výtlky (ako na 
novom koberci pod farou). Chodník medzi p.Podhorom a p.Tóthom 
nabral výškový rozdiel, aby sa potom úplne nelogicky stratil veľkým 
hrbom pred p. Kuricom. Tiež si neviem dobre predstaviť, ako budú 
starší ľudia s paličkami chodiť v zime na poštu. Soliť sa nemôže 
a betónová dlažba je podstatne šmykľavejšia ako asfalt. A prečo...? 
Tých prečo je veľa. A nemuseli byť, keby mali občania možnosť 
vyjadriť sa k projektu. Prečo nemali? Prečo dva roky ležal niekde 
v zásuvke stola na obecnom úrade?

Na záver mám ešte jednu otázku. Prečo nikde nevidím 
informačnú tabuľu o stavbe? Tabuľu, na ktorej by bolo uvedené, kto 
je projektant, kto je investor a kto je dodávateľ stavebných prác. 
A kedy má byť stavba ukončená. Bola by to skutočne krásna tabuľa 
hanby. Zatiaľ by snáď bolo dobré na Múr hanby dať veľký nápis: 
„Tento nepodarok buduje firma Ekostavba Lučenec“. 

Ak si myslíte, že vám hovorím z duše, napíšte svoje 
postrehy a dojmy aj vy. Pretože verím, že nie som jediný, ktorý je 
s daným stavom nespokojný. A rád by som si v Občasníku prečítal (a 
nielen ja) aj vysvetlenie od zodpovedných predstaviteľov obce. 

Július Jarábek 

Účinkujúci: Trio fujaristov z Kokavy n/Rim. a Martin Kubinec z Poltára, ĽH Vepor
a Stanka Zvarová (spev) z Klenovca, Jaroslav Spišiak z Kokavy n/Rim, Vladimír 
Kouba, Jaroslav Obročník, Juraj Krahulec ml. – heligónkari z Kokavy n/Rim, Juraj 
Matiaš a Andrej Babiar z Veľkého Krtíša (spev+gajdy), Rasťo Šimkovič + jeho otec 
z Devínskej Novej Vsi (spev+gajdy), Ľubo Tatarka zo Slovenskej Ľupče 
(spev+gajdy), Javorová húžva – Michal a Martin Fiľovci z Banskej Bystrice (fujaristi),
Fujaristi z Kotošky – Ivan, Martin, Matúš Murínovci, Milan Murgaš z Banskej Bystrice 
(spev), ĽH Jaroslava Hazlingera z Detvy, Tanečné páry a rozkazovači z FS Detva, 
Zuzana Furmanová, Peter, Soňa a Peter Borošovci z Turičiek a Tomáš Demecs
Moderátor: Martin Kopor

P r o g r a m :

14.00 hod. –
Odovzdanie daru 

obce Tiborovi 
Kobličekovi 

– 7,5 m sladučká 
fujara – zápis do 

Knihy 
slovenských 

rekordov,
na námestí obce.

17.00 hod.
Otvorenie výstavy 

ľudových 
hudobných 
nástrojov, 

odovzdanie 
pastierskej kapsy 

jubilantovi, 
v kultúrnom dome

18.00 hod. –
Pozdravy 
a koncert 

kamarátov, 
v kultúrnom dome 

S finančnou 
podporou 

Ministerstva 
kultúry Slovenskej 

republiky 
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Oslavovali  sme májové dni

ZO SZPB na stavaní mája dňa 
30.4.2012 pripla na májový veniec stužky 
farby zelenej, žltej a tehlovej s textom: 
„Vietor histórie rozfúkaj na všetky strany 
sveta krásu, pravdu, víťazstvo a tradíciu 
májových dní.“ K ďalším májovým akciám sa 
pridala aj ZO KSS, a tak sme spoločne dňa 
5. mája 2012 v objekte ZŠ s MŠ v Cinobani 
zorganizovali XII. ročník Športového dňa pre 
deti. Za krásneho počasia sa súťažilo 
v piatich disciplínach. Dozor pri športových 
výkonoch vykonávali Mgr. Vladimír Dubravec 
a Radoslav Berky. Najlepšie výsledky 
dosiahli deti Zuzanka Fialková, Katka 
Fialková, Nikolas Urbančok, Martin Fodor 
a Rastislav Fodor. Malé darčeky ich potešili 
a všetci spoločne sa tešíme na ďalšie milé 
stretnutia. Vzájomne sme si poďakovali za 
pomoc a sponzorské dary. 

V oslavách mája sme pokračovali 
dňa 7. mája 2012. Členovia ZO SZPB a ZO 
KSS sa stretli pri pamätníčku v objekte školy 
a zaspomínali si na 67. výročie víťazstva nad 
fašizmom. Pamiatku padlých hrdinov si uctili 
položením kytice k pamätnému miestu a pár 
slovami načreli do histórie vojnových dní. 
Najstaršia účastníčka májovej oslavy mala 
85 rokov /Emília Korimová/. Malé pohostenie 
umocnilo atmosféru spomínania. Nemeníme 
hrdinov ani dejiny, len s úctou spomíname 
a nezabúdame na históriu,a preto veríme, že 
vždy prežijeme. 

