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Meníme adresy trvalého pobytu! Čo 

nás čaká? Postupnosť krokov pri vybavovaní nových 

dokladov.              Viac na str.2  
 

Voľby do samosprávnych krajov                  

Informácie pre voličov        Viac na str.2 
 

Nálezisko pod Striebornou  stále žije. 

Viac na str.3                

 
 

S t a r o b a  n i e  j e  s m u t n á  p r e t o ,  
 ž e  k o n č i a  v š e t k y  r a d o s t i ,   

 a l e  p r e t o ,  ž e  k o n č i a  n á d e j e .  

OOkkttóóbbeerr   jj ee ss ee nn ee   žž ii vv oo tt aa     
 

Staroba je vlastne toľkoraká, koľkorakí sú ľudia. Je pekná 
staroba, znesiteľná staroba, láskou iných okrášľovaná staroba, 
opustená staroba. Ako má človek znášať starobu? Tak, ako znáša 
svoj život. Trampoty staroby nie sú nové, sú to bežné trápenia 
života, lenže v ťažšej forme. Naproti tomu sú hodnoty, ktoré život 
ponecháva na koniec pozemskej cesty. 
 Vekovo pokročilí sa vedia dívať na svet s pokojnou 
ľahostajnosťou. Naučili sa už, že veľké veci treba brať na ľahšiu 
váhu a malé starosti si netreba všímať. Súhrn mnohých skúseností 
im dal schopnosti na to, aby neisté idey správne oceňovali, a aby 
mládež správne usmernili.    
 V mládeži si treba ceniť oheň, v starcovi ľad – hovorí 
filozof – lebo oboje sa doplňuje. Mladosť je bystrina – staroba široká 
rieka... Mladosť je vŕbový prútik – staroba dub. Životným pocitom 
mládeže je vedomie svojej hodnoty – staroby pocit súladu. A preto 
mládež sa nemá búriť, že práca patrí jej a starým prislúcha ju 
usmerňovať. Mladí môžu byť dobrými žiakmi, ale nie mudrcami... 
môžu byť informovaní, ale nie skúsení... 
 Starí už málo jedia, ale ešte vždy sú hladní po kúsku lásky 
a sú smädní po troche nežnosti. Keď sa rozrastajú tiene života, starí 
si zaslúžia, aby sme obsypali ich skláňajúce sa dni kvetmi svojho 
šťastia. 
 A preto tak treba s nimi zaobchádzať, aby ani ich duša, ani 
ústa nevyriekli nikdy: „Cítim, že som už zbytočný... Načo ešte žijem, 
keď som v ceste? Lepšie by už bolo tam vonku na cintoríne.“ 
 Aby starí ľudia boli ešte trochu šťastní, treba im umožniť, 
aby sa niečím zamestnávali, bez ohľadu, či to robia dobre alebo nie. 
Vedomie, že sú ešte potrební, ich vie veľmi potešiť. A keď už nič 
nevládzu robiť, keď im všetko už vypadne z rúk, poprosme ich, aby 
sa za nás modlili.   
 Takto naplníme svoj domov nemým žehnaním tých, za 
ktorými nás bude raz bolieť srdce, keď nebudeme už môcť počuť ich 
modlitby a nebudeme môcť hladiť strieborné vlasy ich bielych hláv. 

 

Jozef Varga  

PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN 

Obec Cinobaňa pozýva starších občanov na posedenie 

pri príležitosti OOKKTTÓÓBBRRAA ,,     

MMEESSIIAACCAA  ÚÚCCTTYY  KK  SSTTAARRŠŠÍÍMM .. 
 

Posedenie sa bude konať 12. októbra 2013,  
tj. v sobotu o 16.30 hod. v Kultúrnom dome 

v Cinobani. Pripravené je občerstvenie a estrádny 
program seniorov z Detvy. Vstup je voľný!  

 

T e š í m e  s a  n a  V a š u  ú č a s ť !  
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OO BB EE CC NN ÝÝ   ÚÚ RR AA DD   II NN FF OO RR MM UU JJ EE   

 

Nasledujúce čís lo  Cinobanského 

občasníka vy jde  na  pre lome 

mes iacov  november a december 2013.  
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 :  

Uzávierka čísla IX/6 je do 15.novembra 

OZNÁMENIE O PREČÍSLOVANÍ STAVIEB A 

OZNAČENÍ ULÍC V OBCI CINOBAŇA  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Cinobaňa v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní 
ulíc a iných verejných priestranstiev o číslovaní stavieb, sa uznieslo na zasadnutí OZ 
dňa 12.12.2012 na prečíslovaní stavieb a označení ulíc. 
 

P O V I N N O S T I  O B Č A N A :   
 

Každý vlastník stavby alebo správca bytového domu na výzvu obecného úradu si 
prevezme Rozhodnutie o zmene súpisného čísla, pridelení ulice a nového orientačného 
čísla. 
Súčasne si prevezme aj tabuľky so súpisným a orientačným číslom. 
Pripevnenie tabuliek je povinný zabezpečiť vlastník alebo užívateľ stavby. 
V katastri nehnuteľnosti táto zmena bude zaznačená na listoch vlastníkov na základe 
vydaného Rozhodnutia o zmene súpisného čísla, ktoré obec zašle na Správu katastra 
do Poltára. 
So zmenou čísla stavby a určenia názvu ulice je každý občan povinný: 
-    prevziať si na obecnom úrade potvrdenie o pobyte – za všetkých užívateľov domu 
alebo bytu stačí jeden zástupca. 
-    vymeniť si občiansky preukaz na OR PZ v Poltári. 
Držitelia nových občianskych preukazov / skenovaná fotografia / si nový občiansky 
preukaz môžu vybaviť na ktoromkoľvek riaditeľstve policajného zboru. 
 

S novým občianskym preukazom je občan povinný: 
-    vykonať zmenu adresy na ÚPSVaR v Poltári / ak je občan v nejakom vzťahu s 
úradom 
-    vykonať zmenu adresy  na Daňovom úrade v Lučenci 
-    vykonať zmenu adresy  v Sociálnej poisťovni v Lučenci 
-    vykonať zmenu adresy v zdravotných poisťovniach. 
Občania, ktorí sú vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, majú možnosť vypísať tlačivo na 
zmenu na obecnom úrade u p. Pupalovej. Následne poštou obdržia preukaz poistenca. 
-    vykonať zmenu adresy  na SIPO dokladoch    
-    vykonať zmenu adresy  na Živnostenskom úrade v Lučenci – doporučujem zmenu 
vykonať písomne oznámením – je bezplatná - podnikatelia 
-    na Dopravnom inšpektoráte  - majitelia motorových vozidiel   
-    vykonať zmenu adresy - držitelia zbrojných preukazov 
-    vykonanie zmien v inštitúciách, s ktorými má občan uzatvorené zmluvy, ako 
napríklad  poisťovňa, banky a podobne. 
 

Uvedené zmeny doporučujeme vykonať po obdržaní OP s novou adresou. Zmenu 
zbrojného preukazu vykonať ihneď po zadaní žiadosti na nový OP. Všetky úkony 
spojené s touto zmenou sú bez poplatkov. Prosíme občanov o zhovievavosť a 
trpezlivosť.   
 

