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OHLIADNUTIE za uplynulým mesiacom  
 

Pokračovan ie ser iá lu ŠTYRI OTÁZKY  pre  

poslancov obecného zas tupi te ľs tva .     Viac na str. 2 
 

ROZPOČET Obce Cinobaňa na rok 2013 schválený.  
Rozhovor s predsedom finančnej komisie                  Viac na str. 3 
 

PRÍLOHA: Rozpis vývozu odpadov na rok 2013, Metodické 

pravidlá občianskych pohrebov, Názvy ulíc pre obec Cinobaňa 

  

 

 

Vážení spoluobčania, 
 
  je krátko po oslavách príchodu nového roka, do ktorého som 
ja osobne vstúpil predovšetkým s pocitom zodpovednosti za svoju 
rodinu, obec a jej občanov. Nový rok som vítal na námestí v Turičkách 
s nádejou a vierou, ale aj s určitými obavami. Myslím si, že každý 
človek má byť optimistom a veriť, že veci sa dajú zmeniť (hoci to 
veľakrát na pozitívnu zmenu nevyzerá) tak, aby boli pre ľudí čo 
najprijateľnejšie. Práve v tom sa ukrýva naša nádej! S obavami preto, 
lebo si myslím, že máme pred sebou ešte pár rokov ovplyvnených 
dopadom hospodárskej krízy, ktorá sa nevyhla ani podnikom v 
Cinobani a celom Novohradskom regióne. Dnes je v našej obci a jej 
okolí veľký problém nájsť si zamestnanie, od ktorého sa do určitej 
miery odvíja naše šťastie, spokojnosť a sila, napríklad aj pri odhodlaní 
dodržať naše novoročné predsavzatia. Obzvlášť ťažké to dnes majú 
mladí ľudia, ktorí nevedia nájsť uplatnenie v živote, hoci mnohí z nich 
majú vysokoškolské vzdelanie. Dnešná situácia ich núti opúšťať 
svojich rodičov, no, bohužiaľ, často aj svoje deti a cestovať za prácou, 
čo je nesmierne náročné.  
            Kríza už niekoľko rokov ovplyvňuje tak mestá, ako aj malé 
obce. No hoci obecný rozpočet ukázal, že peňazí bude tento rok 
menej, zabezpečenie služieb pre obyvateľov a rozvoj obce musíme 
zvládať aj v ťažších časoch. Rovnako ako vy zvládate svoje súkromné 
rozpočty bez závodov, ktoré roky v našej obci znamenali stabilitu. 
Spolu s poslancami ma však mrzí, že kríza prináša veľa prekážok do 
našich plánov, ako našu obec posúvať ďalej a ako pre vás vytvárať 
lepšie podmienky. Napriek všetkému sa aj v tomto roku budeme 
snažiť, aby sme dodržali svoje sľuby a urobili pre vás čo najviac. 

Tento príhovor som veľakrát upravoval, pretože som sa 
nevedel rozhodnúť, či mám právo spomínať smutnú udalosť, ktorá 
našu obec negatívne zasiahla v prvých hodinách nového roku a ešte 
dlho ostane v našich pamätiach. Chcem však povedať len toľko, že 
táto udalosť je smutným dôsledkom krízy, no v tomto prípade nie tej 
hospodárskej, ale krízy hodnôt v našej spoločnosti. A ako ukázal prvý 
deň roku 2013, táto kríza je oveľa horšia ako tá hospodárska. Na 
strane jednej tak stoja chlapci, ktorí nemali ani najmenšie právo 
vniknúť do cudzieho domu, nehovoriac o tom, čo nasledovalo. Ich 
konanie znamenalo stratu života, ale tragicky zasiahlo aj ich rodiny, 
blízkych, ich samých, ale aj nás všetkých. Na strane druhej sa 
ukázalo, že v prvom rade rodina, a ak to nie je možné, tak štát by sa 
mali lepšie postarať o starých ľudí, aby nemuseli prežiť starobu v 
takých nebezpečných podmienkach... Aj preto vás prosím, aby sme v 
roku 2013 boli k sebe milší a tolerantnejší, viac si vzájomne pomáhali, 
skončili s každodenným malicherným frflaním a našli si radšej viac 
času na svoje deti, partnerov, rodičov, blízkych a priateľov. 
            Na záver vám chcem ešte raz popriať všetko dobré, veľa 
šťastia a nádeje a poďakovať sa všetkým vám, čo ste pomáhali 
posúvať našu obec vpred, šírili jej dobré meno, či organizovali 
spoločenské a športové podujatia. Vážim si vašu pomoc, priazeň 
a podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.  Nech rok 2013 prekoná 
naše očakávania ... 
  
S úctou  

Jozef Melicher, starosta obce  

Foto: archív obce  
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Nasledujúce čís lo  

Cinobanského 

občasníka vy jde  na 

prelome mesiacov  m a r e c  a  
a p r í l  2 0 1 3 .  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 ie rka  
č ís la  IX/2  j e  do    

1 5 . m a r c a  2 0 1 3  

1. Do volieb ste vstupovali s určitými ambíciami, volebným programom. Ako hodnotíte po svojom 

dvojročnom pôsobení vo funkcii poslanca ich plnenie?    

2. Ako udržiavate kontakt so svojimi voličmi? 

3. Hneď po nástupe do funkcie poslancov OZ ste boli postavení pred riešenie najväčšej investičnej 

akcie a tou je Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa. Táto téma je asi najdiskutovanejšou medzi 
občanmi a rieši sa aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva či komisií. Ako vnímate túto  

investičnú akciu, ako sa k nej chcete vyjadriť? 

4. Prelom rokov je obdobím bilancovania, ale aj plánov a predsavzatí. Máte nejaké, ktoré by 
ste vo funkcii ešte chceli naplniť? 

B E L K O  D u š a n  
  

1. V úvode chcem občanom obce zaželať v 

novom roku všetko najlepšie, hlavne veľa 
zdravia, šťastia a úspechov. 
Áno, do volieb sme vstupovali s veľkými 
ambíciami, ale zistili sme, že v samospráve nie 
je jednoduché niečo zmeniť, respektíve, 
operatívne riešiť, ako v súkromnom sektore. Ale 
aj napriek tomu hodnotím polovicu nášho 
volebného obdobia kladne a verím, že veľa 
bodov volebného programu splníme. 
  

2. S občanmi či mojimi voličmi sa najradšej 

a najčastejšie stretávam osobne, kontakt 
udržiavam aj telefonicky, e mailom alebo na 
sociálnych sieťach. 
 

3. Práve preto, že to bola, respektíve ešte je 

najväčšia investičná akcia, mala byť podľa mňa 
navrhnutá, schvaľovaná a realizovaná celkom 
inak. Lenže už je to pomaly ukončené a nič s 
tým neurobíme. Napísalo a narozprávalo sa 
toho už asi dosť a každý si musí urobiť na to  
 

 
   

svoj názor. Mne osobne na novom námestí 
chýba hlavne parkovisko pri obecnom úrade a 
viac zelene.   
 

4. Predsavzatí a plánov je ešte veľa a uvidíme, 

čo za dva roky stihneme. Všetko závisí od 
financií, ktorých je v našej obci málo. Budem sa 
zasadzovať o to, aby sa pokračovalo v pripájaní 
domov na čističku odpadových vôd, ktorá nie je 
využitá, aby sa opravili niektoré cesty a veľa 
iných vecí. Asi najviac ma trápi chátrajúca 
budova škôlky, ktorá potrebuje rekonštrukciu 
ako soľ. Ale, ako som už spomínal, všetko 
záleží od peňazí v obci. Pevne verím, že 
občania budú obci nápomocní a spolu 
posunieme Cinobaňu vpred. 
 

.N O C I A R  I v a n  
 

1. Ambície, s ktorými sme vstupovali do volieb 

sme po zistení, ako obec stojí s finančnými 
prostriedkami, museli trochu upraviť.  
 

