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viac v OHLIADNUTÍ ZA UPLYNULÝM MESIACOM  

      na str.4 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY  

V tomto roku pristúpime k volebných urnám až trikrát. Ako prvé nás 
čakajú voľby hlavy štátu. Informácie pre voličov          na str.3  
 

NAŠE OKRÚHLE JUBILEUM  

Cinobanský občasník oslavuje desiate výročie vydávania             str.4 
                                

POZVÁNKY na pripravované podujatia  

v prvých z imných mesiacoch   Viac na str.8 

 

CINOBANSKÝ KALENDÁR NA ROK 2014 

Obec Cinobaňa vydala aj tento rok originálny stolový kalendár. Mnohí 
Cinobančania sa tam nájdu na pekných fotografiách. Nemal by chýbať 
vo vašej domácnosti!     Viac na str.8 

 

Milí spoluobčania, 
 

hoci som príchod nového roka vítal s mnohými  
z vás na námestí v Cinobani, kde sa nás stretlo približne štyristo, 
využívam aj túto možnosť, a tak ako každý rok prihováram sa vám 
prostredníctvom našich obecných  novín. 
Prajem vám, aby rok 2014 priniesol do vašich rodín šťastie 
a pohodu, aby ste mali pevné zdravie a čo najmenej starostí. 
Rovnako vám však prajem, aby tento rok znamenal prelom vo vašich 
vzťahoch.  Ako hlava rodiny a starosta Cinobane sa denne 
utvrdzujem v tom, že všetko podstatné v živote je o maličkostiach 
a vzťahoch. Medzi rodičmi a deťmi, manželmi, medzi priateľmi, 
susedmi, spolupracovníkmi,  občanmi a obcou, ale aj o vzťahoch 
medzi ľuďmi navzájom.  
Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa už štvrtý rok naša obec spolu 
s občianskym združením Cinobančan snaží v priebehu roka pripraviť 
aspoň niekoľko rôznorodých kultúrnych či športových akcií, ktoré sú 
aj pre mňa výbornou možnosťou na stretnutia, neformálne rozhovory 
s občanmi, ale hlavne príležitosťou pre utužovanie vzťahov. Som 
rád, že sa stále nájdu obetaví ľudia, ktorí vždy pomôžu s ich 
prípravou. Všetkým, ktorí sa minulý rok na ich organizovaní podieľali, 
ale aj vám, ktorí ste na naše akcie prišli, v mene obce, poslancov  
obecného zastupiteľstva a členov občianskeho združenia 
Cinobančan ďakujem. 
Zvlášť  ma teší  záujem  zo strany starších spoluobčanov, ktorí sú 
stále aktívni a záleží im na ich dedine, keďže si pamätajú, ako sa 
v Cinobani niekedy žilo. Ľudia boli viac spolu, keďže pracovali 
v jednej obci a nemuseli tak ako dnes odchádzať za prácou. Žiaľ, 
v našom regióne je práce málo a naši najbližší za ňou musia 
odchádzať. Aj preto sa snažme hľadať viac príležitostí ako byť spolu, 
či už v rodinnom kruhu, alebo na stretnutiach so susedmi 
či priateľmi.  Mrzí ma, že spolu so starostami z okolitých obcí 
nevieme sami túto situáciu zmeniť a zlepšiť podmienky v našom 
regióne.   
Ďalšou možnosťou na stretnutia sú aj zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Netešia sa, žiaľ, takej obľube ako súťaže či kultúrne 
akcie, stále však platí, že  sú verejné a občania sú na nich vítaní. 
Budeme radi, ak nám dáte priamo najavo svoje názory, nápady 
a pripomienky. Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva môžeme 
spolu diskutovať o problémoch a hľadať možné riešenia. Ako 
starosta sa snažím počúvať váš hlas a rozhodovať spoločne s 
poslancami, ktorí sú vašimi zástupcami.  
Náš život je o rozhodovaní. Niekedy sú správne, inokedy sa učíme 
na vlastných chybách. Vstupujeme do roka, v ktorom budeme mať 
možnosť rozhodovať a prejaviť tak svoj názor, postoj, spokojnosť. Je 
iba na nás, ako svoje právo využijeme. Hneď na jar si volíme hlavu 
štátu, neskôr v letných mesiacoch svojich zástupcov v Európskom 
parlamente. Ale najadresnejšie pre občana sú asi tie komunálne 
voľby. Máme na to skoro celý rok, aby sme spoločne diskutovali 
o veciach, ktoré nás trápia, ktoré sme nestihli vyriešiť, ale aj o tých, 
ktoré sa nám spolu podarili za posledné tri roky posunúť vpred. 
Spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva vás aj cestou 
našich  novín budeme informovať.  
Vážení občania, ďakujem vám za akúkoľvek pomoc a teším sa na 
spoluprácu v roku 2014.  

Jozef Melicher, váš starosta 
 
 PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN 

V decembri na vianočné trhy prišiel aj  

Foto: Maroš Kuric,  

OZ Cinobančan  
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OO BB EE CC NN ÝÝ   ÚÚ RR AA DD   II NN FF OO RR MM UU JJ EE   

 Obec Cinobaňa vyzýva občanov, ktorí tak doteraz neurobili, aby si prišli na 
obecný úrad prevziať tabuľky so súpisnými a orientačnými číslami.  

 

 Zároveň žiadame občanov, ktorí tak ešte neurobili, aby tabuľky so  
súpisnými a orientačnými číslami NEODKLADNE alebo v čo najkratšom čase 
pripevnili na svoju nehnuteľnosť na viditeľné miesto z verejnej komunikácie.   
 

NOVÉ OZNAČENIE JE POTREBNÉ PRE SPRÁVNU ORIENTÁCIU PRE DORUČOVANIE 
POŠTOVÝCH ZÁSIELOK, PRE VODÁRNE, ELEKTRÁRNE, PLYNÁRNE A V PRÍPADE 
ORIENTÁCIE ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK A POLÍCIE!     Ing. Lívia Bračoková, IVŽP 
 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI na rok 2014 – termín: po doručení rozhodnutia. 
 

DAŇ ZA PSA na rok 2014 je 5,– € pri rodinnom dome a 15 € v bytovom dome. 
Poplatok za KOMUNÁLNY ODPAD na rok 2014 je 12,- EUR/na osobu a rok. Termín: do 
konca marca 2014.  
ÚĽAVA na poplatku za komunálny odpad  – na základe ŽIADOSTI  a  POTVRDENIA , 
ktoré bolo treba odovzdať na obecnom úrade do konca  j a n u á r a  2 0 1 4 .  
ÚĽAVU na komunálny odpad (polovičná sadzba) poskytuje Obec Cinobaňa aj občanom nad 
80 rokov – na základe podpísanej žiadosti, ktorú občania vyplnia na obecnom úrade. 
Občania starší ako 90 rokov sú úplne o s l o b o d e n í  od platenia poplatkov za KO.       
 

