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CINOBANSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB  

s i  vo l i l  nový výbor      viac na str. 8 
 

STRIEBORNÁ po t r ids ia t y  p ia t yk rá t        s t r . 8  

 

POZVÁNKY na májové  podu ja t ia             s t r .7  

PPrraavváá  kkrráássaa  žžiieenn  
Detstvo je pre každé dieťa obdobím, v ktorom sa podľa 

vzorov prostredia, kde vyrastá, učí napodobňovať svoje okolie. 
Netreba preto zvlášť zdôrazňovať, že jedným z dôležitých pilierov 
budúcnosti každého národa sú deti a ich zdravá výchova. Je múdro 
zariadené, že prvý a najdôležitejší kontakt dieťaťa s vonkajším 
svetom vedie cez matku, ochraňujúcu a milujúcu bytosť na zemi, 
s ktorou dieťa tesne po narodení prichádza do veľmi blízkeho styku. 
Je to matka, kto sa stáva pre svojho potomka vzorom vo všetkom, 
čo sa vo svojom počiatočnom vývoji učí napodobňovať a v čom 
postupne silnie a dozrieva. Toto blízke spojenie však zároveň 
vypovedá o veľkej miere zodpovednosti, ktorú každá žena na seba 
preberá v okamihu, keď sa rozhodne pre vážny krok, akým je 
materstvo.  
 Úloha nežného pohlavia má rozhodujúci vplyv na kvalitu 
celého národa a bude určite žiadúce  zamyslieť sa nad touto 
otázkou v širších súvislostiach. Dobrou matkou môže byť iba pravá 
žena, ktorá vo svojom živote uprednostňuje všetky ušľachtilé 
princípy ľudskej existencie.  

Mnohí ľudia si však pomyslia: „Nie je predsa možné 
zaoberať sa v tejto hektickej (chorobnej) dobe ušľachtilými 
hodnotami! Bola by to pre mňa strata času, keď sa mi rozpadá 
vzťah, manželstvo, keď bojujem o udržanie sa v zamestnaní, o svoje 
prežitie a často aj o prežitie detí, za ktoré zodpovedám!“ Nervozita 
a podráždenie sa striedajú s beznádejou, keď sa človek 
nedobrovoľne ocitne na spoločenskom dne, z ktorého často 
nenachádza východisko. 
 Mnohí sme tiež prežili až zázračnú liečivú silu úprimného 
ženského úsmevu v kontraste s jej smutným pohľadom vo chvíli, 
keď prežíva ďalšiu z „rán osudu“. Žena to má v porovnaní s mužom 
v mnohom naozaj ťažšie, pretože na ňu oveľa citlivejšie 
a bolestivejšie dolieha utrpenie súčasnosti. Z toho pre nás mužov 
vyplýva poučenie: „Byť ženou je tak zložité, že to zvládnu iba 
ženy.“ 
 Napriek všetkým životným ťažkostiam žena je 
rozhodujúcim článkom vo výchove dieťaťa a budúcnosť ľudstva je 
závislá na miere odovzdávania skutočných hodnôt deťom a mládeži. 
Na svojich ramenách tak nesie veľkú zodpovednosť, pretože pravá 
žena je šíriteľkou Svetla na Zemi! 
 Vám ženám a matkám patrí poďakovanie za prácu, za 
vzácnu trpezlivosť, za výchovu detí, za príkladný postoj k rozvoju 
našej obce. Ďakujeme! 

Jozef Varga 

 
 

Žena pochádza z  mužovho  rebra .  
N ie  z  j eho  chod id la ,  aby sa  po  ne j  chod i lo .  

N ie  z  j eho  h lavy ,  aby bo la  dokona le jš ia ,  
a le  z  boku,  aby bo la  rovnocenná.  
Spod ramena,  aby bo la  ch ránená  

a  b l ízko  srdca ,  aby  bo la  vždy  m i lovaná!  
 

 

 

ZZiimmuu  aa  ssnneehh vyniesli deti spolu s  

MMoorreennoouu    
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 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? 

G A R A J  M i c h a l   
  

1. Do volieb som vstupoval s ambíciami 

posunúť Cinobaňu vpred. Mne ako mladému 
človeku pri porovnávaní sa s okolitými obcami 
a mestami pripadalo, že naša obec zastala na 
jednom bode. A preto som sa chcel podieľať na 
rozhodovaní o smerovaní obce a naštartovať 
veci, ktoré tu chýbali. Po prevzatí funkcií sme 
ale zistili, že obec je vo všetkých sférach 
stratová, a preto vlastné financie na ďalšie 
rozvíjanie chýbajú. Takže sme svoje plány 
museli zmeniť a začať hľadať príjmy do 
pokladne a naopak zmenšovať nezmyselné 
výdaje. Veľa z týchto vecí sa nám aj podarilo, 
a preto hodnotím naše dvojročné pôsobenie 
kladne. 
  

2. Kontakty so svojimi voličmi udržiavam 

osobnými stretnutiami v obci. Snažím sa ich 
vypočuť a snažím sa im vysvetliť aj naše 
rozhodnutia, ktorým dobre nerozumejú alebo ich 
odsudzujú. 
 

3. Áno, je pravda, že to bola najdiskutovanejšia 

téma počas dvoch rokov nášho pôsobenia. Tu 
sa ukázalo, kde naša obec „zaspala“ a že na 
takýto projekt nebola vôbec pripravená. Bolo 
dobré, že sme peniaze z eurofondov získali, 
lenže spoľahnúť sa len na nejakého projektanta 
a vôbec s ním projekt nekonzultovať, to sa pri 
takejto investícii nevypláca. Pri preberaní 
funkcií sme vedeli, že preberáme aj tento 
projekt. V našich plánoch bolo si ho celý znovu 
preštudovať a zmeniť, čo sa dá, lenže to sme 
ešte nevedeli, že projekt a zmluva o začatí prác 
bola podpísaná tesne pred naším nástupom. 
Potom sme sa už mohli viac menej len prizerať 
a s hrôzou zisťovať, ako boli a neboli všetky 
veci dohodnuté. Zo skromných plánov, ktoré 
nám predložili, sme dokonca vôbec nevyčítali, 
že sa bude opravovať aj horná ulica od 
cintorína. Celé informácie, ktoré sme dostali, 
boli ani nie skreslené, ale dokonca nepravdivé, 
či už informácie o priebehu financovania, kanali- 
 
 
   

zácie a aj samotného projektu, pri ktorom sa 
zistilo, že vôbec neriešil veľa detailov, ktoré sme 
potom museli vyriešiť a zaplatiť z obecného 
rozpočtu, nad plánované výdaje projektu. Po 
všetkých skutočnostiach a rokovaniach sme 
stáli pred otázkou, či v projekte pokračovať 
alebo ho celý zrušiť aj za cenu penalizácie. 
Nakoniec sme sa rozhodli v ňom pokračovať 
a napriek všetkým ťažkostiam máme stred obce 
zrevitalizovaný, čo by sa z vlastných peňazí 
obce len ťažko niekedy podarilo.  
 