Touto cestou sa chceme 
poďakovať vedeniu školy za poskytnutia 
priestorov na realizáciu uvedených májových 
akcií. 

Výbor ZO SZPB a výbor ZO KSS

V e s e l á  n á v š t e v a  z c u d z i n y

V sobotu 19.mája 2012 nezisková organizácia IN 
Network Slovakia v spolupráci s medzinárodnou
skupinou kresťanov pripravili zaujímavý program pre 
občanov obce. Na sídlisku boli okrem niekoľkých 
stolov s tvorivými dielňami aj nafukovacie atrakcie -
obrovská  šmýkačka, skákací hrad a vodný futbal 
(ten sa tešil veľkej obľube nielen u detí, ale aj 
dospelých).

Vo večernom 
programe sa 
v kultúrnom dome 
predstavili hostia zo 
14-tich krajín (USA, 
Veľká Británia, Čína,
Indonézia, Taiwan, 
Filipíny, Irak, Mexiko,

Keňa, Ghana, Juhoafrická republika, Equador,
Rakúsko a Slovensko). Do programu sa zapojili aj naši 
miestni hudobníci a deti.                     Pavol Šinko

Obnovený kríž na 
Š u t o v e j  j a m e

V 30. rokoch 
minulého storočia bol nad 
Šutovou jamou – žabicou 
na pamiatku všetkých 
obyvateľov lazníkov, ktorí 
žili v oblasti Cinobanských 
lazov, postavený a podľa 
kresťanských obradov 
vysvätený pánom dekanom 
Belčánim, správcom 
farnosti, kríž – symbol 
umučenia Ježiša Krista. 
Kríž uprostred prekrásnej 

prírody lazov odolával vrtochom počasia až do 90. rokov minulého storočia, kedy bolo nutné 
pristúpiť k jeho čiastočnej renovácií, na ktorej sa podieľali: Milan Gabľas, Milan Kožiak, Tibor 
Strapko, Ján Mahút a Emil Kožiak. Opätovne bolo vykonané vysvätenie kríža pánom farárom 
Pavlom Haluškom, vtedajším správcom farnosti, za účasti väčšiny žijúcich bývalých obyvateľov 
Cinobanských lazov. 

A opäť plynul  vrtošivý čas, ktorý zanechal na kríži zničujúce stopy. V apríli tohto roku 
ho náhly nápor vetra zlomil. Znova sa zišla partia chlapov pod vedením Milana Gabľasa, ktorá 
sa pustila do znovu -obnovenia dnes už aj miestnej kultúrnej a kresťanskej pamiatky.
Na renovačných prácach a znovuosadení kríža sa najväčšou mierou podieľali: Milan Gabľas 
st., Ján Mahút st. a synovia Juraj a Ján, Dušan Podhorec, Milan Klinčok, Branislav Boroš, 
Dušan Pilňan. Uvedený kríž slúži aj ako orientačný bod v turistických mapách so zeleným 
označením turistického chodníka. Veríme, že bude okoloidúcim slúžiť nielen ako orientačný 
bod, ale aj ako pozastavenie pri krátkej modlitbe v tichom prostredí krásnej prírody.  Touto 
cestou pozývame všetkých na vysviacku obnoveného kríža, ktorá sa bude konať 30. 6. 2012. 
Pripravené je aj malé občerstvenie. 

Občania Turičiek

Poznámka: Ku krížu je možné dostať sa autom. Je to na Šutovej jame a cesta vedie aj 
z Turičiek cez Zobor smerom na Ozdín, hneď pod kopcom je odbočka doľava a odtiaľ asi 11 km
asfaltovou a neskôr poľnou cestou. 

Nechýbajú eurá v obecnej kase?
Zdá sa, že nie. V katastri obce sú dvaja väčší 
vlastníci – platitelia dane z nehnuteľností, a to 
Lesy SR a Urbár. Lesy SR obhospodarujú asi 
1500 ha lesných pozemkov, Urbár niečo vyše 400 
ha. Zaujímavá je skutočnosť, že Urbár platí daň 
vo výške 4,50 € za 1 ha, a Lesy SR len 3,00€ za 
1 ha. Pritom vlastníci Urbáru sú prevažne občania 
obce, prípadne ich blízki príbuzní, a v prípade 
lesov ide o subjekt, ktorý ťaží v katastri 
najkvalitnejšie drevo a  ťažkými vozidlami ho 
odváža preč, poškodzujúc značne miestne 
komunikácie v obci, ako aj časti Katarínska Huta. 
Prejavuje sa to aj praskaním múrov rodinných 
domov, najmä v hornej časti obce. Všeobecne 
záväzným nariadením je možné upraviť daň 
rozdielne aj pre časť obce (napr. Kat. Huta). 
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. tak, aby 
nedochádzalo k diskriminácií domáceho platiteľa 
dane – Urbáru, ktorý platí o polovicu väčšiu daň 
ako cudzí objekt (Lesy SR). Skôr by ten pomer 
mal byť opačný! Pokiaľ by sa platba Lesov SR
dostala aspoň na úroveň Urbáru, obec by získala 
takmer dva a pol tisíc eur. Ďalší možný zdroj 
príjmov na dani v budúcnosti by vyplynul z úpravy 
katastra obce, pretože viac ako 250 hektárov 
lesných a trávnatých pozemkov patriacich len 
občanom obce Cinobaňa sa nachádza 
v katastrálnom území obce Kalinovo. Ide 
o spoločný les Hrb, ako aj súkromné lesy v časti 
Vančovky a Pustatina. Zmena katastra je síce beh 
na dlhé trate. Treba však vo veci začať konať, 
keďže sa tak neuskutočnilo pred 40-timi rokmi pri 
úprave katastra v súvislosti s výstavbou sídliska, 
ktoré taktiež bolo v katastrálnom území Kalinovo. 

