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PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN  

-- Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu, že moje nohy už 
nevládzu chodiť. -- Nech sú požehnaní tí, ktorí majú 
pochopenie, že zle počujem a ktorí sa usilujú hovoriť nahlas 
a zrozumiteľne. -- Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú, 
keď niečo rozbijem, zvalím alebo nechám spadnúť. -- Nech 
sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci. -- Nech sú 
požehnaní tí, ktorí vedia, že moje oči už veľa nevidia a že 
hneď všetko nepochopím. -- Nech sú požehnaní tí, ktorí ma 
počúvajú, keď spomínam na minulosť. -- Nech sú požehnaní 
tí, čo zmierňujú moje bolesti. -- Nech sú požehnaní tí, čo mi 
dávajú pocítiť, že ma majú radi a sú ku mne dobrí. -- Nech sú 
požehnaní tí, čo mi uľahčujú ťažkú cestu k večnosti a myslia 
na dobrého Boha. 
Až raz budem u Boha, ja si na nich určite spomeniem. 

 

Klub seniorov 
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Víťazná fotografia 

„Naša  Cinobaňa“   
 

Každá z víťazných fotografií má 
svoje čaro a neopakovateľnú 
a t m o s f é r u  o k a m i h u .  

Viac na str. 3  
 

POTOPA 
Viac na str. 4  

  

OOKKIIEENNKKOO  FFUUTTBBAALLOOVVÉÉHHOO    
FF  AA  NN  ÚÚ  ŠŠ  II  KK  AA  

Viac v športe na str. 8  

 

Druhé miesto „V objatí jari“ 
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OO BB EE CC NN ÝÝ   ÚÚ RR AA DD   II NN FF OO RR MM UU JJ EE   

V Ý V O Z  K O M U N Á L N E H O  O D P A D U :   

1. október – pondelok, 15. október – pondelok, 29. október – pondelok 
12. november – pondelok, 26. november – pondelok, 10. december – pondelok,  
27. december – štvrtok 

Z B E R  P L A S T O V :  

3. október – streda, 31. október – streda, 12. december – streda 

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU : 22.  október – pondelok 
  

Kancelária kultúrneho pracovníka je z dôvodu úsporných opatrení 
presťahovaná do budovy Obecného úradu v Cinobani. 

 

MM II EE SS TT NN AA   KK NN II ŽŽ NN II CC AA   CC II NN OO BB AA ŇŇ AA   

oznamuje svojim čitateľom zmenu otváracích hodín: 
streda: od 12.00 do 17.00 hod., piatok: od 12.00 do 15.00 hod., počas 
zimných mesiacov sa prosím vopred ohláste na čísle tel.: 0 9 0 7 / 4 0 7  
8 2 1  alebo osobne na obecnom úrade  

e-mai lový kontakt :  knizn ica@cinobana.sk  
 

 

členský poplatok:1,00€ dospelí/0,50€ deti, výpožičné: 0,20€/ kniha   

 

Obec Cinobaňa žiada majiteľov hrobov na cintorínoch v Cinobani a Turičkách,  
ktorí tak ešte neurobili, aby nahlásili na Obecnom úrade v Cinobani svoje údaje 
potrebné k uzatvoreniu nájomných zmlúv za hrobové miesta.  
 

V Cinobanskom občasníku č. 3/2012 sme v rubrike - Napísali ste nám - uverejnili 
príspevok od pána Samuela Ďurišku, v ktorom vyslovil túto otázku: Nechýbajú 
eurá v obecnej kase? Na vysvetlenie vám prinášame odpoveď:  
 

Prečo je rozdielna daň pre Lesy SR š.p. Kriváň  a Urbárske komposesorátne 
a pašienkové spoločenstvo Cinobaňa? 
 

Zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z.z. v § 7 určuje základ dane 
z pozemkov – pre lesné pozemky má obec vo VZN o miestnych daniach určenú 
hodnotu lesného pozemku za 1 m2 vo výške 0,090 €, ktorá sa môže použiť len ak 
daňovník nemá hodnotu pozemku ocenenú znaleckým posudkom / § 5 odst 2 
VZN č. 1/2009 o miestnych daniach/. 
Lesy SR š.p. predložili znalecký posudok, v ktorom majú nižšiu ocenenú  hodnotu 
pozemku za m2 ako Urbárske komposesorátne a pašienkové spoločenstvo 
Cinobaňa. 

Erika Spodniaková, Správa daní a poplatkov  

 

Vážení občania, upozorňujeme vás, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín 
po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti je zakázané a 
škodlivé.  
Pri spaľovaní odpadov v záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid 
uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu 
škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných 
závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.  
Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa 
neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, 
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne.  
Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie Zákona o odpadoch, je totiž 
zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na 
to určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.  
Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. 
Ak niekto spaľuje odpad zo záhrad (lístie, konáre, trávu), odpad z domácností 
(gumu, plasty, papiere, kartóny), dopúšťa sa protiprávneho konania, za čo mu hrozí 
pokuta. Záhradný odpad kompostujte! . 
V našej obci sú vytvorené dobré podmienky pre separovanie odpadov. V každej 
časti sú umiestnené kontajnery a obec prevádzkuje aj obecné kompostovisko pri 
ČOV (čistička odpadových vôd na sídlisku v Cinobani), kam občania môžu vyviesť 
biologický odpad. 
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Obecný úrad oznamuje občanom, že uznesením OZ č. 4/2012 

bol schválený NESTRÁNKOVÝ DEŇ na ŠTVRTOK  

s platnosťou od septembra 2012. 

Vážení občania.  
Nové námestie je tento rok asi najviac 

diskutovanou témou v našej obci. Rád by som sa preto 
k projektu revitalizácie stredu  obce v krátkosti vyjadril aj ja. 

