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29. augusta si opäť pripomenieme výročie Slovenského 
národného povstania. Štátny sviatok, spomienkové akcie a verejné 
diskusie sú dôstojným spôsobom pripomenutia si vari najhrdinskejšej 
udalosti v slovenských dejinách. Menej dôstojný je pohľad na 
súčasných predstaviteľov niektorých pravicových politických strán, ktorí 
sa prezentujú na verejnosti s veľkohubým hanobením tých, ktorí v SNP 
obetovali to najvzácnejšie čo človek má – život.    

Je to ignorantstvo dramatických udalostí, ale zároveň 
príležitosť na to, aby sme si pripomenuli niektoré súvislosti našej 
minulosti a súčasnej politickej reality. Protichodné názory vykladačov 
Povstania dokonale vystihujú národnú rozdvojenosť niektorých 
Slovákov voči SNP. Postoj  nacionalistických politikov, klerikov 
a okrajových historikov k slovenskému vojnovému štátu a k Povstaniu 
je poznačený krajným subjektivizmom, nevedomosťou a morálnym 
relativizmom. Zľahčovanie zločinov vojnového slovenského štátu, 
oslavovanie jeho pohlavárov napriek zjavným morálnym i politickým 
zlyhaniam, či priame spochybňovanie ideálov Povstania sú žiaľ 
súčasťou diskusie o našich národných dejinách. Nie je žiadúce túto 
skutočnosť ignorovať, naopak je potrebné stále dokola pripomínať, že 
slovenskú štátnosť presadili a stelesnili stúpenci a sympatizanti 
fašizmu, a že to  bolo Povstanie, ktoré rehabilitovalo slovenský národ 
v očiach slobodného sveta.  

 

Slovenský odboj proti režimu vystupujúcemu ako spojenec 
nacistického Nemecka vyvrcholil v Slovenskom národnom povstaní. 
Ozbrojené povstanie pripravovalo ilegálne odbojové hnutie od druhej 
polovice r. 1943, pričom jeho začiatok viazali na priblíženie sovietskych 
vojsk k východným hraniciam Slovenska. Povstanie však vypuklo skôr 
ako reakcia na vojenské obsadzovanie slovenského územia nemeckou 
armádou, keďže sa nepodarilo jeho prípravy skoordinovať 
s postupujúcim frontom. Program a ciele povstania zverejnil najvyšší 
odbojový orgán Slovenská národná rada v Deklarácii Slovenskej 
národnej rady 1. septembra 1944.  SNP sa prihlásilo k demokracii, 
k spoločnému boju s československým zahraničným odbojom 
a k spojeneckým národom bojujúcim proti fašizmu.  

 

Na povstaleckom území, ktorého centrum bola Banská 
Bystrica,  sa obnovila Česko – slovenská republika a v práci 
povstaleckých mocenských orgánov sa utvárali východiská nového 
postavenia Slovenska v spoločnom štáte s Čechmi. Povstalecké 
ozbrojené sily tvorila armáda, jadrom ktorej bola I. čs. armáda na 
Slovensku a partizánske jednotky. Vojenská situácia povstalcov sa 
postupne zhoršovala. Červená armáda a s ňou I. československý 
armádny zbor prekročili po ťažkých bojoch hranice Slovenska na Dukle 
až 6. októbra a Povstaniu už nemohli účinne pomôcť. Nemecká presila 
zahnala povstalcov do slovenských hôr a 27. októbra vstúpili nemecké 
okupačné vojská do centra povstania – Banskej Bystrice.  

 

Ak sme docielili, že po prečítaní týchto riadkov sa niektorí 
ľudia nad nimi zamyslia a začnú porovnávať s tendenciami, ktorých 
sme svedkami v súčasnosti, potom tento článok o SNP splnil svoj cieľ. 

 

Jozef Varga              
 

                          ÚÚ VV OO DD NN ÍÍ KK   
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ODŠTARTOVANÉ!  
Hornohradský MTB 

MERIDA cyklomaratón 

v našej obci.  
Viac na str. 7 a 8 

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO 

POD STRIEBORNOU  
 

      Pokračuje odhaľovanie tajomstiev dávnych predkov. 
Viac na str. 5  

30. – 31. august 2010 

Rozlúčka s prázdninami 
Viacúčelové ihrisko na sídlisku v Cinobani  
– vždy od 13.00 hod.: športové aktivity, volejbal, futbal, 
vybíjaná pre deti a mládež, pre najmenších kreslenie na asfalt 
pred budovou MŠ.  Vstup voľný.   

27. august 2010 – Oslavy SNP pri 
pamätníku padlých hrdinov v Cinobani o 15.30 hod. 
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OO BB EE CC NN ÝÝ   ÚÚ RR AA DD   II NN FF OO RRMM UU JJ EE   
U Z N E S E N I E    č. 7/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Cinobaňa, konaného dňa 28. júna 2010 
Obecné zastupiteľstvo 
I. s ch v a ľ u j e : 
1/ program zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2010 
2/ návrhovú komisiu v zložení: Oľga Gabľasová – predseda, Viera 
Deáková, Igor Poliačik  - členovia 
3/ protokol – správu o výsledku kontroly pokladne, vedenie pokladničnej 
agendy a podkladovosti zo dňa 1.6.2010 
4/ plán kontroly činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010 
podľa predloženého obsahu 
5/ uznesenie zo zasadnutia OZ č. 7/2010 zo dňa 28.6.2010 
6/ odmeny pre poslancov OZ za I. štvrťrok 2010 vo výške   1 zasadnutie   
9,96 €,  odmeny komisie za I. štvrťrok 2010 vo výške 1 zasadnutie 49,80 
€   
7/ odmenu starostke obce za II. štvrťrok 2010 vo výške  -  13,88  % 
8/ odmenu hlavnej kontrolórke obce za II. štvrťrok 2010 vo výške  -  11,66  
% 
9/ žiadosť KVOZ – ROMA Cinobaňa – kultúrno–výchovnému 
občianskemu združeniu v sume 150,- € za účelom účasti súťaže Česko -
Slovensko hľadá talent 
II. B e r i e   n a   v e d o m i e : 
1/ najbližšie zasadnutie OZ  bude  dňa  27.9. 2010 
2/ informácie hlavnej kontrolórky obce podľa zápisnice z OZ 
3/ informácie zo zasadnutí komicií pri OZ podľa zápisnice z OZ 
4/ oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone verejných funkcionárov za rok 2009 od Ing. M.  Švikruhovej, 
starostky obce a pani V. Bračokovej, hlavnej kontrolórky obce v zákonnej 
lehote bez výhrad vysvetlení a podnetov príslušnej komisie. 
5/ informáciu o nepriaznivom vývoji financovania miest a obcí v dôsledku 
nadmerného výpadku výnosu dane z príjmov fyzických osôb – 
podielových daní 
6/ odpojenie od centrálneho zdroja vykurovania spoločenstiev vlastníkov 
bytov 295 a 297 v Cinobani za podmienok, že uhradia zákonom 
oprávnené náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi obci Cinobaňa 
7/počet dlhodobých uchádzačov o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR 
Lučenec, pracovisko Poltár k 18.6.2010 – 229 ľudí  a poberatelia DHN – 
157 ľudí 
8/ písomné poďakovanie od splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, 
poslanca NR SR Dušana Galisa za spoluprácu pri vybudovaní 
viacúčelového ihriska v Cinobani  
9/informáciu o vlámaní a krádeži neznámym páchateľom do objektu OcÚ 
v Cinobani dňa 18.6.2010 
10/ informáciu o výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie 
riaditeľa ZŠsMŠ v Cinobani – návrh Rady školy je vymenovať do funkcie 
RNDr. Stanislava Čopa 
11/ informáciu – žiadosť o povolenie vybudovať tlakovú stanicu na sieti  
 