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

informácie nájdete na webovej stránke obce w w w . c i n o b a n a . s k  alebo na 
vývesných tabuliach obecného úradu.         Erika Spodniaková, Správa daní a poplatkov  

 

Vážení  obyvatel ia obce,   
 

obraciam sa na vás vo veci zabezpečovania kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /ďalej len „BRKO“/ 
v podmienkach domácnosti obyvateľov našej obce  na domácom kompostovisku. Uvedená úloha pre obce vyplýva zo zákona 
č. 343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.  
Z uvedenej novely zákona o odpadoch vyplýva pre obce povinnosť zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu /ďalej len „BRKO“/. 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad – BRKO – je : 

- zelený - kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, 
zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný popol  
- kuchynský - šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, 
vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak 
znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier.  
Sem patria i nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré 
vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení, domovov sociálnych služieb, 
stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod. 
- jedlé oleje a tuky 
 

Z uvedenej novely zákona o odpadoch vyplýva z ustanovenia § 39 ods. 18 písm. b/2 pre obce možnosť výnimky z povinnosti zabezpečenia 
triedeného zberu BRKO v prípade, že 50% obyvateľov obce zabezpečí kompostovanie BRKO vo vlastných domácich kompostoviskách.  
 

V záujme nezvyšovania nákladov obce súvisiacich so zabezpečením triedeného zberu BRKO, ktoré by sa odrazilo na podstatnom zvýšení 
miestneho poplatku za komunálne odpady, navrhuje obec Cinobaňa obyvateľom obce, uzavretie dohody o kompostovaní BRKO 
vznikajúceho v domácnosti na vlastných domácich kompostoviskách.  
V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov obce, že je zákaz miešania BRKO s ostatným komunálnym odpadom, pretože v opačnom 
prípade sa takéto konanie považuje za priestupok podľa § 80 ods. 1 písm. b/ zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a za 
tento priestupok môže obec uložiť pokutu do 165 €. 
 

V pripojenej dohode sa uvedú všetci členovia domácnosti /aj maloletí a mladiství do 18 r./, za ktorých podpíšu dohodu ich zákonní 
zástupcovia /rodičia/.  
 

Uzavretím dohody s obcou o kompostovaní BRKO prispejete k zníženiu nákladov obce na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, 
a tým i k nezvyšovaniu poplatku za komunálny odpad.                                                                                                       

Jozef Melicher, starosta obce 
 

Žiadame obyvateľov obce, 
ktorým konáre drevín 
zasahujú do miestnych 
komunikácií a chodníkov, aby 
si ich odstránili v období 
vegetačného kľudu, t.j. do  

3 1 . m a r c a .  

TERMÍNY ZASADNUTÍ 

O B E C N É H O  

ZASTUPITEĽSTVA  

/I. POLROK 2014/  

 

26. február / 23. apríl / 28. máj /   
25. jún /   
 

Obecné zastupiteľstvo zasadá 
vždy v stredu o 17.00 hod. 
v KD Cinobaňa. Zasadnutia sú 
verejné.  
    

TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA ZRIADENÁ V MESTE POLTÁR. Poskytuje informácie o podujatiach z oblasti kultúry 
a športu, o ubytovacích, stravovacích zariadeniach a voľnočasových aktivitách. Taktiež ponúka na predaj výrobky od remeselníkov 
z nášho regiónu. Turisticko-informačná kancelária je otvorená v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod., ul. Družby č. 481. 
S r d e č n e  s t e  v í t a n í .                     Ing. Andrea Hrončeková 
 

http://www.cinobana.sk/
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Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. 
z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici 
alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na 
sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný 
bezpečnostný odev.  
V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie 
reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, 
na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – 
stredovej deliacej čiare. 
Ďakujeme, že svojim zodpovedným správaním si chránite život a 
zdravie pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd. 
 

 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici 

 

Chcete byť informovaní o dianí v obci?  
Dochádzate do zamestnania alebo školy mimo obce, domov 
sa vraciate neskoro popoludní a preto nepočujete hlásenia 
miestneho rozhlasu?  
 

Obec Cinobaňa vám ponúka bezplatnú službu  
 
 
 
Na vami určený e-mailový kontakt vám budeme zasielať 
rôzne informácie o kultúrnych a športových akciách 
organizovaných v našej obci, dôležité hlásenia miestneho 
rozhlasu (napr. odstávka plynu,  elektriny, vody atď.), 
informácie obecného úradu. 
 

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

Tešíme sa na spoluprácu.  
 

15. marca 2014, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta 

Slovenskej republiky nezíska  nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 
oprávnených voličov, druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 

sa bude konať 29. marca 2014. 

V O L I Č S K Ý  P R E U K A Z  
 

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň 
konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže 
požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. 
 Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie 
voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej 
republiky súčasne. O vydanie voličského preukazu môže požiadať 
- osobne, 
- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť 
úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu 
potvrdí svojim podpisom, 
- písomne alebo elektronicky (e-mailom). 
V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje 
- meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 
domu). 
V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie 
korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec 
zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou 
„Do vlastných rúk“. Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, 
takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne. 
 

VOLEBNÉ MIESTNOSTI A OKRSKY  

V našej obci sú  určené 3 volebné okrsky a miestnosti:  
 

Okrsok č. 1 v Cinobani – volebná miestnosť v KD v Cinobani pre občanov 
s trvalým pobytom v časti Cinobaňa 
Okrsok č. 2 v Katarínskej Hute – volebná miestnosť  v budove našich dielní 
pre občanov s trvalým pobytom v časti Maša, Katarínska Huta, Hrnčiarky a 
Žihľava 
Okrsok č. 3 v Turičkách – volebná miestnosť v KD v Turičkách – pre občanov 
– voličov s TP v časti Turičky 

 

Pripravila Anna Pupalová 

Volič NEMUSÍ MAŤ trvalé 

bydlisko na Slovensku 
 

Voliči nemusia mať trvalé bydlisko na Slovensku. V takomto 
prípade musia svoju totožnosť vo voľbách preukázať pasom. 
Pas je ako preukaz totožnosti vo voľbách prezidenta 
prípustný, ale len pre oprávnených voličov, ktorí nemajú trvalý 
pobyt na území SR. 
Podľa zákona o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej 
republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní sa voľba koná 
na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania - voľbu 
poštou či hlasovanie na zastupiteľských úradoch zákon 
nepozná. Zo zahraničia sa poštou hlasuje v prípade 
parlamentných volieb. V prípade volieb do Európskeho 
parlamentu (EP) môžu mimo Slovenska voliť občania SR, ktorí 
žijú v inom členskom štáte Únie. 
Občan SR, ktorý nemá trvalé bydlisko v SR, môže prísť počas 
volebného dňa do ktorejkoľvek volebnej miestnosti a hlasovať 
tu s platným cestovným dokladom. Hlasovanie mu okrsková 
volebná komisia umožní. Voliča dopíše do zoznamu 
oprávnených voličov a do jeho pasu v časti poznámky mu 
vyznačí, že hlasoval. Uvedie tam číslo okrsku, v ktorom 
hlasoval, dátum a podpis predsedu a podpredsedu volebnej 
komisie. Zamedzí sa tým opakovanému hlasovaniu,.  
Voliči s trvalým pobytom na Slovensku potrebujú občiansky 
preukaz 
Všetci voliči s trvalým bydliskom na Slovensku, ktorí sa budú 
chcieť zúčastniť na rozhodovaní o budúcej hlave štátu, 
potrebujú občiansky preukaz. Ten poskytuje všetky 
nevyhnutné údaje, aby voliča členovia volebnej komisie 
zaznamenali v zozname voličov, a potom mu umožnili 
hlasovanie. Ak volič nemá žiaden preukaz totožnosti, môže 
mu ho vo voličskej miestnosti nahradiť svedectvo dvoch osôb 
známych volebnej komisii, ktoré dosvedčia, že ide o konkrétnu 
osobu. Aj takýto volič však musí byť zapísaný v zozname 
voličov. Na základe svedectva nebude dopísaný do zoznamu 
voličov, len sa potvrdí, že je to ten, kto je uvedený v zozname 
voličov. Potvrdiť totožnosť voliča bez občianskeho preukazu či 
pasu môžu aj členovia volebnej komisie, ak ho poznajú.  
Okrsková volebná komisia dopíše voliča do zoznamu 
oprávnených voličov podľa zákona aj na základe rozhodnutia 
súdu, na základe voličského preukazu, a tiež osobu, ktorá sa 
občianskym preukazom preukáže, že má trvalý pobyt v 
mieste, ktoré patrí do volebného okrsku. Ak volič vopred vie, 
že v deň volieb nebude v mieste svojho trvalého bydliska, 
môže voliť aj v inom volebnom okrsku. Na to si potrebuje 
vybaviť voličský preukaz. 
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OHLIADNUTIE ZA UPLYNULÝM MESIACOM 