2. Môj volebný obvod sú Hrnčiarky. Snažím sa 

s ľuďmi komunikovať o tom, čo potrebujú alebo  
 

Po lož i l i  sme  štyr i  o tázky  pos lancom OZ  v „po lčase“ t rvan ia  ich  funkčného obdob ia .  V  každom č ís le  majú  
rovnaný  pr ies tor  dva ja  pos lanc i .   
 

 

E - MAIL KONTAKT – dôležité 

správy o dianí v obci do vašej e-mailovej 

schránky  B E Z P L A T N E .   

Stačí ak prídete na obecný úrad, vypíšete 
jednoduché tlačivo a svojim podpisom 
potvrdíte súhlas o poskytnutí osobných 
údajov (e-mailová adresa).  
 

Tešíme sa na spoluprácu.  

 

  

 

čo by bolo treba dať do poriadku. Samozrejme 
snažím sa ich problémy riešiť a pomôcť im.   
 

3. Táto investičná akcia bol veľký omyl obce. 

Riešenie problémov s ňou spojených sme 
zdedili po voľbách. Cestujem autobusom každý 
deň. Kto naprojektoval autobusovú zastávku do 
kopca? Autobus sa ťažko pohýna. Ani 
nasadené brezy nie sú výhrou, spája sa s nimi 
veľa roboty počas celého roka, bude treba okolo 
nich sústavne zametať. Množstvo lavičiek 
nebudem ani komentovať, je ich viac ako 
v okresnom meste.   
 

4. Aj napriek tomu, že som poslancom za 

Hrnčiarky, žijem v Katarínskej Hute. Na srdci mi 
leží problém s pitnou vodou (Grgov vŕšok), ktorý 
nevyriešili ani tí, ktorých sa to týkalo a boli 
poslanci.   

Ďakujem za odpovede 
 

Pripravila Silvia Očovanová  
 

V nasledujúcom vydaní Cinobanského 
občasníka č. IX/2 dostanú priestor Garaj Michal 
a Korim Pavol. 
 

si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Cinobani v kancelárii kultúrneho pracovníka. 
Cena   3,00€  Viac informácií na: ocovanova@cinobana.sk alebo 0907/407 821. 

Daň z nehnuteľnosti na rok 2013 – termín: po doručení rozhodnutia. 
 

Daň za psa na rok 2013 je 5,– € pri rodinnom dome a 15 € v bytovom dome. 
Poplatok za komunálny odpad na rok 2013 je 12,- EUR/na osobu a rok. Termín: do 
konca marca 2013.  
Úľava na poplatku za komunálny odpad  – na základe ŽIADOSTI  a  
POTVRDENIA , ktoré bolo treba odovzdať na obecnom úrade do konca  j a n u á r a  
2 0 1 3 .   
 

Platné Všeobecne záväzné nariadenia obce Cinobaňa, Sadzobník úhrad od občanov, 
Poplatky za vyhotovenie a overenie matričných dokladov a správne poplatky, Uznesenia 
obecného zastupiteľstva, e-malilové kontakty na poslancov OZ, Rozpočet obce a iné 

informácie nájdete na webovej stránke obce w w w . c i n o b a n a . s k  alebo na 
vývesných tabuliach obecného úradu.  

 

www.cinobana.sk  

Termín najbližšieho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva  
 

27. februára 2013  
 

 

Obecné zastupiteľstvo zasadá o 17.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu  Cinobaňa.   

 

mailto:ocovanova@cinobana.sk
http://www.cinobana.sk/
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Nikde v Európe sa nehovorí toľko o kríze, ako 
práve na Slovensku. Možno je to tým, že sa 
takto najlepšie manipuluje s občanmi. Ľudia 
v čase nedostatku financií upravujú rodinné 
rozpočty, znižujú výdavky úmerne k príjmom 
tak, aby si podľa možností nemuseli 
požičiavať. Štát a verejná správa sa, žiaľ, takto 
nespráva. Po vlaňajšej dohode verejnej 
a štátnej správy sa obce zaviazali šetriť 
výdavky. Ako sa to prejavilo v rozpočte našej 
obce? 
 

Verejná správa, t.j. mestá a obce sa dohodou 
zaviazali ušetriť výdavky vo výške 15%. Úspora 
bude v skutočnosti nižšia, pretože do obecných 
pokladníc príde aj menej podielových daní. Tie sú 
naviazané na zamestnanosť a spotrebu 
obyvateľstva. 
Konkrétne v našej obci sme rozpočet postavili na 
úroveň skutočného hospodárenia v roku 2012, 
kedy došlo k určitým úsporám voči schválenému 
rozpočtu. K väčším úsporám došlo v položke 
Miestne hospodárstvo (správa a údržba bytov, 
prevádzka dielne). V tohtoročnej zime sme tiež 
pristúpili k obmedzeniu vykurovania kultúrneho 
domu, čo by tiež malo priniesť nejaké úspory. 
Správnosť tohto kroku uvidíme po ukončení zimnej 
prevádzky. Taktiež káblovú televíziu, ktorá nám 
vytvárala stratu, sme dali do prenájmu firme 
Slovanet a za nájom pribudnú peniaze do obecnej 
kasy. Uvedená firma sa podieľa aj na platbách za 
elektrickú energiu na prevádzku miestneho 
rozhlasu a káblovky, ktorá tiež tvorila nemalú 
položku v rozpočte. 
Značná čiastka by sa mala ušetriť aj na zrušení 
centrálnej kotolne na sídlisku, ktorá vykazovala 
stratovú činnosť, a jej nahradení menšími 
a účinnejšími kotolňami.. Po odpojení najväčšieho 
odberateľa „60-bytovky“ by sa jej strata ďalej len 
prehlbovala. To isté platí aj pre zmenu 
vykurovacieho zdroja pre materskú škôlku. Tiež sa 
očakáva úspora nákladov na vykurovanie 
základnej školy, vyvolaná rekonštrukciou 
zameranou na výmenu okien a zateplenie budov. 
Ďalšie  nemalé  úspory  vo  výdavkovej  časti   
 

 
 

 

Na decembrovom obecnom zastupiteľstve som okrem iného začul vetu, že ľudia 
nevedia, že je kríza  a treba šetriť. Nakoľko s  týmto názorom nesúhlasím, ale myslím 
si, že práve tí bežní ľudia to vedia najlepšie, oslovil som predsedu Finančnej komisie 

pri Obecnom zastupiteľstve v  Cinobani M i c h a l a  G a r a j a  s niekoľkými otázkami:  

 

prinieslo, a dúfam, že prinesie ešte viac, triedenie 
odpadov z domácností. Tieto úspory mohli byť 
ešte vyššie, keby všetci občania poctivo triedili 
svoje odpady.  
Zvýšenie príjmovej časti očakávame od zavedenia 
do praxe VZN o zneškodňovaní žúmp a likvidácii 
odpadových vôd v obci, lebo momentálne 
fungujúca obecná ČOV slúži len časti obyvateľov 
obce.  
 

Veľa občanov je nespokojných s výdavkami na 
športovú činnosť, teda hlavne na futbal. 
Výsledky nie sú adekvátne vynaloženým 
financiám.  
 

Čiastka, určená na činnosť Športového klubu, 
zostala oproti roku 2012 nezmenená, t.j. cca 9500 
EUR. V roku 2012 žiadali dofinancovanie vo výške 
1200 EUR. Ak by úspory museli pokračovať, určite 
sa tomu nevyhne ani táto položka rozpočtu. Ja 
som zástanca uchovania funkčnosti futbalového 
areálu, aby nám náhodou raz nezarástol burinou, 
tak ako sa to deje v ostatných dedinách. 
 

Je tu viacero nápadov, kde sa dá šetriť. Opýtal 
sa niekto z poslancov OZ svojich voličov, kde 
by videli možnosť úspor? Nie vždy budú 
s opatreniami súhlasiť všetci. Komunikujete aj 
s inými obcami, ako to robia inde a čo im to 
prináša? 
 