 

pre vybudovanie vodovodu v Kat. Hute – písomná žiadosť obce Cinobaňa 
adresovaná na Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť 
Banská Bystrica 
12/informáciu o komunálnych voľbách dňa 27.11.2010 
13/diskusné príspevky podľa zápisnice z OZ 
14/všetky ostatné informácie podľa zápisnice z OZ 
15/ hospodárenie za rok 2009 Spoločný obecný úrad (stavebný) Poltár 
16/žiadosť o zaplatenie členského príspevku MIKROREGIÓN  
NOVOHRAD Málinec zo dňa 10.6.2010 
17/ žiadosť Občianskeho združenia BAŠTA o finančný príspevok na 
projekt encyklopédie 
sakrálnych stavieb Slovenska 
III. K o n š t a t u j e,  že : 
v uznesení č. 6/2010 zo dňa 31.mája 2010 nebola uložená žiadna úloha 
a v bode č. VI. – doporučuje starostke obce zistiť cenovú ponuku 
cestných panelov od firmy AGRO Turičky a zároveň ich nakúpiť- úloha 
bola splnená, ale majiteľ nesúhlasí s odpredajom 
IV.  U r č u j e :  
1/ počet poslancov OZ na celé volebné obdobie ( 2010 – 2014) podľa 
počtu obyvateľov obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov § 11 ods. 3 v počte 9, s 1 volebným 
obvodom utvoreným pre celú obec Cinobaňa v komunálnych voľbách 
2010  
2/ pre starostu obce Cinobaňa na celé funkčné obdobie plný rozsah 
výkonu funkcie starostu v právach a povinnostiach podľa zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11 ods. 
4 písm. i 
V. U k l a d á : 
1/ zabezpečiť organizačne účinkovanie obce Cinobaňa na 
HORNOHRADSKÝCH ŠPORTOVÝCH DŇOCH  v dňoch 17. – 18.7 2010 
podľa športových súťaží a na prezentačnom dni Mikroregión 
HORNOHRAD 18.9.2010 v obci Uhorské 
Zodpovední: Jozef Melicher, Mária Majerová, Silvia Očovanová       
Termín: priebežne, podľa stanovených  termínov akcií 
2/ nahlásiť skutočný počet obyvateľov v obci Cinobaňa k 31.12.2009 za 
účelom vyrovnania nákladov pre spoločný obecný úrad (stavebný) Poltár 
a zároveň vyžiadať písomný prehľad o správnych poplatkoch, pokutách 
a iných dotačných zdrojoch podľa jednotlivých obcí, ktoré odvádzajú pre 
Spoločný obecný úrad (stavebný) Poltár 
Zodpovední: A. Pupalová, evidencia obyvateľstva Termín: ihneď 
3/ predložiť celkovú faktúru za dodávku programu podvojného účtovníctva 
nakúpeného pre Mikroregión Málinec a zároveň vyčísliť podiel 
jednotlivých obcí, ktoré sa zložili na uvedené vybavenie 
Zodpovedná: Erika Spodniaková, Termín: 27.9.2010 
4/ zaplatiť daňový nedoplatok dane z nehnuteľnosti v zmysle právnych 
predpisov a zákonov pre spoločnosť  SLOVGLASS, s.r.o Poltár, 13. 
januára Poltár  
Zodpovedná: Erika Spodniaková , Termín: priebežne   
 

Z B E R  P L A S T O V  V  O B C I  C I N O B A ŇA  
 

26. augusta 2010, t.j. vo štvrtok 
 

Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo bytovku na viditeľné miesto. 
 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva  
v roku 2010 

 

27. september, 25. október, 29. november a 13. december  
 

Obecné zastupiteľstvo zasadá o 16.30 hod. v Kultúrnom dome 
v Cinobani.   

N a s l e d u j ú c e  č í s l o  Cinobanského občasníka  
 

vy jde na pre lome mesiacov sep tember  a  október  2010.   
In formácia  pre  dop isovateľov:  Uzávierka čísla VI/5 je 

do 14.septembra 2010  

POHĽAD DO MINULOSTI CEZ 

OKO FOTOAPARÁTU 
 

Veselá  
letná  

svadba 
 

Foto: archív   
ZPOZ- u pri OcÚ  
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V slávnostnej atmosfére si žiaci, rodičia, triedni 
učitelia a zástupcovia pedagogického zboru 
vypočuli príhovor starostky obce, v ktorom 
ocenila zodpovednú prácu učiteľov 
odzrkadľujúcu sa v ich žiakoch. Svoje slová 
adresovala hlavne oceneným žiakom. Vysoko 
vyzdvihla ich študijné výsledky, poďakovala sa 
za dobrú reprezentáciu školy a obce a do 
budúcnosti všetkým popriala mnoho splnených 
predsavzatí, prianí a snov.  
 