 

Sobotné ráno medzi sviatkami neveštilo 
nič zaujímavého.  Pred siedmou hodinou bola ešte 
tma, ale hmla a teplota tesne nad nulou 
nenaznačovala príjemný priebeh akcie. A aby toho 
nebolo málo, autobusom od Lučenca prišli až (!) 
traja turisti. Pri minulých ročníkoch Cinobanského 
bludára bývala účasť 35 až 40 ľudí, preto sme 
takúto účasť očakávali aj tohto roku. V Gregorovej 
Vieske robili turisti výstup na Sedem chotárov 
a nejaký odliv turistov sme očakávali aj na túto 
akciu. Ale až takýto? 
 V čase odchodu z námestia to už 
vyzeralo lepšie. Starosta obce Jozef Melicher 
privítal na akcii už vyše 50 ľudí a potom sme 
spoločne vyrazili smerom na Mašu. Tajne dúfajúc, 
že na Šutovej jame zažijeme sľúbenú inverznú 
oblačnosť. Je pravdou, že sme hore zažili aj slabé 
slniečko, ale väčšinu trasy sme bojovali s hmlou. 
A aj s blatom. Ale v príjemnej partii sme to veľmi 
nevnímali. Tradične sme sa „zgrupovali“ na 
obvyklých miestach (vyústenie Laznej cesty z hory 
na lúky v okolí Šutovej jamy, kríž v sedle Prieraz či 
pri horúcim čaji na Hrnčiarkach) za účelom 
občerstvenia a oddychu. 
Cestou z Hrnčiarok cez Sebeninú a lúkami ponad 
Horné Fafáky sme dorazili na Striebornú,  

   

 Tiež ďakujem Poľovníckemu združeniu 
Strieborná za poskytnutie priestorov chaty 
a pomoc pri občerstvení. Nesmiem zabudnúť ani 
na Jána Benču, ktorý vyvážal na dva razy menej 
zdatných účastníkov na Hrnčiarky a čapoval čaj. 
A, samozrejme, na Doda Braunera a Milana 
Denkeho, ktorí pripravili oheň na Striebornej.  
 Verím, že na tohtoročnom 8. ročníku sa 
k nám pridá ešte viac občanov Cinobane, hlavne 
mladšie ročníky. Končím turistickým pozdravom: 
„Hore zdar!“ 

Julo Jarábek  
 

AKO SME „BLUDÁRILI“ 
Foto: Miroslav Garaj 
 

 

VIANOČNÉ TRHY 
 

Vianočné trhy pod holým nebom sú v posledných 
rokoch čoraz populárnejšie v mestách a obciach. 
Vyžarujú atmosféru, ktorá sa asi nikdy v roku 
neopakuje. Možno je to blížiacimi sa najkrajšími 
sviatkami, možno tým, že sme presýtení  
komerciou a hľadáme niečo originálne.  
Prvú decembrovú sobotu si na námestí obce 
rozložili svoje stánky predajcovia, ktorí  na 
(^)ianočných trhoch v Cinobani predávali svoje 
výrobky. Kto navštívil toto podujatie, neobišiel 
naprázdno. Bolo z čoho vyberať. Trhy prevažne 
originálnych domácich výrobkov ponúkali tovar od 
výmyslu sveta. Od vianočných ozdôb a dekorácií, 
cez pletené šály a rukavice, bižutériu, až po 
chutné oblátky či koláčiky. Originálny darček pod 
stromček si mohli nájsť aj tí najnáročnejší. Aj 
napriek veternému počasiu usmiati predajcovia 
z Cinobane, Katarínskej Huty, Turičiek, ale aj 
okolitých obcí ponúkali za ľudové ceny svoje 
vlastnoručne vyrobené výrobky.  Teší nás, že 
záujem o trhy v Cinobani každým rokom pribúda.  
Koho predsa len trochu prefúkalo, mohol sa 
zohriať horúcim čajom alebo dobrým vareným 
vínkom. Nechýbali ani chutné upečené domáce 
klobásky a kapustnica, ktoré na čerstvom 
vzduchu chutili vynikajúco.  
Celú atmosféru podčiarkla aj nevtieravá hudba, 
o ktorú sa postaral Michal Marko. Tento rok boli 
trhy v Cinobani vylepšené aj tým, že na 
improvizovanom pódiu vystupovali deti 
z materskej a základnej školy. Veselé zimné 
básničky a pesničky privolali na námestie 
dokonca aj Mikuláša so svojim sprievodom – 
anjelom a čertami. Tí však nemali veľa práce, 
pretože cinobanské deti boli dobré, čo potvrdili aj 
rodičia. Mikulášske vrece nemalo dna, a tak 
o sladké odmeny nebola núdza. 
 

VIANOČNÉ BALÍČKY 

Vianoce by mali byť pre všetkých. Sú hlboko  

zakorenenými  sviatkami rodiny, hojnosti 
a obdarúvania. Nikto by nemal byť v tom čase 
sám, každý by si mal nájsť aspoň malý darček 
pod vianočným stromčekom. Tak ako v minulosti, 
aj tento rok mysleli na deti zo sociálne slabších 
rodín členovia Nízkoprahového centra Čajovňa 
v Cinobani a neziskovej organizácie IN 
NETWORK SLOVAKIA. Pripravili im prekvapenie 
v podobe vianočných balíčkov, ktoré rozdávali 
v Kultúrnom dome v Cinobani posledný víkend 
pred sviatkami. Nečakali odmenu. Tá sa však 
dostavila v podobe rozžiarených detských očí 
a spokojných úsmevov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VÍTANIE NOVÉHO ROKA 
 