INFORMÁCIE NA T.Č. 0908/907 824, 047/4511 732 - PUPALOVÁ ANNA 
 

Prečíslovanie v obci bude prebiehať postupne po jednotlivých častiach. Občanom budú  
termíny na prevzatie materiálov oznámené miestnym rozhlasom, na webovej stránke 
obce, v bytových domoch oznámením v jednotlivých vchodoch. 
 

DO SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 

 
 
 
Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR boli 
vyhlásené voľby do orgánov  samosprávnych krajov, 
ktoré sú určené na sobotu  9. novembra  2013.  
 

V našej obci sú  určené  3 okrsky,  určené  volebné 
miestnosti a starosta obce menoval zapisovateľky 
pre jednotlivé okrsky. 
 

Okrsok č. 1 v Cinobani – volebná miestnosť v KD 
v Cinobani pre občanov s trvalým pobytom v časti 
Cinobaňa, kde je  zapisovateľka p. Očovanová. 
Okrsok č. 2 v Katarínskej Hute – volebná miestnosť  
v budove našich dielni pre občanov s trvalým 
pobytom v časti Maša, Katarínska Huta, Hrnčiarky a 
Žihľava, tu je zapisovateľka p. Spodniaková. 
Okrsok č. 3 v Turičkách – volebná miestnosť v KD 
v Turičkách – pre občanov – voličov s TP v časti 
Turičky, kde je zapisovateľka p. Balkovská. 
 

Predbežný počet voličov v našej obci  je 1850.  
Do zastupiteľstva  Banskobystrického 
samosprávneho kraja sa volí 49 poslancov, vo 
volebnom obvode č. 7 – Poltár volíme 2 poslancov a 
1 predsedu samosprávneho kraja. 
 

Do 10. októbra  2013 politické strany a hnutia, ktoré 
kandidujú do zastupiteľstva samosprávneho kraja 
môžu  delegovať členov a náhradníkov do 
okrskových volebných komisií.  
Do 15. októbra 2013 každému voličovi zapísanému 
do zoznamu voličov bude doručené oznámenie o 
čase a mieste konania volieb do samosprávneho 
kraja. 
Do 25. októbra 2013 bude uverejnený zoznam 
kandidátov pre voľby do zastupiteľstva  a zoznam 
kandidátov pre voľby predsedu. 
 

Obec Cinobaňa oznamuje majiteľom hrobov na cintorínoch v Cinobani a na 
Turičkách, ktorí doteraz neposkytli svoje údaje potrebné k uzatvoreniu nájomných 
zmlúv za hrobové miesta, aby tak urobili na Obecnom úrade v Cinobani. Zároveň 
žiadame občanov, ktorí majú uzavreté zmluvy, ale doposiaľ za hrobové miesto 
neuhradili stanovený poplatok, aby ho uhradili do pokladne obecného úradu alebo 
na účet obce.     
 

Bližšie informácie:  
Obecný úrad Cinobaňa, 985 22 Cinobaňa 299, Tel. č.: 047/43 95106 
 

Obec Cinobaňa oznamuje miestnym organizáciám a združeniam pôsobiacim v obci 
Cinobaňa, školským zariadeniam a centrám voľného času, že môžu podať žiadosti 
o poskytnutie dotácie na rok 2014 v písomnej forme pani Erike Spodniakovej do 

15. októbra 2013. Po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované.   

 

U p o z o r ň u j e m e  
občanov, že námestie 
obce, priestor pred  

kultúrnym domom a vstupná chodba obecného 
úradu sú miesta, ktoré sú od septembra 2013 
NONSTOP monitorované kamerovým systémom. 
K tomuto opatreniu pristúpila Obec Cinobaňa 
z dôvodu množiacich sa výtržností a vandalizmu na 
verejných priestranstvách hlavne vo večerných 
a nočných hodinách.  
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VVEEDDAA  OO  TTAAJJOOMMSSTTVVÁÁCCHH  
 

Nález isko pod Str iebornou má stá le čo ukázať  
 

Možno už poniektorí strácame prehľad, koľká výskumná sezóna teraz 
v Cinobani prebieha? 
 

„Už šiestu výskumnú sezónu sme začali koncom augusta. Počas nej sme 
preskúmali takmer 30 žiarových hrobov z obdobia mladšej a neskorej doby 
bronzovej. Celkový počet preskúmaných hrobov na nálezisku v Cinobani je 
290. Je možné, že k nim ešte pribudne jeden, dva, ale viac určite tento rok už 
nestihneme. Číslo 300 neprekonáme.  
Týmto počtom doteraz preskúmaných hrobov v Cinobani sa nálezisko radí 
medzi jedno z najväčších pohrebísk z obdobia mladšej a neskorej doby 
bronzovej v karpatskej oblasti.  
Okrem hrobov kyjatických sme preskúmali aj tri hroby z doby pilinskej, to 
znamená kultúry, ktorá geneticky predchádzala kyjatickú kultúru. Tá vlastne 
vznikla z kultúry pilinskej. Jednoznačne môžeme konštatovať, že títo 
obyvatelia prišli do Cinobane okolo roku 1200 pred n. l. a minimálne 500 rokov 
tu sídlili, a samozrejme aj pochovávali.“ 
 

Objavili ste počas prác na nálezisku aj niečo zaujímavé, čo by okrem odbornej 
verejnosti oslovilo aj tú laickú? 
 

„Skúmali sme hroby v kamenných skrinkách, či už s vencami alebo bez 
vencov, to sa  opakuje z predošlých sezón. Čo však bolo zaujímavé, v jednom 
detskom hrobe sme objavili miniatúrnu amforku, krásne vypracovanú, ktorá by 
sa zmestila i do dnešného „kindervajíčka“. Zrejme išlo o prílohu dieťaťu, ktoré 
zomrelo krátko po narodení alebo detskú hračku, ktorá ho mala sprevádzať na 
poslednej ceste. V jednom z hrobov sme objavili kus bronzového kosáka, 
dávali ich tam v zlomkoch. Medzi spálenými kosťami sme objavili aj bronzový 
zliatok. Usudzujeme, že tento nález by mohol súvisieť s miestnym 
kovolejárstvom.“ 
 

Spomenuli ste výraz „jamkové hroby“... 
 

„Na okraji pohrebiska sme tento rok preskúmali tri. Boli to hroby bez 
akejkoľvek kamennej úpravy alebo konštrukcie. Bol v nich popol a spálené 
kosti vysypané iba do plytko vykopanej jamky. Všimli sme si ich na základe 
odlišnej farby pôdy, obsahovali spálené uhlíky a boli čiastočne ohraničené. 
Celkový počet jamkových hrobov na pohrebisku je 7. Zaujímavé je, že všetky 
boli situované na jeho okraji. Možno išlo o samovrahov alebo zajatcov. Ich 
kostrové pozostatky preskúma antropologička docentka Jaroslava Pavelková.“ 
 

Táto sezóna končí, pripravujete sa už aj na tie nasledujúce?  
 