 

Z A  Z A  Z A  Z A  U P L Y N U L Ý M  M E S I A C O MU P L Y N U L Ý M  M E S I A C O MU P L Y N U L Ý M  M E S I A C O MU P L Y N U L Ý M  M E S I A C O M     
SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE 

ŽIAKOV U STAROSTKY OBCE 
 

Na konci školského roka 29. júna 2010 prijala 
v priestoroch obradnej siene obecného úradu 
starostka obce Ing. Mária Švikruhová 
úspešných žiakov základnej školy, aby ich 
ocenila za celoročnú usilovnú prácu, dobrý 
prospech a výbornú reprezentáciu školy a obce.  
Na návrh riaditeľa školy PaedDr. Jaroslava 
Rojíka a pedagogického zboru boli ocenení:  
Peter Boroš, žiak 2.ročníka, Matej Fodor – 
žiak 4. ročníka, Veronika Andrášiková – 
žiačka 5. ročníka, Ružena Berkyová – 
žiačka 7.A, Karin Urdová a Patrik Levčík – 
žiaci 9. ročníka.  
 
 

    

O H L I A D N U T I EO H L I A D N U T I EO H L I A D N U T I EO H L I A D N U T I E     

Ing. Mária Švikruhová, starostka obce, PaedDr. Ľubica Machavová, zástupkyňa riaditeľa 
ZŠ(vľavo), PaedDr. Erika Zoková (vpravo), predsedkyňa Rady školy a ocenení žiaci 

Program pokračoval zápisom do pamätnej knihy, odovzdávaním ocenení a spoločným 
fotografovaním .        Silvia Očovanová  
 

NOVÝ PROJEKT NOVÝ PROJEKT NOVÝ PROJEKT NOVÝ PROJEKT 

VVVV    STAROM MLYNESTAROM MLYNESTAROM MLYNESTAROM MLYNE    
 

Na otázky odpovedá riaditeľ VKC Starý mlyn 
n.o. Ing. Pavel Urbančok,. 
 

Letné obdobie je časom dovoleniek, voľna, 
oddychu. U vás však panuje čulý ruch. Čo 
sa deje za bránou Výrobno-komunitného 
centra Starý mlyn? 
 

Ešte uprostred minulého roka sme vypracovali 
a podali na Fond sociálneho rozvoja projekt 
s názvom „Získavaním znalostí a zručností k 
úspešnému zamestnaniu". Mali sme šťastie 
a náš projekt bol podporený. 
 

O čo v projekte ide a pre koho je hlavne 
určený? 
 

Od marca tohto roku realizujeme spomenutý 
projekt, ktorý je zameraný najmä na marginalizo- 
vané (na okraji spoločnosti) skupiny občanov. 
Projekt je postavený na získavaní najmä 
zručností a pracovných návykov. Je v ňom 
niekoľko aktivít, ktoré sú zamerané na stavebné 
činnosti, ale aj na zvyšovanie počítačovej 
gramotnosti či strojné šitie obuvi. Aktivitu 
„zatepľovanie“ už zaregistrovali hádam všetci 
občania obce a sme radi, že zo „škaredého 
káčatka“ je pekná „labuť“ a starý mlyn sa stane 
jednou z dominánt obce. 
 

Koľko pracovníkov u vás našlo zamestnanie 
a na akú dobu? 
V tomto období ešte nezamestnávame 
žiadnych zamestnancov z radov  nezamest - 
naných. Projektu sa zúčastňujú v súčasnosti 
16-ti uchádzači o zamestnanie z našej obce. 
Ďalších 10 pribudne od augusta. 
Cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti 
tých ľudí, ktorí prejdú naším projektom. 

Počas trvania projektu nás oslovila firma, pre 
ktorú sme asi dva roky zabezpečovali ručné 
šitie obuvi, s ponukou na zriadenie dielne na 
strojné šitie športovej obuvi. 
Ak sa nám podarí prekonať všetky problémy, 
tak už v auguste by sa v našom objekte mali 
zapracúvať asi 18 pracovníci. Výhľadovo 25 
možno až 30 ľudí nájde v „mlyne“ prácu. 
 

Práca s ľuďmi je vari najťažšia. Čo vám 
prináša a o čo vás oberá?   
 

Že práca s ľuďmi je ťažká je fakt, aj keď to 
mnohí berú len ako klišé. Dobre vykonané dielo 
poteší nielen mňa, ale aj tých, ktorí sa na ňom 
podieľali. Som rád, že za našou organizáciou 
vidno výsledky, ktoré nám môžu iní závidieť. 
Práca s ľuďmi prináša človeku mnohokrát aj 
tréning na sebaovládanie a trpezlivosť do 
najvyššej miery. Našťastie nemám pocit, že by  
 
 

ma takáto práca o niečo oberala. 
 

Vaše plány do budúcna? 
 

Plánov máme dosť, je však otázne, čo sa nám 
z nich podarí realizovať, na čo nám budú stačiť 
peniaze, ktorých nikdy nie je dosť. Chceme 
dokončiť a sprevádzkovať pre verejnosť fitnes, 
na ktoré sme dostali peniaze z Úradu vlády SR. 
Neviem, či sa nám podarí dobudovať bazén, 
ktorý je v týchto chvíľach rozostavaný na 
našom nádvorí, ešte počas tohto leta. 
Momentálne je našou prioritou pripraviť 
priestory pre šitie už spomenutej športovej 
obuvi.  
Máme záujem pritiahnuť medzi nás aj mladé 
mamičky s deťmi, pre ktoré chceme časom 
vybudovať „úschovňu detí“, aby sa aj oni mohli 
zapájať do činností našej organizácie. 
 

 Rozprávala sa Silvia Očovanová  
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TÝMTO Ž IJE  NAŠA ŠKOLA 
 

ZMENY VO VEDENÍ ŠKOLZMENY VO VEDENÍ ŠKOLZMENY VO VEDENÍ ŠKOLZMENY VO VEDENÍ ŠKOLYYYY    
 

Od 1. júla 2010 má ZŠ s MŠ Cinobaňa nového 
pána riaditeľa. Stal sa ním po úspešnom 
absolvovaní výberového konania RNDr. 
Stanislav Čop. Vo funkcii vymenil PaedDr. 
Jaroslava Rojíka, ktorý sa jej vzdal zo 
zdravotných dôvodov. 
 