Čo sa týka oslavy Silvestra, má asi každý iný 
názor a vkus. Niekto sa rád zabáva v podniku pri 

hudbe a tanci, niekto vyhľadáva vidiecku 

atmosféru horskej chaty, iný zas najradšej 
oslavuje doma pri televízore. No a keď už máte tej 
papučovej atmosféry dosť, je dobré využiť 
možnosť stretnúť sa so svojimi susedmi na 
námestí obce alebo mesta a osláviť príchod 
nového roka pod holým nebom. V našej obci a jej 
častiach je to už štvrtý rok, kedy naši občania 
odrátavajú posledné minúty starého roka na 
námestí. Tento rok sa oslava Silvestra vrátila opäť 
na to cinobanské, vynovené námestie, kde sa 
zišlo asi 400 občanov. Prišli Hutníci, Mašiari, 
Turičania aj Cinobančania, aby sa spoločne tešili 
z nového roka, vychutnali si varené vínko, 
ohňostroj a vynikajúcu atmosféru, ktorú ponúka 
iba ulica. K dobrej nálade hrala hudba pod 
taktovkou Michala Marka a Igora Surjaka - Iča. 
Hudba hrala až do skorých ranných hodín, pre 
tých, ktorí sa chceli zabávať. Prepáčiť musia 
obyvatelia, ktorých rozruch na námestí rušil. 
Ospravedlnením je možno fakt, že Silvester je iba 
raz v roku. Mnohým však viac ako hudobná 
produkcia vadili neustále výbuchy petárd a rôznej 
zábavnej pyrotechniky. Našťastie sa nič nestalo, 
aj keď často vybuchovali v tesnej blízkosti 
oslavujúcich. Je na zamyslenie, že rodičia, ktorí 
dovolia alebo dokonca sami kúpia svojim deťom 
spomínanú pyrotechniku, potom nesledujú, čo ich 
ratolesti s ňou robia. Žiaľ, aj toto priniesla táto 
doba a nie je to problém len v našej obci. Opäť 
môžeme s úľavou konštatovať, že je to našťastie 
„iba“ na Silvestra. 
Organizátori podujatí  Vianočné trhy a Silvester 
na námestí   
Obec Cinobaňa  
a Občianske  
združenie  
Cinobančan  
ďakujú všetkým,  
ktorí podujatia  
podporili a  
pomohli  
pri ich  
príprave a  
realizácii.  
 

Pripravila 
Silvia Očovanová 

 kde už bol pripravený teplý ohník, pri ktorom sme 
trochu pookriali. Odtiaľ už len „na skok“ bolo 
k poľovníckej chate, kde účastníkov čakalo 
jednoduché, ale vysoko ocenené občerstvenie 
a účastnícke listy. Tie sa síce neušli všetkým kvôli 
prekvapivo veľkej účasti, ale to bol asi najmenší 
nedostatok tejto akcie. 
Záverom by som chcel vyjadriť spokojnosť 
s pribúdajúcim množstvom účastníkov aj z radov 
občanov našej obce. Konečne začínajú aj oni 
chápať potrebu pohybu v prírode a chuť spoznávať 
najbližšie okolie obce, ako aj nových priateľov. 
Potešila aj účasť tých najmladších, za ktorých 
spomeniem poldruharočnú Mirku. Po záverečnom 
zrátaní účastníkov nám vyšlo číslo presahujúce 
stovku. Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia 
Liptova či dolného Hontu.  

Aj to potvrdzuje, že Cinobanský bludár 
si začína budovať tradíciu, ktorú, dúfam, budeme 
dodržiavať naďalej. Celú trasu (mimochodom nie 
propagovaných 20 kilometrov, ale GPS prístrojom 
potvrdených 24 kilometrov) prešli aj niektorí 
poslanci obecného zastupiteľstva spolu so 
starostom obce. 

Na záver by som rád poďakoval 
starostovi obce za pomoc pri organizácii akcie, ako 
aj Silvii Očovanovej, ktorá ochotne prebrala na 
seba zodpovednosť za prípravu občerstvenia. 

 

Foto: Maroš Kuric 
 

 

Foto: Pavol Šinko 
 

 

Foto: Maroš Kuric 
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O ZLÝCH TETÁCH 

A POHĽADNÝCH 

KURIÉROCH  

 

Po Novom roku  si asi každý človek 
pre istotu skontroluje, či nie je 
niekomu niečo dlžný. Samozrejme, 
že som zistila, že dlžná som a rýchlo 
som sa to  snažila napraviť. Dnes je 
to jednoduché, stačí pár kliknutí 
a peniaze sú poslané  cez internet, 
ale ak nemáte účet  ako ja,  musíte 
peniaze poslať poštou. Ak sa navyše 
nemáte ako dostať do mesta, musíte 
ich poslať na pobočke v malej 
romantickej dedinke. Hotové peklo. 
Ak ste pracujúci človek alebo študent, 
ktorý chodí do školy, s výnimkou 
stredy (majú totiž „dlhý deň“)  sa 
nemáte, ako na poštu dostať. Ak sa 
vám to už konečne podarí, málokedy 
sa vám dostane slušnosti, nebodaj 
ešte úsmevu. Keďže som išla 
peniaze poslať poštou prvýkrát, mala 
som problém pri vypisovaní poštovej 
poukážky. Namiesto pomoci som sa 
dočkala len nahnevaných odvrknutí 
a výsmechu. A nakoniec, keď som 
konečne šek vypísala a pristúpila 
k okienku, musela som čakať 
niekoľko minút, pretože 
zamestnankyňa mala plné ruky práce 
so zoškrabúvaním výherného žrebu. 
Asi nevyhrala, pretože sa ku mne 
správala, ako keby som jej to 
„prasiatko v žite“ zabila ja. 
To, že čerstvé ranné noviny sa 
dostávajú do domácnosti 
prinajlepšom okolo druhej hodiny 
poobede, a aj pre malý 200-gramový 
balíček si musíte zájsť na poštu, 
nebudem spomínať. Neviem, kde je 
chyba, ale prednedávnom som 
posielala balíček priateľke do Českej 
republiky. Vážil  7,8 kg a poštárka jej 
ho priniesla až domov s úsmevom na 
perách.  
Alebo prečo si s vami kuriéri 
súkromných firiem stihnú ešte aj 
zavtipkovať ,a kuriér Slovenskej pošty 
vám, keď neotvoríte na prvé 
zazvonenie, drzo otvorí vchodové 
dvere, vojde do bytu a ešte na vás 
nakričí, pretože ste prišli neskoro 
a bez mihnutia oka pred vami vaším 
podpisom podpíše prebratie? Keď 
som ho požiadala, aby počkal, 
pretože v balíčku je keramická 
nádoba a chcem skontrolovať, či sa 
nerozbila, nedovolil mi to. On na to 
jednoducho nemá čas. 
 Keby nebol taký pohľadný, asi mu to 
neodpustím . Možno to jednoducho 
má fungovať takto.  
                                                                               

Simona Albertová 

DEDIČSTVO NAŠICH PREDKOV 

 

Nad Opatovou vyrastá obrovská stavba. Vraj 
to má byť hotel. Aj s čerpacou stanicou. Určite stojí, 
a ešte bude stáť nemalé peniaze. Mnohých z nás 
možno prekvapí fakt, že jeho investorom je (údajne) 
človek, ktorý má v prenájme aj našu 
poľnohospodársku pôdu. Pôdu, ktorú síce neobrába, 
ale z dotácií z EÚ dokáže vytvoriť dostatočný zisk na 
to, aby si vybudoval takéto zariadenie. Nie, nechcem 
za to nikoho obviňovať. Len využil možnosti, ktoré sa 
mu núkajú. Len som chcel poukázať na inú 
skutočnosť. Sme vlastníkmi pôdy, ktorú sme zdedili 
po našich predkoch. Pôdu, na ktorú si boli niektorí 
ťažko zarábať za morom. Je naozaj nutné, aby na 
nej bohatli iní a my aby sme sa každoročne chodili 
prosiť o vyplatenie smiešneho nájomného?  