4. Plány a predsavzatia? Áno, mám a myslím, 

že všetci máme rovnaké. Všetky väčšie 
a menšie projekty, ktoré posunú Cinobaňu 
vpred. Či už dotiahnutie likvidácie odpadových 
vôd na území celej obce, tak aby mali všetci 
rovnaké možnosti zneškodňovania odpadových 
vôd a nemali dôvod vypúšťať všetko do potoka. 
Ďalej stále hľadanie možností rekonštrukcie 
budovy materskej škôlky, ktorá sa nezaradila do 
projektu spolu so ZŠ, a popri tom to potrebovala 
oveľa viac. Ale aj ďalšie menšie projekty, ktoré 
sú finančne menej náročné. V našej obci sa 
treba venovať mnohým veciam a problémom, 
ktoré zostávali dlho nepovšimnuté. Len všetko 
je to v tejto dobe o finančných prostriedkoch, 
ktoré sa zháňajú veľmi ťažko. Ak by sa ale do 
riešenia problémov zapájalo viac aktívnych ľudí, 
tak by sa nám určite v našej obci žilo o niečo 
lepšie. 
 

K O R I M  P a v o l  
 

1. Volebný program, s ktorým som šiel do 

volieb, som musel po nástupe do funkcie 
poslanca zmeniť, pretože prednosť dostali 
akcie, ktoré už boli rozbehnuté (dokončenie 
rekonštrukcie školy) alebo finančne 
zabezpečené (revitalizácia centra obce). 
Problém bol aj s materskou školou (vlastná 
kotolňa).  
 

2. V prvom roku som navštívil väčšinu 

domácností vo svojom obvode, kde som sa 
predstavil ako ich poslanec. 
 

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 .   
 

Povedal som im, že ak budú mať nejaké 
problémy, aby sa obrátili na mňa. V lete ma 
môžete pravidelne vidieť vo volebnom obvode, 
pretože tadiaľ vedie cesta do mojej záhradky. 
V zime pomenej. Paradoxom je, že ma viac 
oslovujú občania, ktorí nepatria do môjho 
volebného obvodu. 
 

3. Revitalizácia stredu obce, to je kapitola sama 

o sebe. Vhupli sme do nej, ako sa hovorí, 
rovnými nohami. Projekt bol schválený, 
financovanie schválené, dohody podpísané. My 
sme do projektu zasahovať nemohli. Mali sme 
na výber – nerealizovať túto akciu (nemali by 
sme nič a museli by sme zaplatiť pokutu) alebo 
v tom pokračovať a budeme mať nové 
námestie. Aj keď sme mali každý poslanec 
niekoľko pripomienok. Ako sme sa rozhodli 
vidieť. Ak porovnáte námestie pred a po 
rekonštrukcii, sami si utvoríte názor. Koľko ľudí, 
toľko chutí. Nejde ani tak o to, ako vyzerá, ale 
ako sa bude využívať. O to sa však musí 
postarať nielen vedenie obce, ale aj samotní 
občania.  
 

4. Prioritou môjho volebného programu bola 

mládež a šport. Aké kultúrne alebo športové 
vyžitie majú mladí ľudia v našej obci? Majú sa 
kde stretávať? A tu je pes zakopaný! Iniciatíva 
by mala vychádzať od nich. Oni by mali prísť za 
vedením obce s požiadavkami, čo by chceli 
robiť. Obec by im mohla pomôcť. Ale ak im to 
vyhovuje tak, ak je to teraz, tak môžeme robiť 
čo chceme, všetko minie svoj účel. Verím, že 
v spolupráci mladých a skôr narodených bude 
život v našej obci lepší a krajší.    
 

Ďakujem za odpovede 
 

Pripravila Silvia Očovanová 
  

 

V závere nášho seriálu, vo vydaní 
Cinobanského občasníka č. IX/3 dostanú 
priestor poslední traja, ešte neoslovení poslanci 
obecného zastupiteľstva   Hadbavná Zuzana, 
Káka Milan a Kiapeš Dušan. 

Nasledujúce čís lo  Cinobanského občasníka  

vy jde  na  pre lome m es iacov  m á j  a  j ú n  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 ier ka  č í s la  IX/3  je  do   1 5 . m á j a  2 0 1 3  

Termíny vývozu komunálneho 
odpadu a zberu plastov: 

 

Komunálny odpad: 15.4.2013 
(pondelok), 29.4.2013 (pondelok), 
14.5.2013 (utorok), 27.5.2013 
(pondelok), 10.6.2013 (pondelok), 
24.6.2013 (pondelok) 
 

Plasty: 16.4.2013 (utorok), 28.5.2013 
(utorok), 25.6.2013 (utorok) 

P o z o r ,  z m e n a  z n a č e n i a !  

Upozorňujeme vodičov na zmenu dopravného značenia na ulici medzi obecným 
úradom a poštou. Ulica bude prejazdná iba v jednom smere od Lučenca na 
sídlisko. V smere jazdy bude slúžiť aj ako parkovisko. Z opačnej strany bude 
zákaz vjazdu s výnimkou autobusovej dopravy. Dopravné značenie bude platiť 
od začiatku mája 2013. Občania budú upozornení aj cestou MR a na vývesných 
tabuliach.    
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Od 1. apríla 2013 sa v našej obci realizuje projekt terénnej 

sociálnej práce. Obec Cinobaňa získala na tento projekt financie 
v rámci  Operačného programu -  Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
spolufinancovaným Európskym sociálnym fondom, nenávratný finančný 
príspevok do výšky 40 531,75 EUR. Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje 
financovania projektu vo výške 5 % (2 133,25 EUR). 
Dĺžka trvania projektu: 1. apríl 2013 – 31. marec 2015 
Personálne zabezpečenie:  

Projekt vytvára dve pracovné miesta. Vo výberovom konaní, 
ktoré sa uskutočnilo 6.marca 2013, boli úspešní a vybratí do 
nasledovných funkcií: terénny sociálny pracovník – Bc. Peter Katona, 
asistent terénneho sociálneho pracovníka Jozef Demjan 
Ich pomoc bude spočívať v riešení problémov všetkých občanov, 

hlavne sociálne znevýhodneným, napr. rómski spoluobčania, občania  

zdravotne ťažko postihnutí, dôchodcovia, deti zo sociálne 

znevýhodnených rodín a pod., pomáhať budú pri vyhľadávaní voľných 

pracovných miest, pri písaní žiadostí a životopisov, poradia 

s doručenými rozhodnutiami z úradov, pomôžu vyplniť úradné  

 
 

doklady a iné tlačivá, poradia pri riešení rôznych nedoplatkov alebo pri 
vybavení splátkových kalendárov, pri exekučných konaniach, budú 
nápomocní pri objednávaní sa na rôzne zdravotné vyšetrenia, môžu 
svojich klientov sprevádzať pri vybavovaní na úradoch alebo 
zdravotných vyšetreniach. 
Kancelária terénnych soc. pracovníkov sa nachádza v budove 
obecného úradu (v bývalom kaderníctve). Pre verejnosť bude otvorená 
v pracovných dňoch v čase od. 7.30 do 15.30 hod. Svojich klientov 
však budú navštevovať aj u nich doma, práca v teréne bude 
vykonávaná podľa potreby a so súhlasom klientov.   
Viac informácií na obecnom úrade a na  www.cinob ana .sk     

Uplatnenie oslobodenia  od koncesionárskych poplatkov  RTVS majú  nárok: 
1. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ( ŤZP) alebo platiteľ  
elektrickej   energie ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt. 
Nárok na oslobodenie od koncesionárskych poplatkov preukážu kópiou preukazu 
ŤZP (prefotená z oboch strán) alebo rozhodnutím o uznaní ŤZP z ÚPSVaR. Ďalej 
pri zdokladovaní uvedú meno odberateľa elektriny, rodné číslo (ak nie je 
uvedené v preukaze ŤZP), evidenčné číslo SIPO  alebo variabilný symbol. 
Odberné miesta elektriny občana s ťažkým zdravotným postihnutím sú všetky 
oslobodené. V prípade inej adresy odberu elektriny, ako je uvedené trvalé bydlisko 
na preukaze občana s ŤZP, preukazuje oslobodenie od platenia dokladom od 
dodávateľa elektriny s údajmi odberateľa elektriny a adresy odberného miesta 
elektriny. 
2.  Odberateľ elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach platí 
úhradu len za jedno odberné miesto. Úhradu teda neplatí odberateľ elektriny za 
ďalšie odberné miesto , ak platí úhradu za jedno odberné miesto.  
Nárok preukazuje evidenčným číslom SIPO alebo variabilným symbolom, pod 
ktorým platí úhradu za jedno odberné miesto elektriny a doloží doklady od 
dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta elektriny s uvedením mena 
odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny (zmluva alebo faktúra s 
uvedenými údajmi). 
 