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOVVVV    
 

Slávik  Slovenska – Peter Boroš obsadil na 
obvodnom kole 1. miesto a postúpil do 
krajského kola. 
Súťaž mladých zdravotníkov – žiačky Ž. 
Kminiaková, M. Spodniaková, B. Hadbavná 
7.A, V. Mahútová, S. Koreňová, 8.roč. sa 
umiestnili medzi 17 družstvami na peknom 8. 
mieste. 
Taktik výzva 2010 – do tejto medzinárodnej 
súťaže sa prihlásilo 15 žiakov 4. – 9. ročníka. 
Každý žiak súťažil vo svojej ročníkovej 
kategórii s rovesníkmi zo SR, ČR a Nemecka 
v zemepise a dejepise. Najúspešnejší boli: 
Stanislav Lenhart, 9.roč., Filip Borovička, 7.B, 
Andrej Gonos, 4.roč. a Simona Albertová, 
8.roč. 
Talentík múz  – súťaž organizuje pre I. stupeň 
ZUŠ Poltár. Výsledky našich žiakov: 
Výtvarná múza – D. Didiová, M. Spodniak, 
2.roč. – bronzové pásmo 
Literárna múza – K. Albertová, 3.roč. – zlaté 
pásmo, A. Melicherová, 3.roč. – strieborné 
pásmo, E. Gajdošová, 1.roč. – bronzové 
pásmo 
Hudobná múza – P. Boroš, 2.roč.  – zlaté 
pásmo, K. Albertová, 3.roč. – bronzové pásmo 
Futbal – naši žiaci obsadili v I. triede ObFZ 
Lučenec 1. miesto a vybojovali si postup do III. 
ligy! 
 
 

DIVADELNÝ KRÚŽOK SA DIVADELNÝ KRÚŽOK SA DIVADELNÝ KRÚŽOK SA DIVADELNÝ KRÚŽOK SA PREDSTAVIL VEREJNEPREDSTAVIL VEREJNEPREDSTAVIL VEREJNEPREDSTAVIL VEREJNE    
 

Divadelný krúžok Athéna funguje na našej základnej škole už niekoľko rokov.  
Tento školský rok bol o krúžok veľký záujem a okrem „skalných členiek“ sa prihlásilo aj mnoho 
začiatočníkov. Preto sme nacvičili divadielka dve a v júni sme  s nimi verejne vystúpili pred žiakmi 
školy i rodičmi. 
Mladší žiaci sa predstavili s rozprávkou Kráľovstvo tučkov a starší zase s hrou Petrov fantastický 
večer.  
Všetci podali vynikajúce výkony a rodičia a všetci, ktorí si našli čas, mohli byť na nich hrdí! 
 

POPOPOPOBYTY  VBYTY  VBYTY  VBYTY  V     PR ÍRODEPRÍRODEPRÍRODEPRÍRODE     
 

Od októbra 2009 funguje pod vedením Mgr. Ivety Gajdošovej a PaedDr. Eriky Zokovej projekt 
Európskeho sociálneho fondu  „Premena tradičnej školy na modernú“, ktorý je zameraný na 
rôzne aktivity. Jednou z nich sú aj bezplatné pobyty našich žiakov v prírode. Uskutočnili sa už 3 
turnusy a posledný ( pre žiakov 1. a 2. roč.) sa bude realizovať v októbri 2010. 
Pre deti je vždy pripravený zaujímavý program – turistické vychádzky, návštevy hradov, 
kaštieľov, múzeí, bane, jaskýň a pod. 
Žiaci 3. a 4. ročníka bývali v Lome nad Rimavicou a navštívili Bystriansku jaskyňu, Čierny 
Balog, previezli sa železničkou a prešli sa k prameňu Ipľa. 
Na Krahuliach pri Kremnici sa zase páčilo žiakom 5. a 6. ročníka, ktorí videli geografický stred 
Európy, baňu, mincovňu, zámok v Sv. Antone a Banskú Štiavnicu.. 
Veľmi bohatý program mali aj členovia environmentálneho krúžku v Hutách. Navštívili 
Kvačiansku dolinu, Demänovskú ľadovú jaskyňu, Liptovský Mikuláš, Oravský hrad, 
Hviezdoslavovu horáreň, skanzen v Zuberci a plavili sa loďou po Oravskej priehrade. 
Organizátorom týchto pobytov patrí veľké poďakovanie, pretože mnohé deti sa z Cinobane 
nedostanú na výlet ani cez prázdniny. Počas týchto pobytov videli  krásne miesta Slovenska, 
učili sa samostatnosti, spolupatričnosti, disciplíne a odniesli si  mnoho veselých zážitkov. 
                                                                              

Mgr. Vladimíra Albertová 
 

Výlet do Čierneho Balogu  
 

V banskom múzeu 
v Kremnici  

   Členovia environmentálneho krúžku na Hutách  
  

Viac informácií a fotografií na: www.zscinobana.edu.sk 
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Odbila 15 hodina popoludní. Slnko 
neúnavne praží na rozhorúčenú zem. Kto 
môže, schová sa do tieňa alebo trávi horúci 
letný deň pri vode. Archeológom však práve 
končí obedňajšia siesta a vyrážajú opäť do 
terénu. Je toho ešte veľa, čo treba spraviť, čas 
a peniaze sa rýchlo míňajú.  
„Ešte si niečo zdokumentujem a môžme sa 
rozprávať“, zdraví ma vedúci terénneho 
výskumu archeológ Vladimír Mitáš. Fotografuje 
a presne dokumentuje hrob č. 142. Asistuje mu 
„novopečená“ archeologička Dana Marková. 
„K dnešnému dňu je vybratých, preskúmaných 
a zdokumentovaných kompletne 143 hrobov. 
Do konca tohtoročného výskumu by sme sa 
chceli prepracovať k číslu 160 až 170 hrobov. 
Odhad je však oveľa väčší. Keď vezmeme do 
úvahy, že na tomto kuse odkrytej zeme (cca 4 
áre) je asi 200 hrobov. Podľa tejto sondáže 
odhadujeme 700 až tisíc hrobov, ktoré čakajú 
na svoje odhalenie,“ informuje ma Vladimír 
Mitáš. „Hustota hrobov sa zvyšuje. Prekvapilo 
nás, že hroby z najmladšieho obdobia sú tesne 
vedľa seba. Niekedy sa napájajú aj jeden na 
druhý.“  

Archeológovia si z Cinobane 
odnášajú veľké množstvo materiálu. V tom je 
toto nálezisko jedinečné a výnimočné. Budovali 
sa tu veľké a priestranné skrinky, hrobové 
konštrukcie, bolo tu dovezeného množstvo 
kameňa v rámci pohrebného rituálu 
a v neposlednom rade je nadpriemerný aj 
počet nádob v jednotlivých hroboch (12 – 17 
nádob na jeden hrob).  
„Celý sortiment nádob prezrádza to, čo všetko 
sa do hrobu dostalo. Neboli to všetko len urny 
alebo milodary. Nájdené nádoby slúžili ako 
obaly na jedlo pre zosnulého na poslednej 
ceste. Náboženský rituál to vyžadoval,“ 
vysvetľuje Vladimír Mitáš. „Laboratórnym 
výskumom sa nám podarilo zistiť obsah 
niektorých. Boli to hlavne semienka liečivých 
rastlín, napr. mäty .“    

