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Zámerom tohto článku je, aby sme vás, milé spoluobčianky, potešili slovami 
uznania ako kytičkou uvitou len pre vás, aby sme vám pripomenuli, že na 
vás nezabúdame, že si vážime vašu statočnú prácu, ktorú pre naše obecné 
spoločenstvo vykonávate. 
Mnohé z vás s hlbokou úctou a citom vychovávate svoje deti a neraz už aj 
vnúčatá, vštepujete im cit a úctu predovšetkým ako učiteľky a učíte naše 
ratolesti základným hodnotám života. Koľko pokoja, úsmevu a dobrého 
slova  šíri vaša prítomnosť. A to je vzácny dar, ktorý my všetci potrebujeme. 
Byť si navzájom darom. Toto vedomie môže naše spolužitie urobiť krásnym 
a pokojným. Vaše deti, ktoré vás majú radi, a ktorým svojou prácou 
pripravujete lepší život, oceňujú vašu starostlivosť, vážia si ju a váži si ju aj 
naše obecné spoločenstvo. 
Avšak slovo žena neznamená len matku a manželku, ale aj naše mladé 
spoluobčianky, ktoré v plnej miere uplatňujú svoje práva a povinnosti 
v našej spoločnosti. So ženami v najrôznejšom veku sa stretávame 
v každej oblasti života. Na podujatiach, ktoré napríklad organizuje Zbor pre 
občianske záležitosti pri obecnom úrade. Vítajú naše deti do života, ako 
funkcionárky sobášia mladé páry. S úsmevom nás obsluhujú v obchodoch 
či na obecnom úrade, na pošte, v zdravotnom stredisku. Ste všade tam, 
kde vás naša spoločnosť potrebuje, ste všade tam, kde vaša prítomnosť 
nám spríjemňuje chvíle nášho života. 
Spoločne oslávme v týchto chvíľach ľudské šťastie, ktoré sa stáva podľa 
priania žien a matiek nesmrteľným v mieri. To ľudské šťastie si želáme 
predovšetkým kvôli vám – nositeľkám života, ktoré oslávia svoj 
medzinárodný sviatok. 
My muži, gratulujeme vám k tomuto sviatku s úprimným srdcom 
a s horúcim stiskom rúk. Keď vravia srdcia a ruky sa spoja, ústa môžu 
mlčať...... 
 

Jozef Varga 
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Medzinárodný deň žien sa vždy konal v znamení 
medzinárodnej solidarity žien celého sveta za mier 
a šťastie žien, rodín, detí, za rovnoprávnosť žien, za 
ktorú musia  ešte v mnohých krajinách ženy viesť 
namáhavý boj.  
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Jarné prázdniny mohli deti tráviť aktívne - Tvorivá dielňa 
v KD                  viac na str. 5 

Čo by bol svet bez Čo by bol svet bez Čo by bol svet bez Čo by bol svet bez 
ženy, ženy, ženy, ženy,     

smutnýsmutnýsmutnýsmutný, prázdny, , prázdny, , prázdny, , prázdny, 
bezcenný.bezcenný.bezcenný.bezcenný.    

Nik na svete nemusí Nik na svete nemusí Nik na svete nemusí Nik na svete nemusí 
byť sám, milé ženy, byť sám, milé ženy, byť sám, milé ženy, byť sám, milé ženy, 

vďaka vám.vďaka vám.vďaka vám.vďaka vám.    
 

Ján Gregor Jablonský 

 Stavanie mája Stavanie mája Stavanie mája Stavanie mája    
30. apríla 2008 t.j. v stredu o 18.00 hod. 

v parku pred OcÚ Cinobaňa 
 

Kultúrny program - detské folklórne súbory Brezinka a 
Cinobanček 

    

Oslavy víťazstva nad fašizmomOslavy víťazstva nad fašizmomOslavy víťazstva nad fašizmomOslavy víťazstva nad fašizmom  
7. mája 2008 t.j. v stredu  

 

Spomienkové oslavy kladenia kytice – o 15.30 hod pri 
pamätníku padlých hrdinov v Cinobani  
Zapálenie tradičnej vatry – o 19. 00  hod. na Viničkách  
 

Na pripravované podujatia Vás srdečne 
pozývame! 