Diskusia sa vedie v dvoch táboroch. Tým prvým 
sú odporcovia projektu, ktorí sa s vervou pustili do kritiky 
investora, projektanta, robotníkov, bývalého vedenia obce, a 
nešetrili ani mňa. Oproti ním stojí tábor „pochvaľovačov“ 
projektu, ktorí nové námestie, ulice, chodníky a cestu privítali 
s nadšením a na nedostatky sa pozerajú s pochopením. Ja 
ako starosta obce sa nachádzam niekde medzi nimi.  
Vysvetlím prečo. 

Od začiatku, ako sa začalo s realizáciou projektu 
a vyskytli sa niektoré nezverejnené skutočnosti, som  bol za 
to, že lepšie ako odstúpiť od projektu bude zabojovať 
a dobehnúť to, čo bolo podcenené. Snažili sme sa tak 
zachrániť najväčšiu investičnú akciu za posledné roky, na 
ktorú obec nebola dostatočne pripravená.  Som rád, že sa 
nám to, napriek ťažkostiam, podarilo.  

Myslím si totiž, že aj napriek tomu, že z časti obce 
ubudla zeleň a projektant z nás, Cinobančanov, urobil 
vysedávačov na lavičkách, keďže ich do projektu umiestnil na 
tak malom priestore nezmyselné množstvo, nové námestie je 
a v budúcnosti bude lepšie využité a dostupné ako to staré. 
Tak som sa k projektu postavil hneď po mojom zvolení, a tak 
budem námestie obhajovať aj v budúcnosti. Myslím si, že 
obyvatelia sídliska, Katarínskej Huty či Turičiek by sa 
podobnej investícií veľmi tešili,  preto aj napriek nedostatkom 
by sme ju za svoju mali prijať postupne všetci. Žiaľ, všetko, 
čo je v projekte, ktorý je financovaný z eurofondov, 
naplánované, sa musí aj zrealizovať. Verím, že v budúcnosti 
sa nám podarí s námestím aj vďaka výsadbe vhodnejšej 
zelene, zatrávnením, a najmä organizáciou príjemných 
spoločenských podujatí viac užiť a rozpaky odporov sa tak 
postupne rozplynú.  

Musím však v niečom súhlasiť aj s odporcami, 
keďže ako starosta, počas ktorého sa projekt realizoval, 
s ním budem navždy spájaný. Bývalá starostka, pani 
Švikruhová, mala podľa mňa k celej veci pristupovať 
zodpovednejšie a viac sa mu venovať. Bolo potrebné 
intenzívnejšie komunikovať s projektantom a presadiť svoje 
predstavy a nie to nechať na jeho ľubovôli. Dnes nám tak 
preto chýba parkovisko pred obecným úradom, nie je 
doriešený bezbariérový prístup na obecný úrad a museli sme 
nezmyselne dorábať chodník medzi kultúrnym domom 
a autobusovou zastávkou. Zdá sa však, že pani Švihruhová 
sa úplne spoľahla na cudzích ľudí, ktorým zrejme dôverovala 
viac ako svojim poslancom a členom stavebnej komisie, a aj 
preto realizácia projektu dnes vyzerá tak, ako vyzerá. 
Ďalší problém je, že bývalí poslanci, medzi ktorých som patril 
aj ja, boli zavádzaní. Do projektu mala byť totiž, na základe 
prísľubu bývalej starostky, zahrnutá kanalizácia. Žiaľ, nestalo 
sa tak. Dnes teda máme nové námestie, chodníky či asfalt. 
V budúcnosti však budeme v zložitej situácií, keď budeme 
musieť dokončiť kanalizáciu. To vnímam ako väčší problém 
ako lavičky či informačné pútače, o ktorých sa toľko hovorilo. 

Ak by som to mal zhrnúť: Hoci som projekt zdedil, 
spravil som maximum, aby bol dotiahnutý do 
najúspešnejšieho konca. Dnes sa teším, že projekt skončil 
a ja sa môžem venovať iným prioritám obce. Verím, že 
námestie bude využívané efektívnejšie ako doteraz, o čo sa 
budem snažiť aj ja. Hoci sú projekty z EÚ kritizované a je 
s nimi veľa problémov, pre malé obce, a teda aj pre nás, sú 
takmer jedinou možnosťou rozvoja. Aby sa však podobné 
problémy neopakovali, opäť vás vyzývam, aby ste sa aktívne 
zúčastňovali zasadnutí obecného zastupiteľstva, diskutovali 
so mnou a s poslancami a pomáhali nám hľadať riešenia do 
budúcnosti. Teším sa na to.  
A ak má ešte niekto nejaké otázky, prečo projekt prebiehal 
ako prebiehal, prípadne výhrady, nech sa na to opýta mojej 
predchodkyne.  

Jozef Melicher, starosta obce 
 

mailto:kniznica@cinobana.sk
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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  

 

dome a pokračuje až za križovatkou za ním, nebola zahrnutá do projektu! Čiže 
peniažky sa minuli, a polovica roboty ostala nedokončená. 

Preto chcem poďakovať za všetkých občanov súčasnému vedeniu obce za 
zabezpečenie financovania a za realizáciu pokládky zámkovej dlažby sporného 
chodníka. Jeho dokončenie určite pomôže k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky 
v danom úseku a zlepší prístup k autobusovej zastávke. 
Len škoda, že financovanie tohto úseku bolo potrebné zabezpečovať z iných zdrojov.  

 

Julo Jarábek  

 

V projekte na 
rekonštrukciu stredu 
obce sa zabudlo na 
veľa vecí. Jednou 
z nich, tou najnepocho-
piteľnejšou, bol chodník 
okolo kultúrneho domu. 
Tu bolo vidieť 
neodbornosť a lajdáctvo 
tých, ktorí na príprave 
projektu pracovali. Veď 
časť chodníka, ktorý 
končí pri kultúrnom 

Takto vyzerá „kvalitný“ projekt  Revitalizácia stredu obce v praxi. Nedomyslená 
dopravná situácia, zlikvidovanie parkoviska, ohrozovanie chodcov na zdraví a životoch. 
Že nie? Prečo potom chodníky slúžia ako parkoviská a chodci sú vyháňaní na vozovku? 
Vážení páni poslanci, zobuďte sa už! Urýchlene treba riešiť dopravnú situáciu v strede 
obce. A na to netreba dopravného inžiniera (aj keď jeho účasť asi určujú predpisy), stačí 
zdravý sedliacky rozum a dokonalá znalosť vyhlášky o premávke na pozemných 
komunikáciách.  
 Alebo toto nevidíte, lebo 
chodníky nepotrebujete 
a ste z tých, ktorí sa 
dokážu pohybovať iba 
na kolesách? Ruku na 
srdce, kto z vás si 
zoberie na seba 
zodpovednosť za ujmu 
na zdraví a životoch 
v prípade, že dôjde 
k ďalšej nehode?  
 