Uplatnenie zľavy (polovičná úhrada 2,32 Eur) od koncesionárskych poplatkov  
RTVS majú  nárok: 
1. Poberatelia dôchodkových dávok  ( starobní, invalidní dôchodcovia) a  
dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, majú nárok na uplatnenie zľavy 
z koncesionárskeho poplatku a to o polovicu.   
Nárok preukážu kópiou  rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným 
prehlásením  o tom , že dôchodca nemá príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v 
domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti. Ďalej pri 
zdokladovaní uvedú meno odberateľa elektriny, rodné číslo, evidenčné číslo SIPO  
alebo variabilný symbol. 
2. Poberatelia dávky v hmotnej núdzi alebo  spoločne posudzované osoby, majú 
nárok na uplatnenie polovičnej úhrady.  Nárok preukážu  potvrdením ÚPSVaR, 
ktoré bude obsahovať odkedy poberáte dávku v hmotnej núdzi a že poberanie 
dávky naďalej trvá. Ďalej pri zdokladovaní uvedú meno odberateľa elektriny, rodné 
číslo, evidenčné číslo SIPO  alebo variabilný symbol. 
Pri ukončení odberu elektriny platiteľ odhlásenie z evidencie platiteľov úhrady 
preukáže dokladom od dodávateľa elektriny o ukončení odberu elektriny, ktorý 
obsahuje meno odberateľa elektriny a adresu odberného miesta. 
UPOZORNENIE: Doklady predložené pracovníkom pôšt v minulosti, teda do 
31.12.2012 alebo formuláre (prihláška, zmena a odhláška) overené pracovníkmi 
pôšt a zaslané do 31.12.2012 do RTVS, s.r.o., v zmysle zákona 340/2012 Z.z. nie 
je preukázanie nároku vyberateľovi. To znamená, že je potrebné do 30.6.2013 
preukázať nárok vyberateľovi úhrady kópiami dokladov. 
Zdokladovanie zasielajte doporučene na adresu: RTVS, Mlynská dolina 845 45 
Bratislava a pre zefektívnenie komunikácie aj v elektronickej podobe na emailovú 
adresu uhrady@rtvs.sk 
Podrobnosti nájdete na stránke www.uhrady.rtvs.sk, alebo na telefónnom čísle 
18288  ktoré je k  dispozícii  7 dni v týždni od 8.00 do 20.00 hod.  

Bc. Peter Katona  

 

Vážení občania. Od 1.apríla 2013 nastala na obecnom úrade 
zmena organizácie práce:  
 

OSVEDČOVANIE  LISTÍN  A PODPISOV,  VYDÁVANIE RYBÁRSKYCH 
LÍSTKOV           vykonáva P U P A L O V Á  A n n a  

VEDENIE MATRIKY vykonáva S P O D N I A K O V Á  E r i k a  
VYBERANIE  POPLATKOV  vykonáva O Č O V A N O V Á  S i l v i a  

 
Opýtali sme sa starostu obce Jozefa Melichera: Koľko peňazí „vytiahla“ 
 zimná údržba z obecnej pokladne? 
 

Tento rok nás zima poriadne potrápila. Po spočítaní nákladov na zimnú 
údržbu sme zaplatili z obecnej pokladne viac ako 3500,00 EUR. Je to 
značná suma, ktorú by sme mohli investovať aj inak, ale nič sa nedá 
robiť. Preto touto cestou ďakujem všetkým občanom, ktorí nám svojím 
zodpovedným prístupom pomáhali a sami, bez vyzvania, odpratávali 
sneh z chodníkov pred svojimi nehnuteľnosťami.      

 

KANALIZÁCIA NIE JE ODPADKOVÝ KÔŠ! 
 

Častokrát si občania neuvedomujú, že do umývadiel, kuchynských výleviek a 
splachovacích WC vylievajú a vysýpajú kadečo, čo tam nepatrí. 
Z domácností je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len 
splaškové vody zo sociálnych zariadení a drezov. Rozhodne by sa 
obyvatelia nemali zbavovať komunálneho odpadu z domácnosti tak, že ho 
splachujú cez WC do kanalizácie. Zvlášť by nemali splachovať potraviny. 
Chovajú si tým vo svojich kanalizačných prípojkách hlodavcov (potkany), 
ktoré sa potom zdržujú v blízkosti domov. 
Do verejnej kanalizácie sa takisto nesmú vypúšťať odpadové vody, ktoré by 
mohli obsahovať látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť prevádzky stokovej 
siete a ani látky spôsobujúce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku 
infekcie, rádioaktivity, umelé hnojivá, ropné materiály a tuky, predmety z 
dreva, drôty, plechy, stavebný odpad, plastové a gumové produkty, textilné 
produkty (napr. dámske pančuchy) a iné tkaniny, lieky, odpady zo záhrad, 
hygienické potreby (napr. dámske hygienické potreby), zvieracie fekálie, 
cigaretové ohorky a pod. Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový a kuchynský 
olej a farby sú vo vode takmer nerozpustné, usadzujú sa na obvode 
kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Ani zbytky jedla, ako omáčky, 
cestoviny, polievky nevylievajte do kanalizácie! Zabaľte ich a vyhoďte do 
smetného koša alebo ich použite ako potravu pre zvieratá. Niektorí ľudia 
vhadzujú a vlievajú do WC aj lieky, injekčné striekačky, sirupy, roztoky a 
podobne alebo ich vysýpajú do tuhého komunálneho odpadu. Lieky sa 
nesmú likvidovať odpadovou vodou a ani nijako ináč! Odneste ich do lekární 

alebo nemocníc, kde sú na to určené špeciálne zberné nádoby. 

mailto:uhrady@rtvs.sk
http://www.uhrady.rtvs.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  

 

Tretí ročník Cinobanského plesu sa 
konal koncom januára. Organizovalo ho 
Občianske združenie Cinobančan v spolupráci 
s Obcou. Výborná nálada, na ktorej najväčšiu 
zásluhu mala hudobná skupina Experience 
z Hnúšte, trvala do skorých ranných hodín. 
Potešili aj výhry v bohatej tombole, ktorej 
najzaujímavejšou cenou bol LCD televízor. 
Výborné jedlo, skvelá spoločnosť, čo dodať? 
Tešíme sa o rok!   

Ani nie o týždeň neskôr sa zabávali 
aj členovia Miestneho spolku Slov. červeného 
kríža na tradičnom fašiangovom posedení. 
Harmonika, gitara, fašiangové špeciality 
a niečo ostrejšie na zahriatie. Členovia spolku, 
zväčša dôchodcovia, sa v kultúrnom dome 
zabavili do večerných hodín. Členky výboru 
nezaháľali celú zimu a okrem fašiangov 
zorganizovali aj Kluby dôchodcov. Raz v týždni 
sa stretávali v KD Cinobaňa, venovali sa 
ručným prácam a učili sa pripravovať rôzne 
jedlá zdravej kuchyne.  