Samuel Ďuriška 



  

  

    

strana 4        Cinobanský občasník 3/2012

O H L I A D N U T I E  Z A  U P L Y N U L Ý M  M E S I A C O M
Bociany sa po dlhej zime ukázali v našej obci 
29. marca 2012. 

M o r e n a
Jar sa „zažala“ v našej obci, tak ako 

každý rok, symbolicky 23. marca 2012, kedy 
deti z materskej a základnej školy vynášali 
Morenu. Zapálenú ju hodili do potoka, ktorý ju 
aj so zimným počasím navždy odniesol. 

Poslanie  uči teľ
Dňa 29. marca 2012 prijal a ocenil 

starosta obce Jozef Melicher v obradnej sieni 
obecného úradu v Cinobani pedagogických 
pracovníkov pri príležitosti Dňa učiteľov. Vo 
svojom príhovore vyzdvihol nenahraditeľnú 
prácu a poslanie učiteľa v spoločnosti. 
Prítomným sa prihovoril aj člen ZPOZ Jozef 
Varga. Na slávnostnom stretnutí starosta obce 
na návrh riaditeľa školy RNDr. Stanislava Čopa 
odovzdal čestné uznania šiestim učiteľkám: 
Márii Čomajovej, Dagmar Hrnčárovej, Mgr. 
Silvii Zavčíkovej, Mgr. Jane Lörinčíkovej, 
PaedDr. Ľubici Machavovej, Mgr. Michaele 
Balážovej. 

Po oficiálnej časti sa pri malom pohostení 
rozprúdila priateľská diskusia. V závere 
podujatia vyslovil poďakovanie riaditeľ školy za 
príjemné a dôstojné prijatie a ocenenie ich 
často podceňovanej každodennej práce. 

Narcis – kvet nádeje 
13. apríla 2012 sme tak ako mnohí 

iní občania a dobrovoľníci na Slovensku 
nezabudli na všetkých, ktorí hrdinsky bojujú so 
zákerným onkologickým ochorením- rakovinou.
V Deň narcisov mali v uliciach našej obce svoje 
pevné stanovištia členky miestnych organizácií: 
v Cinobani ZO Slov. zväzu zdravotne postihnu-

  

Májová nedeľa patrí 

m a t k á m

tých, v Katarínskej Hute MS Slov. červeného 
kríža. Do tejto vysoko humánnej akcie sa 
zapojili aj žiaci základnej školy, ktorí sa 
pohybovali so zapečatenou pokladničkou 
najskôr v areáli školy a aj škôlky, a neskôr 
svoje kroky zamierili aj do ulíc obce. 
Všetkým, ktorí akoukoľvek sumou podporili 
celoslovenskú akciu, patrí vrúcne 
poďakovanie. 

Májové podujatia
posledného aprílového dňa sa stretli občania 
obce na trochu netradičnom mieste, v parku pri 
cintoríne, aby potleskom podporili veselý 
kultúrny program detí z materskej školy. Potom 
už nič nebránilo tomu, aby naši chlapi 
farebnými stuhami vyzdobený máj osadili na 
pripravené miesto. Aj keď nedosahoval výšku 
ako v minulom roku, symbolika tohto zvyku 
bola zachovaná. Pod   májom  ešte  zopár  
veselých piesní zaspievala Zuzka Furmanová. 
V tento deň sa nedali zahanbiť ani obyvatelia 
časti obce Turičky. Svoj farebný máj pri veselej 
muzike heligóniek postavili  v strede obce.