Niektoré zámery sa konzultujú s okolitými obcami 
(napr. pri zmene firmy zabezpečujúcej vývoz TKO 
a triedeného odpadu). Väčšinou je to však o hre 
na vlastnom piesočku. Každá obec má svoje 
špecifiká. Čo je dobré v jednej obci, v druhej 
nemusí fungovať. Napríklad poplatok za vývoz 
komunálneho odpadu máme z okolitých dedín 
najnižší, stále na vývoz obec dopláca, aj keď je to 
v rozpore so zákonom, kde štát nedovoľuje mať 
nepokrytý vývoz komunálneho odpadu 
z poplatkov. 
 

Ja osobne mám zopár návrhov. Osvetlenie 
obce, autobus na Hrnčiarky, odmeny 
poslancov, využitie plagátových plôch na 
námestí. Čo vy na to?  

 

 

Ťažko je rozhodnúť, či v noci budeme verejné 
osvetlenie vypínať alebo nie. Na osvetlenie idú 
nemalé prostriedky a možnosť úspor tu je. Ako by 
sa to odzrkadlilo na kriminalite, sa dá ťažko  
posúdiť. Zatiaľ tento problém riešime postupnou 
výmenou žiariviek za ekonomicky výhodnejšie, 
úspornejšie. Obec tiež prispieva SAD Lučenec na 
prevádzku aspoň dvoch spojov denne na 
Hrnčiarky. Asi by skutočne stálo za zamyslenie 
nad týmto príspevkom. Treba prehodnotiť 
obsaditeľnosť týchto spojov. Aj keď na druhej 
strane, každý spoj v našej oblasti si treba udržať.  
Obec prispieva na tento spoj sumou 1400 EUR 
ročne. Čo sa týka koncoročných odmien poslancov 
a členov komisií, neboli vyplatené žiadne. Dokonca 
sme v rozpočte upravili túto položku a znížili ju na 
asi tretinu pôvodnej. Za využívanie plagátových 
plôch na reklamné účely sme schválili aj cenník 
a prvé lastovičky sú už na autobusovej zastávke. 
 

Ďalším problémom sú neplatiči. Ako chcete 
zmeniť svoj prístup k tejto skupine 
obyvateľov? Uvedomelí občania s týmto javom 
spokojní nie sú! 
 

Už sme s tým začali. V prvom kole sme zverejnili 
tých najväčších dlžníkov a už boli podané prvé 
žiadosti o splátkový kalendár. Taktiež jednou 
z podmienok pre tých, ktorí majú záujem pracovať 
na verejnoprospešných prácach je, aby mali 
uhradené svoje záväzky voči obci. Nevylučujeme 
však ani vymáhanie právnymi prostriedkami. 
 

Zaoberali ste sa aj nejakou ekonomickou 
činnosťou, ktorá by mohla priniesť financie do 
obecnej kasy? Napr. vytvorenie obecného 
podniku služieb, ktorý by zabezpečoval rôzne 
činnosti pre občanov na podnikateľskej báze 
(viď Kokava nad Rimavicou či Málinec) - napr. 
dopravné služby, vývoz kalov, kosenie 
trávnikov, oranie záhrad, muštáreň a sušiareň 
ovocia, rezanie dreva, požičovňa náradia atď.  
 

Tieto služby sú spojené s investičnými výdavkami, 
ktoré si v dnešnej situácii pre vysokú úverovú 
zaťaženosť nemôžeme dovoliť. Ale nejaké služby 
pre občanov poskytujeme, napr. kosenie trávnikov, 
požičiavanie lešenia, miešačky, výsuvného rebríka 
či traktora. Verím, že v budúcnosti sa pohneme aj 
touto cestou. Ďalej máme v pláne v náväznosti na 
schválené VZN o zneškodňovaní žúmp a likvidácii 
odpadových vôd v obci poskytovať pomoc 
občanom pri legálnom zneškodňovaní odpadových 
vôd. 
Záverom by som ešte chcel podotknúť, že podľa 
schváleného rozpočtu obce Cinobaňa na tento rok 
sa očakávajú príjmy 1.906.000 EUR a napr. 
úverové zaťaženie obce je na hranici 320.000 
EUR.   

 Rozprával sa Július Jarábek 

 

Podľa zákona je každý užívateľ nehnuteľnosti 
povinný udržiavať chodník pri užívanej 
nehnuteľnosti schodný. Nakoľko neviem, ktorý 
zákon to určuje, preto ani moja definícia nie je 
celkom presná. Iba vystihuje základnú povinnosť. 
Ale je úplne jedno, či ten chodník patrí niekomu 
inému. No, a teraz k veci: v našej obci sme 
vybudovali niektoré nové chodníky s moderným 
povrchom, tzv. zámkovou dlažbou. A hneď prvú 
zimu sme získali praktické skúsenosti. Betón ako 
materiál je podstatne šmykľavejší, ako bol  
pôvodný asfalt. A je úplne jedno, či je na ňom 
vrstva snehu, alebo len namrznutá vlhkosť zo 
vzduchu. Na asfalte ľahká pomoc - posoliť.  

 

Ale ouha! S novými chodníkmi prišiel aj nový 
zákaz - nesoliť! A chodníky sú šmykľavé - či už 
ošetrené, či zanedbané. Obecný úrad povedal „A“, 
a nepovedal „B“. Preto ho poviem ja: ak je záujem 
o udržiavanie schodnosti chodníkov, stačí 
objednať a rozdeliť posypový materiál tam, kde sa 
nemôže používať soľ. Ako najvhodnejší sa mi javí 
jemný piesok, ktorým sa na jar pri zametaní 
vyplnia medzery medzi jednotlivými kockami 
chodníka. 
A ešte jeden postreh: plochy okolo obecného 
úradu a kultúrneho domu udržujú pracovníci na 
VPP.  To, že je pri zastávke ľad, nekomentujem, 
vysvetlil som vyššie. Ale zamyslel sa niekto, kadiaľ 
chodia ľudia z autobusu na horný koniec? Nie. 
Pretože odhrnutá časť námestia je iba po pomník. 
Ďalej sa nechodí? Stačí len trochu rozumne 
pouvažovať ...           Julo Jarábek 
 

 

Zákon o pozemných komunikáciach - cestný 
zákon - Zákon č. 135/1961 Zb. 

§ 9 Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti 
Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k 
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle 
zastavanom území a hraničí s cestou alebo 
miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov 
odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia 
nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli 
znečistením, poľadovicou alebo snehom.  
Za porušenie zákona hrozia sankcie. Pozor! Ak sa 
niekomu náhodou niečo stane a pri páde na 
zľadovatelom chodníku sa zraní, môže si škodu 
vymáhať od toho, kto mal chodník upratať. V našej 
obci však VZN, ktoré by na miestne pomery 
upravovalo rozsah povinností aj výšku prípadných 
pokút za ich neplnenie, chýba.  

Silvia Očovanová 
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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  

 

Na december sa tešíme celý rok. Asi je to tým, že v decembri obvykle padajú prvé, v tom 
okamihu vzácne vločky snehu, možno preto, že je posledným mesiacom roka. Ale asi najviac 
preto, že v tomto mesiaci prežívame najkrajšie sviatky. Každý rok opakujúce sa rituály, a predsa 
výnimočné a krásne. Pozorujeme na sebe, že sme akísi iní, citlivejší, prajní, snažíme sa urovnať 
dlhy z minulosti, aby  sme začali nový rok s čistým štítom, na ulici sa pozdravujeme s prianím 
šťastia a zdravia ako nikdy v roku. V televízii si po stýkrát s nadšením pozrieme staré rozprávky. 
Aj v našej obci sa v tento mesiac každoročne organizujú rovnaké podujatia a predsa sú 
vyhľadávané, výnimočné a obľúbené. Že ste ich všetky nestihli popri vianočnom zhone navštíviť? 
Prinášame vám na ne malé ohliadnutie.     