28. januára sme si spoločne na 
námestí obce pri pomníku pripomenuli udalosti 
spred 68. rokov, kedy bola naša obec 
oslobodená v II. svetovej vojne. Potrebu mieru, 
zachovávania tradícií, nutnosť nezabúdať 
a pripomínať si dôležité medzníky našej 
histórie, čerpať z nich, a zároveň sa poučiť 
pripomenul vo svojom príhovore starosta obce 
Jozef Melicher. Prítomným sa prihovorila aj 
predsedkyňa Miestnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
Ing. Mária Švikruhová. Jej príhovor sa niesol 
v duchu spomínania na konkrétne situácie, 
udalosti počas oslobodzovania našej obce, na 
občanov, ktorí sa zapojili alebo akoukoľvek 
mierou pomáhali v tej neľahkej dobe.  

 

Tohtoročná zima za posledných vyše dvadsať rokov vari najviac pokúšala našu trpezlivosť 
a vytrvalosť. Nie sme zvyknutí. Štyri mesiace v „zajatí“ snehu. Nebolo týždňa, kedy by zasa 
nepadali (vločky)! Obchodníci s náradím si mädlili ruky, lyžiari užívali kvalitný povrch na 
zjazdovkách a my, ostatní, sme si s primeraným výrazom na tvári k stále sa opakujúcej situácii 
za oknom, obliekali teplé oblečenie a neúnavne odpratávali a odpratávali už tisíckrát odpratané! 
K tomu ešte hromženie a nadávky vodičov a obraz tohtoročnej zimy by bol asi úplný. Ostane 
v pamäti. Našťastie však musíme konštatovať, že pohromy a kalamity, ktoré sme so zatajeným 
dychom sledovali v televíznych správach, Cinobaňu obchádzali. Život v nej aj napriek sťaženým 
podmienkam nezastal. Aj počas zimy sme si užili rôznorodé podujatia, na ktorých prehľad vás 
teraz pozývam.  

Tohto-
ročný  
ples 
otvorila 
tanečná 
dvojica 
Dominik 
Kubaník 
a Mina 
Azizi 
z tanečnej 
školy 
Dance 
Attack 
z Lučenca.    

Krátkym kultúrnym programom prispeli 
k slávnostnej atmosfére aj žiaci Základnej školy 
v Cinobani pod vedením svojich pedagógov. 
Po ukončení oficiálnej časti na námestí obce 
pozval starosta prítomných na malé 
občerstvenie a teplý čaj na obecný úrad.   

Najmladšia  
účastníčka  
v akcii    
  

Foto: Zuzana Očovanová    
   

Foto: Marian Kuric 

Foto: Marian Kuric, OZ Cinobančan 

Kto má rád zimné športy, nemal by 
opomenúť každoročné športové podujatie 
Cinobanská lyža, ktoré organizuje Občianske 
združenie Cinobančan v lyžiarskom stredisku 
Línia v Kokave nad Rimavicou. Tento rok sa 
konalo 23. februára. Zrána účastníkov prevetral 
svieži vietor, na poludnie sa zas rozsnežilo. 
Nálade a chuti zabojovať na svahu to však 
neubralo! O titul víťazov celkovo súťažilo 28 
lyžiarov. Od malých škôlkarov (Terezka 
Hédlová a Radko Činčura, obaja štvorroční) až 
po starých rodičov. Zvíťazili najlepší.     

 

Foto: archív obce  

Celá akcia sa skončila "výbornou" zábavou v 
bufete pri svahu v popoludňajších hodinách. Z 
akcie sa všetci vrátili zdraví a vysmiati do 
Cinobane.  
OZ Cinobančan ďakuje všetkým za účasť, 
hlavnému usporiadateľovi Julovi Palíkovi a 
organizátorom za pomoc, Michalovi Markovi za 
vytvorenie vynikajúcej atmosféry, Igorovi 
Suriakovi a Jožkovi Sujovi za technickú pomoc, 
Vladovi Dubravcovi za organizáciu súťaže a 
moderovanie. 

 

Medzinárodný deň žien si na 
spoločnom posedení pripomenuli členovia 
Základnej organizácie Slov. zväzu zdravotne 
postihnutých. „Svoje“ ženy na stretnutí 
obdarovali kvietkami.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možno by sa niekto čudoval, ale 
šach je šport! A veľmi vážny. Mnoho sa pri 
partii fyzicky nenamáhate, ale zapotíte sa 
a poriadne prevetráte mozgové závity! Aj tento 
rok (16. marca) sa milovníci tohto tichého 
športu stretli v miestnej knižnici na turnaji 
Majster v šachu – Cinobaňa 2013.  Účastníkov 
turnaja bolo desať. Samí chlapi a jedna 
zástupkyňa nežného pohlavia, 12 ročná Emma 
Miklášová z Liptova. Nakoniec im dala všetkým 
„na frak“ a s prehľadom zvíťazila. Porazila aj 
dlhoročného neohrozeného favorita Ivana 
Hauera, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. 
Bronz si z turnaja odniesol Jaroslav Čudovský. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspoň v Deň učiteľov by sme si mali 
viac ako inokedy uvedomiť, aká je práca tých, 
ktorí si vybrali pre svoje životné poslanie práve 
túto profesiu, ťažká a náročná. Zvlášť 
v dnešnej premenlivej dobe. Na našich učiteľov 
nezabudol starosta obce Jozef Melicher, prijal 
a ocenil ich v obradnej sieni obecného úradu 
26.marca. Ocenenými boli: PaedDr. Erika 
Zoková, Mgr. Vladimíra Albertová, Mgr. Boris 
Jančo a Eva Horváthová. 

 

Pripravila Silvia Očovanová     

 
  
     
 

Foto: archív obce  

Foto: archív obce  
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CCrriieeppkkyy  zz  hhiissttóórriiee  

Pred časom sa mi dostala 
do rúk stará obecná kronika. 
Pri jej rýchlom prelistovaní 
som objavil veľa 
zaujímavých informácií 
z minulosti. S pribúdajúcim 
vekom sa v človeku stále 
silnejšie rozmáha nostalgia  
a spomienky, preto skrsol  
v mojej hlave nápad, aby  

sme sa o tieto udalosti podelili so spoluobčanmi 
formou pravidelných článkov v Cinobanskom 
občasníku. Verím, že sa táto novinka stretne 
s kladným ohlasom. 

Dnes uverejňujeme úvodnú pasáž 
z kroniky, ktorá popisuje najstaršiu históriu obce 
a údaje boli čerpané z ešte staršej cirkevnej 
kroniky. Ešte podotknem, že kvôli autenticite sa 
vždy pôjde o doslovný opis aj s pravopisom, aký 
sa používal v tej dobe. Prajem príjemné čítanie. 