OOssllaavvyy  SSNNPP  

V predvečer celoštátnych osláv výročia Slovenského 
národného povstania sa na vynovenom námestí obce pri 
pamätníku padlých hrdinov zišli zväčša starší občania, aby si 
spoločne položením kytice pripomenuli najvýznamnejšiu 
udalosť v histórii nášho národa.  
„Pred 68. rokmi v blízkej Banskej Bystrici povstali synovia 
slovenského ľudu, aby odhodlaní  navždy zmenili obraz 
Slovenska a ukázali svetu, že Slováci sa odmietajú podrobiť 
sile zločinného temna a stoja na strane slobody 
a demokracie,“ pripomenul vo svojom príhovore starosta 
obce Jozef Melicher. „Nikdy nezabudnúť na mená, ľudí a ich 
činy“, aj táto výzva budúcim generáciám zaznela z úst 
predsedkyne ZO SZPB Ing. Márie Švikruhovej.  
V slávnostnom programe predniesli básne Karolína a Simona 
Albertové a v závere Anna Špaková a Edita Podmanická 
spoločne zaspievali dve partizánske piesne. Po ukončení 
oficiálnej časti pozval starosta obce prítomných na malé 
občerstvenie.    
     
  
  

Spomínajme a pamätajme na obete tých, čo padli za svet bez vojen. Ich skutky nás zaväzujú byť rovnako 
statočnými a odvážnymi v inej dobe a v inom čase. To nemôže byť len ambícia, to musí byť naša všeľudská 
povinnosť.                      Silvia Očovanová  
 

3. miesto 

VYHODNOTENIE 

FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V júni tohto roku vyhlásil starosta obce Jozef Melicher 

fotografickú súťaž  pre amatérskych fotografov „Naša 
Cinobaňa“. Do súťaže boli zaradené fotografie s 
témou – Cinobaňa (príroda, pamiatky, podujatia v obci 
atď.), dokázateľne z katastra obce. Nápaditosť 
a spracovanie témy už bolo na súťažiacich. 
 

Do termínu uzávierky sme zaevidovali 11 súťažiacich, 
všetci splnili podmienky súťaže. Spoločne bolo do 

súťaže zaradených 264 fotografií.  
Z nich starosta obce Jozef Melicher vybral tri, podľa 
neho najkrajšie zábery a rozhodol o poradí víťazov:  
 

1. miesto: Jana Jarábeková – Cinobaňa  
2. miesto: Miroslav Garaj – V objatí jari  
3. miesto:  Zuzana Očovanová – Pozdrav  

Tiborovi Kobličekovi  
    

Ďakujeme všetkým účastníkom fotografickej súťaže. 
Najlepšie fotografie budú použité v pripravovanom 
stolovom kalendári na rok 2013, ktorý si budú môcť 
občania a návštevníci obce zakúpiť v závere roka 2012 
na obecnom úrade. Každý zo súťažiacich dostane od 
Obce Cinobaňa kalendár ako cenu útechy a prví traja 

finančnú odmenu od starostu obce. 
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V posledný júlový podvečer vytvorilo zapadajúce slnko na oblohe 
zvláštny červenkastý obraz, ktorý vyvolával rešpekt a predtuchu niečoho zlého. 
O pár hodín to aj prišlo. 
Búrka, silné blesky, mohutný dážď. Oželeli sme vďaka výpadku elektriny aj večerné 
televízne programy a romanticky, pri sviečke sme sledovali oblohu a rozprávali sa. 
Boli sme radi, že konečne po dlhotrvajúcom suchu prší. Ani by nás nenapadlo, že 
o pár kilometrov ďalej narobí voda riadnu paseku. 
Už v pondelok som počula prvé správy o vyliatom potoku, vytopených Hrnčiarkach, 
závode v Maši či záhradách v Hute. Bola som zvedavá, ako to naozaj vyzerá a o tri 
dni som sa vybrala na „ obhliadku terénu“. 

Hutnícke záhrady ma vítali ako po jesennom zbere úrody. Prázdne, len 
fazuľa na paliciach víťazne stála a strážila holé okolie. Všetky tvorili jeden celok bez 
plotov. Cesta na Hrnčiarky bola na mnohých miestach podmytá, koryto potoka 
narušené. Presne som mohla pozorovať, kde sa voda vyliala a okolie „ vykosila“. 
Všade boli nánosy konárov a skál. Vzduch voňal zvláštnou vlhkosťou a 
potuchlinou, ako keď vstúpite do starého domu, kde už roky nikto nežil. 
 

Voda premiestňovala 
aj takéto skaliská! 

Toto priniesla voda  OTVORENÝ LIST 

PROJEKTANTOVI  
 

Vážený pán projektant. 
 

Nakoľko sme my, občania Cinobane, nemali možnosť 
vyjadriť sa k projektu „Revitalizácia centra obce Cinobaňa“, 
žiadam Vás touto formou o „návod na použitie“ a vysvetlenie 
niektorých „prečo“, ktoré mi ako redaktorovi obecných novín 
boli položené spoluobčanmi. Projekt bol financovaný 
z našich peňazí, a preto by sme radi počuli Vaše vysvetlenie. 
Alebo to pod projektom nie je Váš podpis? 
 