„Uskutočnili sme geofyzikálne merania, zamerali sme severný okraj 
pohrebiska, osadu, jej okraj a v náznakoch aj obytné objekty. Zamerali sme aj 
plochu medzi pohrebiskom a sídliskom, ukazujú sa zaujímavé pozoruhodnosti, 
ktoré však momentálne nevieme identifikovať. Musíme si počkať na detailné 
vyhodnotenie geofyzikálneho merania.  
Chcel by som využiť možnosť a v  mene svojom, ako aj v mene profesora 
Václava Furmáneka, vyjadriť veľké poďakovanie vedeniu obce, jej 
zamestnancom za maximálne ústretový prístup a poďakovanie patrí aj 
vedeniu miestneho Urbárskeho spoločenstva.“   
   

S vedúcim terénneho výskumu PhDr. Vladimírom Mitášom, PhD. 
sa rozprávala Silvia Očovanová.    

 

Upozorňujeme občanov, že spaľovanie lístia, konárov, 
zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a 
domácnosti je zakázané a škodlivé.  
Pri spaľovaní odpadov v záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako 
oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a 
mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, 
než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie 
za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.  
Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho 
zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú 
pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, 
d y m o m ,  p l y n m i ,  p a r a m i ,  a  p o d o b n e .  
Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie Zákona o 
odpadoch, je totiž zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) 
odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach 
alebo na skládkach odpadov.  

Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie 
zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa 
nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. 
Ak niekto spaľuje odpad zo záhrad (lístie, konáre, trávu), odpad z 
domácností (gumu, plasty, papiere, kartóny), dopúšťa sa 
protiprávneho konania, za čo mu hrozí pokuta. Záhradný odpad 
kompostujte! . 

V našej obci sú vytvorené dobré podmienky pre 
separovanie odpadov. V každej časti sú umiestnené kontajnery a 
obec prevádzkuje aj obecné kompostovisko pri ČOV (čistička 
odpadových vôd na sídlisku v Cinobani), kam občania môžu 
vyviesť biologický odpad. 
 
 

z á h r a d n é h o  o d p a d u  p o r u š u j e t e  z á k o n ,  
ohrozujete  zdravie a  obťažujete susedov!  

 

Cieľovou skupinou  terénnej sociálnej práce je skupina 
definovaná nepriaznivou sociálnou situáciou. Táto 
nepriaznivá situácia môže byť vyvolaná vekom, chorobou, 
zdravotným znevýhodnením, životnými návykmi, 
nepriaznivým prostredím, príslušnosťou k určitému etniku  a 
inými príčinami.   
 

V prípade potreby riešenia vašej nepriaznivej sociálnej 
situácie alebo iného osobného problému, či vašich rodinných 
príslušníkov je možné kontaktovať sa na terénneho 

sociálneho pracovníka Bc. Petra Katonu a asistenta  

Jozefa Demjana. 
 

Nájdete nás v kancelárii TSP pri obecnom úrade 
v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30  alebo na telefónnych 

číslach: 0915/886 282, 0915/886 283. 
 

v obci Cinobaňa  
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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  

 

zastúpenie obce aj vzhľadom na to, že sme 
najväčšou obcou združenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na vrchole boli pre účastníkov nachystané 

2 kotly vynikajúceho guľášu, ktorý pripravili obce 
Ďubákovo a Krná. Nebola núdza ani o iné druhy 
občerstvenia pre zúčastnených.  

Súčasťou programu bolo aj odhalenie 
pamätnej tabule spolutvorcovi týchto výstupov - 
Jozefovi Valkovcovi, bývalému starostovi obce 
Hradište, ktorý umrel vlani počas svojho volebného 
obdobia. 

Neskutočne krásna atmosféra, aká vládla 
na vrchole tohto kopca, sa ťažko opisuje. To treba 
zažiť. Stretnutia ľudí z rôznych obcí, ľudí, ktorí sa 
nevideli desiatky rokov, bývalých kolegov či 
známych, nové priateľstvá. Myslím si, že práve 
tieto stretnutia sú zmyslom a účelom podobných 
akcií. Ďakujem usporiadateľom za krásnu akciu. 

Julo Jarábek  
 

POVSTANIE NÁRODA  
 

Nemalo by sa zabúdať. Nikdy. 
V dnešnej dobe však nie je moderné zaoberať sa 
tým, čo bolo. Svet beží stále dopredu, každým 
dňom rýchlejšie, mladí ľudia v rýchlosti doby, ktorá 
nie je zhovievavá k nikomu, riešia existenčné 
problémy. Avšak nie je na škodu občas sa zastaviť 
a počúvať rozprávanie čoraz menšej hŕstky tých, 
ktorí pamätajú. Sú to príbehy obyčajnej ľudskej 
túžby po živote, slobode, láske a mieri.  

Slovenské národné povstanie je 
mementom národného odhodlania, sily ducha, 
veľkej lásky k národu a ešte väčšej obety preň. 
Podobné slová a historické fakty vyslovil vo svojom 
slávnostnom príhovore pri pomníku na sklonku 
augusta Jozef Varga, člen redakčnej rady a Zboru 
pre občianske  záležitosti.   

Program pokračoval slávnostným 
položením kytíc pod tabuľou s menami padlých    

 

 
 

CYKLISTICKÝ SVIATOK 
 

Prvá augustová sobota patrila v našej obci 
milovníkom cyklistiky. Konal sa 9. ročník 
vytrvalostných pretekov horských cyklistov. 
Hlavnými organizátormi podujatia boli Obec 
Cinobaňa, Mikroregión Hornohrad a Klub 
slovenských cyklistov. Náročná trať premerala 
všetkým účastníkom ich sily. Na najdlhšej trati 
Maratón (75 km) štartovalo celkovo 64 pretekárov, 
v Polmaratóne si zmeralo sily 164 účastníkov, 
Hobby 60 a Hobby Rodinná 20 pretekárov. 
Celkový počet pretekárov 310 sa okrem dĺžky trate 
delil aj na rôzne kategórie, muži, ženy, juniori, 
veteráni a pod. Štartovali z námestia obce 
v časových odstupoch podľa dĺžky trate a do cieľa 
prichádzali postupne popoludní na futbalové 
ihrisko CŠK v Maši.  

V rámci „veľkého“ preteku sa na námestí 
obce konali aj detské preteky v jazde zručnosti. 
Zúčastnilo sa ich 15 malých pretekárov, ktorí bez 
väčších problémov zdolali vytýčenú trasu a na jej 
konci ich čakala malá sladká odmena. Prví traja 
v jednotlivých kategóriách si odniesli aj diplomy 
a drobné ceny.  

Obec Cinobaňa ďakuje všetkým 
organizátorom, spolupracovníkom, sponzorom za 
pomoc a podporu, občanom za ústretovosť 
a trpezlivosť pri dopravných obmedzeniach.    

Silvia Očovanová 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HORNOHRADSKÉ ŠPORTOVÉ DNI 2013 

VÝSTUP NA JASENINU 
 

V rámci programu Hornohradských športových dní 
2013 sa uskutočnil 24.augusta 13. ročník výstupu 
na 995 m vysoký vrch Jasenina.  Nakoľko sa 
na tento kopec dá dostať z viacerých obcí 
Mikroregiónu Hornohrad , išlo o hviezdicový 
výstup. Aj keď väčšina účastníkov použila za 

 
 
 

východiskový bod obec Krnú, 
mnoho ďalších sa tam dostalo 
z obcí Ďubákovo, České 
Brezovo, Zlatno, či Málinec.  
Hoci sa na Jaseninu dá dostať 
aj z Hradišťa, hradišťania si 
zvolili za východisko Krnú, kde 
sa doviezli na korbe V3S-ky. 
Niekoľko účastníkov, hlavne 

starších, sa pod vrchol 
dostalo terénnymi autami. 
Našu obec na tejto akcii 
zastupovali 4 a pol účastníci 
(Peter Katona zastupoval 
Hradišťe aj Cinobaňu). Pri 
odhadovanej účasti okolo 
140 ľudí to bolo dosť slabé 

hrdinov a prednesom básne Karolíny 
Albertovej. Po oficiálnej spomienkovej časti sa 
účastníci stretnutia presunuli pred obecný 
úrad, kde sa hodinovým vystúpením predstavil 
folklórny súbor Ipeľ z Lučenca a spevácka 
skupina Vidovenky z Vidinej. Energia ľudových 
tancov, farebná krása krojov a melódie 
ľudových piesní rozohriali žilky pod trocha 
zubatým slniečkom.   