Väčšie množstvo materiálu z prvej 
výskumnej sezóny je už spracované alebo 
v procese spracovania. Nie je to jednoduchá 
a ľahká práca, nakoľko ide o veľké množstvo, 
možno 500 až 600 nádob. Nálezy sú  labora-      
 

ŽŽŽŽŽŽŽŽiiiiiiii llllllll iiiiiiii        ttttttttuuuuuuuu        pppppppprrrrrrrreeeeeeeedddddddd        nnnnnnnnaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiii        ........ ........ ........         

 
tórne spracované, zlepené, zakonzervované, 
majú svoje prírastkové čísla a sú roztriedené. 
Čaká ich ešte druhá fáza spracovania 
laboratórne fotenie a kreslenie. Výsledkom by 
mala byť  sprístupnená monografia formou 
katalógu. Ďalšie nálezy z druhej a tretej 
výskumnej sezóny na svoje spracovanie iba 
čakajú. Keďže ide o viac ako 1000 nádob, 
celých alebo v črepoch, čaká tím archeológov 
ešte množstvo mravenčej práce na niekoľko 
rokov.  

„Novinkou na pohrebisku je nález 
železnej spony, veľkej asi 17 cm, z doby 
latenskej zhruba z 3. storočia pred Kristom,“ 
upozorňuje na zaujímavý nález Vladimír Mitáš 
a ďalej pokračuje: „Keltská spona slúžila na 
spínanie odevu. Našli sme ju pri začisťovaní 
hrobových konštrukcií. O tomto objave sa 
môžeme   
rozprávať len v  
dohadoch. Možno 
indikuje pohyb  
obyvateľstva,  
 aj Keltov,  
v tejto oblasti  
(prieskumy potvr – 
dili, že žili a sídlili  
na tom istom 
 mieste ako ľud  
kyjatickej kultúry). 
Alebo ľud z doby 
 latenskej vzdal  
hold svojim predkom tým, že zanechal na 
posvätnom pohrebnom mieste nejaký predmet. 
Inak sa nález železnej spony mladšej 
o niekoľko storočí nedá vysvetliť. Aj v tomto je 
naša práca veľmi zaujímavá a prináša mnohé 
prekvapenia.“         
 

Archeológovia Dana Marková 
a Vladimír Mitáš pri  
dokumentácii odkrytého hrobu. 
 
 

Malá šálka a nádobka z hrobu  
č. 142 stáročia ukrývali 
tajomstvo. Nádoby samotné, ako 
aj ich obsah, sú predmetom 
skúmania archeológov 
a vypovedajú veľa o živote 
našich predkov.   

Archeologické nálezisko pod Striebornou po dlhej zime a daždivej jari opäť 
ožilo pracovným ruchom. Archeológovia z Archeologického ústavu SAV 
v Nitre sa vrátili na miesto pohrebiska dávnych predkov, aby pod vedením 
profesora Václava Furmáneka pokračovali vo výskume. Minulý rok sa im 
podarilo odkryť a zmapovať 108 hrobových miest. To však ani zďaleka nie 
je všetko. Hustota hrobov sa zvyšuje, objavili sa aj tzv. zdvojené hroby, 
kde sa pod jedným kamenným príkrovom nachádzajú dva hroby. Tieto 
skutočnosti vedú archeológov k prehodnoteniu predošlých odhadov, čo 
Cinobaňu radí medzi popredné pohrebiská kyjatickej kultúry.                                                                                              

Meno našej obce  bolo v súvislosti 
s archeologickým výskum skloňované na 
mnohých fórach a konferenciách aj v zahraničí, 
napríklad v poľskom Krosne, Česku v Hradci 
Králové, v Příbramy, v Bratislave na Univerzite 
Komenského, v Košiciach atď.  
Výskum na nálezisku v Cinobani končí 31. júla 
2010. Jeho ďalšie pokračovanie sa bude 
odvíjať od finančných prostriedkov.  
Severná časť Novohradu bola v čase 
popolnicových polí veľmi intenzívne osídlená. 
Okrem uceleného komplexu v Cinobani boli 
hradiská aj v Málinci, Ozdíne, Uhorskom, 
Lovinobani, Uderinej, Podrečanoch, 
Kotmanovej, Ľuboreči, Brezničke. Menované 
náleziská boli zachytené len zbermi 
a prieskumami. 

Rozprávala sa Silvia Očovanová    
 

Pri archeologickom výskume pomáha aj 
miestny nadšenec a milovník histórie Mirko 
Peťko z Lovinobane.  

Pri odkrývaní jednotlivých 
hrobov treba postupovať 
pomaly. Pre extrémne 
vysoké teploty v týchto 
dňoch je výskum veľmi 
náročný. Pod odborným 
vedením tu pracujú 
študenti  archeológie. 
Získané poznatky využijú 
pri svojom štúdiu.   
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Starnutím sa štruktúry a funkcie 
ľudského tela zhoršujú, postavenie človeka 
v spoločnosti sa mení a jeho prispôsobovanie 
na okolie a ostatných ľudí je neprirodzené. 
Niektorí majú mierne alebo i vážnejšie duševné 
poruchy, u iných sa hromadia organické 
poruchy. Nemenia sa len sociálne pomery, ale 
vekové premeny postihujú aj zmyslové 
pohybové schopnosti a spolu s ostatnými 
fyziologickými a psychologickými zmenami 
vedú k zmenám starostlivosti o seba samého. 
Staroba môže byť symbolom kľudu a múdrosti, 
strieborné hlavy podnecujú úctu, zaslúžia si 
vďaku. Ako sa niekedy v minulosti hovorilo – 
staroba je vinobraním života, ale môže byť aj 
strašným protivníkom.  

 

NNNNNNNNAAAAAAAA         PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMEEEEEEEE         DDDDDDDDŇŇŇŇŇŇŇŇAAAAAAAA         
Ľudské s tarnu t ie  je  nesmierne zauj ímavý ,  i  keď n iekedy až  
depr imujúc i  námet .  Zasahuje do ob last i  b io log ických a  lekárskych  
v ied,  do správania  č loveka,  a le  h lavne  do soc iá lne j  s tarost l ivos t i .  