- Prečo boli naprojektované drahé informačné tabule 

s osvetlením pred obecným úradom a nebola k nim 

naprojektovaná elektrická prípojka? To nám potom stačili aj 

lacnejšie ... 

- Prečo boli naprojektované tak, že jedna sa nedá vôbec 

otvoriť  (teda ani použiť), pretože jej v tom bráni strieška 

obecného úradu a jedna je osadená uprostred vstupných 

dverí do miestnosti? Boli ste vôbec niekedy v Cinobani? 

- Ako sa má používať stojan na bicykle pred vchodom na 

obecný úrad bez toho, aby nebol obmedzený vstup pre 

peších? 

- Prečo bola autobusová zastávka premiestnená do 

najprudšieho kopca pri kultúrnom dome? Cestovali ste 

niekedy autobusom a videli ste, ako sa v zime ťažko pohýna 

do kopca?  Asi nie. Tak sa teda opýtajte našich vodičov. 

Autobusmi cestuje veľa ľudí, takže lavička pre dve osoby na 

zastávke je zrejme postačujúca. Zato na námestí ich je 43! 

- Ako a kedy sa majú používať uvedené lavičky počas 

horúceho leta na rozpálenej ploche? A ako za dažďa, keď zo 

striešok „tečie“ priamo na nohy sediacich. A prečo sú 

niektoré lavičky otočené nohami sediacich na trávnik? Pán 

projektant, v Cinobani žilo veľa sedliakov a sedliacky rozum 

ešte vždy nedokáže pochopiť takéto nezmysly! 

- Prečo boli vysadené brezy (každý lesník vám povie, že je 

to burina v lese) a nie napr. ihličnany, z ktorých nevzniká 

taký neporiadok. Prečo je jedna lipa vysadená priamo pri 

stĺpe verejného osvetlenia? Videli ste už, aký košatý strom je 

lipa? Načo je tam potom stĺp osvetlenia? Nebolo ju zrejme 

kde inde vysadiť, pretože tam boli treba plechové ohavy na 

plagáty. Tú druhú lipu radšej ani komentovať nebudem. 

- Prečo nebola pod zámkovú dlažbu naprojektovaná fólia? 

Námestie ešte nie je skolaudované, a dlažba už zarastá 

trávou. 

- Ako sa majú využívať neskutočne drahé plagátové plochy, 

aby tým nebol pokazený vzhľad námestia? A načo ich je 

toľko? Čo na ne máme lepiť? Na to sa v projekte asi 

zabudlo. 

- Videli ste tabuľku osadeného informačného systému na 

križovatke? Keď idete od obecného úradu, tak vás bude 

nesprávne navigovať buď do kostola, alebo smerom na 

Točnicu. 

- A na záver: aký je váš vzťah k dodávateľovi „mobiliáru“? 

Pretože toľko lavičiek, plagátových plôch či smetných košov 

nemá na námestí ani 15-násobne väčší Lučenec! NAČO 

NÁM TO BUDE?  

Budem veľmi rád, keď mi na tieto otázky poskytnete 
fundované odpovede, aby sme mohli občanom poskytnúť 
odpovede, prečo námestie vyzerá tak, ako vyzerá. 

 

Július Jarábek, občan Cinobane  

 
 

priemer aj meter! A potok si pokojne žblnkotal vo svojom novom koryte, ktoré si 
vyhĺbil počas nedeľnej búrky. Pôsobil mierumilovne a nikdy by som nebola 
povedala, že je schopný takej sily. 

Príroda nás zase raz upozornila na to, aký je človek voči nej 
bezmocný. Mal by ju začať rešpektovať, lebo stále platí múdrosť našich predkov 
– pred ohňom a vodou neutečieš! 
 

Mgr. Vladimíra Albertová 

 

Prvý dom na 
Hrnčiarkach pod 
lesom bol už 
vyčistený. Vodu 
pripomínali len kopy 
dreva a neporiadku 
v záhrade. Vybrala 
som sa po ceste 
smerom na Žihľavu. 
Tá mi však po pár 
metroch pred očami 
doslova zmizla. 
Videla som len plno 
skál a dreva.  
Niektoré skaly mali  

 

w w w . c i n o b a n a . s k  

Nasledujúce čís lo  Cinobanského občasníka 

vy jde na prelome mesiacov n o v e m b e r  a  d e c e m b e r  
2 0 1 2 .  I n f o r m á c i a  p r e  d o p i s o v a t e ľ o v :  Uzáv ierka  

č ís la  V I I I /6  je  do  6.novembra 2012  
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Niekedy sa hovorilo: „Podaj prst a  vezmú si celú ruku“. Dnes by sme to 
mohli nahradiť frázou: „Podaj ruku a  ja porozmýšľam, či sa mi za ňou 
vôbec oplatí natiahnuť“.  Aj motivácia tu niekedy bola, aj chuť urobiť ich 
šťastnými, ale už zmizla.. Kam? Prečo? A  o čom to vlastne rozprávam? 
 

Nie je nič krajšie, ako vidieť malé 
dieťa, ktorému očká žiaria šťastím. Ani pre ľudí, 
čo tú radosť spôsobili, ani pre rodičov dieťaťa. 
Ale v poslednej dobe som tých očiek videla 
akosi málo. Možno je to preto, že už žiaria 
a lesknú sa takmer trvale, od facebooku 
a podobných výmyslov, ktoré sú, nie náhodou, 
oficiálne prístupné iba starším. Nie som z tej 
generácie, ktorá môže spomínať na staré dobré 
časy, kedy s chlebíkom v ruke vybehli deti von 
a  vrátili sa až večer. Ale, našťastie, mám 
v hlave aspoň trochu spomienok na 
„mečovanie“, skrývačky, naháňačky a hry, pri 
ktorých som nepotrebovala spievajúcu bábiku 
a kompletne vybavenú plastovú kuchynku.  