Volejbalový t u r n a j

Deň víťazstva nad 
fašizmom sme oslávili pri 
tradičnej Vatre a 
v športovom duchu. Už od 
9:00 hod. ráno sa schádzali 
na viacúčelovom ihrisku na 
sídlisku v Cinobani členovia 
volejbalových družstiev, aby 
pod bielou sieťou bojovali 
o titul víťaza vo 
volejbalovom turnaji, ktorý
organizovala Obec 
Cinobaňa pri príležitosti 
pamätných májových dní. 
Na  š ta r te  s tá l i  š t y r i

družstvá: MOTTA Cinobaňa, ZŠ s MŠ 
Cinobaňa, Katarínska Huta a Točnica. Po 
vyrovnaných súbojoch, pri ktorých nechýbal 
adrenalín, ale aj zdravý hráčsky zápal, sa 
umiestnili družstvá v nasledovnom poradí: 
prvenstvo a titul víťaza získalo družstvo ZŠ s 
MŠ Cinobaňa, na druhom mieste skončila 
Točnica, tretie si vybojovala Motta a tabuľku 
uzatvorili Hutníci. Diplomy odovzdal v závere 
turnaja starosta obce Jozef Melicher a nestor 
cinobanského športu Július Palík. 
Súbežne s turnajom odštartovalo OZ 
Cinobančan súťaž vo varení guľášu 
Cinobanský kotlík 2012. Viac informácií
v článku občianskeho združenia.

Druhá májová nedeľa patrí matkám. Kto iní
ako deti môže lepšie vyjadriť lásku 
k najmilším bytostiam na svete. Slávnostnú 
akadémiu pripravili najskôr žiaci základnej 
školy a týždeň neskôr s milým programom 
potešili svoje mamy aj deti z materskej 
školy.

Účastníci turnaja 

Ocenení pedagógovia  

Členky červeného kríža 

Veselé, ale 
aj spomien-
kové májové 
podujatia 
zahájilo tra-
dične Stava-
nie mája.
V predvečer
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heligónku prehuplo do večera. Atmosféra 
v sále bola neopakovateľná a svoje čaro 
preniesla aj do ulíc obce. Neprekážali jej ani 
silnejúci vietor a dážď. Posledné kolo odohrali 
a odspievali „Kokavčania“. Boli zlatým klincom 
v pestrom programe. 

Keď začnú heligónkari hrať, nevedia 
len tak skoro skončiť. Dokazovala to aj veselá 
zábava až do skorých ranných hodín 
v okolitých podnikoch. 

Obec Cinobaňa ďakuje za pomoc 
a podporu sponzorom, poslancom OZ, 
pracovníkom obecného úradu, Olinke 
Gabľasovej, Michalovi Šlichtovi, Michalovi
Markovi, Ľubici Adámekovej a všetkým, ktorí 
pri realizácií podujatia pomáhali. Divákom za 
ich priazeň a vynikajúcu atmosféru. Podujatie 
finančne podporil aj Banskobystrický 
samosprávny kraj. 

Silvia Očovanová 

Vo vestibule sa už od štvrtej 
popoludní schádzali diváci, milovníci 
a obdivovatelia tohto ľudového hudobného 
nástroja, aby si obsadili tie najlepšie miesta 
v hľadisku, odkiaľ budú dobre vidieť aj počuť.

„Za humnami rastie topoľ vysoký, 
nevydám sa mamka, len o tri roky...“, 
zaspievala a známu melódiu zahrala prvá 
účinkujúca Zuzana Furmanová. Potom sa už 
kolotoč vystúpení  roztočil naplno. Na pódiu sa 
striedali domáci heligónkari s tými 
„cezpoľnými“. Celkom ich v Cinobani vystúpilo 
a lahodnou hrou potešilo poslucháčov 40. 
Nekonkurovali si. Práve naopak. Každý z nich 
predviedol to najlepšie zo svojho repertoáru.

Známe piesne rozospievali hrdlá, tie menej 
známe potešili uši. Potlesk v naplnenej sále 
neutíchal. Striedal sa s  veselým smiechom ako 
odozvou na humorné hovorené slovo. To po 
celý večer patrilo moderátorovi 

Romanovi Malatincovi z Korytárok, ktorý okrem 
sprievodného slova a uvádzania účinkujúcich 
rozosmieval obecenstvo veselými príhodami zo 
života, potešil hrou na fujare, a dokonca si aj 
zaspieval. 

Na pódiu a v jeho zákulisí sa stretli 
starí známi. Najmladší z heligónkarov bol 
Janko Sekereš z Piešťa a najstarší účinkujúci 
Juraj Lacko z Ružinej. Popoludnie sa pri 
veselých piesňach a srdcu lahodiacej hre na 

Veselé melódie heligóniek sa v sobotu (12.5) od skorého popoludnia šírili obcou 
Cinobaňa. Stačilo otvoriť oblok vo chvíli, kedy ulicou prechádzal ozdobený voz 
ťahaný koňmi, na ktorom sedeli domáci heligónkari v krojoch a rezkou hrou 
pozývali všetkých do kultúrneho domu na 5.  ročník Stretnutia 
hel igónkarov v Cinobani .