 

BRDÁRSKA KAPUSTA 
 

Zástupcovia  obce  sa  14.  Septembra 
zúčastnili v obci Veľká Ves na gurmánskom 
podujatí „Brdárska kapusta“. V silnej konkurencii 
27 zúčastnených družstiev zo širokého okolia 
nakoniec postúpili do užšieho výberu a obec 
Cinobaňa v konečnom hodnotení obsadila pekné 
5. miesto!  Našu obec reprezentovali Zuzana 
Hadbavná, Silvia Očovanová a Peter Katona.  

 

Pripravila Silvia Očovanová    
 

TENISOVÝ TURNAJ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    V sobotu 21.9.2013 sa na 
multifunkčnom ihrisku na sídlisku v Cinobani 
konal detský turnaj v tenise organizovaný OZ 
Cinobančan. Po tuhých bojoch v skupinách, z 
ktorých postúpili všetci do 1/4 finále, následne 
víťazná štvorica do semifinále, vyšla prvá trojica 
nasledovne. Víťazom turnaja sa stal Matej Fodor, 
na druhom mieste skončil Miroslav Radič, a na 
treťom sa umiestnil Ján Lauko, všetci traja sú 
žiakmi ôsmeho ročníka ZŠ Cinobaňa. Turnaja sa 
zúčastnili: Adrián Berky, Erik Berky, Erik Čonka, 
Štefan Šalamon, Jakub Urbančok. Každý 
zúčastnení dostal peknú cenu a malé 
občerstvenie.  

Maroš Kuric, OZ Cinobančan 
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Začiatkom augusta sa začalo 
s likvidáciou starej obecnej školy pri kostole. Túto 
školu navštevovali ešte dnešní päťdesiatnici, 
pretože bola aktívna až do roku 1968, kedy sa 
začalo učiť v novopostavenej škole na Pustatine. 
Nazrel som do obecnej kroniky, aby som zistil, 
ako táto škola vznikla, čo bolo podnetom pre jej 
výstavbu a ako bola financovaná. 

V kronike sa píše doslovne toto: „Pri 
kostole na malom pahorku stojí trojtriedna ev.a.v. 
ľudová škola. Roku 1845/6 na miesto starej 
drevenej školy, ktorá ešte pred r. 1717 bola 
vystavaná udržiavateľ školy, ev.a.v. cirkevný sbor 
v Cinobani, dal vybudovať novú murovanú školu. 
O tejto škole máme najstaršie zprávy v cirkevných 
zápisniciach miestneho ev.a.v. sboru. 
Vybudovanie tejto školy mimo ručných prác stala 
cirkvi 600 zlatých v šajnách. Ku tejto škole, aby 
zákonu č.XXX z roku 1868 zodpovedala pristavila 
a rozšírila učebnú sieň a školu zaopatrila 
potrebnými učebnými pomôckami. Kým školu 
budovali uč. Adam Gröner v obecnom dome 
vyučoval deti. Roku 1863 občania sa vo veci 
commassácie napravili s panstvom Szentiványi-
ovským a Orcovským, pri ktorej príležitosti 
panstvá darovaly 1200 pre školský pozemok. 
Udržiavateľ školy r. 1908 dá vybudovať druhú 
triedu s učiteľským bytom a roku 1933 novú 
modernú tretiu učebňu, ktorá úplne vyhovuje 
všetkým moderným požiadavkam školským. Je 
zaujímavé, že pri stavbe tretej učebne 
hospodárske pomery miestneho ev.a.v. 
cirkevného sboru neboly najpriaznivejšie, predca 
údovia cirkevného sboru za cenu veľkej obeti, 
vybudovali také dielo, ktoré bude im slúžiť ku cti 
a chvále a ich potomci za túto ich príkladnú 
obetavosť za vzor budú ich brať v uskutočňovaní 
veľkých činov. Na túto stavbu miestna politická 
obec darovala Kč 8000 a miestne úverové 
družstvo Kč 4000.“ 

Po jej vybudovaní bola škola vysvätená 
a o tejto udalosti je v kronike nasledovná 
zmienka: 
„Dňa 25.novembra 1933 zažili sme peknú 
a pamätnú slávnosť, keď z pomoci božej sme 
posviacali tretiu, moderným požiadavkam 
zodpovednú triedu, učiteľský byt a kabinet. 
Slávnosť započala sa o 10. hod. v chráme božom. 
Služby božie odbavil p.farár Béla Kachnič. Po 
týchto službách božích celý húf občanov 
shromaždil sa do novej školy, ktorú dojímavou 

rečou posvätil ev. senior Ján Hamar. Zatým pre- 

hovoril od srdca k obecenstvu sen. dozorca Ivan 
Čičmanec. Program školskej slávnosti bol 
nasledovný: Správca učiteľ Pavel Urbančok 
predniesol z historie a z vývoja školstva v sbore 
cinobaňskom, načo nasledovaly recitácie 
školských detí. Veríme, že každá nová škola je 
pre našu obec novým domom osvety 
a vzdelanosti, novou štepnicou mravnosti, pevne 
veríme, že do tejto našej školy investovaný groš 
je najlepšou investíciou, lebo ona ako v minulosti, 
tak aj v prítomnosti vychováva mládež slovenskú. 
Hlboký význam školy pekne vystihol najväčší náš 
pevec, Hviezdoslav, keď hovoril: “Školy buduj, 
aby si vládal zrúcať krčmy!“. 

Poslednú službu táto budova, resp. jej 
časť urobila, keď prichýlila cinobanských 
mládežníkov, organizovaných v Socialistickom 
zväze mládeže. Bolo to však iba na krátky čas. 
Potom si ju zobral do parády zub času ... 