Dnes sa pozriem z okna, ale deti na 
ulici nevidím. Utešujem sa, že predsa priveľmi 
svieti slnko. Na druhý deň je priveľký dážď, ale 
po čase sa mi už argumenty na obhajobu minú. 
Deti sa akosi nezaujímajú o aktivity, ktoré im 
svet ponúka. Načo by mali zobrať loptu, keď 
stačí kliknúť na počítači a môžu hrať futbal. 
Načo sa rozprávať s kamarátmi, keď si to môžu 
jednoducho napísať.  Veď takto sa nadáva 
oveľa jednoduchšie.  A pri pohľade z okna na 
prázdne ulice a ihriská (o ktoré sme 
mimochodom tak zapálene bojovali) by sme si 
mali vstúpiť do svedomia. Staré pohladenie po 
duši typu: mali ich to naučiť v škole, už nie je na 
mieste. Lebo bez záujmu detí sa pracovať 
nedá. A záujem vzniká v rodine a nie v škole.  
 

Škola má za úlohu tento záujem len rozvíjať. 
V tomto prípade, nech to znie akokoľvek zle, sa 
zodpovednosť nedá prehadzovať z miesta na 
miesto, z osoby na osobu. Ale je to tak 
jednoduchšie.  

Nech sa rozprávam s kýmkoľvek 
o našej obci a škole, z debaty vyjde na strane 
hodnej odsúdenia práve škola a obec, pretože 
nič nerobia a neorganizujú a ľudia nemajú čo 
a kde robiť a deti sa nemajú kde zabávať.  
 

Veľmi radi vám prenecháme možnosť vyskúšať 
si bezmocnosť, ktorú cítia ľudia, ktorí sa  
pokúšajú niečo pripraviť, zorganizovať pre 
zábavu iných, ale na konci zistia, že nemajú pre 
koho. Nikto si nechce nechať nabúrať svoj 
domáci pokoj a teóriu o tom, že sa tu nič 
nerobí. 
Moje nádeje do budúcnosti  - pre nedostatok 
ružových okuliarov v miestom obchode 
zrušené. 

                                                                                                                    Simona Albertová 
 

Problém je asi v tých sandáloch, ktoré už vyšli 
z módy, a preto nemôžete vystúpať do toho 
horibilného kopca zo sídliska do kultúrneho 
domu a zúčastniť sa akcie. 
Problém je tiež ten vynikajúci seriál, ktorého 
jedna časť vám dá určite viac ako nejaký blud, 
ktorý si vymysleli v obci. Veď keby to stálo zato, 
určite sa to neorganizuje v Cinobani, ale 
minimálne v Lučenci. Ale hlavný problém je 
v nás – obetovať na kultúru peniaze.  
Stredoveký denný tábor  - pre nezáujem detí 
zrušený. 
 

Rozlúčka s prázdninami  - pre nezáujem detí 
zrušená. Rubrika Napísali ste nám v Občasníku 
-  pre nedostatok príspevkov sa nachádza len 
v niektorých číslach. 

Určite je teda výrok o tom, že človek 
si nemá kde povedať svoj názor a že v tejto 
dedine sa toho robí málo, nepravdivý. Stačilo 
by len vziať papier a pero, prip. odohnať deti na 
chvíľu od počítača a napísať svoj názor, príp. 
nápad. 

Stávame sa nekultúrnym národom? 

 

Obec Cinobaňa pozýva starších občanov na posedenie 
pri príležitosti 

 

OOKKTTÓÓBBRRAA ,,     MMEESSIIAACCAA  ÚÚCCTTYY  

KK  SSTTAARRŠŠÍÍMM..  
 

Posedenie sa bude konať 13. októbra 2012, tj. 
v sobotu o 14.00 hod. v Kultúrnom dome 

v Cinobani. Pripravený je veselý kultúrny program 
a občerstvenie. Vstup je voľný!  

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
  

Ž I V O T  M E R I A M E  

SKUTKAMI  

Všeličo na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú 
búrku, čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas. Najmä v starobe 
si človek uvedomuje, že je mu dobre medzi ľuďmi a s ľuďmi. Spoločne 
spomínajú na dni, keď boli mladí, mali pre seba slová vyznania 
a sľubov. Spomínajú na dni, keď vstupovali do manželstva, kedy 
položili základ svojim rodinám. Sú to spomienky jasné, čisté a slnečné. 
 Zanechajme však už spomienky. Nech už máme rokov 
koľkokoľvek, stále sme súčasťou spoločnosti a tešíme sa zo 
spoločného života. Výzvou pre nás je čo najviac využiť v prospech 
mladých rodín náš nekonečný potenciál, ktorým disponujeme aj v tom 
najpokročilejšom veku. Lebo len mladé rodinky vedia plne oceniť, koľko 
pokoja, úsmevu a dobrého slova šíri naša prítomnosť. Byť si navzájom 
darom. Netreba na to priveľa, stačí na to prítomnosť lásky a dobrá vôľa. 
Toto vedomie môže našu jeseň života urobiť krásnou a pokojnou.  

My, čo sme mladší, si toto všetko uvedomujeme, spolu 
s vašimi deťmi, ktoré Vás majú radi a ktorých ste svojou statočnou 
prácou pripravili na život, oceňujú vašu obetavosť, vážia si ju a váži si 
ju aj naša obec.  

Pribúdajúce roky vôbec nie sú dôvodom na nostalgiu, 
a najmä u Vás, lebo obzretie späť na vaše dielo plné tvorivosti 
a neutíchajúceho elánu nás nabáda k optimizmu. 

Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie autority 
starších by sa preto mali premietať v každodennom živote ako 
samozrejmosť. Pretože úctu si nemožno načasovať, ani naplánovať na 
jeden mesiac v roku. Veď raz budeme všetci starí a po statočne 
vykonanej práci budeme aj my potrebovať pomoc a pochopenie 
druhých, takisto, ako ju starší ľudia potrebujú dnes.  

Vážení starší spoluobčania, ďakujeme vám za vašu 
celoživotnú statočnú prácu, ktorú ste vykonali v prospech našej 
spoločnosti i obce. Prajeme vám z celého srdca, aby ste ešte veľa 
rokov pobudli v zdraví a šťastní medzi svojimi najdrahšími i medzi nami 
všetkými. 