Akokoľvek by sme sa dušovali, že nie, 
každý z nás sa veľmi teší na moment, keď si pod 
stromčekom nájde, čo aj malinký, ale predsa 
darček, ktorý patrí iba jemu. Avšak nie vo 
všetkých rodinách to tak je. A práve na tento 
chýbajúci moment v atmosfére dobrosrdečných 
Vianoc mysleli organizátori už siedmeho ročníka 
podujatia „Vianočné balíčky pre deti zo sociálne 
odkázaných rodín“. Hlavným organizátorom je 
nezisková organizácia IN NETWORK z Lučenca. 
Podporu pri príprave tohto humánneho podujatia 
našli u mladých ľudí z Čajovne.  
Sálu kultúrneho domu zaplnili deti a ich rodičia zo         
 

všetkých častí našej obce, a aj zo susednej 
Točnice.  
Skôr, ako podľa rozposlaných pozvánok rozdelili 
vo vianočnom baliacom papieri zabalené 
prekvapenia pre deti, sa na pódiu objavili 
moderátori kultúrneho programu – Jožko Demjan 
a Janko Poliačik. S nadhľadom a vkusne ladené 
humorné slovo doprevádzalo všetkých 
účinkujúcich. 
 

Koniec roka je aj dôvodom na rôzne 
stretnutia či posedenia. Mňa pozvali na také 
„babské“, do Čajovne. Aj keď musím povedať, že 
hneď z príchodu ma zdravili aj muži. O tomto 
nízkoprahovom komunitnom centre sme už písali. 
Jeho činnosť stále pokračuje, aj keď by sa to 
mnohým možno nezdalo. Stretávajú sa tu mladí aj 
starší. „Ženské stretnutia tu organizujeme počas 
celého roka, vždy raz do týždňa“, vysvetľuje Eva 
Horváthová, „spoločne posedíme, porozprávame 
sa, vzájomne si poradíme. Niekedy skúsime nový 
recept. Je to však o tom, že máme jedna druhú 
a že je to úprimné. Pomáhame si a nečakáme 
odplatu.“  Slávnostne prestreté stoly, vianočná 
výzdoba a krásny stromček prezrádzajú, že to 
dnešné je vianočné. Preto sa tu stretli celé rodiny. 
Aby spoločne oslávili príchod Ježiša. „Boh je 
láska a tá je dostupná pre všetkých. Modlíme sa 
za všetkých ľudí, za celú dedinu, aby bolo dobre“, 
dodáva energická Evka.  
Každý človek si hľadá svoje miesto, a je úžasné, 
keď vieš, kto si a kam patríš. Lúčim sa s prianím 
dobrej chuti, pretože štedrá večera je už na stole.  
 
  
 
 

Prasa na ráme pomáhal dvíhať aj starosta. 
 

V predchádzajúcom komentári som 
zabudla spomenúť zabíjačky. Áno, to je to, pre 
mnohých najkrajšie zamestnanie v roku. Ukázať 
postup prác počas domácej zabíjačky  sa 
podujala Obec Cinobaňa na druhom ročníku 
vianočných trhov. Toto zaujímavé podujatie sa 
konalo na verejnom priestranstve pred kultúrnym 
domom 8. decembra. Už od skorého rána pútali 
pozornosť pariace sa kotly a pracovný ruch, 
ktorého výsledkom boli chutné pečené 
zabíjačkové výrobky – klobásky a jaternice. Kto 
mal chuť, mohol si dopriať aj výbornú zabíjačkovú 
kapustu. Spokojný, s plným žalúdkom ešte 
prebehnúť po Vianočných trhoch na terase 
kultúrneho domu a čo to dokúpiť pod vianočný 
stromček. Nakoniec s úsmevom na perách 
zakotviť, napríklad pri stánku s vareným vínkom 
a spokojný skonštatovať, že deň bol krásny. Ešte 
nezabudnúť na prianie pri vypúšťaní lampiónov 
šťastia, ktoré ich vyniesli až do neba. Určite sa 
splnia!  
Tak, asi takúto atmosféru zažili návštevníci, ktorí 
sa v tento deň vybrali do dediny, neobišli 
zaujímavé podujatie a prispeli k neopakovateľnej 
atmosfére. 
Starosta obce touto cestou ďakuje všetkým 
zamestnancom obecného úradu, aktivačným 
pracovníkom, poslancom OZ a dobrovoľníkom, 
ktorí pomohli pri realizácii akcie.   
 

Predvianočná atmosféra vládla aj na 
Mikulášskom posedení členov miestnej 
organizácie Slov. zväzu zdravotne postihnutých. 
Ako každoročne svojich členov obdarovali 
vlastnoručne upečenými medovníčkami. Nechýbal 
stromček, občerstvenie a dobrá nálada.  

 

Koledy, vianočné básničky, vinše, priania, ale aj 
humorné scénky a moderné tance predviedli 
publiku žiaci základnej školy na vianočnej 
besiedke v kultúrnom dome. Skôr, ako si rodičia 
posadali do hľadiska, mohli odľahčiť o pár 
drobných svoje peňaženky, a zároveň potešiť 
a odmeniť deti za ich prácu. Každá  trieda  
pripravila  na  burzu  niekoľko výrobkov, ktoré 
neskôr iste zdobili príbytky alebo sa stali 
doplnkom vianočných darčekov.  

 

Pripravila Silvia Očovanová 
 

29.december 2012. Dnes sa koná 
6.ročník turistickej akcie Cinobanský bludár. 
Všetko pripravené, akurát už dva dni z rozhlasu 
a TV počúvame nepríliš lichotivú predpoveď 
počasia - teploty okolo nuly a dážď.   

O trištvrte na sedem prichádza od 
Lučenca autobus a z neho vystúpili štyria! ľudia 
s batohmi na chrbte. No, krásny začiatok. Napriek 
tomu, že predpoveď počasia sa tradične 
nenaplnila, záujemcov o pobyt v prírode 
jednoznačne odradila. Ale nie všetkých. Tesne 
pred ohláseným odchodom sa začala hala 
kultúrneho domu zapĺňať a nakoniec sa laznou 
cestou uberala karavána vyše 40 ľudí. Potvrdilo 
sa staré známe pravidlo: neexistuje zlé počasie, 
iba zle oblečený turista.  

Nakoniec sa splnili aj naše želania 
a počiatočná hmla sa na Šutovej jame stiahla do 
doliny a nám sa ukázali pekné, aj keď trochu 
zahmlené výhľady. Prvá sa z hmly vystrčila 
Jasenina a Diel, za ňou Bykovo či Žihľava. Sneh 
mal zamrznutú škrupinu a trochu sťažoval 
chôdzu. 
Zostávalo nám ešte zísť zľadovatelú cestu od 
kríža k autobusovej zastávke na Hrnčiarkach a už 
nás čakalo občerstvenie v podobe horúceho čaju. 
Aj keď každý mal v batohu svoj, nikto túto ponuku 
neodmietol. Ešte nás však čakala druhá polovica 
trasy cez Sebeninú, Fafáky a Striebornú. V tejto 
časti bol už sneh mokrý, miestami kašovitý. Ale 
stopu v ňom už urobili občania Cinobane, ktorých 
na Hrnčiarky vyviezla obecná Avia. Dobehli sme 
ich na Striebornej, kde sa zohrievali pri ohníku. Tu 
sme mali otvorené výhľady opačným smerom. 
Jednoznačne im dominoval Javor a Lysec. 
Zo Striebornej to už bolo na skok na poľovnícku 
chatu (bývalú mašiarsku), kde všetkých 
účastníkov čakalo malé, ale milé pohostenie 
a účastnícke diplomy.  

Záverom sa patrí akciu vyhodnotiť. 
Nakoľko sa všetci dostali domov celí a v plnom 
zdraví, akcia dopadla dobre. Zúčastnilo sa jej 
vyše 50 účastníkov. Chcem sa poďakovať za 
pomoc pri organizácii akcie starostovi obce 
Jozefovi Melicherovi, Silvii Očovanovej 
s manželom, Jánovi Benčovi a poľovníckemu 
združeniu Strieborná.  

Verím, že o rok sa ku nám pridá väčší 
počet obyvateľov Cinobane, hlavne mladšie 
ročníky. Veď, ruku na srdce, koľkí z vás už boli na 
Šutovej jame či Fafákoch? Sú to miesta z nášho 
okolia a v televízii ich neuvidíte. Môžete začať 
napríklad aj 16.februára výstupom na Striebornú. 
Radi vás privítame v našich radoch. 