Julo Jarábek 

 

PARTNERSTVÁ 

AKO ZA STARÝCH ČIAS 
 

Letné prázdniny som si,  tak ako aj iní 
študenti, naplno užívala. 90 % z nich som ,žiaľ, 
musela stráviť mimo Cinobane.  Pôsobenie 
v historickej skupine ma však zavialo do ešte 
menších obcí v našom okolí. Veľké Dravce, 
Rátka, Pleš, obce, do ktorých sme sa vedeli 
dostať autobusom len dvakrát za deň. A napriek 
tomu som tam zažila čosi, čo sa v Cinobani 
podarilo možno len na prvom ročníku 
Vianočných trhov. Všetky dedinky v okolí hraníc 
s Maďarskou republikou totiž udržiavajú v tejto 
dobe celkom populárne medzinárodné 
spolupráce s partnerskými obcami  
a mestečkami v Česku, Maďarsku, Rumunsku či 
Poľsku... Pre obyvateľov to otvára obrovské 
možnosti na trávenie voľného času, prezentáciu 
svojej kultúry a poskytuje im priestor na iné 
aktivity. Na obecných dňoch, ktoré sa konajú raz  
či dokonca dvakrát do roka, privítajú zástupcov 
partnerských miest a celý deň sa nesie v duchu 
zábavy a súdržnosti, ale aj akýmsi „vyťahovaním 
sa“ jedného pred druhým. Zástupcovia každého 
štátu varia guľáš, prinesú na ochutnávku svoje 
víno, med, folklór, staré mamy napečú koláče. 
Celá obec sa stretne a v priateľskej atmosfére si 
užíva krásny deň. Aj napriek dažďu alebo iným 
prekážkam. Každý z obce niečím prispeje, či 
svojim talentom, ktorý na pódiu ukáže, alebo 
domácimi výrobkami, ktoré na maličkom trhu 
predáva. Bola som prekvapená, že obce, kde 
nefungujú mimovládne organizácie, tak ako 
u nás, obce, ktoré majú o viac ako polovicu 
obyvateľov menej ako my, obce, do ktorých 
nechodí ani autobus (Rátka), dokážu prežiť deň 
v usmievavej a družnej atmosfére, ktorú si , ako 
som zistila pri rozhovore so starostkou obce, 
dokážu pripraviť svojpomocne, s minimálnymi 
výdavkami, prip. s finančnou podporou EÚ, ktorá 
sa snaží medzinárodné spolupráce udržiavať. 
A najväčšia odmena pre všetkých, ktorí sa na 
dňoch obce podieľali? Týždeň pred rovnakou 
akciou v inom štáte nasadnú do autobusu, 
odcestujú do partnerskej obce, spoznávajú jej 
kultúru, pamiatky v okolí a prezentujú Slovensko, 
seba a svoju obec pred ostatnými.  

Mrzí ma, že aj my nemáme možnosť 
ukázať sa mimo hraníc SR alebo v samotnej 
obci. Nebolo by pekné  stretnúť sa na obecných 
dňoch, porozprávať sa a ukázať, čo je v nás?  
Veď v našej obci žije veľa šikovných ľudí, ktorí 
majú čo ukázať. Svoj talent či kuchárske umenie.  

Preto by som chcela poprosiť  
predstaviteľov obce, či by neporozmýšľali 
o podobnej akcii, o dni, ktorý by patril len našej 
obci a ľuďom, ktorí v nej žijú. 

Simona Albertová 
 

ZŠ Cinobaňa, jedným z návrh bol aj deň strávený hľadaním pokladu a zabíjaním draka. Vek účastníkov 
tábora bol 5-12 rokov, a preto som bola veľmi skeptická. Neverila som, že deti majú v sebe toľko 
fantázie, aby dokázali bojovať proti imaginárnemu nepriateľovi alebo sa riadiť rozprávkovou mapou. Bola 
som však prekvapená. Ešte to v nich neumrelo! Ešte stále sa po chvíli dokázali chytiť do hry, vymyslieť 
si svoje charaktery, bojovať proti hadovi, lúštiť hlavolamy či navštíviť Vodný ľud v Zázračnom jazere. 
Dúfam, že im to ostane, lebo spustnuté ulice a lúky hovoria v neprospech detskej fantázie. Veď 
jednoduchšie je zapnúť si počítač. Deti sa dnes už nedokážu hrať bez rekvizít. Aby nám to uverili, 
potrebovali mapu, zázračný meč, zázračnú tekutinu, v ktorej aj tak väčšina spoznala džús. Časom sa 
nám však všetky deti podarilo zatiahnuť do nášho rozprávkového sveta a veríme, že ako pre nás, aj pre 
nich to bol obrovský zážitok. Nemusíte sa teda báť obyvatelia Cinobane, statoční rytieri, vodníci, 
princezné a čarodejnice  zlého draka vyhnali a v útrobách jeho jaskyne našli sladký poklad.                                 
Simona Albertová 
 
 

EŠTE TO V NICH 

N E U M R E L O !  
 

Keď sme pripravovali aktivity pre účastníkov 

Denného historického tábora v spolupráci s 
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Halič, 
22.4.2010  

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  

 

Viac informácií  a  fotografi í  na:  

www.zscinobana.edu.s k  

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK ZAČAL 

AJ PRE ZELENÚ ŠKOLU 
 

S novým školským rokom ožila škola, zborovňa, 
pribudli úlohy do našich diárov a rozvrhov, ale 
nezabúdame ani na našu Zelenú školu.  
    Už sme ako kolégium zasadli na svojom 
prvom zasadnutí a vytvorili sme si novú partiu na 
prácu v nasledujúcom školskom roku. Odišlo 
nám pár  šikovných deviatakov a nie všetci, ktorí 
nám vlani pomáhali, boli ochotní sa k tejto práci 
aj vrátiť. Určite  to nie je ľahké myslieť stále na 
to, čo nové urobiť, akú akciu zorganizovať, ako 
sa postarať, aby sme boli vždy pekní a zelení. 
Ale výsledky práce stoja za to úsilie. Na čelo 
tohtoročného kolégia bol zvolený Jožko Karásek. 
Je potrebné konštatovať, že práve on si to aj 
zaslúži! Máme aj nových členov z radov našich 
mladších žiakov, čo nás veľmi teší.  
    A čo nás čaká hneď na úvod? Je rozbehnutý 
zber papiera, zber nepotrebného obnoseného  
šatstva a tiež zber elektronického odpadu. Keďže 
náš environmentálny akčný plán má ešte stále 
tému odpad, prosíme aj občanov obce, ak majú 
takýto zbytočný odpad- či už papier, textil alebo 
elektronický odpad, nech ho zabalia a prinesú 
k nám. My už vieme, čo s tým.  
    Členovia kolégia budú znova presviedčať 
žiakov v rámci zníženia produkcie odpadu, aby 
nosili do školy desiaty v desiatových boxoch 
a nápoje vo viacúčelových fľašiach. Je to úspora  
aj pre domácnosti a v konečnom dôsledku aj pre 
vaše peňaženky. A príroda nám isto bude 
vďačná, že ju trochu odbremeníme od 
zbytočného odpadu. Keby tak urobil každý, určite 
by to aj poriadne pocítila. Prosíme preto rodičov, 
aby jednorázovo zainvestovali do zakúpenia 
týchto obalov. Určite sa vám to vráti v podobe 
ušetrených sáčkov či jednorazových fliaš.  
     Máme do nového školského roka znova veľa 
plánov a nápadov, s ktorými vás budeme 
pravidelne oboznamovať. Ak nám však chce 
niekto poradiť, pomôcť či usmerniť, privítame to. 
Aspoň zistíme, že  nás niekto aj mimo školy  
podporuje  a naša snaha nie je zbytočná. 
 