NAPÍSALI STE NÁM 

VV ÝÝ LL EE TT   DD OO   BB OO JJ NN ÍÍ CC     
  

V sobotu 19. júna sa uskutočnil 
výlet rómskych detí z Cinobane do Bojníc. 
Výlet bol vyvrcholením projektu VOĽNÝ 
ČAS DEŤOM podporeného Nadáciou pre 
deti Slovenska v rámci grantového 
programu Hodina deťom 2009. Projekt bol 
zameraný na rómske deti vo veku 4 - 13 
rokov s cieľom zvýšiť kvalitu ich života a 
podporiť ich osobnostný rozvoj. Ide 
prevažne o deti zo sociálne slabých rodín s 
minimálnymi príjmami, žijúce v zlých 
sociálnych podmienkach, kde patologické 
javy sú dennou realitou.  

Cieľom projektu bolo zamerať 
pozornosť detí na možnosti zmysluplného 
trávenia voľného času, utváranie 
základných návykov spoločenského 
správania sa, vytváranie a budovanie 
priateľských vzťahov, ukázať im pozitívne 
vzory správania sa, cenu priateľstva, 
pomáhať im s osobnými problémami, ale aj 
s riešením školských povinností a utváraním 
základných hygienických návykov. Takto sú 
zamerané aj detské kluby Komunitného 
centra v Cinobani, kde sa deti venujú aj 
maľovaniu, kresleniu, modelovaniu, 
počúvaniu čítaných príbehov... Zaujímavým 
spestrením sú aj občasné "pudingové" párty 
a pravidelné posedenia a osobné rozhovory  
pri džúse a čaji.  

Výnimočným podujatím pre tieto 
deti, ktoré väčšinu času trávia v „domácej 
realite“, bol práve sobotňajší výlet do Bojníc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deti navštívili zoologickú záhradu, kde s 
obdivom a nadšením pozorovali zvieratá, 
ktoré ešte nikdy nemali možnosť vidieť 
naživo. Zaujali ich najmä opice, medvede a 
slony. Potom navštívili aj Bojnický 
"Rozprávkový zámok", po ktorom ich 
sprevádzala Modrá víla aj skutočný, živý 
Pinoccio. Tento rozprávkový svet rozžiaril 
detské očká a na chvíľku aj ich dušičky. 
Bojnický  výlet bol určený najmä deťom 
predškolského veku, pre staršie deti 
pripravujeme v júli letný tábor. 

Je naším želaním, aby podobných 
projektov mohlo byť v budúcnosti viac. 

 

IN Network Slovakia, n.o. 
 

Ilustračné foto: 
zdroj internet 

Pre vytvorenie mravného vzťahu 
k starobe a starým ľuďom je dôležitá celá 
atmosféra spoločnosti, jej ekonomická, 
sociálna a spoločenská štruktúra. Postoj 
spoločnosti k sociálnym potrebám človeka 
a k starobe či sociálnej odkázanosti sa preto 
vyvíja a mení. Každá historická etapa má svoju 
vekovú skupinu, ktorej dávala prednosť. 
Stredovek uctieval zdatnú dospelosť, 19. 
storočie sa sústredilo na detstvo. Zdravá 
detská populácia bola zárukou  neskoršej 
vysokej produktivity práce. Túto tendenciu 
prevzalo i naše 21. storočie. Do morálneho 
kódexu našej spoločnosti však patrí úcta 
k starým ľuďom tiež preto, lebo dnešní starí 
ľudia sa významne podieľali na vytváraní 
hodnôt, ktoré v súčasnosti užívame všetci.  
 Na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Cinobani dňa 31. mája 2010 
bolo prijaté uznesenie ohľadne zákona NR SR 
č.448/2008 Z.z. o Komunitnom pláne 
sociálnych služieb. Na základe akej 
požiadavky vzniklo a čo je hlavným cieľom 
komunitného plánovania sociálnych služieb?  
Predovšetkým predchádzať sociálnemu 
vylúčeniu občanov, chudobe, sociálnej 
odkázanosti a prehlbovaniu týchto 
negatívnych javov.   

Ďalším zmyslom komunitného 
plánovania je naplánovať také služby, ktoré 
zlepšia situáciu cieľových skupín, tzn. sociálne 
odkázaných občanov. Je to metóda, ktorou sa 
plánujú sociálne služby tak, aby zodpovedali 
miestnym špecifickým požiadavkám 
a potrebám jednotlivých občanov.  
 

Ide o otvorený proces zisťovania potrieb 
i zdrojov a hľadania najlepších riešení 
v oblasti sociálnych služieb. O komunitnom 
plánovaní soc. služieb hovoríme preto, lebo 
základným určovacím znakom je, že budú 
poskytované členom danej komunity – 
obyvateľom Cinobane. Druhým základným 
znakom je, že budú poskytované na území 
všetkých častí Cinobane, tzn. aj v Katarínskej 
Hute a Turičkách. Z toho vyplýva, že sociálne 
služby budú naplánované a poskytované tak, 
aby obyvatelia zotrvali vo svojom prirodzenom 
sociálnom prostredí, a pritom budú ich 
požiadavky uspokojené.  7. septembra 2010 
t.j. v utorok sa v KD Cinobaňa o 17.00 hod. 
uskutoční verejné stretnutie s občanmi 
a zástupcami OZ Partnerstvo pre rozvoj 
regiónu Poltár. Výsledkom zisťovanie potrieb 
občanov v oblasti soc. služieb. Prieskum 
medzi občanmi sa bude robiť aj formou 
dotazníka.   
 Pripravovať musíme nielen 
jednotlivcov na vlastnú starobu a možnú 
sociálnu odkázanosť, ale vychovávať tiež 
mladú generáciu, aby mala správny vzťah 
k starobe a sociálne odkázaným. Generačný 
rozdiel je teraz väčší ako býval, populácia 
starne, v minulosti starí poučovali mladých. 
Dnes však môže vnuk v mnohom poučiť 
starého otca. Úlohy sa obrátili. Avšak je nutné 
mladej generácii ukázať, prečo si má ctiť 
svojich otcov a starých otcov. Preto návrat 
k pochopeniu rozprávky O troch grošoch je 
viac ako potrebný.   
 