„V ktorom storočí a ktorého roku bola 
táto obec, Cinobaňa, založená, pretože k tomu 
potrebných listín nemám, to vypátrať a dokonale 
určiť sa nedá.Že súsedné obce Turíčky, Poltár, 
Ozdín a iné už v XIII. storočí jestvovaly, 
dôvodom toho mi je list, ktorý Ján Hlnek, pán 
z Turých a veliteľ ozdínskeho zámku písal, keď 
pod Bélom IV. r.1241 išiel so svojími poddanými 
oproti Tatárom až k šajovskému brodu. Jeho 
sestra, Kačenka, v tých časoch v Turíčkach 
bývala. Od nej až po dnes lúka, pod konopiskami 
ležiacia mena „Kačina“ nosí. Tento list bol písaný 
osobitnými slovenskými písmenami. Čítať sa 
môže u Mocsáry-ho /Diel III.str.254/. 

Z listu tohto vysvitá to, že Ján Hlnek 
vládol tymto okolím.Pretože Ethrovská rodina, 
ktorá ako zemskí páni až do roku 1845 i na 
Cinobani vládli, dôsledkujem, že v tých časoch aj 
obec, Cinobaňa, jestvovala. 

Ten priestor, ktorý cinobanský chotár 
zaujíma, pôvodne horami bol pokrytý. Len snáď 
tá čiastka chotára, ktorá sa pri turičskom mlyne 
dolu až po Mládzovo rozprestiera a ktorá i teraz 
Rovňa sa volá, nebola zalesnená.“ 

Július Jarábek 

 

ˇ̌  

 

Útržky z kroniky 

 

6 0 .  r o č n é  j u b i l e u m  

 

 Dňa 14. apríla tohto roku uplynie 60 rokov odvtedy, čo sa aktivisti pre občianske 
záležitosti (ZPOZ), vedúci predstavitelia miest a obcí, matrikárky a kultúrno-osvetoví 
pracovníci  z celého Slovenska stretli v Bratislave na ustanovujúcej konferencii Združenia 
zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike.  
 Prvým pozitívnym predpokladom v našej činnosti bolo a je, že sme druhým 
najväčším občianskym združením po ZMOS-e (Združenie miest a obcí Slovenska) 
v Slovenskej republike.  
 Druhým predpokladom v našej úspešnej práci sú ľudia. Tí, ktorí majú „srdce“, 
ktorým rozdávanie radosti a krásy a úcty človeku robí radosť. Takí ľudia zakladali Združenie 
ZPOZ Človek – človeku. Takí ľudia sme aj tu v našej obci, ktorí Zbor udržujeme, rozvíjame 
jeho činnosť nezištne.  
 Prečo sa práca v Zbore môže vnímať v širších súvislostiach v rámci miestnej 
kultúry? Pretože základné tradičné obrady ako sú: Uvítanie dieťaťa do života, Občianske 
sobáše a Rozlúčka so zosnulým spoluobčanom sú podujatia, ktorými členovia Zboru 
vyjadrujú úctu k človeku v jeho životných starostiach i radostiach.  
 

Komisia pre občianske záležitosti pri obecnom zastupiteľstve 
 

Tak sme sa dočkali. Slniečka, jari, 
snežienok. Alebo nie? Je 15.3. 2013, sedím 
v autobuse, všade okolo sneh a v Revúcej, 
kde práve som, je vyhlásený kalamitný stav, 
Popadané stromy, mesto bez elektriny 
a otázka, či sa vôbec dostanem domov. 
Rozmýšľam, ako to bude vyzerať v Cinobani. 
Sneh? Slnko? Čo bude nové?  

Milujem piatky. Vždy prídem 
a čakám na prekvapenia. Človek by neveril, 
koľko sa toho môže za 5 dní zmeniť a ako mu 
to môže chýbať. Trochu rozbitá cesta zo 
zastávky domov, ticho rozliehajúce sa 
v dedine, prerúšané spevom štangastov 
z krčmy. Verili by ste, že každý piatok je to tá 
istá pesnička?  
Ale zimný obal, ktorý robí z každého miesta 
rozprávkové kráľovstvo, už odchádza 
a začína odhaľovať škody. Zimy, ale hlavne 
ľudí. Ľudí, ktorí žijú iba pre okamih sekundy 
a zabúdajú na dôsledky. Že, ak v padajúcom 
snehu vyhodia na zem papierik, do jari 
nezhnije, zázračne nezmizne, ale počká si na 
svoju príležitosť. 
Príležitosť byť dôvodom búrlivej debaty ľudí,  

 

podľa ktorých je to chyba obce. Ale to, že 
platíte dane, neznamená, že môžete robiť 
neporiadok a obec sa o to automaticky 
postará, ako si mnohí myslia.  Je kopec iných 
možností, ktorými by mohli svoj pracovný čas 
vypĺňať pracovníci VPP, ale vy im nedávate 
na výber. Ak je totiž obec plná odpadkov, 
podotýkam vašich odpadkov, ktoré tam 
odhodil niekto z občanov obce, pracovníci 
VPP musia udržiavať obec čistú.  

Kým ide len o papieriky, človek 
síce pokrúti hlavou, ale aspoň podvedome 
chápe. Ale čo odpadky po zvieracích 
miláčikoch? To, čo v zime sneh starostlivo 
zakryl,  teraz zákerne číha na každom kroku. 
A nie vždy je to príjemné stretnutie. 
A problém? Koše na psie exkrementy sa 
v obci nachádzajú, zákon hovorí jasne. 2 
minúty času v zime by ušetrili desiatky minút 
čistenia topánok a hromženia ľudí.  

Myslite na to nabudúce, keď si 
budete myslieť, že sneh zakryje vaše stopy. 
A urobíme si krásnu jar, krásne piatky a jasnú 
odpoveď na moju otázku v piatok v autobuse. 
Ako to vyzerá v Cinobani? Čisto.  

Simona Albertová  

 

PPOOHHĽĽAADD  DDOO  VVLLAASSTTNNÉÉHHOO  SSVVEEDDOOMMIIAA  

Základnou bunkou spoločnosti je 
rodina. Ak chce prežiť, musí dodržiavať 
základné ekonomické princípy, t.j. výdavky 
musia byť nižšie alebo rovné príjmom. Ak sú 
príjmy nižšie, treba šetriť a odmietnuť si veci, 
ktoré bezprostredne nepotrebujeme. Toto isté 
by malo platiť aj na vyšších úrovniach - obciach, 
samosprávnych krajoch či štátoch ako celku. 
Ešte mám v živej pamäti, že komunisti 
odovzdali „demokratom“ republiku s nulovým 
zahraničným zadĺžením. Ako to vyzerá dnes, 
radšej nekomentujem. A aké sú dôsledky? 
Obce musia znižovať rozpočty na tento rok 
o 15%. A aj znížia. Na úkor potrebných služieb  
 

či investícií.  
V rozhovore s predsedom finančnej komisie pri 
našom obecnom zastupiteľstve ma zaskočilo 
jedno číslo. Bola to suma, ktorá je určená pre 
športový klub. Nielen tým, že je neúmerne 
vysoká, ale predovšetkým tým, že vôbec nebola 
pre tento rok znížená! A už sa mi dostalo aj veľa 
kritických pripomienok k tejto sume. Je mi jasné, 
že šport patrí k spoločenskému životu tak ako aj 
kultúra, spoločenské akcie, či investície. Viem, 
teraz vyvolám vlnu diskusií, ale musím sa 
opýtať: „Prečo neboli krátené aj výdavky na 
šport“? Prečo vlani dostali navýšenie o viac ako      
10%?  Aby   tohto   roku   povedali, že  o  to  
 

navýšenie strovia menej, a tým usporia? Kto za 
to lobuje  - tuším, ale nepoviem. Ale ako daňový 
poplatník mám právo vedieť, ako sa hospodárilo 
s týmito (aj mojimi) financiami! Ešte som nikde 
nevidel výkaz o hospodárení športového klubu, 
preto žiadam funkcionárov o jeho zverejnenie. 
A nie iba obšírne „príjmy - výdavky“, ale 
podrobnejšie členenie. Keď to dokážu urobiť 
v urbárskom spoločenstve (a to negazdujú so 
štátnymi peniazmi), tak od organizácií to 
považujem ak nie za povinnosť, tak aspoň za 
slušnosť voči tým, ktorí na ich činnosť 
prispievajú. A pre ďalšie obdobia žiadam 
obecné zastupiteľstvo aj o zohľadnenie ich 
športových úspechov pri určovaní výšky 
príspevku. 
 