Pred časom prebehla schôdza Urbárskeho 
komposesorátneho a pašienkového pozemkového 
spoločenstva v Cinobani. Dovolím si tvrdiť, že veľká 
väčšina zúčastnených má aj pôdu prenajatú 
spoločnosti Agro Rátka. Ešte nikoho nenapadlo 
vytvoriť si vlastné spoločenstvo (družstvo) vlastníkov, 
ktorí by si pôdu užívali sami na poľnohospodárske 
účely, poberali dotácie z EÚ priamo, a tým získavali  

z pôdy väčší osoh ako doteraz?  
Viem, nie je to jednoduchá záležitosť, o čom som sa 
mohol presvedčiť na spomínanej urbárskej schôdzi. 
Utvorili by sa síce pracovné miesta v našej obci, ale 
kto by to robil a riadil? Nemohol by to zastrešovať 
urbár? 

Od 1.januára sa na naše nehnuteľnosti 
(hlavne pôdu a lesy) vrhnú investori zo západu. 
Končí totiž ochranná doba dojednaná pri vstupe do 
EÚ. Oproti nim sme bedač a veľa ľudí svoju pôdu 
ochotne vymení za peniaze. A to bude začiatkom 
konca Slovenska. Ako kedysi Slovač ťažko získala 
svoje majetky od „cudzích“ mocipánov, tak o ne teraz 
dobrovoľne príde. Založením spoločenstva by sa 
dalo lepšie čeliť náporu investorov a zachovať si 
pôdu pre seba. Veď sa zamyslime - čo zostane 
našim potomkom? Vyťažené lesy, nesmierne štátne 
dlhy, zničená infraštruktúra, rozpredané pozemky, 
znečistené životné prostredie. Naozaj chceme 
zanechať za sebou takéto dedičstvo? 

Verím, že moja myšlienka osloví majiteľov 
pôdy a podnieti ich k zamysleniu. Ja si myslím, že 
šikovných a inteligentných ľudí v dedine máme. Len 
využiť ich potenciál ... 

Julo Jarábek 

 
O S L A V A  Ž E N Y  

  
 

Jedna z najbohatších tradícií sviatkov 
v našej vlasti je sviatok Medzinárodného dňa žien 8. 
marca – venovaný darkyni života – matke, ktorá sa 
plnohodnotne podieľa na vytváraní spoločenských 
hodnôt. 
 Toto postavenie ženy sa plne odráža aj 
v obsahovom zameraní sviatku, ktorým spoločnosť, 
ale aj najbližší v rodine vzdávajú úctu žene ako 
matke, nenahraditeľnej spolupracovníčke, občianke, 
ktorá v plnej miere uplatňuje svoje práva a povinnosti 
v živote demokratickej spoločnosti. Spoločnosť (nie 
vždy si v plnej miere uvedomuje), že starostlivosť 
o rodinu, výchovu detí, ale aj zodpovedné plnenie si 
pracovných povinností vyžaduje od ženy neraz 
i značné sebaobetovanie.  
   
 

Jedným z prejavov mojej aktivity (článku) je aj snaha 
zabezpečiť publicitu tohto významného sviatku. 
Kriticky si musíme priznať, že i tu sa v posledných 
rokoch objavilo veľa negatívnych javov, ktoré 
znevažujú a znehodnocujú význam a poslanie tohto 
sviatku nielen v živote žien, rodiny, pracovných 
kolektívov, ale spoločnosti vôbec.  
 Veď Medzinárodný deň žien sa vždy konal 
v znamení medzinárodnej solidarity žien celého 
sveta za mier a šťastie žien, rodín, detí, za 
rovnoprávnosť žien. Vieme, že materinské srdce 
najviac poteší, ak deti žijú v šťastí, spokojnosti 
a dobrom zdraví. Pravdou zostáva, že všetci ďalej 
žijeme v deťoch. Nech sa teda vaše deti, vaši 
milovaní vnuci tešia trvalému ničím neskalenému 
šťastiu. Prajeme vám, aby ste na každom kroku 
nachádzali plné porozumenie ako ženy – matky, 
staré matky, občianky, funkcionárky i manželky.  
 

 Zo srdca vám želáme všetko najlepšie.  
Jozef Varga a členovia redakčnej rady Občasníka  

 
DESAŤROČNÉ JUBILEUM 

 

Prvé číslo Cinobanského občasníka uzrelo svetlo 
sveta v máji roku 2005. Jeho zakladateľmi boli 
„chlapci“ zo vtedajšieho I-domu – Peter Katona 
a Ivan Brindák. Obsah novín bol rozložený na 
štyroch stranách. Noviny sme vytlačili na tlačiarni v I-
dome a na obecnom úrade sme ich kopírovali na 
formát A3. Na začiatku to bolo asi 80 až 100 
výtlačkov. Už na druhom čísle som sa na príprave 
podieľala aj ja.   
Peter Katona: „Prvotná myšlienka vydávať v našej 
obci noviny skrsla na pracovných poradách 
pracovníkov Zväzu TeleDomov, kde sme hľadali 
spôsob, ako sprostredkovať rôzne informácie pre čo 
najširší okruh občanov. Mali to byť informácie 
z oblasti zamestnávania, služieb, ktoré poskytujú 
občania občanom, možnosti a príležitosti na 
realizáciu projektov z rôznych fondov alebo nadácií, 
o aktivitách a činnosti obecného úradu, informácie  
 

zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Názov 
„občasník“ sme vymysleli preto, že sme vtedy 
plánovali noviny vydávať iba občas a netušili sme, že 
si získajú taký ohlas a podporu, že sa z nich stal 
pravidelný dvojmesačník.“   
Grafika titulky alebo loga Cinobanského občasníka 
vznikla z pohľadnice obce. Návrh grafiky celých 
novín bol spoločným dielom Petra a Ivana. V tom 
čase nevydávali noviny v žiadnej okolitej obci, 
najbližšie iba v meste Poltár a Kokave nad 
Rimavicou.  
„Vďaka podpore z obecného úradu a vtedajšej 
starostky Ing. Márie Švikruhovej a rozšírením našej 
„redakčnej rady“ o Silviu Očovanovú sme začali 
noviny vydávať pravidelne a postupom času aj vo 
vyššom náklade a lepšej kvalite v tlačiarni v Lučenci“, 
spomína Peter Katona.  
Žiadne noviny by však nespĺňali svoj účel bez svojich 
verných čitateľov.  Pokračovanie nabudúce. 

Pripravila Silvia Očovanová       

 



 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

       

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
   

  

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

strana 6       ** 10. rokov spolu **        Cinobanský občasník 1/2014
        

Halič, 
22.4.2010  

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  

 

Viac informácií  a  fotografi í  na:  

www.zscinobana.edu.s k  

NA TRADÍCIE 

NEZABÚDAME 

Mesiac december ponúka mnoho 
príležitostí pripomenúť si múdrosť 
našich predkov a ich tradičné zvyky. 
Robíme to nielen na hodinách 
Regionálnej výchovy, ale aj v rámci 
akcií školy. Preto žiaci nedočkavo 
očakávajú príchod Mikuláša či Lucie, 
ktoré povymetajú všetky kúty tried 
a zbavia nás „zlých síl“. 