Jozef Varga a Silvia Očovanová    
 

STRETNUT IA  SEN IOROV  
K najviac vnímaným potrebám starších ľudí patrí prežiť v relatívnom zdraví, dôstojne 
a v kruhu rodiny. Nie vždy sa to darí. O to ťažšie je zabrániť pocitu samoty, zvlášť 
u osamelých seniorov.  
Vzhľadom na to, že opatrenia na ochranu starších ľudí nie sú vždy v dostatočnej miere 
zabezpečené, sme sa rozhodli my, ktorí sme jednými z vás a máme záujem o vzájomné 
zbližovanie spoluobčanov v pokročilom veku (dôchodcov), vás pozvať na prvé stretnutie, 
ktoré sa bude konať  2. septembra 2010 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Cinobani. 
Každé ďalšie stretnutia sa uskutočnia týždenne, vždy vo štvrtok od 16.00 – 18.00 hod. 
S bližším programom vás postupne oboznámime.              Klub seniorov     



        
  
 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
           

„Furmanky od heligónky“  
pod vedením PaedDr.  
Kataríny Lenhartovej   a členovia Kántri kapely 
z Kat. Huty, ale aj technické „detaily“, ako 
sprchy či umývanie bicyklov.  
Podarilo sa! Všetko „klapalo“ ako malo, každý 
z organizátorov si plnil určené úlohy, každý bol 
dôležitý a potrebný.  
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ŠŠ   PP   OO   RR   TT     

 Dňa 10. júla 2010 sa v obci 
Cinobaňa uskutočnil VI. ročník 
Hornohradského Merida MTB 
cyklomaratónu zaradeného do seriálu 
Cyklomaratónska MTB séria 2010. 
Organizovali ho obce Mikroregiónu Hornohrad 
a SCK Poltár.  

Počasie organizátorom prialo. Pre 
štartujúcich pretekárov pripravili trate vedúce 
hlavne po poľných cestách s minimálnym 
počtom asfaltových ciest. Zaregistrovalo sa 
a na štart postavilo 242 pretekárov z rôznych 
kútov celého Slovenska a aj zahraničia, od 
susedov z Maďarska a Českej republiky. 
Súťažiaci boli pri registrácii rozdelení do 
viacerých kategórií. Muži (19 – 39 rokov), muži 
seniori (40 – 49 rokov) a veteráni (nad 50 
rokov), ženy (19 – 39 rokov), ženy dámy (40 – 
49 rokov) a lady (nad 50 rokov), kadeti (15 – 16 
rokov), juniori (17 – 18 rokov) a dievčatá (15 – 
18 rokov).  Najzdatnejší pretekári si merali sily 
na „maratónskej“ trati s dĺžkou 81 km, ktorá 
bola čisto mužskou záležitosťou a štartovalo na 
nej 31 pretekárov. Zlatá stredná cesta – kratšia 
„polmaratónska“ trať merala 50 km a na nej 
bicykloval najväčší počet pretekárov 163. 
Preteku na „Hobby“ trati s dĺžkou 17 km pre 
menej trénovaných a rodiny s deťmi sa 
zúčastnilo 48 štartujúcich pretekárov. Túto si so 
svojimi rodičmi prešiel a šťastne dorazil do 
cieľa aj najmladší „pretekár“ 5 - mesačný 
chlapček. Všetky preteky boli odštartované 
z futbalového ihriska v Cinobani Maši, kde sme 
v cieli vítali aj šťastných víťazov.  

 

Myslím, že nimi boli všetci pretekári. Pretože vo 
viac ako 30 stupňovej horúčave, v horskom 
teréne, po poľných cestičkách, pri zdolávaní 
prevýšení prekonávali pretekári sami seba. Na 
trati boli v pohotovosti aj občerstvovacie 
stanice a počas preteku aj lekárska zdravotná 
pomoc.  
Do organizácie celého  podujatia sa materiálom 
aj ľudským potenciálom zapojili všetky obce 
Mikroregiónu Hornohrad, či už zabezpečením 
občerstvovacích staníc alebo regulovčíkov na 
trati, potrebným materiálom a vecnými cenami 
do záverečnej tomboly. V cieli obec Cinobaňa 
zabezpečila občerstvenie, guláš, vodu, nápoje, 
sprievodný kultúrny program, v ktorom vystúpili 
 

Posledné minúty pre štartom 

Víťazom gratulovala aj starostka obce 
Ing. Mária Švikruhová 
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O dobrú náladu v cieli sa postarali naši 
kántri hudobníci z Hutníckych záhrad   

Viac informácií aj fotografií na : 
www.cyklo.sao-tatry .sk  

www.hornohradsky.estranky.sk 
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA HORNOHRADSKÝ MERIDA MTB CYKLOMARATÓN 2010 
 

Trasa 81km (2 okruhy) – Kat.- Muži od 19 do 39 r. – štartovalo 19 pretekárov, 1. miesto obsadil 
Radovan Bíroš, KNAC Ružomberok, s časom: 03:42:38.79, priemerná rýchlosť: 21,83 km/hod. 
Trasa 81km (2 okruhy) – Kat.- Muži(seniori) od 40 do 49 r. – štartovalo 7 pretekárov, 1.miesto 
obsadil Jaroslav Buchtík, Športservis team Bratislava, s časom 03:53:41.79, priemerná rýchlosť 
20,80 km/hod. 
Trasa 81km (2 okruhy) – Kat.– Muži(veteráni) nad 50 r. – štartovalo 5 pretekárov, 1. miesto - 
Emil Janko, Bikesport Humenné, s časom 04:24:43.89, priemerná rýchlosť 18,36 km/hod. 
Trasa 50km (1 okruh) – Kat.- Muži od 19 do 39 r. – štartovalo 67 pretekárov, na 1. mieste sa 
umiestnil Milan Barényi, Trek KCK Oslany 02:09:45.13, priemerná rýchlosť 23,12 km/hod. 
Trasa 50km (1 okruh) – Kat.- Muži(seniori) od 40 do 49 r. – štartovalo 31 pretekárov, 1. miesto – 
Miroslav Kováčik, CK UNICOM Zvolen, čas: 02:15:46.97, priemerná rýchlosť 22,10 km/hod.  
Trasa 50km (1 okruh) – Kat.- Muži(veteráni) od 50 do 59 r. – 24 pretekárov, 1. miesto – Milo 
Cimbala, NO-TAK bike team STROPKOV, čas: 02:37:56.27, priemerná rýchlosť 19,00 km/hod.  
Trasa 50km (1 okruh) – Kat. - Muži (veteráni 2) 60 r. a viac – štartovalo 6 pretekárov, 1.miesto – 
Ivan Jankovič z ŠK LEADER FOX BIKE Lipt. Mikuláš, čas: 02:45:27.87, priemerná rýchlosť 18,13 
km/hod.  
Trasa 50km (1 okruh) – Kat. - Ženy od 19 do 39 r. – štartovalo 7 pretekárok, 1. miesto obsadila 
Mária Kucirková z ŠK Pegas, čas: 03:02:33.98, priemerná rýchlosť 16,43 km/hod. 
Trasa 50km (1 okruh) - Kat. - Ženy (dámy) od 40 do 49 r. – štartovali 4 pretekárky, 1.miesto -   
 