Julo Jarábek 
 

RROOVVNNAAKKÝÝ  MMEETTEERR  PPRREE  VVŠŠEETTKKÝÝCCHH??  
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Halič, 
22.4.2010  

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  

 

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

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV 
 

Z literárnej tvorby našich žiakov 
Kniha 
Myšlienky a pocity na každej strane 
z ľudskej mysle je do nej dané. 
Tých strán je niekedy mnoho, 
bo človek cíti veľa toho. 
 

Je to jeden veľký mozog, 
Obsah,  aký má len prorok. 
Je náš jedinečný učiteľ, 
dáva priestor pre fantáziu i myseľ. 
 

Toto všetko nájdeš v knihe, 
kde čas sa zaznamenáva ako v kryhe. 
Nech vaše dlane hladia strany, 
lebo je tam život opísaný. 

             Lucia Pufflerová, 9.B 
 

29.1. – obvodné kolo v stolnom tenise v  
Kalinove, žiaci II. st. – 4. miesto 
 

18.2. – školské kolo v prednese rozprávky 
Rozprávkové vretienko 
VÝSLEDKY: 
I. kategória ( I. stupeň) 
1. miesto   neudelené, 2. miesto   Dominika 
Gondeková, 4.roč., 3. miesto   Ema 
Gajdošová, 4.roč. 
II. kategória ( II. stupeň) 
1.miesto   Karolína Albertová, 7.roč., 2.miesto   
Mária Horváthová, 9.A, 3.miesto   Karin 
Púpalová, 9.A 
Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach 
postúpili na obvodné kolo do Poltára 6.3. 
2013, kde sa D. Gondeková a M. Horváthová  
umiestnili na 3. mieste a K. Albertová 
obsadila 2. miesto a postúpila na krajské 
kolo. 
 

25.2. – volejbalový turnaj školských 
pracovníkov v Málinci – 1. miesto 
 

7.3.- regionálne kolo vo vybíjanej ml. žiačok 
v Poltári – 4. miesto 
 

11.3. – školské kolo v prednese poézie a 
prózy Hviezdoslavov Kubín 
 

VÝSLEDKY: 
I. kategória ( 2. – 4.roč.)  
POÉZIA: 1. miesto   Liana Spišiaková, 2.roč. 
2. miesto   Sára Falťanová, 2.roč.,3. miesto   
Rastislav Fodor, 3.roč. 
PRÓZA: 1. miesto   František Gajdoš, 2.roč. 
2. miesto   Dominika Gondeková, 4.roč., 3. 
miesto   Lea Motošková, 4.roč. 
II. kategória  ( 5.- 7.roč.) 
POÉZIA: 1.miesto   Matej Fodor, 7.roč., 
2.miesto   neudelené, 3.miesto   Michal 
Urbančok, 6.roč.  
PRÓZA: 1.miesto   Karolína Albertová, 7.roč. 
2.miesto   neudelené, 3.miesto   Simona 
Kúdeľová, 6.roč. 
III. kategória ( 8.-9.roč.) 
POÉZIA: 1.miesto   Mária Horváthová, 9.A 
2.miesto a    3.miesto   neudelené 
Žiaci umiestnení na prvých miestach 
postupujú na obvodné kolo do Poltára. 
14.3. – obvodné kolo žiakov vo volejbale 
v Málinci – 3. miesto 
 

POĎAKOVANIE: Žiaci školy ďakujú PharmDr. Eve Talánovej za sponzorský finančný dar na zakúpenie cien do súťaží, ktoré vyhlásila naša škola: 
- Môj obľúbený hrdina ( opis) – súťaž vo vlastnej tvorbe, - Short story 2013, - Kurze geshichte 2013, - Krásy Slovenska – vedomostná súťaž 

 

D Ý C H L A  N A  N Á S  H I S T Ó R I A  
 

hajdúchov. Videli a počuli výstrel z muškety, či ako sa rozloží oheň bez použitia zápaliek. V tento 
deň neúnavne snežilo, ale chlapci v historických kostýmoch 
deťom trpezlivo vysvetľovali, z čoho sa skladá mušketa, predviedli im súboj s kordmi, odpovedali 
na ich zvedavé otázky. 

Druhý workshop, v triedach, bol tvorivý. Žiaci sa dozvedeli, z akých materiálov nosili 
oblečenie ľudia v tomto období, čo si obliekali markytánky, ženy, ktoré sa starali o vojakov, ako 
vyzeralo v tom čase spodné prádlo, ako sa správne drží kord a pod. Prezreli si výrobky z kože – 
taštice, návesníky a pošvy na kordy, opasky. Potom sa rozdelili. Chlapci pracovali s kožou,  
 

Viete, kto je 
mušketier? Ako je vyzbrojený 
a čo má oblečené? Čo je to 
mušketa?  
Na tieto, ale aj mnohé iné otázky 
zo života v prvej polovice 17. 
storočia mohli naši žiaci dostať 
odpoveď 22. februára 2013, 
kedy nás navštívila historická 
skupina Defensores z Fiľakova. 
Pripravili pre nás dva veľmi 
zaujímavé workshopy. 
Prvý, ktorý prebiehal vonku, 
žiakom priblížil oblečenie, výstroj 
a život mušketierov a uhorských  

vyrábali mešec a dievčatá šili ľanové voňavé 
vrecúška. 
Zážitkové učenie má prinášať deťom trvalejšie 
vedomosti. Vďaka nadšencom pre históriu, ktorí 
navštívili našu školu, budú naši žiaci už určite 
vedieť viac o živote v 17. storočí, napríklad aj to, 
že nemať na hlave pokrývku hlavy bolo 
nemravné, alebo že apoštolov, zásobníkov na 
pušný prach,  bolo dvanásť, či najdostupnejšie 
látky na oblečenie boli ľan a vlna.                                                    

Mgr. Vladimíra Albertová 

 
10 žiakov 7. – 9. roč. našej ZŠ s vyučujúcou PaedDr. Katarínou Lenhartovou sa dňa 

19. februára 2013 zúčastnilo na tanečnom predstavení v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Známa 
téma  Carmen  rozpráva o španielskom seržantovi, ktorý podľahol zvodom krásnej Cigánky 
Carmen, a napokon sa stal jej vrahom. Režisérka Dana Dinková hovorí : „ Náš príbeh pretavujem 
predovšetkým do tanca, no obohatila som ho o spev a hovorený monológ.“ Hudobnú zložku 
perfektne predviedla FLAMENCO KAPELA LOS REMEDIOS. Skupina v roku 2005 
spoluúčinkovala na koncerte svetoznámej skupiny Gipsy Kings v Bratislave. Plní hudby,  tanca 
a príbehu o láske sme sa premiestnili do Bethlenovho domu, kde sme si prezreli výstavu 
fotografií 100x France. Mali sme sa možnosť „ premiestniť v čase“ do Paríža, do obdobia konca 
19. storočia. Čas neúprosne letel a museli sme sa ponáhľať na spoj do Lučenca a následne do 
Cinobane. Cestou sme si deň naplnený umeleckými zážitkami premietali v spomienkach.  