ktorá zaručí víťazstvo v súťaži, však nikto z prítomných nechcel prezradiť. Po štyroch hodinách každé z družstiev odovzdalo vzorku guľášu, ktorú 
organizátori označili číslom. Tak porota nevedela určiť, kto jednotlivé guľáše varil a každú vzorku musela starostlivo ohodnotiť. „Teším sa, že aj 
tento rok sa podarilo zorganizovať túto skvelú akciu, všetky guľáše sú výborné a dobrá nálada súťažiacich aj divákov je očividná“, povedal starosta 
Cinobane Jozef Melicher, ktorý bol zároveň jeden z členov poroty.  Ďalšími členmi poroty boli Mária Salajová, Lívia Bračoková, Július Palík a 
Michal Urbančok. 
Po starostlivom zhodnotení všetkých vzoriek guľášov, ktoré súťažiaci navarili, bol výsledok jasný. Prvenstvo si vybojovalo družstvo Alkazar Bar, za 
ktoré varili guľáš Jaroslava Urdová, Juraj Belko a Alexander Bojtoš. Druhý najlepší guľáš navarilo družstvo Obec Točnica v zložení J.Ivaničová, 
O.Karásek, M.Karáseková, D.Ivanič a tretie miesto obsadilo družstvo Katarínska Huta, kde guľáš varili M.Kamenský, P.Turčan a M.Albert. Medzi 
ďalšie súťažné družstvá, ktoré sa zapojili do bitky o najlepší guľáš, patrili tiež Starí páni 170 (M.Bittner, M.Kožiak, J.Karásek) a OZ Cinobančan 
(B.Kuklová, V.Beňová, M.Šlichta). Aj tento rok boli ocenené prvé tri družstvá, ktoré získali okrem vecných cien taktiež zlatú, striebornú a bronzovú 
varešku pre najlepších kuchárov. „Ďalšia akcia, ktorá dopadla nad naše očakávania. Verím, že v takejto dobrej nálade si všetci užijeme leto, a 
keďže si OZ Cinobančan udelilo prázdniny, tak sa tešíme na našich priaznivcov od septembra na ďalších akciách!“ prezradila na záver Emília 
Cerovská.             OZ Cinobančan

Členovia OZ Cinobančan už od začiatku 
mája starostlivo sledovali meteorologické 
webstránky. V apríli nám totiž počasie 
prekazilo našu akciu, kedy sme chceli vyčistiť 
od odpadkov okolie Katarínskej Huty, a tak 
sme všetci očakávali predpoveď počasia na 
utorok - 8.mája 2012.
V ten deň sme totiž v spolupráci s Obcou 
Cinobaňa usporiadali druhý ročník súťaže vo 
varení guľášu – tentokrát s názvom 
Cinobanský kotlík 2012. Počasie sa nakoniec 
umúdrilo, a tak sa už od rána pri kotolni 
schádzali súťažiaci. Všetkých 5 družstiev si 
zakúrilo pod kotlíky a už sa krájalo, miešalo, 
varilo a ochutnávalo. Špeciálnu ingredienciu,

Roman Malatinec a účinkujúci 

Kokavčania 

Naše dievčatá –
Kristínka  a Lucka 

„Guľáš is t i“ .    
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Kántri kapela 
Hutnícke záhrady

TÝMTO

ŽIJE NAŠA ŠKOLA

Viac informáci í  a fotograf i í  na:

www.zscinobana.edu.s k

Spolupráca so ZO SZPB
Poznať históriu svojho štátu znamená poznať sám 
seba. Najťažšie je nadchnúť pre históriu deti a 
mládež. Vyučovací predmet dejepis je všeobecne 
neobľúbený, žiaci ho považujú za ťažký a nudný. 
Neuvedomujú si, že mať základný historický prehľad 
patrí k všeobecnej inteligencii. Učitelia sa snažia 
žiakom podávať informácie rôznymi formami. Jednou
z nich na našej škole je dlhoročná spolupráca so ZO 
SZPB.
P. Šarkan pravidelne pre deviatakov pripravuje 
besedy a rozprávanie o oslobodzovaní obce, o SNP a 
bojoch počas II. svetovej vojny. My sme veľmi vďační 
za jeho ochotu a nadšenie prísť medzi nás, lebo 
správanie niektorých žiakov je naozaj problematické. 
Rodičia zabúdajú svojim deťom vštepovať slušné 
správanie a úctu k starobe a šedinám. Napriek tomu, 
pán Šarkan je človek duchom mladý a plný 
pochopenia. Žiakom rozpráva veľmi zaujímavé fakty a 
príbehy a my sa z našej spolupráce tešíme a chceme 
v nej pokračovať. 

Úspechy našich žiakov
Kukučínova literárna Revúca: V tejto literárnej 
súťaži nás žiaci reprezentovali vynikajúco. Kristína 
Melicherová, 9.A získala ocenenie najvyššie – hlavnú 
cenu súťaže, Daniela Očovanová, 9.B sa umiestnila v 
zlatom pásme a Simona Lacušková, 9.B v 
striebornom pásme.

Slávik Slovenska: Víťazmi školského kola sa stali 
Soňa Borošová, 1.roč., Peter Boroš, 4. roč. a Karin 
Púpalová, 8.A.

Hviezdoslavov Kubín: Simona Búdová, 3.roč. 
postúpila na regionálne kolo do Lučenca.