PaedDr. Ľubica Machavová, koordinátorka 
projektu Zelená škola 

 

ODRAZILI SME ÚTOK TURKOV  
 

niesli v čase a žili ako v 17. storočí – bojovali  s drevenými mečmi a 6-metrovými píkami, varili dobové 
jedlá, zbierali bylinky, učili sa formácie v boji proti nepriateľom, plnili rôzne úlohy, aby porazili draka, 
tancovali, strieľali z luku... 
Obdiv si zaslúžia vedúci tábora Patrik Kasza a Simona Albertová, ktorí všetky aktivity s deťmi 
absolvovali v historických kostýmoch napriek tomu, že vonku vládli vysoké teploty. 
Posledný deň ich navštívili ďalší členovia historickej skupiny. Deti im predviedli, čo sa naučili – bojové 
formácie, dobový tanec, rytierske správanie a pripravili hostinu pre p. riaditeľa, p. zástupkyňu, učiteľov 
a rodičov ako poďakovanie za to, že im pomohli tábor uskutočniť. Potom pochodovali obcou, bojovali 
proti Turkom, odlievali guľky do muškiet a poobede boli všetky deti slávnostne pasované za markytánky 
a pikanierov – obrancov Cinobane.  

 

Na prelome 
mesiacov júl 
a august sa ozýval 
v priestoroch školy 
detský džavot 
a smiech. Boli to 
žiaci, ktorí sa 
zúčastnili denného 
historického tábora. 
Zorganizovala ho 
základná škola 
v spolupráci s his-
torickou skupinou 
Defensores z Fiľa-
kova. 
Tábor trval 5 dní 

a deti sa v ňom pre- 

STRETNUTIE GENERÁCIÍ NA KALIŠTI 
 

Ale len v nej nebol po skončení vojny obnovený bežný život. Na jej obyvateľov a ich tragický osud však 
nesmieme zabudnúť, a preto sa každoročne organizuje stretnutie tých, ktorí nechcú zabudnúť. 
Už na konci školského roka sme vybrali 4 žiakov, ktorí dosahujú na hodinách dejepisu najlepšie 
výsledky a história ich zaujíma a tento výlet bol pre nich odmenou. 
Program bol veľmi zaujímavý – pozreli sme si múzeum, slávnostné kladenie vencov, stáli sme niekoľko 
krokov od pána premiéra R. Fica a členov vlády, videli sme ukážku partizánskych bojov, práce poľnej 
nemocnice, kultúrny program. 
Účasť žiakov na takejto akcii určite prispela k tomu, aby si uvedomili hrôzy vojny a fašistických represálií 
a vedeli si vážiť mier, v ktorom žijú. Lebo pamätníci už vymierajú a povedať im o tom už nebude mať 
kto.        Fotografie: archív ZŠ s MŠ 

 
 

Spolupráca školy a ZO SZPB 
pretrváva už niekoľko rokov. Boli 
to hlavne besedy s pánom M. 
Šarkanom, ktorý žiakom približoval 
osudy ľudí počas II. svetovej 
vojny. 
17.8. 2013 sme boli spolu s touto 
organizáciou v Kališti na Stretnutí 
generácií 2013. Uhliarska obec 
Kalište učupená v malebnom 
priestore chránenej oblasti 
Nízkych Tatier bola počas vojny  
vypálená nacistami. Ako aj ďalších 

101 na Slovensku... 

Nový školský rok 2013/2014 privítalo v našej škole 209 žiakov, ktorí naplnili 12 tried a 3 oddelenia ŠKD. Prváčikov máme 23. V ZŠ pracuje 37 zamestnancov, 
z toho učiteľov je 18,  3 vychovávateľky,  4 asistenti učiteľa,  2 administratívne pracovníčky, 6 zamestnancov ŠJ a 4 technický personál. Počas prázdnin sme 
pripravili pre žiakov dve nové učebne – regionálnej výchovy a jazykovú učebňu pre I. stupeň a obnovili sme učebňu environmentálnej výchovy. Sústavne 
skvalitňujeme učebňu environmentálnej výchovy v prírode – areál školy, ktorú sme zriadili v rámci projektu Zelená škola. Technické vybavenie tried sme zlepšili 
o dve interaktívne tabule z rómskeho projektu MRK. Pre žiakov je pripravených 27 záujmových krúžkov, v ktorých môžu zaujímavo tráviť svoj voľný čas.  
 

NOVÁ UČEBŇA POTREBUJE POMOC! CHÝBAJÚ NÁM PREDMETY, KTORÉ BY ŽIAKOM PRIBLIŽOVALI KAŽDODENNÝ ŽIVOT NAŠICH STARÝCH 
A PRASTARÝCH RODIČOV. AK MÁTE DOMA NIEČO Z MINULÉHO STOROČIA, PROSÍME, NEVYHADZUJTE TO, ALE PRINESTE TO K NÁM DO 
ŠKOLY. UVÍTAME AJ ĽANOVÉ PLACHTY A OBRUSY. ĎAKUJEME. 

Mgr. Vladimíra Albertová 
 

fontánou. Za tento dar ďakujeme p. Ivke 
Jarábekovej.  
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M  

MLÁDEŽNÍCKY A DORASTENECKÝ 

TÁBOR VO ZVOLENE, MÔŤOVÁ 2013 
 

Komunitné centrum  poskytuje rôzne preventívne, výchovno-vzdelávacie  a 
voľnočasové   aktivity, ktoré môžu byť� na základe potrieb cieľovej skupiny 
veľmi špecifické.  Práca  s dorastom a mládežou sa v lete nezaobíde bez 
spoločného  niekoľkodňového  výletu.  Tento rok sa nám v  dňoch: 21-
24.07.2013 podarilo zrealizovať pobytový tábor pre dorast a  mládež. 
Uskutočnil sa vďaka podpore IN Networ Slovakia n.o. V tábore nás bolo 36 
účastníkov prevažne vo veku 12 – 18 rokov. Hlavnou myšlienkou tohto 
tábora  bola „Oni/díleri/ klamali - zistite pravdu o drogách".  Je to v 
podstate pokračovanie témy z minuloročného tábora, kde bola pilotná téma 
"Tlak okolia a jeho rovesníkov". Aktivity sme pripravovali na základe 
prieskumu medzi násťročnými  na tému drogy.  Mladí chcú byť obľúbení a v 
pohode. Díleri to vedia, tvária sa  ako kamaráti a ponúknu sa, že im   
"trochu pomôžu", dajú im niečo, čo ich vzpruží.  Droga vám umožní 
„zapadnúť do partie" alebo byť viac ,,cool",   hovoria díleri.  Preto sme sa 
rozhodli v tejto tematike pokračovať. Cieľom tábora bolo poskytnúť dorastu 
a mládeži fakty o drogách, a tým im umožniť učiniť informované rozhodnutie 
v rámci  danej drogy alebo drog, čo  vedie buď k posunutiu hranice začiatku 
užívania drog alebo k rozhodnutiu s drogami vôbec nezačínať alebo k 
vysadeniu už užívaných drog.   
Prečo ľudia berú drogy? Ľudia berú  drogy, pretože chcú niečo vo svojom 
živote zmeniť. Tu je niekoľko dôvodov, ktoré mladí ľudia uviedli pre svoje 
rozhodnutie brať drogy: zapadnúť do kolektívu, zabudnúť na problémy, 
uniknúť od reality a oddýchnuť si, zahnať nudu, urobiť niečo dospeláckeho, 
vzbúriť sa, experimentovať. Myslia si, že drogy sú riešením, ale nakoniec sa 
z drog stane problém. Drogy sú súčasťou našej doby, drogové problémy 
vznikajú a nie vždy je tu riešenie. Vždy sa ale dá nájsť postup, ktorý môže 
túto situáciu zlepšiť.  Uvedomujem si, že jednorazová aktivita nič nevyrieši, 
rozhodli sme sa pôsobiť preventívne  a preto si myslím, že tábor bol dobrým 
nástrojom v pokračovaní prevencie, ktorú sme už vlastne začali v 
Komunitnom centre. Nečakáme však okamžité výsledky. Je užitočné vedieť, 
čo robia naše deti vo voľnom čase. Nielen kde sú, ale s kým a ako trávia 
voľný čas. Spôsob trávenia voľného času je faktorom, ktorý často o sebe 
veľa  vypovedá. Je samozrejmé, že záujmy, koníčky, aktivity sa menia 
vekom, ale je nutné si všímať aj malé zmeny. 
Je dôležité, aby som spomenul skutočnosť, že naša často /moralizujúca/ 
spoločnosť nie je zdržanlivá voči drogám. Ak sa pozrieme na konzumentov  