Katarína Lenhartová 
 

Čas fašiangov je časom plným zábavy  a 
veselosti. Aj naša materská škola žila 
karnevalom. Princezné, lienky, kovboji či 
iné postavičky z rozprávok sa predstavili v 
plnej paráde. Nechýbala, samozrejme, 
dobrá nálada, súťaže, ale hlavne spokojný 
úsmev našich detičiek. Deti si svojpomocne 
pripravili aj občerstvenie, upiekli sladkú 
maškrtu. Tešíme sa na karneval opäť o rok. 

 

Zuzana Hadbavná  
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M  

Vážený pán Jarábek, 
v úvode môjho otvoreného listu 

obraciam sa na Vás v nádeji a viere, že 
oslovujem toho pravého človeka, váženého 
občana obce, významného funkcionára 
organizovanej turistiky, člena redakcie nášho 
Cinobanského občasníka, človeka kritického 
a nekompromisného, ktorý sa aktívne 
zúčastňuje na riešení problémov v našej obci. 
Prosím, pomôžte mi! 

Už niekoľko rokov doslova 
„bojujem“ o obnovenie výhľadu zo 
Striebornej, konkrétne z vrcholu hory. Ide 
o výrub približne 25 až 30 stromov. A to je 
podľa našich majiteľov lesov - „urbárnikov“ 
úloha doslova nesplniteľná. V súčasnosti už 
naša obec organizuje hromadné výstupy na 
vrchol Striebornej (hviezdicový februárový 
výstup) s účasťou organizovaných turistov 
z okolitých okresov a miestny turistický 
pochod „Cinobanský bludár“ spojený 
s výstupom na vrchol Striebornej, ktorého ste 
zakladateľom aj organizátorom.  

Záujem o výstupy je z roka na rok 
väčší, sú to už stovky účastníkov na 
organizovaných akciách a ďalšie stovky na 
neorganizovaných, prichádzajúcich na 
Striebornú v priebehu celého roka. A práve 
tento nevšedný záujem mal by nás zaväzovať 
a vyburcovať k tomu, urobiť všetko pre 
dosiahnutie cieľa – otvoriť oči našej 
Striebornej.  

Vážený pán Jarábek. Chcem Vás 
oboznámiť s niektorými skutočnosťami 
z môjho života. Som rodák z Lovinobane. 
Pred 64-rokmi (v roku 1948) ako 14-ročný 
chlapčisko, vystúpil som prvýkrát na vrchol 
Striebornej, zlákali ma kamaráti, že budem 
mať krásny zážitok a mali, veru, pravdu. 
 
 

Bol nádherný slnečný deň začínajúcej jesene, 
vo výseči môjho zorného poľa, vľavo na 
východnej strane výseče, ponáhľal sa banský 
potok do náruče horného Ipľa a vpravo zase 
silnejší tok krivánskeho potoka roztáčal 
koleso podrečanského vodného mlyna. A hľa, 
podrečanský panský kaštieľ na Hrbku vidím 
z vtáčej perspektívy. Napravo od Tomášoviec 
trblieta sa strecha Haličského zámku, 
v jesennom opare vzduchu tuším kontúry 
panského sídla nad Opatovou. A to už je 
lučenecko! Nuž, bolo čo obdivovať. Zo 
zasnenia prebudili ma výkriky kamarátov, 
dvaja či traja, tí najodvážnejší, šplhali sa 
k vrcholu drevenej rozhľadne, starenke  to už, 
a šplhanie po jej spráchnivenej kostre bolo 
prísne zakázané. V priebehu niekoľkých 
nasledujúcich rokov sa úplne rozsypala. 
Rozhľadňa zmizla bez stopy, ale mladý lesný 
porast v priebehu rokov jedného priemerného 
ľudského života vyrástol v statné jedince 
bukov a dubov s rozložitými korunami, ktoré 
úplne zastreli hustou spleťou svojich konárov 
prenádherný výhľad z vrcholu Striebornej do 
krajiny rozprestierajúcej sa na východ 
a juhovýchod od tejto slávnej, a ešte do 
dnešných dní nedostatočne preskúmanej 
a tajuplnej hory.  

Pán Jarábek, aj keď ste už 
v rokoch, ste nabitý životnou energiou, máte 
životné skúsenosti, organizačný talent 
a ďalšie už spomenuté osobnostné prednosti, 
prosím  a žiadam vás, pomôžte v tomto 
neľahkom boji za realizovanie ušľachtilého 
celospoločenského cieľa – odhrnutie opony 
z očí našej hory! 

Ďakujem vopred Vám a všetkým 
spoluúčastníkom, ktorí sa ku nám pripoja.  
 

Váš Michal Šarkan st.      
 
 
 

B U Ď T E  O P A T R N Í !  

 

Nikdy by som si nebol ani pomyslel, 
že ešte aj na chodbe pred dverami lekárov, na 
lavičke v Lučenci sa nájde taký odvážny zlodej 
a pokúsi sa okradnúť čakajúcu chorú pani. 

Bol som na kontrole u odborného 
lekára. Ako obyčajne, aj vtedy sme čakali pred 
dverami na lavičke na zavolanie sestričky podľa 
poradia. Na protiľahlej strane, asi dva metre 
ďalej, mala ordináciu ženská lekárka. Aj tam 
čakali pacientky na lavičkách, ale aj pred 
dverami. Všetkých nás nebolo mnoho. Občas 
prišli noví a vybavení odchádzali. Prišli aj dve 
slečny, ktoré sa pridali do hlúčiku pred dverami. 
Nikto ešte nič netušil, čo sa udeje. Po chvíľke 
tá, trochu staršia, vyfintená,  si sadla na lavičku 
do malej medzery vedľa staršej pani . Druhá 
pani, ktorá už bola na rade, si všimla, ako 
vyfintená slečna poza chrbát staršej pani siaha 
do tašky a snaží sa niečo z nej vybrať. Vtom sa 
otvorili dvere  ordinácie a pacientky ihneď 
informovali lekárku, čo videli. Tá ihneď zasiahla 
veľmi prísne a energicky sa ich opýtala ku 
ktorému lekárovi čakajú, ostalo hrobové ticho 
a hneď sa rozbehli chodbou von z budovy.  
Niektorá z čakajúcich žien ich spoznala ako 
známe zlodejky z Lučenca. 

Verím, že po prečítaní tohto príbehu, 
budete ešte obozretnejší a opatrnejší aj na 
miestach, kde by ste to najmenej očakávali.  
 

       Čitateľ z Maše  
 

Ilustračný obrázok  

Zdroj: Internet  

12. apríl 2013 (piatok)   
- Deň narcisov - 
Dobrovoľné príspevky 
budú v tento deň  

v uliciach našej obce vyberať pre Ligu 
proti rakovine členky miestnych 
organizácii: ZO Slov. zväzu zdrav. 
postihnutých v Cinobani, MS Slov. 
červeného kríža v Katarínskej Hute 
a žiaci ZŠ s MŠ Cinobaňa so svojimi 
pedagógmi. Za vašu podporu vopred 
ď a k u j e m e !  
  

30. apríla 2013 (utorok)  – Stavanie mája 
(Obec Cinobaňa) - začiatok o 18.00 hod. na 
námestí obce, bližšie informácie cestou MR  
 

4. mája 2013 (sobota) – Cinobanský 
kotlík - súťaž vo varení guľášu (Obec 

Cinobaňa a OZ Cinobančan)  od 9.00 hod.  – 
na námestí obce. 
 