 

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV 
 

Pytagoriáda – školského kola sa zúčastnilo 95 
žiakov našej školy, do obvodného kola postupujú Lea 
Hegyiová, Soňa Borošová a Matej Behmer ( 3.roč) 
Olympiáda slovenského jazyka – úspešnou 
riešiteľkou obvodného kola sa stala Dominika 
Demeová, 9.roč. 
Olympiáda anglického jazyka – na obvodnom kole 
v Poltári sme boli veľmi úspešní –        1. miesto vo 
svojich kategóriách obsadili Radovan Hlaváč, 7.roč. 
a Dominika Demeová, 9.roč. a postúpili do krajského 
kola.                                                

Mgr. Vladimíra Albertová 
 

KOMPARO 8  A 9 
 

Žiaci 8. a 9.ročníka sa zapojili dňa 07.11.2013 do 
testovania KOMPARO 8 a  9, ktoré je prípravou a „ 
generálkou“ na oficiálne Testovanie 9. Za 8.roč. sa 
zapojilo  všetkých 20 žiakov a z deviateho ročníka 
iba polovica - 10 žiakov. Deviataci boli testovaní 
z predmetov matematika a  slovenský jazyk a 
literatúra. Žiaci 8.roč. mali aj otázky z prírodovedných 
predmetov – FYZ, CHE, GEO, Spoločenskovedné 
predmety - GEO, DEJ, OBN a Všeobecné študijné 
predpoklady. Testovaným žiakom prispelo 
Rodičovské združenie polovicou finančných 
prostriedkov, čiže sumou 2,75 € na toto testovanie, 
za čo im ďakujeme aj touto cestou. Druhú polovicu 
nákladov niesli rodičia. 
Vyhodnotenie: 8. roč. 
KOMPARO 8  písalo v tomto roku 9 986 žiakov zo 
428 škôl, z čoho našich žiakov  bolo 20 žiakov. 
Testovaný predmet:  Matematika 
Priemerná úspešnosť žiakov v SR 57,4 % 
Priemerná úspešnosť našich žiakov 40,1 % 
 

Testovaný predmet: Prírodovedný blok   
Priemerná úspešnosť žiakov v SR 53,1 %  
Priemerná úspešnosť našich žiakov  39,2 % 
 

Testovaný predmet: Spoločenskovedný blok 
Priemerná úspešnosť žiakov v SR  48,2 %  
Priemerná úspešnosť našich žiakov 37,9 % 
 

Testovaný predmet: Všeob. štud. predpoklady  
Priemerná úspešnosť žiakov v SR 54,6 % Priemerná 
úspešnosť našich žiakov  47,3 % 
 

Testovaný predmet: Slov. jazyk a literatúra   
Priemerná úspešnosť žiakov v SR 58,7 %  
Priemerná úspešnosť  našich žiakov 49,4 % 
 

Najúspešnejšími žiakmi z 8.roč. sa stali za 
matematiku - Albertová – 82,4%, prírodovedný blok –
Blažek -77,8%, všeob. štud. predpoklady – Albertová 
– 80,0%,SJ a lit. – Albertová -90,9%, 
spoločenskovedný blok – Korimová – 72,2%. 
 

Vyhodnotenie      9. roč. 
KOMPARO 9 písalo v tomto roku 21 405 žiakov zo 
767 škôl, z čoho našich žiakov  bolo iba 10 – polovica 
z celkového počtu deviatakov. Žiaci boli testovaní 
z predmetov matematika a slov. jazyk.  
Testovaný predmet:  Matematika 
Priemerná úspešnosť žiakov v SR 52,8 % 
Priemerná úspešnosť našich žiakov 45,5 % 
 

Testovaný predmet: Slov. jazyk a literatúra   
Priemerná úspešnosť žiakov v SR 59,2 %  
Priemerná úspešnosť  našich žiakov 50,8 % 
Najúspešnejšími žiakmi z 9.roč.( iba z 10 žiakov) z 
matematiky–Dudeková a Urbančoková – 60%; zo SJ 
a lit. – Dudeková  - 79,8%, Bangová – 64,4%. 
Každý zúčastnený žiak získal spätnú väzbu o svojej 
aktuálnej pozícii, v čom sú jeho silné a slabé stránky, 
dostal „ Informáciu o výsledkoch“. Podrobne má 
vyhodnotené svoje výsledky v bodovom hodnotení,  
v percentách, a tiež v grafickom spracovaní.                                                                                 

 

PaedDr. Katarína Lenhartová 

 
 
 

Tradičné Lucie – biele plachty, sviečky a pierka  

 

Mikuláš so svojimi pomocníkmi potešili aj pána 
riaditeľa  
 

Stať sa žiakom nie je jednoduché, najprv museli 
prváci dokázať, že sú šikovní 
 

V decembri každoročne prijímame našich 
prváčikov do cechu žiackeho. Pri slávnostnom 
pasovaní všetci  sľúbili, že sa budú učiť 
a pracovať tak, aby naša škola mohla byť na 
nich hrdá. 

 

Foto: archív ZŠ 
 

 „V HISTÓRII JE VIAC PRÍKLADOV VERNOSTI PSOV AKO ĽUDÍ.“ Alexander Pope 
 

Naša škola sa zapojila do projektu Nadácie Orange „Pomôžme útulkáčom.“ Cieľom projektu je 
aktívna pomoc lučeneckému útulku zvierat. V mesiacoch november a december sme navštívili 
útulok v Lučenci a zoznámili sme sa s jeho chlpatými obyvateľmi.  Strávili sme so psíkmi prekrásne 
dva dni, poriadne nás vyvenčili po poliach pri útulku, a nakoniec sme im odovzdali vianočné 
darčeky v podobe rôznych maškŕt a hračiek. Prajeme psíkom v útulku, aby bol pre nich rok 2014 
rokom, v ktorom znovu pocítia lásku a objatie v teple domova.                                                                                               

 Mgr. Zuzana Danková 

 

Darčeky pre našich psích kamarátov        Radosť z návštevy kamarátov 

 
T A J N Ý  Ž I V O T  M O B I L U  

Tak sa nazýva nový projekt Zelenej školy a Centra environmentálnej a etickej výchovy – Živica,  do 
ktorého sa  žiaci našej školy zapojili. 
Mobilov je veľa. Vecí s nálepkou „eko“ je tiež veľa. A čo z toho vyplýva? Existujú už aj eko mobily. Je 
zjavné, že tieto malé vecičky, ktoré sa stali našimi každodennými sprievodcami, majú v skutočnosti 
nezanedbateľný vplyv na životné prostredie. Vyrábajú  sa vo veľkom množstve, používajú sa krátko, 
a ako odpad sú pre obsah ťažkých kovov a škodlivých látok veľmi problematické. 
Čo s tým zmôže obyčajný užívateľ, ktorý chce byť „eko?“ Môže nepodľahnúť trendu a vydržať 
s jedným mobilom tak dlho, ako to len ide. Po jeho  vyradení ho môže vrátiť v obchode k recyklácii. 
Pri výbere nového mobilu sa môže poobzerať po nejakom „eko“ mobile. Otázkou však zostáva: aký 
to ekologicky šetrný  mobil vôbec je? 
Tieto a podobné otázky a témy sú súčasťou práce realizačného tímu / Karásek Dušan, Karásek 
Jozef, Melicherová Adriana / v tomto projekte. Je to téma, s ktorou naši starší spolužiaci pracujú 
v rovesníckom vzdelávaní, vytvárajú postery, mailom posielajú zvedavé otázky výrobcom mobilov a 
vyhľadávajú zberné miesta pre mobily, čím plnia úlohy vyplývajúce z uvedeného projektu.  
Práca na projekte je zaujímavá, motivujúca,  poučná i inšpiračná.  
                                                                                                                          PaedDr. Erika Zoková 
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M  