Julo Jarábek 

 

Foto: archív obce  

Foto: Ing. Pavol Šinko   

Foto: S. Očovanová  
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M  

Ako sme žili a pracovali v ZO Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov v roku 2012 

 

Kolektív členov ZO SZPB tvorí 51 ľudí.  Našu činnosť riadime 
pripraveným a schváleným plánom práce na príslušný rok. V roku 2012 sme sa 
činnosťou sústredili na tieto udalosti. Pravidelne sme účastníkmi januárovej 
oslavy oslobodenia obce, minulý rok to bolo 67. výročie v spolupráci so 
starostom obce. V roku 2012 sme mali dve členské schôdzky a štyri zasadnutia 
výboru. Účasť bola viac ako 65 %. Ďalšie naše aktivity boli na stavaní mája, 
kde naši zástupcovia pripli stužky s odkazom. V spolupráci s ZO KSS 
v Cinobani sme zorganizovali májový športový deň pre deti. Oslavovali sme 67. 
výročie víťazstva nad fašizmom pri pamätníku v objekte ZŠ s MŠ. Naši členovia 
boli účastníkmi celoslovenských osláv víťazstva nad fašizmom 9. mája na 
Slavíne. Zorganizovali sme turistickú spomienku po stopách pamätníkov 
postavených na slávu a pamiatku padlých hrdinov v SNP na Budinej (nový 
a starý pamätník). Na stretnutí generácií sme v augustových dňoch vo 
vypálenej obci Kalište nechýbali. Dôstojne sme sa zapojili do programu 
piesňami a tancom. Spoločne s Obcou Cinobaňa sme si pripomenuli 68. 
výročie SNP pri pamätníku na námestí. Prezentovali sme sa na 
celoslovenských oslavách 68. výročia SNP v Banskej Bystrici.  Členovia našej 
organizácie boli pozvaní na oslavy Karpatsko-duklianskej operácie. Boli sme na 
Poľskej aj Slovenskej Dukle, v Nowosielce, v Zarsyne aj Svidníku. Stretli sme 
sa s pánom prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, s dcérou generála 
Ľudovíka Svobodu pani Zoe Klusákovou, vnučkou pani Ľuďou Klusákovou 
a pravnukom Miroslavom Klusákom.  

V rámci kultúrno-vzdelávacích aktivít sme pokračovali v spolupráci 
so ZŠ s MŠ v Cinobani, kde náš člen pravidelne pripravuje besedy 
a rozprávanie o oslobodení obce, o tématike SNP a o vypuknutí a priebehu II. 
svetovej vojny. Navštevujeme svojich oslávencov, ktorí sa dožili okrúhleho 
životného jubilea. V priebehu dvoch polrokov v roku písomne zverejňujeme 
v časopise Bojovník blahoželania k životným jubileám našich členov. Aj 
v prípadoch úmrtia členov našej organizácie sú prítomní zástupcovia na piete, 
a potom písomne oznamujeme do časopisu Bojovník, kto odišiel z našich 
radov.  

V minulom roku sme dostali pozvanie zo susednej obce Točnice  na 
uctenie si pamiatky ruského seržanta, ktorý je pochovaný na miestnom 
cintoríne. Potom nás pozvali na vystúpenie umeleckého súboru piesní a tancov 
Alexandrovovcov. V Lučenci na tomto vystúpení sme prispeli k návrhu na 
udelenie Nobelovej ceny mieru do Osla pre tento súbor. Do kroniky ZOZSPB 
sme dostali písomné venovanie, ako dokument o stretnutí v zastúpení 
národným umelcom RFR hudobným dirigentom Igorom Rajevským.  

V priebehu roka sme pokračovali v hľadaní písomných 
a fotografických dokumentov o padlých hrdinoch v SNP z Cinobane, ktorých 
mená sú zvečnené na pamätnej tabuli na pomníku v strede obce. Ukončené je 
dokumentovanie u troch vojakov. Práca je sťažená tým, že hľadáme ešte 
žijúcich rodinných príslušníkov, a tiež miesta posledného odpočinku. Získané 
materiály aj s knižnými publikáciami budú použité na výstave pri príležitosti 70. 
výročia SNP, ktorú chce naša organizácia pripraviť pre širokú verejnosť. Čaká 
nás ešte veľa práce, ale veríme, že tento dokument bude slúžiť v rámci regiónu 
pre všetkých, ktorí sa budú zaujímať o tento kus našej histórie. V novembri 
2012 sme sa stretli na slávnostnej členskej schôdzke. Zaželali sme si pekný rok 
2013. Našim najväčším prianím je získať nových mladých členov do ZO SZPB 
v Cinobani, ktorí by presvedčivo pokračovali v tom, že na svoju históriu 
nesmieme zabudnúť.  
 

Výbor ZO Slovenského zväzu  
protifašistických bojovníkov Cinobaňa       

 
 

Príroda tvorí veľa krásy, ale robí aj veľa zla. Pre človeka to 
znamená ponuku radosti, ale aj nešťastia. Je to zákon, ktorý bude platiť 
ešte dlhú dobu. Je potrebné, aby ľudia žili viac v radosti a šťastí. Problémy 
a zlé veci môžeme veľakrát brať s nadhľadom. Ja ponúkam pre všetkých 
v tomto uponáhľanom čase  kúsok pocitu radosti a šťastia z darov 
v prírode. Dostávame ich dosť často, len ich treba hľadať a vidieť.  

21. novembra 2012 sme našli posledné hríby - dubáky. Určite 
zabudnuté čakali na nás, aby sme z nich mali úžitok. Všetky boli dobré. 
Ešte pred pokrájaním a sušením som túto romantiku zvečnila na fotografii. 
Umelý je len ježko a obrus. Zeleň, hríby a kvety sú z prírody.  

25. novembra som zo svojej záhradky odtrhla púčik ruže. Bolo 
mi ho ľúto. Po dažďoch a mokrote sa vyčasilo a začali prvé mrazíky. Púčik 
sa v teple rozvil do tejto podoby – hviezdy. Celú situáciu som nafotila až do 
15.12.2012.  Podoba hviezdy zostala navždy, zmenila sa len farba. Ruža 
hnedla. Všetci, tí, čo ju videli, žasli od údivu.  Je to veľmi zaujímavé, tešili 
sme sa.  Zázraky a prekvapenia sa dejú pre nás všetkých, len ich musíme 
hľadať a vidieť a potom kus tejto krásy môžeme vzájomne rozdávať.  
 

Obdivovateľka prírody.   

P R I Š I EL  AJ  MIKUL Á Š  

 

Deň 11.12.2012 bol pre členov organizácie zdravotne 
postihnutých tak trochu slávnostný – mikulášsky. O 14:00 hod. v Kultúrnom 
dome v Cinobani sa konalo Mikulášske posedenie. Sála kultúrneho domu 
sa postupne zapĺňala. Účasť bola vynikajúca. Tešili sme sa hlavne my – 
usporiadatelia, že naša snaha bola takto odmenená. 
Po otvorení tohto posedenia sme sa všetci potešili programu, ktorý pre nás 
pripravili žiaci našej školy. Bol to program s predvianočnou tematikou, 
koledy, básničky, pesničky.  

Spomenuli sme si aj na jubilantov s okrúhlym výročím, ktorých 
bolo 12. Každý dostal karafiát. Potom prišiel symbolický Mikuláš – 
„čokoládový“, v balíčkoch spolu s medovníčkami, ktoré sme piekli 
v novembri. Tieto 2 akcie sú pre našu organizáciu tradičné. 

Ďalej nasledovalo malé občerstvenie. V rámci debaty 
a spomienok sme si zaspomínali i na tých , ktorí v priebehu roka navždy 
odišli. Prečítali sme si básničky z tvorby našej rodáčky Márie Miadokovej, 
v ktorých opisovala svoju rodnú obec Cinobaňu – našu obec. 