 
 

 
 
 
 

POZVÁNKY na pripravované podujatia  v C i n o b a n i  
 

PRAVIDLÁ: Do súťaže sa môžu prihlásiť 3-
členné tímy do 30. apríla e-mailom na 
ocovanova@cinobana.sk alebo v kancelárii  
kultúrneho pracovníka na Obecnom úrade 
v Cinobani. Bližšie informácie pri registrácii, 
na plagátoch a v miestnom rozhlase.  
 

7. mája 2013 (utorok) – Vatra pri 
príležitosti Dňa víťazstva nad 
fašizmom (Obec Cinobaňa) – začiatok 
o 20.00 hod. na Viničkách  

10. mája 
2013 (piatok) Deň 
matiek (Základná škola 
Cinobaňa)  – popoludní v 
KD Cinobaňa, vstupné 
ľubovoľné.  

12. mája 2013 (nedeľa) Deň matiek 
(Materská škola Cinobaňa)  – popoludní  
o 14.00 hod. v KD Cinobaňa, vstupné 
ľubovoľné.  
 
 

 
 
 
 

 

18. mája 2013 (sobota) – Stretnutie 
heligónkarov v Cinobani – VI. ročník  
(Obec Cinobaňa, Novohradské osvetové 
stredisko, s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho kraja) – 
začiatok o 17.00 hod.,  
KD Cinobaňa, vstupné:  
dospelí  2,00 €, deti nad  
10 rokov a študenti 0,50 €  
 

25. mája 2013 (sobota) – 60. výročie 
ZPOZ -  slávnostné posedenie bývalých 
a súčasných členov (Obec Cinobaňa) 
 

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

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!  
 
 
 
 
 
 

mailto:ocovanova@cinobana.sk
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Juraj Kováčik , Juraj Vrabec, 

Ján Imre,  Jolana Demeová ,  
Vlasta Imreová, Júlia Borošová,  

Mária Štefanková ,  Pavol Turic  
  

Česť  ich  svet le j  pamiatke.  

 

V mesiacoch  marec a  aprí l  sa dožívajú 
životných jubi leí  

 

 Alexander BALÁŽ  (Kat. Huta) 

 Kamila ČERVENÁKOVÁ (Cinobaňa) 

 Zlatica KORIMOVÁ  (Cinobaňa) 

 Otto RIŠKA  (Kat. Huta) 

 Helena KNOPPOVÁ (Kat. Huta) 

 Vladimír KORIM  (Cinobaňa) 
 Mária GOMBALOVÁ (Cinobaňa)  

 Emília DRUGDOVÁ (Maša)  

 Mária GOMBALOVÁ (Maša)  

 Božena MOZOLÁNIOVÁ (Cinobaňa)  

 Helena TRTÍKOVÁ (Maša)  

 Božena TAREKOVÁ (Turičky)  

 Emil PLAVUCHA  (Hrnčiarky) 
 

Mnoho zdravia ,  š ťast ia ,  spokojnost i  a  pohody  
v  kruhu b l ízkych  pra jú  č lenovia    
 

Komisie pre občianske záležitosti pri OZ v Cinobani 

    
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Ráchel Farkašová, Erik Balog,  

Lukáš Šlichta, Denis Bartoš,  

Svetlana Baryová, Tomáš Sabó  
 

 

Centrálny výbor  
CŠK Cinobaňa v zložení : 
Prezident CŠK :   Július Palík 
Manažér CŠK :  Káka Milan 
Zástupca FO CŠK :   Čomaj Ľubomír 
Zástupca VO CŠK :   Belov Pavol 
Člen cent. výb. CŠK :  Mgr. Dubravec Vladimír,  

Urbančok Ján  
 

Výbor FO CŠK Cinobaňa v zložení : 
Predseda FO CŠK : Káka Milan 
Vedúci “A“ mužstva FO : Gereg Pavol 
Vedúci “Ž“ mužstva FO : Hrubý Patrik 
Hlavný usporiadateľ: Albert Karol 
Člen výboru FO CŠK : Čomaj Ľubomír, Palík Július, Bajčík  

Jozef 
Tréner “A“ mužstva FO : Fízeľ Robert  
Tréner “Ž“ mužstva FO : Mgr. Dubravec Vladimír 
Kameraman :  Bajčík Adrian 

 

Výbor VO CŠK Cinobaňa v zložení : 
Predseda VO CŠK :  Belov Pavol 
Manažér VO CŠK :   Mgr. Fajčík Ladislav 

 

www.cinobana.sk 

Na začiatok informácie 
o práve ukončenej turistickej akcii 
by som rád použil krásne vyznanie 
p.Štupákovej  z divínskych 
obecných novín Divínčan: 
„Turistika, to nie sú len boľavé 
nohy. Turistika znamená ísť až po 
hranicu svojich možností a niekedy 
aj za hranicu svojich síl. Na rozdiel 
od ostatných športov nesúťažíme 
so súpermi, nikoho sa nesnažíme 
poraziť, lebo nepoznáme slovo 
súper. Súťažíme len sami so sebou 
a víťazom je každý, kto dôjde do 
cieľa - naplnený pokojom 
a harmóniou. Turistika dáva 
človeku to, čo mu v dnešnej dobe 
tak chýba - rovnováhu, kontakt 
s prírodou, pokoj, odkázanosť na 
počasie, ale aj boj s únavou, 
hladom, vyčerpanosťou 
a smädom“. 
16.februára sa konal 35.ročník 
zimného hviezdicového výstupu na 
Striebornú. Počasie hneď ráno 
nebolo lákavé - teplota tesne nad 
nulou, dosť hustá hmla.  

A predstava pomerne hlbokého 
snehu na vrchole. Ale turistická  
zásada, že nikdy netreba dať na 
ranné počasie, sa potvrdila.  

Pod Kokušom sa cez 
hmlu začalo predierať slniečko a na 
výhľadovom mieste pod studničkou 
sme sa kochali krásnymi inverznými 
pohľadmi. V doline si ľudia užívali 
hmlu, ale my sme na slnku 
zhadzovali všetky vrchné vrstvy 
odevov. Kto bol s nami, určite nebol 
sklamaný. Sneh bol miestami 
hlboký vyše kolien, ale stopa sa 
postupne prešliapala na krásny 
chodecký válov. 

Na vrchole privítal 
starosta obce Jozef Melicher okolo 
130 prítomných milovníkov prírody 
a všetci dostali účastnícke listy 
a malú pozornosť. Ohník príjemne 
hrial a náladu vylepšovali aj 
skupinky spievajúcich okolo 
harmoniky Janka Mahúta či gitary.  

S potešením môžem 
skonštatovať, že stúpa počet ľudí 
z našej obce, ktorí využívajú túto 
možnosť úniku do prírody, ale na 
druhej strane ma mrzí, že nie je 
záujem z radov mládeže.  
Čím to asi bude? 

Julo Jarábek 
 
Cesta smerom nahor poriadne 
zohriala. Poniektorí odvážne 
zobliekali vrchné vrstvy oblečenia. 
 
Foto: archív obce   

 

p o  t r i d s i a t y  p i a t y k r á t  

Turistom je vždy veselo!     Foto: archív obce   

Š P O R T  

Obec Cinobaňa 

Páči sa 
mi to 

mailto:ocucinobana@cinobana.sk