 

 

alkoholu, teda osoby, ktoré sa alkoholu nevzdávajú a fajčiarov, vidíme, že 
zásadových abstinentov nie je veľa. Je to fenomén tejto doby. Nie je sa čo 
diviť. Robme proste to, čo chceme, aby naše deti robili. Jedným z cieľov 
bolo ukázať, že sa dá tráviť voľný čas aj inak. Tábor je jedinečnou 
príležitosťou,  ako zmysluplne využiť  čas prázdnin, aby netrávili čas na 
ulici, pred PC, na internete, TV.  Tábor bol pre deti veľkým prínosom vo 
všetkých smeroch, okrem pekných zážitkov prispievajú tábory k rozvoju 
vedomostných,  sociálnych, kultúrnych zručností. Nechýbala ani duchovná  

 

 

 

oblasť, témy ako: 
„Drogy a čo na to 
hovorí Boh? Boh 
má moc oslobodiť 
človeka, ktorý je 
závislý na 
čomkoľvek." V 
tábore sme tiež 
kládli dôraz na 
pohodu a zábavu, 
kde deti  mohli 
využiť rôzne 
worshopy: 
tanečný, ktorý 
viedla lektorka, 
majsterka 
Slovenska  v 
juniorskej vekovej 
kategorii v  
modernom tanci, 
futbalový, 
športový, turistický,
 
 
  

bazén, plávanie, člnkovanie na jazere, super film: "Medzi riadkami", ktorý 
odporúčam. Diskusie, súťaže, vodný volejbal, vodná vojna, disco, večerný 
program Superstar a kopec iného... Bol tam ideálny oddych od všedných 
povinností, tiež príležitosť na budovanie priateľstiev a na prežitie nových  
neopakovateľných  zážitkov a dobrodružstiev. 
Tím vedúcich  tvorili zohratí mladí ľudia, skúsení pracovníci voľnočasových 
aktivít.  S mnohými spolupracujem už niekoľko rokov v Komunitnom centre v 
Cinobani. 
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto tábora, 
ale aj účastníkom - dorastencom a mladeži. Dúfam, že sa nám znovu podarí 
zrealizovať podobný alebo ešte lepší tábor.         Jozef Demjan  :)  

 
KALIŠTE ŽIJE ĎALEJ. STRETNUTIE 

GENERÁCIÍ 

 

S úctou, láskou a pokorou členovia ZO SZPB v Cinobani 
v spolupráci s Oblastným výborom SZPB v Lučenci a ZŠ s MŠ Cinobaňa , 
žiaci a pedagogický dozor, sme sa 17.8.2013 zúčastnili na 8. ročníku 
„Stretnutia generácií“ na Kališti. Dnes je Kalište národná kultúrna pamiatka 
a je symbolom nepokoreného národa. Kalište zaplatilo krutú daň  počas 
fašistických represálií za pomoc partizánom. Obec bola vypálená 
a obyvatelia zastrelení. Malá dedinka pomáhala dobru počas II.svetovej 
vojny aj v období SNP. Na miestach, kde niekedy žili ľudia, dnes tento čas 
pripomínajú len základy domov z kameňa, poľná nemocnica, partizánske 
bunkre, múzeum a sad života. Na slávu tých, ktorí obetovali svoje životy za 
mier, je postavený pamätník.  

Stretnutie sprevádzalo krásne slnečné počasie. Náš kolektív 
v autobuse tvorili členovia ZO SZPB z Lučenca, Poltára a Cinobane. Bolo 
nás 39. Slávnosť začala ekumenickou pobožnosťou pri pamätníku. Po nej 
nasledovala pietna spomienka a položenie vencov a kytíc. Bolo to dôstojné 
a dojímavé. Príhovor predsedu vlády SR Róberta Fica, účasť zástupcov 
NR, vlády, ministerstiev, kancelárie prezidenta, zástupcov štátnej správy 
a samosprávy, politických strán a organizácií, ako  aj zástupcov zo 
zahraničia dávali tomuto podujatiu úctu a vážnosť. Boli aj priami účastníci 
SNP. Kultúrny program a rôzne ukážky klubu vojenskej histórie Golian, ako 
aj ukážky hasičského záchranného zboru boli súčasťou spomienkového 
dňa.  

Spievalo sa, tancovalo, hralo na pódiu aj pod stanmi. Krásne 
stretnutia s priateľmi a dobrý jelení guľáš dodával vynikajúcu chuť celému 
sviatočnému dňu. Tešili sme sa spolu, harmonika nôtila rezké aj clivé. 
Všetko malo svoj obsah, cieľ, ale predovšetkým kolektívnu radosť. ZOSZPB  

 

 

v Cinobani zabezpečila 15 účastníkov, ktorí boli z radov členov a žiakov ZŠ 
z Cinobane. Tešilo nás, že prijali pozvanie aj mladí ľudia a veríme, že raz 
budú naši nástupcovia. Určite budú vedieť, kde je Kalište a aká história sa 
s ním spája. Aj výchova mladých nám môže pomôcť v tom, že spomienky 
pravdy a úcty k ľuďom a dejinám vydržia dlho. Kalište je miestom stretnutia 
všetkých, ktorí bojujú za mier, aj pre tých, čo drobia chlieb holubom, čo 
zápasia viac o spoločné, ako o seba a svoje veci. Mier pre všetkých, ktorí 
v duchu Kališťa žijú ďalej.  

Ďakujeme všetkým, ktorí  na Kališti dňa 17.8.2013 vytvorili 
harmóniu ľudského šťastia a lásky.  
 

Ing. Mária Švikruhová, predseda ZO SZPB Cinobaňa      
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Zuzana Bakuľová, Ján Urbančok, 

Milan Melicher 
  

Česť  ich  svet le j  pamiatke.  