     Vážení spoluobčania. Sme na začiatku nového 
roka 2014. Pri tejto príležitosti si dovoľujem 
všetkým občanom zaželať všetko dobré, hlavne 
veľa zdravia, šťastia a životných úspechov. 
     Prihováram sa vám ako predsedkyňa 
Miestneho spolku Slov. červeného kríža Cinobaňa 
– Katarínska Huta. Náš spolok pracuje už 13 
rokov. Zlúčení sú v ňom mnohí členovia bývalých 
miestnych spolkov  (bývalé závody v Kat. Hute 
a Maši, bývalé JRD atď.). terajší počet našich 
členov je 135. 
     Počas roka pracujeme a podieľame sa na 
mnohých akciách a podujatiach, ktoré sa dejú 
v našej obci. Týmto chcem vyzdvihnúť hlavne 
prácu nášho osemčlenného výboru, ktorého 
vekový rozdiel je 40 rokov. Hlavne chcem 
poďakovať našim úžasným dámam, dlhoročným 
členkám Jozefe Haškovej (82) a Antónii 
Tazberíkovej (80). Tieto dámy sú pre nás veľkým 
príkladom v našej práci, dodávajú nám silu 
a svojim optimizmom nás napĺňajú pozitívnou 
energiou.  
     Naša celoročná práca je rôznorodá, či už na 
poli humanitárnom (Deň narcisov, darcovstvo krvi, 
zber šatstva, návštevy chorých atď.), taktiež na 
poli kultúrnom (fašiangy, Spieva celá dolina – 5 
ročníkov, výstavy – bolo ich zatiaľ osem). Sú to 
ešte iné aktivity – v zimných  mesiacoch kluby 
seniorov, v tete zber liečivých bylín a kúpanie. 

 
 
 

makovými šúľancami. Makové šúľance a hríbovú 
polievku sme varili aj v Kokave nad Rimavicou na 
Koliesku, kde sme reprezentovali Cinobaňu a mali 
sme veľký úspech. Najväčšími a najkrajšími 
udalosťami pre našu organizáciu sú výstavy, 
z ktorých výťažok naša organizácia vždy venuje 
postihnutým deťom do Integrovaného centra 
v Málinci. Obyčajne je to na Mikuláša, kedy ich 
prekvapíme sladkosťami a finančným príspevkom, 
z čoho majú veľkú radosť.  
     Za celú našu snahu a prácu sme boli v roku 
2010 ocenení Ďakovným listom za najlepší spolok 
v okrese Lučenec u pána prezidenta Ivana 
Gašparoviča v Prezidentskom paláci. 
     Úprimná vďaka patrí aj darcom krvi, ktorí 
darovaním toho najcennejšieho pomáhajú 
zachraňovať ľudské životy. Za všetkých 
spomeniem nositeľa Jánskeho plakety za rok 2013 
Dušana Palíka ml. z Turičiek.  
     Naše poďakovanie patrí aj pánu starostovi 
Jozefovi Melicherovi, ktorý nám vo všetkom 
pomáha a ide v ústrety. Tak isto veľké 
poďakovanie patrí našej najmladšej členke výboru 
Silvike Očovanovej za jej príkladnú a starostlivú 
prácu a pomoc, aj všetkým členkám a členom 
organizácie. S láskou spomíname aj na našu 
zosnulú členku výboru Emíliu Wittlingerovú († 67). 

 

Anna Špaková, MS SČK                  

   
 
 
 

krásnych jubileí. Boli to naše členky:  H. Piková, Z. Moravčíková, V. Zimániová, H. Šimuneková, Ing. M. 
Švikruhová, K. Salajová, E. Podmanická a A. Špaková. Kvietkom sme si uctili ich vzácne roky žitia. 
Potom sme si stručne pripomenuli akcie, ktoré sa uskutočnili v roku 2013. Podrobná informácia bude 
v správe o činnosti ZO SZPB v Cinobani, ktorá bude predložená na zhodnocovacej členskej schôdzi dňa 
20. marca 2014. Ďalej sme informovali o pozvánke starostu Obce Hronská Dúbrava Mgr. Jozefa Brhlíka 
a obecného zastupiteľstva na oslavy 70. výročia SNP. Na počesť padlých hrdinov bude odhalená nová 
pamätná tabuľa na pamätníku. Po 70 –tich rokoch bude na nej aj meno nášho občana Leopolda Gruliša, 
nar. 7.1.1913, padol 10.10.1944 v okolí Hronskej Dúbravy. Bol to občan z Cinobane, Katarínskej Huty. 
Bude to výnimočný okamih, ktorý sa zapíše do histórie dejín SNP. Pri príležitosti 70. výročia SNP naša 
ZO SZPB pripravuje zvýšené aktivity aj v spolupráci s obcou Cinobaňa. Vzhľadom na skutočnosť, že 
parlament SR schválil zákon o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti SZPB s účinnosťou od 
1.2.2014, budeme v špecifikách zadefinovaných v zákone uplatňovať zákonné nároky aj pre našich 
členov. Čaká nás veľa práce, ale vieme, že členská základňa to zvládne. Veríme, že svojimi aktivitami 
a prácou budeme viditeľní v obci, ale aj na celom Slovensku. O svojej činnosti informujeme v časopisoch 
Bojovník a Ročenka odbojárov. Príjemným záverom členskej schôdze bolo podávanie malého 
občerstvenia, chutný perkelt s cestovinou, náladu spríjemnili piesne a harmonika. Ďakujeme všetkým, 
ktorí majú v úcte všetko to, čo človeka robí človekom.    

Ing. Mária Švikruhová, predsedkyňa ZO SZPB v Cinobani 

 

HLASY ZO ZÁHROBIA/fejtón 

 