Biologická olympiáda: Na obvodnom kole bol 
najúspešnejší Ján Olšiak, 9.B, ktorý v odbore geológia 
zvíťazil.

Pytagoriáda: Na obvodnom kole uspeli Simona 
Kúdeľová, 5.roč. a Dominika Demeová, 7.roč. Obe 
obsadili 2. miesto.

Matematický klokan: Zúčastnilo sa ho 36 žiakov 2. –
9.roč. Na štartovné im polovicou sumy prispela Rada 
rodičov, za čo im ďakujeme. Najúspešnejší žiaci boli 
S. Lacušková, 9.B, D. Činčura, 3.roč. a P. Boroš, 
4.roč.

Pán Šarkan pri návšteve školy 
spomenul aj zanedbanú a 
znečistenú studničku pod 
Striebornou, ktorej osud ho trápi 
už dlho. Písal o nej dokonca aj v 
Cinobanskom občasníku, ale 
nedočkal sa žiadnej odozvy. Jeho 
slová však naštartovali aktivity 
zamestnancov školy. Pán riaditeľ 
dohodol s Lesmi SR (Ing. Rogož-
níkom) a F. Gajdošom drevo

Studnička 

p o d  S t r i e b o r n o u
a pomoc pri jeho pílení, s J. Kiapešom auto na odvoz 
materiálu a odbornú pomoc pri drevárskych prácach. 
Už chýbal len termín. 
Symbolicky deň po Veľkej noci zamestnanci školy 
studničku vyčistili a dali nad ňu prístrešok. Dokonca je 
už označená aj turistickým značením. Dostala aj 
meno – Martinova studnička.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli a svoj 
voľný čas obehovali na pomoc našej prírode.

Mgr. Vladimíra Albertová 

R e k o n š t r u k c i a  t e l o c v i č n e
Drevená podlaha v našej telocvični je krásna, zrenovovaná. Ku cti jej slúži, že vydržala 
vyše štyridsať rokov!
Vo výberovom konaní zvíťazila firma Deva- real s. r. o, člen skupiny Deva Group 
Španielsko, ktorá má viac ako 10-ročné skúsenosti s parketami. Začalo brúsenie, oprava 
a lakovanie parkiet, ich olištovanie a kresba bielych ihriskových čiar na volejbal. Žiaci 
museli síce pár hodín telocviku tráviť mimo telocvične, ale stálo to zato.
Máme krajšiu telocvičňu. Chceme však, aby slúžila všetkým v obci, aby ju využívali na 
svoje športové vyžitie. Tak, ako to chceli tí, ktorí ju stavali.

D E Ň  V O D Y

v našej škole
22. marec je Dňom vody . Aj my 
sme ho tradične oslávili, ako sa 
patrí. Veď sme Zelená škola! 
Dokonca voda je našou prioritnou 
témou pri plnení úloh najbližšieho 
dvojročného obdobia.
To, že vodu si musíme vážiť, 
chrániť a neznečisťovať, už vieme 
veľmi dobre. Na našej škole 
prebehlo a stále prebieha mnoho 
aktivít, ktorými si to stále 
pripomíname. Tou najväčšou a najkrajšou však bol práve Deň vody. Zorganizovalo ho 

kolégium Zelenej školy v spolupráci s environmentálnym krúžkom. 
Súčasťou Dňa vody bola krásna výzdoba v telocvični, ktorú sme 
premenili na akvárium plné rýb a iných vodných živočíchov. Atmosféru 
dotvoril stánok s ochutnávkou vody, kde nechýbala voda z vodovodu, 
Maštínska, vody zo studní, Artézska, rôzne minerálne vody, ale aj 
ochutené, pretože tie pijeme tiež. Každý mal možnosť ochutnať a na 
priložený papier v tvare kvapky napísať , ktorá voda mu najviac chutila 
a prečo. Dopoludnie  pokračovalo výchovno–zábavným programom pre 
menšie deti a škôlkarov plným hier, súťaží, prezentácií, samozrejme  -
o vode.  Prišli pekne oblečení v modro – bielom a na hlavách mali 
krásne papierové kvapky. Atmosféra tohto dopoludnia bola 
neopísateľná, plná radosti a pohody. 
    Po menších nastúpili naši „druhostupniari.“ Okrem prezentácií, súťaží 
a príjemnej hudby sme sa pobavili na súťažno- zábavnej hre „5 proti 5“ 

   s témou – ako inak – voda. Bolo to príjemné, zábavné a poučné dopoludnie. Deň vody si pripomíname každý rok a o rok to nebude inak. Lebo... 
 Voda je boží dar. Ponoríš sa do nej...zmýva z teba špinu. Sadneš si k nej, pozeráš, na nič nemyslíš – omýva dušu.           PaedDr. Ľubica Machavová
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Sme naozaj hrdí