Takto v príjemnom prostredí, pri stromčeku, s príjemnými ľuďmi 
sme strávili viac ako 2 hodiny. Rozišli sme sa v dobrej nálade, so želaním 
krásnych Vianoc, prežitých v zdraví, láske a radosti i v novom roku 2013. 
         Ďakujem všetkým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili, ďakujem 
členkám výboru našej ZO, ďakujem pani učiteľkám Základnej školy v 
Cinobani a všetkým, ktorí nám vytvorili krásne prostredie v kultúrnom dome 

 
Darina  

Belovová,, 
pred- 

sedkyňa  
ZO  

SZZP  
Cinobaňa 

 

Foto: 
archív 

organi- 
zácie  

 
 

Foto:  archív ZOSZPB  
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Halič, 

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  

 

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

DECEMBROVÉ 

A K C I E  

V OBRAZOCH 

Pasovanie prvákov za žiakov školy. 
 

Mikuláša sprevádzali až dvaja 
anjelici a jeden čert, 

pre deti mali sladké dobroty. 
 

Nezabúdame ani na tradície, Lucie povymetali 
všetky kúty. 

 

Vianočná besiedka spojená s burzou,  
ďakujeme všetkým, ktorí finančne  prispeli. 

 
 Zimné radovánky pred vianočnými prázdninami 

 
 

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV 
 

Olympiáda slovenského jazyka – školské 
kolo – súťažili žiaci 9.A a 9.B s týmito 
výsledkami: 
1. miesto  Simona Frančoková, 9.B, 2. 
miesto Dominik Kubaník, 9.A, 3. miesto 
Mária Horváthová, 9.A 
 

Obvodné kolo vo vybíjanej žiačok v Málinci 
– 1. miesto a postup na regionálne kolo 
 

Olympiáda z anglického jazyka – školské 
kolo 
Kategória 1A - 1. miesto Karolína 
Albertová, 7.roč., 2. miesto Kristína 
Korimová, 7.roč., 3. miesto Radovan 
Hlaváč, 6.roč. 
Kategória 1B - 1. miesto Dominika 
Demeová, 8.roč., 2. miesto Ingrid Bangová, 
8.roč., 3. miesto Dušan Karásek, 8.roč. 
Víťazi postúpili do okresného kola do 
Poltára, kde Karolína Albertová obsadila 1. 
miesto a postupuje na krajské kolo do 
Zvolena a Dominika Demeová obsadila 3. 
miesto. Gratulujeme!  
 

Vianočný volejbalový turnaj školských 
pracovníkov – Rimavská Sobota – 
v konkurencii 13 družstiev sme obsadili 2. 
miesto 
 

Olympiáda z nemeckého jazyka – školské 
kolo 
Kategória 1A - 1. miesto Ján Surjak, 7.roč., 
2. miesto Danica Tóthová, 6.roč., 3. miesto 
Lucia Ujpálová, 6.roč. 
Kategória 1B - 1. miesto Mária Horváthová, 
9.A, 2. miesto Karin Púpalová, 9.A, 3. 
miesto Martin Ujpál, 8.roč. 

 

Volejbalový turnaj školských pracovníkov – 
Kalinovo –  2. miesto 
 

Expert geniality show – súťažilo 26 žiakov, 
6.-9.roč., rodičovské združenie prispelo 
sumou 2€ na žiaka na štartovné, za čo im 
ďakujeme. Žiaci si vyberali zo štyroch tém: 
Anglický jazyk, Spoločnosť kedysi a dnes, 
Svetobežník a Tajomstvá prírody. 
Najlepšími riešiteľmi sú:  
 

1. Michaela  Urbančoková, celkové 
umiestnenie 98. 
2. Július Marko, celkové umiestnenie 436. 
3. Roman Segeč, celkové umiestnenie 582. 
4.  Kristína Korimová, celkové umiestnenie  
588. 
5.  Simona Frančoková, celkové 
umiestnenie 601. 
 

Pytagoriáda – školské kolo – zúčastnilo sa 
ho 108 žiakov školy. Do okresného kola 
postupujú úspešní riešitelia – spolu 9 
žiakov, nasledovne:  
z 3.roč.   Lucia Spodniaková, Marian 
Gelieň, Kristína  Skýpalová, Rastislav 
Fodor 
zo 4.roč.  Daniel Činčura a David Šafárik 
z 8.roč.  Mário Hajtol, Dominika Demeová 

a Dominika Drugdová  
 

Mgr. Vladimíra Albertová 

 

 

 

ZELENÁ ŠKOLA POKRAČUJE ĎALEJ 
 

Na začiatku školského roka sme prebrali vo Zvolene ďalší titul 
Zelenej školy, ktorým sa môžeme hrdiť nasledujúce dva roky. 
Tému „Voda“ sme zvládli. No, čo ďalej? Čakať, kým dva roky 
uplynú, či hneď sa pustiť do ďalšej práce?  Vybrali sme si druhú 
možnosť. Je síce zložitejšia, ale o to zaujímavejšia.     Po 
skompletizovaní výsledkov  environmentálneho auditu školy 
sme sa rozhodli pre tému „Odpad“. Je to téma všeobecne 
aktuálna aj u nás v obci. Zasadli sme spolu s kolégiom Zelenej 
školy a začali sme tvoriť úlohy na nasledujúce dvojročné 
obdobie. Nápadov bolo dosť, takže sme mali z čoho vyberať. 
Tri kvapky v akcii, ktoré chodili po škole a robili anketu so žiakmi 

 dva roky,  vystriedali štyria Separáčikovia, ktorí sa svojej úlohy zhostili veľmi zodpovedne. Jedenkrát 
mesačne navštívia triedy žiakov školy, kladú im otázky, kontrolujú separáciu v triedach a vždy niečo 
zaujímavé a poučné povedia.  Z úloh, ktoré sme si zvolili k danej téme, tiež patrila výroba nádob na 
separáciu odpadu v triedach z kartónových škatúľ. Tá bola splnená na 100 %. V každej triede je 
umiestnená škatuľa na zber odpadu a škatuľa na zber plastov. Taktiež sme si svojpomocne zhotovili 
nádobu na zber starých bateriek.    Pokračujeme v ďalšom ročníku projektu Recyklohry – zber 
elektronického odpadu. Máme naplánovanú návštevu pána starostu, ktorého chceme požiadať, aby 
nám pomohol zabezpečiť nádoby na separáciu odpadu v budove školy, a tiež ho chceme oboznámiť 
s našimi plánmi do budúcnosti ohľadne našej práce v téme „Odpad“.  
    Máme veľa ďalších plánov – zapojiť do našich aktivít aj materskú školu, zorganizovať výchovno – 
vzdelávacie akcie pre žiakov školy, brigády na čistenie potoka, lesa, areálu školy, sídliska....  
     O tom, ako sa nám bude dariť, vás budeme určite pravidelne informovať. Tak nám držte palce 
a bude veľmi dobré, ak sa  k našim aktivitám aj  pripojíte. 

 
PaedDr. Ľubica Machavová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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C E S T A  S V E T L A  

Regionálna výstava fotografií 
 

Mesiac november je Mesiacom 
fotografie. Dňa 22.novembra 2012 sa členovia 
fotografického krúžku pri ZŠ s MŠ v Cinobani 
zúčastnili výstavy v Novohradskom  múzeum 
a galérii  v Lučenci, ktorá bola pripravená  
v spolupráci s Novohradským osvetovým 
strediskom Lučenec.  „ Cesta svetla“ – pod 
takýmto názvom sa konala regionálna výstava 
fotografií neprofesionálnych fotografov 
z okresov Lučenec a Poltár.  Jedným z nich je 
aj amatérsky fotograf Robert Schill z Kokavy 
nad Rimavicou, ktorý pri životnom jubileu 65 
rokov získal Medailu Daniela Gabriela Licharda 
za rozvoj amatérskej fotografie. V druhej časti 
výstavy - Cesta svetla - rozpráva o zrakovom 
postihnutí  ľudí cez umenie. Cieľom výstavy 
bolo búrať bariéry, ktoré ľudia s poškodeným 
zrakom musia dennodenne prekonávať.  
Fotografie  boli  zaujímavé – či už čiernobiele 
alebo farebné  – rôzne témy a pohľady na svet 
okolo nás. Získali sme skúsenosti, pretože sa 
chceme zapojiť do fotografických súťaží. 