 

V mesiacoch  august až október sa dožívajú životných jubileí 
 

 Helena SPIŠIAKOVÁ   (Maša) 

 Viera KADEŘÁBEKOVÁ (Cinobaňa) 

 Helena MATUŠKOVÁ  (Cinobaňa) 

 Irena BERKYOVÁ  (Cinobaňa) 

 Zuzana MORAVČÍKOVÁ (Cinobaňa) 

 Mária BREZNICKÁ  (Turičky) 
 Júlia KURICOVÁ  (Hrnčiarky)  

 Emília HALAJOVÁ  (Cinobaňa) 
 

 

Mnoho zdravia, šťastia, spokojnosti a  pohody v kruhu blízkych 
prajú členovia Komisie pre občianske záležitosti pri OZ v Cinobani 
    
 
 

 
 

 
 
 

 

Stanislav Frajdl, Tomáš Imrovič  

 

VYJADRENIE K PROJEKTU TLAKOVEJ KANALIZÁCIE 

 

Dňa 10.7.2013 som sa zúčastnila verejného stretnutia s projektantom a 
konateľom  v jednej osobe  firmy AQUAMAAT spol.s.r.o., Ing. Mariánom 
Hroncom.  Na stretnutí nás bolo asi 30 občanov, z toho bolo šesť poslancov 
a štyria zamestnanci obecného úradu. Škoda, že prišlo tak málo občanov, 
ktorých sa to bytostne dotýka.  
Zo stretnutia som odchádzala sklamaná. Projekt odprezentoval p. Ing. 
Hronec v štýle, " každá líška svoj chvost chváli ". V diskusii  na otázky, ktoré 
neboli v súlade s jeho predstavami, odpovedal ironickým spôsobom. Od 
človeka jeho postavenia by som očakávala profesionálnejší prístup. Každý 
projekt má predsa dobré aj zlé stránky, a fundovaný človek ich dokáže 
podložiť faktami a argumentami. 
Zo strany  poslancov bol projekt prezentovaný ako najlacnejší. Už zdravý 
sedliacky rozum hovorí, že čím viac techniky, tým vyššie náklady na 
realizáciu, a následne aj na prevádzku a údržbu. Na základe vypočutých 
informácií som sa touto problematikou začala trochu viac zaoberať. Keďže 
na internete je dnes informácií neúrekom,  našla som  rôzne projekty a 
 porovnania medzi gravitačnou a tlakovou kanalizáciou. Z dostupných 
informácií je jednoznačné, že tlaková kanalizácia je finančne najnáročnejšia 
na realizáciu, a následne aj na prevádzku a údržbu. Aj tak mi ešte nedalo a 
oslovila som dvoch projektantov, ktorí sa tiež venujú tejto problematike, o ich 
odborný názor. Jednoznačne potvrdili, že tlaková kanalizácia je najdrahšia. 
Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že pokiaľ je to možné, obce v prvom rade 
využívajú možnosť gravitačnej kanalizácie a tlakovú robia len na miestach , 
kde gravitačná nie je technicky možná.  Kde bude z pohľadu budúcnosti 
menej porúch?  Na zakopanom jednoduchom potrubí alebo na tých 
nemnohých domových čerpacích šachtách? Aj z toho dôvodu majú byť 
čerpacie šachty na súkromných pozemkoch občanov, aby si všetky náklady 
do budúcnosti znášali sami. Pohodlné pre obec , nie pre občana. A čo starší 
obyvatelia? Myslel niekto aj na nich? Kto im to bude kontrolovať? Súhlasím, 
že obsluha je jednoduchá, ale starší človek tomu nerozumie, a ani sa o to 
nebude zaujímať.  Však, keď je predstavený projekt taký super a 
technika taká bezporuchová a bezúdržbová ako bola prezentovaná, tak 
navrhujem,   aby  čerpacie šachty obec pre každú domácnosť zabudovala na   

 

a na obecnú elektrinu.  Zamestnanec obecného úradu bude môcť 
vykonávať ich kontrolu podľa potreby.  V súčasnosti je vo výstavbe 
kanalizácia napr. v obci Vidiná aj za pomoci eurofondov, a tiež  zvolili 
kombináciu gravitačnej a  tlakovej. Jej súčasť tvorí  aj prečerpávacia 
stanica, aká by mala riešiť napr. časť Turíčky. O takýchto staniciach  pán 
projektant tvrdil, že sú s nimi problémy. Že je problém aj s tlakovou 
kanalizáciou, ktorú prevádzkuje konkrétne ich firma, to už počuť nechcel. 
Kombináciu kanalizácií tiež využívajú momentálne pri výstavbe v obci 
Šaštín - Stráže. Natíska sa mi otázka prečo obce, ktoré v súčasnosti budujú 
kanalizáciu, nerobia výlučne tlakovú, keď je lacnejšia a lepšia?  
Argumentom  pána starostu za tlakovú kanalizáciu bol termín rok 2015, kde 
podľa zákona obce nad 2000 obyvateľov majú  byť odkanalizované a 
získanie príspevku z eurofondov. K tomu asi toľko, že tento termín nie je 
ani prvý a nebude možno ani posledný. Preto nie je namieste projekt súriť 
za každú cenu, aby sme neurobili takú istú chybu ako pri revitalizácii 
centrálnej zóny obce, lebo  "práca chvatná, málo platná "  a na výsledok 
budeme nadávať možno ďalších  50 rokov. Tiež treba vziať do úvahy fakt, 
že pokiaľ by obec získala príspevok z eurofondov a na kanalizáciu sa 
nepripojí 85 % domácností, príspevok bude musieť vrátiť. Mne ako 
občanovi tiež záleží, aby som bývala v peknej a čistej obci a jednoznačne 
som za dobudovanie kompletnej kanalizácie, ale tak, aby to bolo 
 transparentné, efektívne a pre občanov čo najkomfortnejšie. Nebolo by 
jednoduchšie a lacnejšie upraviť chyby v pôvodnom projekte, a tak 
požiadať o príspevok z eurofondov?  
Prečo verejné stretnutie s konkrétnymi firmami zorganizoval obecný úrad 
tak neskoro a počas trvania výzvy na predkladanie ponúk na vypracovanie 
projektovej dokumentácie?  Už vtedy bolo rozhodnuté, ktorý projekt vyhrá?  
Neviem, čí prospech sa týmto sleduje, je verejným tajomstvom, že 
eurofondy sú zlatá baňa a kto trochu sleduje dianie v tomto štáte, veľmi 
rýchlo si spočíta, o čo tu ide a kto z toho bude profitovať. Je mi z celej tejto 
situácie smutno, ale na Slovensku a v Cinobani je to tak. 

Mária Sivoková 

 

NAPÍSALI STE NÁM 
verejné priestranstvo, t.j. 
pred domy na chodníky, 

vrátane ovládacích panelov 

Zrod a  vývoj  

s l o v e n s k é h o  s k l a   

Sklárne stredného Slovenska 

 

 história viac ako 30 sklární 
stredného Slovenska  

 vznik a vývoj sklárskej výroby, 
práca sklárskych majstrov 

 podrobné mapovanie rodinných 
koreňov sklárskych podnikateľov 

 genealógia významných rodov  

C e n a  p u b l i k á c i e :  2 1 , 0 0  €  
 

Knihu si môžete objednať v kancelárii 
kultúrneho pracovníka na Obecnom 
úrade v Cinobani.  

ŽŽ ii vv ii jjóó!!   
Na sklonku leta sa krásneho 
životného jubilea dožil náš kolega 
- redaktor, priateľ a dlhoročný člen 
rôznych kultúrno-spoločenských 

organizácií JOZEF VARGA.  

Do ďalších rokov života želáme 
hlavne zdravie, mnoho lásky, 
radosti a šťastia v kruhu 
najbližších a mnoho tvorivých 
nápadov.  

Členovia redakčnej rady   

Bc. Jana Urdová a  Peter Skypala  
 

G r a t u l u j e m e !  

 