Slováci?
Jazyk je základným znakom národa. My, 
Slováci, sme oň museli zvlášť ťažko 
bojovať, a napriek tomu si ho nevážime. 
Po krátkom pobyte v zahraničí do svojej 
reči hneď vkladáme české slová či 
anglický prízvuk. Strácame svoju 
národnú hrdosť. To jediné, čo nám nikto 
nemôže vziať.
Každý určite uzná, že slovenčina je 
jedným z najťažších jazykov. 
Skloňovanie, spodobovanie, výnimky z 
gramatických pravidiel. Zapamätať si 
poučky je náročné, ale používať ich 
všetky v praxi? To nedokážem ani ja, ani 
nikto z vás...
Po prvýkrát som si uvedomila, aká je 
slovenčina zložitá, v tretej triede. 
Vybraných slov bolo ako maku. A k tomu 
samé výnimky. Najväčší problém mi 
robili slová obilie a skriňa. Neviem prečo, 
ale stále som tam písala ypsilon. Veď v 
skrini predsa veci skrývame???
Ďalší šok som zažila v štvrtom ročníku. 
Vzory podstatných a prídavných mien. 
Zrazu som musela skloňovať správne 
všetky slová. Nerozumela som, prečo to 
ja musím, keď môj otec – Maďar nie.
Veľký problém u mladých nastáva po 
víkendoch a prázdninách. Po dňoch 
strávených na sociálnych sieťach a 
chatovaním sa odznova musia učiť 
používať dĺžne, čiarky, mäkčene....
To, že som z Cinobane, cítiť aj na mojej 
reči. Rozprávam spevavo a mäkko. Ale 
ja som na to hrdá, veď naše 
stredoslovenské nárečie si vybral za vzor 
aj samotný Ľudovít Štúr.
Na verejnosti sa snažím rozprávať 
spisovne, ale v súkromí a s priateľmi.... V 
našej triede to častokrát vyzerá takto:
– Videla si hu v tom filme?
– A gde ho dávali?
– No, na onom.... veď vieš.
– Jáj, nemohla som, lebo som išla ku 
starkymu na Poltár  a on taký program 
nemá.
– No veď je to jedno, no ni?
Na takomto jazyku som vyrastala. Som 
naň hrdá a čo vy? 

Simona Albertová

Deň Zelených škôl
Viac ako 10 000 žiakov a učiteľov zo 

73 škôl z celého Slovenska sa 20. apríla 
zapojilo  do Dňa Zelených škôl. My sme, 
samozrejme,  nemohli chýbať.
O čo išlo? Všetky Zelené školy si týmto 
spôsobom pripomenuli a oslávili Deň Zeme. 
Naplánovali sme si environmentálne akcie -
ako návšteva v materskej škole, kde členovia 
nášho kolégia pripravili pre deti pekné súťaže, 
hry, no nezabudli sme ani na čistenie dvora a 
okolia a zasadili sme aj stromčeky. 

Ďalšou akciou bola brigáda pri 
čistení lesného potôčika v „Malej hôrke“ – ako 
ju Cinobančania volajú. Bolo tam všeličo! 
Hádam by sa ľudia, ktorí bývajú opodiaľ, mali 
zamyslieť nad tým, že tzv. „čierne skládky 
odpadu“ v prírode sú zákonom zakázané. Našli 
sme tam totiž naozaj všeličo -  plechovú vaňu, 
koleso, školskú tašku, matrac do postele.... 
Súčasťou dňa bola aj relácia v školskom a 
miestnom rozhlase, ktorú pripravili členovia 
kolégia. Vyzývali v nej žiakov, zamestnancov 
školy a občanov k zapojeniu sa do akcie 
„Vyčistime si Slovensko“, kde ani naša škola 
nesmela chýbať. 
     A na záver hádam to najlepšie. Prišli, 
ako každý rok, naši dobrí známi lesníci, p. 
Michalove a p. Rogožník a priniesli nové 
stromčeky do nášho arboréta. Spolu sme ich 
zasadili a budeme sa o ne príkladne starať.
Deň Zelených škôl bol u nás  skutočne zelený 
a plný environmentálnych zelených činov.

PaedDr. Ľubica Machavová

Zaujímavá výstava
30.03. a 20.04. 2012 – účasť žiakov na výstave 
MERKUR (Novohradská galéria) a Amavet
(Fyzika hrou – Rázusova ulica – Lučenec). 
Spolu 90 žiakov II. stupňa sa zúčastnilo na 
týchto výstavách pod vedením učiteliek
Pupalovej – vedúca, Lenhartovej, 
Rogožníkovej a Cigánika. Akcia bola úspešná, 
pretože v galérii si žiaci pozreli modely a celý 
vývoj hračky MERKUR na vystavených 
paneloch. V ďalšej miestnosti si vyše hodiny 
skladali vydarené modely z komponentov, ktoré 
tam boli k dispozícii. Žiaci postavili hojdačky, 
autá, vozíky, okuliare, atď. podľa vlastnej 
fantázie. Niektorí však zistili, že im chýba viacej 
trpezlivosti...V Amavete si žiaci vyskúšali a 
videli ako funguje fyzika v bežnom živote. 
„Spolužiaci“ zo ZŠ Vajanského pod vedením 
Mgr. Ľubice Morkovej ukazovali našim žiakom 
rôzne záhady – pokusy z optiky, elektriny, 
magnetizmu, mechaniky ... zábavnou formou. 