 

Obec Cinobaňa ďakuje členom miestnych 
organizácií:  
ZO Slov. zväzu zdravotne postihnutých, MS 
Slov. červeného kríža, Poľovníckemu spolku 
Strieborná, Základnej škole s materskou školou 
Cinobaňa, Cinobanskému športovému klubu 
FO, aktivačným pracovníkom, zamestnancom 
obecného úradu a dobrovoľníkom za pomoc pri 
organizovaní športového podujatia.  
 

Pripravila Silvia Očovanová 
Foto: Majka Ďurišková  

 

Adriana Petková, Kanianka, čas: 03:22:52.12, priemerná rýchlosť 
14,79 km/hod.  
Trasa 50km (1 okruh) – Kat. - Ženy (lady) 50 a viac – štartovali 3 
pretekárky, 1 miesto -  Izabela Rafanidesová, Banská Bystrica,  čas: 
03:29:19.65, priemerná rýchlosť 14,33 km/hod. 
Trasa 50km (1 okruh) – Kat.- Kadeti od 15 do 16 r. – štartovalo 7 
pretekárov, 1. miesto Matej Fačkovec, CK AB Sereď, čas: 
02:45:43.33, priemerná rýchlosť 18,10 km/hod.  
Trasa 50km (1 okruh) – Kat.- Juniori od 17 do 18 r. – štartovalo 9 
pretekárov, 1. miesto Daniel Hula, TJ Sokol Topoľčany, čas: 
02:16:00.97, priemerná rýchlosť 22,06 km/hod. 
Trasa 50km (1 okruh) – Kat.- Dievčatá od 15 do 18 r.  – štartovalo 5 
pretekárok, 1.miesto Lucia Čaprnková, CK Pravenec, čas: 
02:45:37.77, priemerná rýchlosť 18,11 km/hod. 

Pokračovanie na str.8 
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Spoločenská 

rubrika 

 

J u b i l a n t i  
 
 
 

V mesiacoch júl a august sa dožívajú 
životných jubileí 

 

 Mária BERKYOVÁ         (Cinobaňa) 
 Anton SCHWAMBERGER (Kat. Huta) 
 Evald KANTORÁK        (Kat. Huta) 
 Ján LEPIŠ          (Cinobaňa) 
 Samuel ĎURIŠKA         (Cinobaňa) 
 Viola BRHLÍKOVÁ        (Kat. Huta) 
 Marta MELEGOVÁ        (Kat. Huta) 
 Ružena NEMCOVÁ        (Kat. Huta) 
 Július INDRO          (Cinobaňa) 

 

Mnoho zdravia, šťastia, spokojnosti 
a pohody v kruhu blízkych prajú členovia 

 

Zboru pre občianske  
záležitosti pri OcÚ Cinobaňa. 

    

Opustili nás 
 

Tibor Matúz  
Anna Plavuchová  
Helena Urbančoková 
Jozef Varga  
Tomáš Vrbiniak  
Ján Strapko 
 

Česť Vašej pamiatke ! 
 

NNaa rr oo dd ii ll ii   ss aa   
 

 

Tamara Berkyová 
Vanesa 

Váradiová 
Martin Hauer 
Lukáš Lacko 

Lucia Thuranská  
Veronika Tóthová 

 

Pokračovanie zo str. 7 
 

Trasa 17km - HOBBY a RD – Kat.- hobby 
muži 19 r. a viac -  štartovalo 30 pretekárov, 
1.miesto  Matej Adamický, CK PoltaRacing 
Team, čas: 00:45:15.06, priemerná rýchlosť 
22,54 km/hod. 
 

V tejto kategórii sme mali aj zástupcu z našej 
obce: Róberta Gombalu z Cinobane,  ktorý 
prešiel stanovenú trasu za 00:47:01.44, 
priemernou rýchlosťou  21,69 km/hod. 
a obsadil vo svojej kategórii pekné 4. miesto. 
G r a t u l u j e m e !  
 

Trasa 17km - HOBBY a RD – Kat. - hobby 
ženy 19 r. a viac – štartovalo 11 pretekárok, 
1. miesto  Vančová Tatiana, CK Vlkanová 
Witzenmann, čas: 00:57:41.52, priemerná 
rýchlosť 17,68 km/hod. 
Trasa 17km - HOBBY a RD – Kat.- rodina – 
štartovalo 7 pretekárov + rodinní príslušníci, 
1.miesto Zuzana Somorová, Kordíky, čas: 
00:54:18.30, priemerná rýchlosť 18,78 
km/hod.  

VÍŤAZOM GRATULUJEME! 

Letné pozvánky 
   Festival ľudovej  

   kultúry  

XX. ročník stretnutia mladých 

folkloristov 5. – 8. augusta 2010 v 

Kokave nad Rimavicou 

 
Hontianska paráda v Hrušove  
XV. ročník folklórneho festivalu  

20. a 21. augusta 2010  
 

LUČENSKÝ JARMOK 26. a 27.augusta 2010  
na Námestí republiky,  Ulici T.G Masaryka   

a Ulici novohradskej v Lučenci. 

Sprievodná akcia:   PIVNÝ FEST ,   

ktorý sa bude konať v priestoroch Námestia republiky  

v dňoch 25. – 27.augusta 2010. 

 GOMBOVECFESTGOMBOVECFESTGOMBOVECFESTGOMBOVECFEST – súťaž vo varení a jedení 

gombovcov, 3. ročník        aaaa            PREHLIADKA PREHLIADKA PREHLIADKA PREHLIADKA 

FOLKLÓRNYCH SÚBOROVFOLKLÓRNYCH SÚBOROVFOLKLÓRNYCH SÚBOROVFOLKLÓRNYCH SÚBOROV,,,,     1. ročník  
28.augusta 2010 

Miesto konania: Mesto Poltár, námestie pred KD 
 

Zdroj informácií: internet  
 

SUDOKU NA VOĽNÚ CHVÍĽU  

Krásne letné zážitky  
želá  redakčná  rada.    