                                       

PaedDr. Katarína Lenhartová,, ved. fotokrúžku 

 

VYZNANIE 
 

Milujem rituály. Nie, nie tie, kde 
šaman omámený drogou poskakuje okolo 
tlejúcej pahreby a v dyme sa snaží rozoznať 
dôsledky ľudskej hlúposti, ale moje rituály.  
Jedným z nich je, že každý večer, presne 
o siedmej, vstúpim do sveta, kde sme si vraj 
všetci rovní, kde sa vraj všetci máme radi 
a kde, vraj, prezentujeme pravdu a dostávame 
sa len k pravde. Internet je už dnes, určite 
nielen pre mladých, samozrejmosťou, až 
potrebou. Ostať v spojení so svetom je 
nevyhnutné. Vždy, keď sa dostanem na 
internet, pozriem si novinky zo sveta aj zo 
Slovenska. Kto, s kým, kde začal prepotrebnú 
vojnu, kde vyhrala aká extrémistická strana 
alebo kto prišiel s geniálnym a zaručeným 
receptom na zdolanie krízy. Jedným 
z informácií bol aj podrobný opis štrajku 
učiteľov. Začítala som sa aj do komentárov 
anonymných osôb. Anonymné diskusie sú 
jednou z najkrajších vecí na svete. Môžete byť 
ten silný človek, o ktorom snívate vo svojich 
snoch, môžete urážať, ponižovať, vyvyšovať sa 
a nikto nevie, kto ste. Môžete byť ženou, 
mužom, vysokoškolsky  študovaný alebo 
robotník, ako sa vám zapáči.  A potom sa 
dozviete zaujímavé veci. Ako učitelia žiadajú 
priveľa, a aj tak nezvládajú výchovu detí 
zaneprázdnených mamičiek. Ako vykonávajú 
takú istú prácu ako ktokoľvek iný, dostávajú 
plácu ako ktokoľvek iný, a predsa sa sťažujú. 
Ako majú stále prázdniny, ako sa nedokážu 
dostatočne venovať  svojim žiakom. Nie je nič 
staršie ako včerajšie noviny, a tak nejdem 
opisovať, čo bolo a čo učitelia dosiahli, resp. 
nedosiahli. Dovoľte mi len, aby som povedala 
svoj názor. Názor dievčaťa, ktoré nevidelo svet, 
ktoré nikdy nepracovalo, ktoré nemôže vedieť, 
aké sú kde vzťahy a ako funguje politika. Ale 
dievčaťa, ktoré sa s učiteľkou stýka každý deň 
a ktoré milovalo svoju školu a učenie.  

Milí rodičia, obyvatelia a všetci, ktorí 
sa v anonymných diskusiách skrývate za 
obrázky svalnáčov!  
90 % z vás, čo to čítate, si ešte určite pamätá 
časy, keď to bol len Pán učiteľ. Keď učiteľ bol 
pojem a nikto si ho nedovolil znevažovať alebo 
ho urážať, či sa mu dokonca vyhrážať. Dnes sa 
musia učitelia pokúšať dostať štátnu ochranu, 
lebo sa boja vlastných žiakov. Učitelia sa boja 
detí a vy ich obviňujete, že nedokážu zvládať  
 

výchovu vašich detí? Vašich detí!  
Učitelia a vychovávatelia sa o nich starajú, keď 
vy nemôžete. Viac hodín do dňa ako vy, to vám 
garantujem, sú tu pre nich, stále prichystaní 
počúvať, pomôcť, poradiť. Žiaľ, deti nepoznajú 
slová ako prosím, ďakujem a vypočuj si ma. 
Myslíte, že používanie vyhrážok sa naučili od 
učiteľov? Myslíte, že by ste to dokázali lepšie? 
Áno, dokázali by ste to svoje deti naučiť lepšie, 
lebo by ste to učili iba ich. Ich dve, tri. A nie 30 
detí naraz, pričom musíte splniť potreby 
každého jedného žiaka. Viete si predstaviť, že 
máte 30 detí a každé chce na večeru inak 
uvarené kura a vy ich jednoducho musíte 
nakŕmiť všetkých?  Dosť otázok.  

Prosím vás! Vás, ktorých pichlo 
svedomie, aj vás, ktorí stojíte a stáli ste pri 
učiteľoch. Nezabúdajte, aké to majú ťažké 
a nezabúdajte ukázať deťom, ako ich potešiť. 
Stačí naučiť deti, aby sa usmievali, aby 
ďakovali a správali sa slušne. Lebo to je na 
vás, aj keď za to žiadnu výplatu nedostanete.  
P.S.: Ak chcete prázdniny aj vy, vyberte si dva 
mesiace dovolenky tak, ako to robia učitelia ;) 
Dovolenkujte vtedy, keď vám to niekto prikáže 
a nie vtedy, keď to potrebujete! 

Milí učitelia!  
Ďakujem vám za všetko, čo ste ma naučili, za 
to, že ste stáli pri mne, za to, že ste nás 
všetkých dokázali pochopiť a za to, že ste si 
brali k srdcu len to dobré, čo sme vám 
povedali. Doteraz sa teším na každú chvíľu, 
ktorú trávim v mojej školičke a prajem si, aby to 
tak cítili aj ostatní, lebo vám máme za čo byť 
vďační. Máme vás za čo mať radi. Nenechajte 
sa nikým odradiť, ďalej bojujte za to, čo vám 
patrí, ale ja aj tak verím, že vašou najväčšou 
výplatou je úsmev alebo, trebárs, prijatie žiaka 
na SŠ. Dúfam, že žiaci, ktorí vám v škole robia 
radosť, prevažujú a na tých „zlých“ neostáva 
veľa času a myšlienok.   
P.S.: Ďakujem za každý deň s vami, za každé 
písmenko, číslo či čiarku  a teším sa na každý 
ďalší deň v mojej školičke! 

Moji drahí spolužiaci, žiaci, deti, 
kamaráti! 
Sú to vaši učitelia! Možno ich teraz nemáte 
radi, možno ich nenávidíte, ale verte mi, že keď 
odídete, každý jeden z nich vám bude chýbať. 
Dajte im to pocítiť, že ich máte radi, že sú pre 
vás dôležití, že ste im vďační. Aj keď je už 
možno neskoro...  

Simona Albertová 

 
 

  

RR OO DD II ČČ OO VV SS KK ÉÉ   

ZZDDRRUUŽŽEENNIIEE  PPRRII   ZZŠŠ   

CC II NN OO BB AA ŇŇ AA   
 

IČO: 42193257,  sídlo 985 22 
Cinobaňa 60 ,   

je  v roku 2013 jedným z prijímateľov 

2% z dane. Viac informácií na 

riaditeľstve ZŠ s MŠ Cinobaňa. 
V o p r e d  ď a k u j e m e .  

w w w . r o z h o d n i . s k  

ZIMNÝ VÝSTUP NA 

S T R I E B O R N Ú  
35. ročník – 16. februára 2013 
(sobota) Zraz  účastníkov  o 10.00  hod.  

na  vrchole  Striebornej (719 m.n.m.) 
Obec Cinobaňa a KST Lampáš Lučenec 

  

MMAAJJSSTTEERR  VV  ŠŠAACCHHUU  
 

Kedy:    16. marca 2013 o 10.00 hod. 
Kde:      Kultúrny dom Cinobaňa 
Štartovné:  3,- EUR /na občerstvenie/ 
Registrácia účastníkov nad 15 rokov do 
11.3.2013 v kancelárii kult. prac. na OU. 