Žiaci na jednotlivých 
stanovištiach získavali 
kartičky (s obrázkami 
fyzikov), ktoré 
predstavovali kredity. Na 
záver sa uskutočnilo 
vyhodnotenie, kde im 
získané kredity zrátali a 
vyhlásili najlepšieho 
fyzika. Ním sa stali: 
Dominik Kubaník – 8.A, 
Laura Sabolíková – 5.roč.  
Pre veľký záujem žiakov, 
sme túto exkurziu 
uskutočnili dva dni.

Mgr. Anna Pupalová 

Deň mat iek
Mama, to slovo, ktoré dieťa prvé 
vysloví. Jeho nositeľkou je 
človek, ktorý je dôležitý pre 
každého z nás. Druhú májovú 
nedeľu slávia svoj deň sviatok 
všetky mamy. Ako im vzdať úctu 
a poďakovať? Naši najmenší z 
materskej školy si pre svoje 
mamičky pripravili pekný 
program spletený z básní, piesní 
a tancov. Detská dušička, ktorá 
je čistá a úprimná, dokáže toto 
odovzdať ďalej, a to bol najkrajší

darček pre mamičky, staré mamičky, ktoré sedeli v hľadisku. Celý program sa niesol v duchu 
myšlienky „Ďaku jem,  mamička ! “ .  

Zuzana Hadbavná

Nasledujúce čís lo

Cinobanského občasníka
vyjde na pre lome mesiacov 
j ú l  a  a u g u s t  2 0 1 2 .

In formácia pre dopisovateľov:
Uzávierka č ís la  VI I I /4  je  do

16. júla 2012



                 

  

J á n  K l i n č o k ,  A G R O  T u r i č k y  
p o n ú k a

ovčí syr – čerstvý/údený,  

bryndzu, mlieko a žinčicu

pondelok – streda – piatok 
– v Katarínskej Hute

utorok – štvrtok – sobota 
–  na sídlisku v Cinobani 

v ž d y  o d  9 . 0 0  –  9 . 3 0  h o d .
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Spoločenská
rubrika

V m e s i a c o c h  m á j  a  j ú n  s a  
d o ž í v a j ú  ž i v o t n ý c h  j u b i l e í

Stanislav PAULÍK (Maša)
Marta BITTNEROVÁ (Maša)
Mária KMINIAKOVÁ (Kat. Huta)
Gejza TRNKA (Maša)
Tibor KOBLIČEK (Turičky)
Mária NOCIAROVÁ (Turičky)
Ján ANTALOV (Cinobaňa)
Jolana DUDEKOVÁ (Turičky)
Jaroslav KONÁREK (Cinobaňa)
Terézia URBANČOKOVÁ (Cinobaňa)
Helena SPODNIAKOVÁ (Hrnčiarky)
Emília KORIMOVÁ (Cinobaňa)

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

Komisie pre občianske záležitosti 
pri OZ v Cinobani.

V l a d i m í r  R a d i č
P a t r i k  R e z á k   

Tibor Indro
Vilma Chovancová
Alexej Deme 
Štefan Vaculčiak 
Helena Haranzová 

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

I N Z E R C I A  

Š P O R T O V É  

14.7.2012  (sobota o 9:00 hod.) – Rovňany –   V o l e j b a l
14.7.2012 (sobota o 9:00 hod.) – Bystrička – N o h e j b a l
15.7.2012  (nedeľa o 9:00 hod.) – Cinobaňa – M i n i f u t b a l  

28.7. 2012 – Málinec – Hornohradský horský MTB cyklomaratón,
o 10:00 štart  /75km – Proti – 10:00, 45km – Pol. Maratón – 10:30, 17km – Hobby trať 
– 11:00 – Rodiny s deťmi/

29.7.2012 – Hradište - Súťaž v kosení – Majstrovstvá MH v kosení 
krovinorezom, o 9.00 hod.
25.8. 2012 – Krná – Výstup na Jaseninu – odchod z obcí približne 
o 9.00 hod., stretnutie na vrchole o 13.00 hod. 
22.9. 2012 – Veľká Ves – Brdárska kapusta
6.10. 2012 – Zlatno – Prezentačný deň + Hornohradská klobása

Mikroregión Hornohrad
T e š í m e  s a  n a  v a š u  ú č a s ť !  
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P r o g r a m :
/ 10:15 hod. – prvý zápas – Poltár a Santrio Láza / 11:45 hod. – druhý 
zápas – Cinobaňa a Málinec / 13:30 hod. exhibičný zápas – bývalí hráči 
Cinobane proti bývalým hráčom Málinca / 15:00 hod. – zápas o 3. a 4. miesto 
/ 16:30 hod. – finále o 1. a 2 miesto / 18:00 hod. – slávnostné vyhlásenie 
výsledkov turnaja a ukončenie / 18:30 - 24:00 voľná zábava a diskotéka 