Jozef Varga a členovia redakčnej rady 

 

Miestny spolok Slovenského červeného 
kríža Cinobaňa –  Katarínska Huta Vás 

srdečne pozýva na jesennú výstavu  
 

JJaabbllkkoo  ––  ssttookkrráátt  iinnaakk..  
 

Výstava sa bude konať v  Kultúrnom dome  
v Cinobani 12. –  13. októbra 2012  
 

Piatok: od 13.00 – 17.00 hod. 
Sobota: od 9.00 – 14.00 hod 
 

      Vstupné ľubovoľné! 
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Halič, 
22.4.2010  
 

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  

 

Viac informácií  a  fotografi í  na:  
www.zscinobana.edu.s k  

Žiaci, rodičia a učitelia sa 3.9.2012 zhromaždili pred budovou školy, aby spoločne 
slávnostne otvorili nový školský rok 2012/2013. Po položení kytice pre obete SNP pri 
pamätnej tabuli v školskom areáli nasledoval krátky kultúrny program, ktorý si pripravili 
žiaci školy. Všetkým sa prihovoril pán riaditeľ RNDr. Stanislav Čop a zástupkyňa rodičov 
pani Silvia Očovanová. Srdečne vítali najmä malých prváčikov a svoje slová venovali aj 
najstarším – deviatakom, ktorí majú pred sebou najdôležitejší rok pôsobenia na základnej 
škole. 
Svoje brány otvorila škola pre 228 žiakov, 42 zamestnancov, 15 tried, 3 oddelenia 
školského klubu detí a 19 záujmových krúžkov.  
 

ZZaaččaall  ssaa  nnoovvýý  šškkoollsskkýý  rrookk  

 Určite mnohí rodičia v prvých dňoch 
školského roka strácali prehľad o tom, do ktorého 
záujmového krúžku po vyučovaní chce ich dieťa 
chodiť. Pýtali si povolenie na krúžky školy, krúžky 
MRK, odbory súkromnej ZUŠ .... Naozaj, možností na 
výber mali veľa, pretože škola nadväzuje novú 
spoluprácu so súkromnou ZUŠ v Lučenci a žiaci si 
mohli vybrať z troch odborov – tanečný, výtvarný 
a literárno-dramatický, tiež sa zapojila do národného 
projektu MRK- „Vzdelávaním pedagogických 
zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych 
komunít“, spolufinancovaného z Európskeho 
sociálneho fondu pre školy, ktoré vzdelávajú 
minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Projekt bude realizovaný 
do 31. januára 2015. Hlavnými aktivitami sú: 
- Vzdelávanie pedagogických a odborných 
zamestnancov 
 Je vytvorených 12 programov kontinuálneho 

vzdelávania a minimálne 40 učebných zdrojov.  

-  Podpora celodenného výchovného systému 
Najzaujímavejšia časť projektu – rozvoj žiakov mimo 

vyučovania, vrátane voľnočasovej starostlivosti. Na 

škole sa vytvorilo 17 krúžkov finančne podporovaných 

týmto projektom, ktoré poskytujú našim žiakom 

zaujímavé aktivity v popoludňajších hodinách. Viesť 

ich budú pedagógovia, rodičia a vytvorili sa 2 nové 

pracovné miesta pedagogických asistentov – p. 

Kováčová a p. Falťanová- financované tiež z tohto 

projektu. 

- Technická podpora  aktivít národného projektu 

Každá škola dostane 2 interaktívne systémy,               

1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa 

vlastného výberu z predloženého katalógu a balíček 

školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1 000 eur. 
 

Naša škola sa zapája do mnohých 

projektov, pretože chce pre žiakov krajšie prostredie, 

lepšie materiálno-technické vybavenie, ale pomôže aj 

rodičom, ktorí napríklad vďaka ďalšiemu projektu teraz 

v septembri ušetrili peniaze za učebnice anglického 

jazyka pre 1. a 2. roč. a pracovné zošity anglického 

jazyka pre celú školu. 

Mgr. Vladimíra Albertová,  

Mgr. Michaela Balážová 

3.septembra sa otvorili aj brány našej 
materskej školy. Do tried nastúpilo 50 detí. 
Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť v 
dvoch triedach, pre deti od 2,5roka do 7 rokov. 
Prvý deň boli deti plné očakávaní, niektorým sa 
však po líčku skotúľala aj nejedna slzička pri 
rozlúčke s maminkou či ockom. Tú však pani 
učiteľky s láskou utreli a osušili ju aj veselé hry 
s kamarátmi.  

Zuzana Hadbavná   

  

Vyjadrili svoju 

nespokojnosť s pos-

tavením školstva 

v spoločnosti, ktoré je 

na chvoste jeho 

záujmu a zamest-

nanci pracujú 

v nevyhovujúcich 

podmienkach a za 

plácu, ktorá tomu 

neprináleží. Vyslovili 

svoje nie 

 

PRIPOJILI SME SA K ŠTRAJKU 

 

13. septembra 2012 zostali naša škola i škôlka 

zatvorené. Jej zamestnanci sa ráno zhromaždili 

pred školou a potom sa zúčastnili protestného 

zhromaždenia na námestí v Lučenci. Pripojili sa 

k celoštátnemu jednodňovému výstražnému 

štrajku, ktorý pripravil OZ PŠaV na Slovensku..  

 

- návrhu štátneho rozpočtu SR v kapitole školstva 

- nedostatočnému mzdovému ohodnoteniu zamestnancov 

- škrtaniu výdavkov v rezorte, ktorý pomáha spoločnosť vyviesť z krízy 

Tento štrajk bol zákonný a bol uplatnením ústavného práva na štrajk v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky. Nechceme to, čo nám nepatrí, žiadame iba to, čo si zaslúžime! 

Nestaviame sa proti zmenám, chceme upozorniť na fakty, ktoré sú prehliadané 

a podceňované!  