Predstavte si našu strediskovú obec Cinobaňa. 
Ako nádherne je umiestnená. Obklopená 
zelenými horami  a 5 cintorínmi. (Turíčky, Kat. 
Huta, Maša, Pohrebisko Lovinka a skvost 
Cinobaňa). Krásna idylka Však? My sme spokojní 
s takým dôstojným miestom nášho posledného 
odpočinku. 
Áno takto to chápu aj naši živí občania. Preto 
veľmi radi usporadúvajú oslavy svojich drahých 
zosnulých pri príležitosti nejakého výročia. Ako 
inak s muzikou (gitara) a hlučným spevom. 
Pravdaže, aby to drahý zosnulý počul, veď má na 
sebe dva kubíky zeminy. No a na oslave nesmú 
chýbať rodinní príslušníci, susedia, priatelia 
a žiaci. Oslava musí trvať aspoň tri, štyri hodinky 
a nesmie chýbať borovička, vínečko. Milé žiačky 
a kultúrna vložka nebude? Pridajte aj tančeky. 
Samozrejme, nie je tu javisko. Dobre nám poslúži 
schodište do domu smútku. Čo na tom, že práve 
bude nejaký pohreb, veď to je len nebožtík z Kat. 
Huty. A títo živí, čo sa tu schádzajú? A čo sa tak 
mračia a pozerajú na našu oslavu, ešte si aj hubu 
otvárajú? Teba poznám. Ty si učiteľka. Čo 
pyskuješ? Tak ťa opľujem, že si ten chrcheľ 
nezotrieš  do konca života. Chi-Chi-Chi. 
To už na konci cintorína sa schádza partia 
mladých chasníkov. Kde si sadneme, no zoberme 
si túto lavičku, nech si v kľude pofajčíme tú 
omamnú vôňu, porozprávajme sa a dobre kričme, 
máme si toho čo povedať. 
Hm, aká úžasná vôňa. Čo si taký veselý? Chi-chi-
chi. Kopni do toho pomníka, zavadzia mi v ceste. 
A tá lavička, zahoď ju do járku, už ma 
znervózňuje, ako sa hýbe podo mnou. Pozrite sa, 
tá stará suka, ako sa nám hrozí. Čo čumíš, chceš 
na pysky?  Že čo tu robíme? Máme tu krúžok,  kto 
odnesie čo najďalej lavičku od hrobu.  A ty sa 
nestaraj, lebo uvidíš. Chi-chi-chi.  
Prichádza hlboký večer, my, drahí zosnulí už 
budeme konečne odpočívať. Ale, čo to? To 
prichádza naša mládež. Má preteky na autách? 
Nie. Sú na parkovisku. Veď pod lampou je 
najväčšia tma. Treba rozvinúť debatu oplzlých 
slov, vypiť si vínečko, veď čo na tom, že sadneme 
do auta pripití. Je noc, tak čo sa majú motať živí. 
Vytni tej muzike, nech to vrie. Bum-bum. Čože sa 
tak rozštekali psy?  Čo sa rozsvietili okná? Čo 
vrieska ten starý chren na nás, veď mi nemusíme 
ráno vstávať do práce a on nech ide do roboty, 
veď my máme sociálky. Mám ti priťať na papuľu? 
Čo nám pyskuješ Ty starý kôň. Dám ti na papuľu?  
A vy, drahí zosnulí, však vám to vôbec nevadí?  
Veď ste sa zatiaľ ešte nikdy neboli sťažovať? Či? 
Chi-chi –chi. 
Je nedeľa. Prídu nás, drahých zosnulých navštíviť 
naši príbuzní, donesú kvietky a zapália kahanček. 
Ale čo to robíš? Ty psisko. Veď si mi okadil ten 
drahý mramorový pomník. Že to nič nie je? A čo 
ty, panička, prečo vodíš psov do cintorína. Jáj, 
tabuľku so zákazom ste strhli. Tak povieme našim 
príbuzným nech nás očistia. A ty nemáš ani 
vrecúško?  No treba psíkov vyvenčiť! Čo na tom, 
že je to dôstojné miesto posledného odpočinku 
našich drahých zosnulých. 
Práve takto sme si to predsa predstavovali ,my 
drahí zosnulí.  A  čo na to vy živí? Nechcete si 
zistiť, do čoho pôjdete? Pre nás drahých 
zosnulých  je radosť ležať v našom cinobanskom 
cintoríne.     
Pozdrav od vašich drahých zosnulých: Čakáme 
na vás... 

Občianka Cinobane 
 
 

 

V októbri sa pravidelne 
podieľame spolu s Obcou na 
príprave posedenia pre 
seniorov, kde pomáhame pri 
príprave občerstvenia 
(pečenie koláčov, štrúdlí, 
škvarkovníkov atď.). 
Minulý rok bol pre nás veľmi 
príjemný a úspešný. 
Prezentovali sme sa na 
obecnej akcii Cinobanský 
kotlík (súťaž vo varení 
guľášu), kde sme prekvapili 

 

 

Predvianočné posedenie ZO SZPB 
 

Členská schôdza sa konala 28.11.2013. Mala už 
nádych najkrajších sviatkov roku, Vianoc. Z počtu 
54 bolo prítomných 31 členov. Mali sme aj 
vzácnych hostí z Obl. výboru SZPB v Lučenci 
(tajomníka Rudolfa Vaclavíka a bývalú 
predsedkyňu Izabelu Sabovú). V úvode bola 
spomienka na tých, ktorí nás v priebehu roku 2013 
opustili. Pekným okamihom bola gratulácia 

jubilantom, ktorí sa v druhom polroku 2013 dožili  
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Helena Blažeková,  Igor 

Matejov, Mária Očovanová, 

Mária Gombalová ,  Hedviga 
Blažeková   

  

Česť  ich  svet le j  pamiatke.  

 

V mesiacoch  január a február sa dožívajú 
životných jubileí 

 

 Anna LIHOCKÁ (Kat. Huta) 

 Agnesa KOVÁČIKOVÁ (Cinobaňa) 

 Ondrej MELICHER (Cinobaňa) 

 Oľga BAJČÍKOVÁ (Kat. Huta) 

 Jozef SLOVÁK  (Cinobaňa) 

 Juraj HAVRAN  (Cinobaňa) 
 Michal RIEČICA (Maša) 

 Mária ANDRÁŠIKOVÁ (Cinobaňa) 

 Jolana SEGEČOVÁ (Kat. Huta) 

 Anna MELICHEROVÁ (Cinobaňa) 

 Mária PANČÍKOVÁ (Cinobaňa) 

 Mária KOŽIAKOVÁ (Cinobaňa) 

 Júlia BEDNÁŘOVÁ (Kat. Huta) 

 Margita PŠÍDOVÁ (Cinobaňa) 

 Jozef CHOVANEC (Turičky) 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

Samuel Oláh  

 

Nasledujúce čís lo  Cinobanského 

občasníka vy jde  na  pre lome mes iacov  

marec a apríl  2014 .  Informácia pre 

dopisovateľov: Uzávierka čísla X/2 je do 17. marca. 

OObbeecc  CCiinnoobbaaňňaa  aa  KKlluubb  SSlloovveennsskkýýcchh  ttuurriissttoovv  LLaammppáášš  LLuuččeenneecc  

ppoozzýývvaajjúú  mmiilloovvnnííkkoovv  ttuurriissttiikkyy  nnaa    36. ročník zimného vvýýssttuuppuu  nnaa  

SSttrriieebboorrnnúú,,  kkttoorrýý  ssaa  bbuuddee  kkoonnaaťť  1155..  ffeebbrruuáárraa  22001144    

((tt..jj..  vv  ssoobboottuu))..  Zraz účastníkov je o 10.00 hod. na vrchole. 
 

T e š í m e  s a  n a  v a š u  ú č a s ť !  
   

 
 

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 zakúpiť v kancelárii 
kultúrneho pracovníka na Obecnom úrade 
v Cinobani.  

C i n o b a ň a  2 0 1 4  
 

Kedy: 1. marca 2014 o 10.00 hod. 

Kde: Kultúrny dom Cinobaňa 

Štartovné: 3,00 €/dospelí 
 

Registrácia účastníkov do 24.2.2014 v kancelárii kultúrneho pracovníka 
na OU Cinobaňa, telefonicky 0907/407 821,  

e-mailom: ocovanova@cinobana.sk. 

 

 

RROODD II ČČOO VV SSKKÉÉ   ZZDD RR UU ŽŽEE NN IIEE   PPRR II   ZZŠŠ   CC II NN OOBBAA ŇŇAA   
 

IČO: 42193257, sídlo 985 22 Cinobaňa 60, je  v roku 2014 jedným 

z prijímateľov 2% z dane. Rozhodnite sa pre cinobanské deti. Vopred 

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

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

 

Cinobanská lyža 2014 

22. februára 2014 - Kokava - Línia  
Odchod účastníkov je v sobotu ráno autobusom spred 
základnej školy a kultúrneho domu, prihlásiť sa 
môže te  u  Ju la  Pa l í ka  a lebo na  

www.facebook.com/oz.cinobancan ,  
kde sa dozviete aj podrobnejšie informácie.  

mailto:ocovanova@cinobana.sk
http://www.facebook.com/oz.cinobancan