 

Občianske združenie  

C I N O B A N Č A N  
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 € 
 

 

 

Občianske združenie Cinobančan, IČO: 42193303, 985 22 Cinobaňa 299,  je v roku 2013 

prijímateľom 2% z daní. w w w . r o z h o d n i . s k .   Viac informácií nájdete na:   

www.facebook.com/oz.cinobancan alebo oz.cinobancan@gmail.com 
 

 
 

 
 

http://www.facebook.com/oz.cinobancan
mailto:oz.cinobancan@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

   

   

     

 

   

 

 

 

 

   

   

   

  

  

  

 

 

 

 

   

 
 

                          

    

 

Bezvýznamnosť 

 

Mám možnosť utopiť sa vo svojej  
vlastnej bezvýznamnosti 
Stačí pohľad na jej telo 
Sentimentálna myšlienka na lásku 
Dúhový postroj modrého nosorožca 
A 
Opäť pochopím, že mám svoje slzy 
jej telo a letný spln 
Radšej sa utopím v bezvýznamnosti  
svojich myšlienok na bezvýznamnosť 
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INTERVIEW: Jedinečný a  svetový 

rozhovor s Novým rokom 2013  
 

Vážení čitatelia, prinášame vám nezvyčajný rozhovor, a to s Novým rokom 
2013. Požiadali sme ho, aby nám aspoň naznačil, aké bude jeho pôsobenie 
na Slovensku počas celých dvanástich mesiacov. 
 

Nielen na Slovensku sa ľudia sťažujú, že im ten magický rok, v ktorom 
podľa mayského kalendára 21.12.2012 mal svet zaniknúť, rýchlo ubehol. 
Nie je to náhodou vaša práca? 
To viete, ja som už ako vaši politici, nemohol som sa dočkať, kedy sa ujmem 
svojej vlády. Tak som to trocha popohnal. Veď uznajte, aj keď ste môjmu 
predchodcovi vraveli kvôli tej predpovedi „magický“, čo to môže byť za rok, čo 
má dve dvanástky? To tá moja trinástka na konci, tá má predsa len lepší 
„šmrnc“. 
Mohli by ste nám prezradiť, ako to bude vyzerať u nás počas vášho 
ročného pôsobenia? 
To ste zvedaví, čo? Nuž teda dobre, voľačo vám poviem. Viete, moja moc 
spočíva v tom, že nie som nikým ovplyvňovaný, ani žiadnou koaliciou, ani 
žiadnou opozíciou. Vládnuť budem celkom sám a to, ako sa mi bude chcieť. 
No, nebojte sa, nebude to zlé.   
Aký bude teda celkový vývoj na Slovensku? 
Ako som už naznačil, bude to dobré, ba výborné. Bude tu síce opäť hrozba 
choroby šialených kráv. Konštatujem to z toho, že niektoré výroky vyšších 
politikov tomu priamoúmerne naznačujú. Takže zbavte sa všetkých hoviadok. 
Je síce pravda, že nám zostanú len svine, no ale vyberte si. 
Ako to vidíte so zamestnanosťou, a či už v tomto roku budeme môcť 
počítať so zvýšením minimálnej mzdy? 
No, viete, ešte pred svojím nástupom som sa o to trocha zaujímal a vyzerá to 
veľmi dobre. Zaujala ma jedna vec, a to štrajkovanie lekárov, ktorým to 
nakoniec  celkom slušne sypalo. Takže tu je recept: Štrajkujte? No nie je to 
geniálne? 
A čo poľnohospodárstvo? Bude vo vašom roku dostatok zemiakov, 
ktoré my, Slováci, tak zbožňujeme? 
Tu vidím takéto riešenie. Poľnohospodári nech len kľudne nasadia koľko 
budú môcť. Pred samotným zberom však musíte zariadiť odlet (najlepšie 
vládnym špeciálom) niektorých vašich „spoluobčanov“ do zahraničia. 
Takýmto spôsobom poľnohospodári v kľude pozbierajú úrodu. 
A čo stavebníctvo, pohne sa už trochu dopredu? 
No, ako som už naznačil, moja trinástka je zárukou úspechu aj 
v stavebníctve. Tam nastane boom (čítaj správne búm, teda rozvoj, nie bum 
ako krach!), budú sa zvyšovať aj pôžičky na získanie nového bývania. Ale, 
viete čo? Teraz ma napadol jeden príklad z histórie. Tie peniaze nám budú 
stačiť na jeden alebo dokonca dva poriadne veľké sudy. Keď to stačilo 
nejakému Diogénesovi zo Sinopy (r.400 pred n.l. – starogrécky filozof). A to 
sa, prosím, píše o ňom v učebniciach dejepisu, bude to musieť stačiť aj vám 
a možno sa dostanete aj vy do dejín. 
Čo naše zdravotníctvo? 
V zdravotníctve sa podarí vyriešiť veľkú chorobnosť vášho obyvateľstva. 
Všetkým tým, čo majú nadváhu, budú padať pečené holuby do huby. Uznajte, 
holubie mäsko je jedno z najdiétnejších, z toho sa nepriberá. Zároveň, ako 
budú tie holuby chcieť chytiť do huby, sa budú musieť viacej pohybovať, 
a teda schudnú. Je síce možné, že sa im nebude dariť a mnohí si pri tom 
naťahovaní vykrútia krky, to bude však výhoda pre sociálnu  poisťovňu i pre 
štátnu pokladňu. Žiadne vyplácanie dôchodkov už nebude hroziť.  
Budú v tomto roku medziľudské vzťahy na lepšej úrovni ako vlani? 
No, to si teda píšte, že budú. Veď v roku 2013 bude mať každá rodina aspoň 
jedného debila, teda, pardón, mobila. A ľudia medzi sebou budú hovoriť 
a hovoriť. Politici budú musieť mať povinne až tri. Jeden, cez ktorý budú 
komunikovať s vlastnou stranou, druhým budú komunikovať iba s opozíciou 
a ten tretí budú mať nastavený na budenie v parlamente. 
Čo odkážete našim čitateľom? 
Dajte mi to prečítať?... Preboha, čo som to natáral. Tuším som to s tým 
optimizmom prehnal. Viete, to je z tej novoročnej oslavy. Odkazujem teda 
čitateľom, vyčkajte a uvidíte. Veď ste na podobné sľuby za 23 rokov už 
zvyknutí, nie?!        

Zhováral sa:  Jozef Varga 
 

V života Tvojho knihe strana päťdesiata piata sa otvára.  
Pripíjame si s Tebou, manželka, perlivým vínom 
z pohára. Na Tvoju lásku spomíname s vďakou 
a v tichom dojatí.  
   Kto z nás a kedy drahej manželke všetku tu lásku 
odplatí? 
     Iste len Pán Boh dobrotivý vo svojej veľkej milosti.   
    A preto, nech Ťa dlho živí v šťastí a zdraví, v radosti.  

To Ti zo srdca prajú manžel Juraj so synom  
Radkom a priateľkou Luciou.  

    

Emília   

   Mojžišová  

55 rokov 
 

Naša redaktorka  Simona Albertová   v celoslovenskej 
literárnej súťaži   Literárny Lučenec 2012   vo vlastnej 
tvorbe  v kategórii poézia  obsadila v silnej konkurencii  
2. miesto. G r a t u l u j e m e !  
 

Dotyk 

 

Dotknem sa ťa 
Zajtra 

Sľúbil si mi čaj o piatej 
Ale starká vraj zabudla napiecť 

Kakaové koláčiky s džemom 
A tak len popíjame lacnú kolu 

A opäť hladom z tvojich oči 
Nasýtim svoje lacné túžby 

Ja sa ťa dotknem 
Zajtra 

Margita Klembasová  
 

Česť  j e j  svet le j  pamiatke .  

 

V mesiacoch  január a február  sa  dožívajú 
životných jubi leí  

 

 Kristína KOBLIČEKOVÁ (Turičky) 

 Viera POLÁKOVÁ  (Kat. Huta) 

 Irena FURMANOVÁ   (Kat. Huta) 
 Jozef CHOVANEC  (Turičky) 

 Margita PŠIDOVÁ  (Cinobaňa) 

 Ľudmila ČREPOVÁ   (Cinobaňa) 

 Gabriela BARKÁČOVÁ  (Cinobaňa)  
 

Mnoho zdravia ,  š ťastia ,  spokojnost i  a  pohody  
v kruhu bl ízkych pra jú č l enovia    
 

Komisie pre obč ianske záležitost i  

pri  OZ v Cinobani 

    
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Dominik Machyniak 
Tamara Moravová  

 

 

mailto:ocucinobana@cinobana.sk