Mgr. Vladimíra Albertová 
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M  

Po stopách vybudovaných pamätníkov, na 

večnú úctu, slávu a pamiatku padlým v SNP 

V jeden krásny deň 8. 8. 2012 sa v Cinobani stretlo 24 mužov a žien, 
členov ZO Slov. zväzu protifašistických bojovníkov a ZO Slov. zväzu zdravotne 
postihnutých, aby sa spolu ako dôchodcovia porozprávali o minulosti, zaspomínali 
na svoje mladé roky, a tak pookriali na tele a duši, a tiež vzdali úctu tým, ktorí počas 
druhej svetovej vojny a v SNP položili svoje životy za našu slobodu. 

Cesta piatich osobných áut smerovala na Budinú, malú obec v okrese 
Lučenec. V tejto malej obci sa v r. 1944 udiali nezabudnuteľné, ťažké chvíle, ktoré 
nám pripomenuli dva pamätníky postavené ako vztýčený prst s odkazom 
„NEZABUDNI!“ 
Jeden pamätník je blízko cesty, pri hore, kde Nemci na 18 stromoch obesili 18 
mladých ľudí za pomoc v SNP. 

 
Druhý je blízko obce Budiná, kde sú vypísané mená padlých hrdinov, ktorí položili svoj život za našu slobodu. Na znak úcty, sme k pamätníku položili 
spoločnú kytičku. 
Ing. Mária Švikruhová predsedníčka ZO SZPB, krátkym príhovorom nám priblížila tieto historické dni. I keď sme staršia generácia na vojnu sa 
pamätáme, len ako malé deti. Udalosti druhej svetovej vojny, ako i SNP sme preberali v rámci vzdelávania na základných i stredných školách. 
Po zaspievaní krásnych piesní s vojenskou tematikou a večnou spomienkou na fotografiách sme sa pobrali na blízky salaš, kde sme posedeli, 
občerstvili sa a zaspievali za doprovodu gitary Milana Denkeho a lyžičiek Jozefa Braunera, ktoré hrali do rytmu  . Spomienky na tento krásny výlet 
nám priblížia fotografie. 
Vo večerných hodinách sme sa pobrali domov v dobrej nálade a plní spomienok na krásne prežitý deň,. Cestou domov sme si pozreli Ružinskú 
priehradu. Dňa 28.8.2012 sme vzdali úctu a vďaku padlým v SNP položením kytice pri pamätníku i v našej obci Cinobaňa.  
 

Výbor ZO SZPB a výbor ZO SZZP Cinobaňa  
 
 

Žijeme v čudnej dobe. Dobe, v ktorej 
môže každý všetko, ale najlepšie je na tom ten, 
kto si nectí právo a poriadok. Stačí mať 
dostatok peňazí, a aj zákony sa dajú obísť. 
Alebo sa zahrať na totálne chudobného, neplatiť 
nič, a aj tak sa nič nestane. A bojíme sa verejne 
poukazovať na konanie určitých menšín, 
pretože je to hneď posudzované ako rasová 
diskriminácia.  

Námet na tento článok mi skrsol v hlave 
po prečítaní zoznamu dlžníkov v minulom čísle 
Občasníka. Aj keď ten zoznam nie je úplný 
a v skutočnosti  je na ňom určite oveľa viac 
neplatičov, ktorí dlhujú menšie čiastky. 
Prevažnú časť zoznamu tvoria naši cigánski 
spoluobčania. A určite je v ňom aj veľa 
„bielych“. Teraz teda nechajme bokom otázku 
rasovej neznášanlivosti  či diskriminácie 
menšín. Pretože v tomto prípade ide 
o diskrimináciu väčšiny a je 100%-ne podložená 
faktami. 

Verejne sa pýtam, prečo mám platiť 

vyššie poplatky za vývoz komunálneho odpadu? 
Prečo mám platiť zvýšené dane? Lebo niekto 
neplatí a chýbajúce peniaze musia doplatiť tí, 
ktorí si povinnosti voči spoločnosti riadne plnia!  

Prečo v našom štáte nie je možné 
exekučne vymôcť dlhy od Cigánov, ale od 
bielych to dokážeme bez pardonu? Zase sme 
pri rasovej diskriminácii, za ktorú sa to všetko 
schováva? Nie, skutočnosť je iná.  

Keď si porovnám finančné príjmy „na 
hlavu“ v mojej rodine s príjmami zo sociálnej 
podpory zverejnených neplatičov, 
pravdepodobne som na tom horšie ako oni. 
Ale platím si svoje dlhy a dokážem si aj 
udržovať svoje bývanie v akom-takom stave. 
A prečo je možné, že to nedokážu uvedení 
neplatiči? A načo by to vlastne robili? Však sa 
im nič nestane a nikto im nič nemôže zobrať. 
Lebo vlastne nič nemajú, pretože stihnú všetky 
„ťažko získané“ peniaze preflákať. A kde sa 
podeje príspevok na bývanie, ktorý dostávajú? 
Nemal by aspoň ten končiť na účte obce? 

SS ll oo vv ee nn ss kk áá   rr ee aa ll ii tt aa ??   
Dokedy ešte budú poriadni ľudia doplácať na 
lajdákov a špekulantov? 

Keď si to všetko podčiarknem a zrátam, 
vyjde mi jediný výsledok: Nebudem platiť 
obecné dane ani poplatky za vývoz odpadu! 
Nebudem do doby, kým to nebudú platiť všetci! 
A prečo aj? Som vari horší občan tejto obce  
ako naši spoluobčania? Nie! Aspoň si to 
nemyslím. 

Verejne vyzývam naše obecné 
zastupiteľstvo, nech sa konečne zobudí a začne 
podnikať tvrdé kroky na vymáhanie dlhov. Rád 
im pri tom pomôžem. Ale v tom prípade 
upozorňujem neplatičov, že ich dlh vzrastie 
možno aj na dvojnásobok. Exekútori 
a vymáhačské firmy to nebudú robiť zadarmo! 

Preto by bolo najlepšie vyhnúť sa 
takýmto extrémom a vyrovnať si svoje záväzky 
voči obci. Ak na to nemáte, radšej si požičajte. 
Pôžička vyjde lacnejšie ako exekútor! 

Vážení spoluobčania, neplatiči. Ešte 
stále sa nehanbíte chodiť po ulici a ešte sa 
popritom usmievať? Tomu už musí byť koniec! 
Ale potom sa nedivte následkom. 

 

Julo Jarábek 
 

Témou ambulantného predaja chleba  sa tento rok 
zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo. Na jednej strane 
predajcovia poskytujú službu občanom, na strane druhej 
sú v obci vnímaní ako konkurencia pre miestnych 

podnikateľov. Ako je to? Kde kupujete chlieb? 
Opýtali sme sa v uliciach. Ľudia si vyberajú podľa 
rôznych kritérií. Dôležité sú nielen kvalita a cena výrobku, 
ale aj to, koľko krokov sa za nimi musí prejsť.  
 

Anna Gombalová 
Kupujem chlieb, ktorý nám najviac chutí - a ten majú len 
v obchodoch. To, že na inom mieste možno kúpiť lacnejší 
chlieb, nie je pre mňa podstatné. 
 

Dušan a Margita Korimovci 
Kupujeme od predajcu, ktorý chodí priamo na sídlisko. 
Rozhodujeme sa aj podľa kvality, aj podľa ceny.  Chlieb, 
ktorý nám najviac chutí, je drahší, volíme teda lacnejšiu 
alternatívu. So službami tohto predajcu sme spokojní. 
 
Jozef Spodniak 
Nakupujem tam, kde je mi to akurát najpohodlnejšie – 
niekedy v obchode, niekedy z auta. Cena pre mňa nehrá 
až takú rolu, dôležitejšia je kvalita. Chlieb, na ktorý som 
bol zvyknutý, sa však pokazil. 
 

Zuzana Kupcová 
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Spoločenská rubrika 

V mesiacoch september a  október  sa dožívajú 
životných jubi leí  

 
 

 
 

 Štefan DEMETER  (Cinobaňa) 
 Ružena DEMEOVÁ   (Cinobaňa) 

 Mária TRNKOVÁ    (Maša) 

 Vladimír PAULÍNY   (Cinobaňa) 

 Mária CERINOVÁ   (Cinobaňa) 

 Margita KLEMBASOVÁ   (Kat. Huta) 

 Mária BREZNICKÁ   (Turičky) 

 Júlia KURICOVÁ   (Hrnčiarky) 
 

Mnoho zdravia ,  š ťastia ,  spokojnost i  a  pohody  v kruhu 
blízkych pra jú čl enovia    
 

Komisie pre obč ianske záležitost i  

pri  OZ v Cinobani 
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Martin Nociar 
Marta Kočišová  

Emília Poliaková  
Jaroslav Chamula  
Vlasta Bernáthová  

Emília Wittlingerová  
 

Česť  ich  svet le j  pamiatke.  

 

V mesiacoch august a september uzavreli manželstvo: 
 
 

 Júlia Dančáková a Jozef Demjan,  Majka Škvarlová a Lukáš Melicher, Zuzana 
Sabová a Ivan Novodomský, Andrea Gelieňová a Samuel Olekšák   

Novomanželom gratulujeme! 
 

Simon Jančo  
Karolína Kurišová  

OOKKIIEENNKKOO  FFUUTTBBAALLOOVVÉÉHHOO  
FF  AA  NN  ÚÚ   ŠŠ   II   KK  AA  

  

II..  ttrriieeddaa  ––  DDoossppeellíí  --  rrooččnnííkk  22001122    
  

9. kolo: Nedeľa 30.9.2012 o 15:00 hod. 
 Cinobaňa - Kokava n. Rimavicou 
10. kolo: Nedeľa 7.10.2012 o 14:30 hod. 
 Halič - Cinobaňa  
Odchod o 13:15 hod. 
11. kolo: Nedeľa 14.10.2012 o 14:30 hod. 
 Cinobaňa –  Uhorské 
12. kolo: Nedeľa 21.10.2012 o 14:00 hod. 
 Podrečany - Cinobaňa 
Odchod o 12:45 hod. 
13. kolo: Nedeľa 28.10.2012 o 14:00 hod.
 Cinobaňa – Panické Dravce 

  

II..  ttrriieeddaa  ––  ssttaarrššíí  žžiiaaccii  --  rrooččnnííkk  22001122    
    

9. kolo: Nedeľa 30.9.2012 o 13:00 hod. 
 Cinobaňa - Utekáč 
10. kolo: Nedeľa 7.10.2012 o 12:30 hod. 
 Halič - Cinobaňa  
Odchod: 11:30 hod. 
11. kolo: Nedeľa 14.10.2012  
 Voľný los 
12. kolo: Sobota 20.10.2012 o 12:00 hod. 
 Kokava n. Rimavicou - Cinobaňa 
Odchod: 10:30 hod.    
13. kolo: Nedeľa 28.10.2012 o 12:00 hod. 
 Divín - Cinobaňa  
Odchod: 10:45 hod. 
 
 

Občianske združenie Cinobančan pozýva všetkých 
pohybuchtivých na športové aktivity, ktoré prebiehajú každý 
týždeň v telocvični ZŠ Cinobaňa : 
Aerobik pre ženy – v utorok a štvrtok od 18.00 do 19.00 hod. 
Floorball pre mužov a chlapcov – v piatok od 18.00 do 20.00 
hod. Vstupné: Aerobik 0,50 €, Floorball 1,00 € 

 Chcete sa stať členom OZ Cinobančan aj vy  a aktívne sa  zapájať do jeho činnosti? 
Máte dobré nápady a chuť pracovať?  Pridajte sa k nám.  Napíšte nám na   
www.facebook.com/oz.cinobancan  alebo   oz.cinobancan@gmail.com 
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