Stretnutie heligonkárov 

v Cinobani 

10. mája 2008  

v Kultúrnom dome 

 Cinobana  ˇ̌̌̌    

Deti vynášali Morenu spevom a tancom 



    
 
 
 
  
   
  
  
 
 
 
   
 

 strana 2         Cinobanský občasník 2/2008

Pohľad do minulosti / Kto je kto v Cinobani 

 I n g .  Č o m a j  M i r o s l a v  –  s t a v e b n ý  i n ž i n i e r  
 

Narodil sa 28.4.1945 v Cinobani. V roku 1959 ukončil v rodnej obci základnú školu. Po jej 
skončení absolvoval štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci. 
V rokoch 1968 – 1973 bol poslucháčom Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave, kde získal 
titul stavebného inžiniera. Zároveň bol pracovníkom Hydroconsulte Bratislava od roku 
1966 a do roku 1977 najskôr ako projektant, neskoršie ako hlavný inžinier podniku, 
poverený riadením podniku. V rokoch 1997 – 1998 bol riaditeľom projektovej spoločnosti 
Hydrokonsulting Bratislava. Od roku 1998 je vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie 
vodného hospodárstva na Ministerstve pôdohospodárstva v Bratislave. jeho 
špecializáciou je projektovanie hydrotechnických stavieb, čím nadviazal na ďalších 
významných projektantov vodných diel pochádzajúcich z nášho okolia, ako sú In. Július 
Hanus – rodák z Turičiek, Ing. Ivan Hano z Ozdína  a Ing. Pavel Sýkora, taktiež rodák 
z Cinobane. Ako hlavný projektant prívodného kanála pracoval v rokoch 1978 – 1990 na 
sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Na tej istej stavbe bol autorom koncepcie 
projektu dostavby vodného diela Gabčíkovo v jeho náhradnom riešení „C“. Okrem toho 
bol aj hlavným inžinierom projektu na stavbe Vodárenskej nádrže  Málinec. Absolvoval 
mnohé študijné cesty v zahraničí – Tadžikistan, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko. Je 
členom Prezídia Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Žije v Bratislave.  
 

I n g .  H a n u s  J ú l i u s  –  s t a v e b n ý  i n ž i n i e r ,  v o d o h o s p o d á r  
 

Narodil sa 12.2.1923 v Turičkách. Po ukončení základnej školy v rodnej obci, bol 
študentom Gymnázia v Lučenci. Neskôr po roku 1939 pokračoval v štúdiu vo Zvolene, ako 
mnohí študenti z nášho okolia, pretože Lučenec sa stal súčasťou Maďarska. Po maturite 
sa stal poslucháčom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave – inžinierske 
staviteľstvo. Štúdiom na Vysokej škole zemědelskej v Prahe v rokoch 1962 – 1964 
v odbore vodohospodársky smer si rozšíril svoju odbornosť na vodohospodárske stavby. 
Po skončení vysokej školy pracoval najskôr ako inžinier technik na Povereníctve techniky 
v Bratislave. Od roku 1948 pracoval v Čs. stavebných závodoch, neskôr vo Vodoprojekte, 
ako aj ďalších projekčných organizáciách Hydroprojekt, Hydroconsult Bratislava ako 
projektant, hlavný inžinier projektu a námestník riaditeľa. V rokoch 1965 – 1968 bol 
námestníkom ministra vodného a lesného hospodárstva v Prahe, v roku 1968 už vo 
funkcii ministra. V rokoch 1969 – 1988 bol členom vlády SSR (podpredsedom vlády, 
neskoršie I. predsedom vlády). Od roku 1988 je na dôchodku a žije v Bratislave.  
Ako projektant vodných diel sa zúčastnil na mnohých vodných dielach – na Oravskej 
priehrade, Priehrade mládež Nosice (mimochodom, niektorí žijúci obyvatelia obce sa ako 
brigádnici – mládežníci na jej výstavbe podieľali), diela Vážskej kaskády, ako aj na 
sústave vodných diel na Dunaji, regulačné stavby na Váhu, Hrone, Nitre, vodné dielo 
Liptovská Mara. Zúčastnil sa aj na  stavbách významných diel v cudzine – vodné dielo 
Samarra na rieke Tigris v Iraku.    
V minulých dňoch sa dožil 85. narodenín. Srdečne blahoželáme.  
 

Spracoval Samuel Ďuriška 
Použitá literatúra: F. Mihály „Kto je kto v Novohrade“  

a vlastný archív spracovateľa    

Vy sa pýtate, starostka obce 

odpovedá 

Bývam v obci cca 25 rokov. Za túto dobu sa už dva 
razy čistila časť potoka od Vlada Kupca po ústie 
(vyložená panelmi). Kedy sa budú čistiť vyše 
polmetrové nánosy vo zvyšnej vyregulovanej časti 
tohto potoka? Počkáme si na jeho vyliatie pri čoraz 
častejších prívalových dažďoch? 
 

- Obec sa písomnou formou obrátila so žiadosťou 
na príslušného majiteľa vodného toku Slovenský 
vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ 
povodie Hrona Lučenec a očakáva kladnú 
odpoveď,  t.j. pridelenie finančných prostriedkov na 
akciu čistenie potoka Kyselý s možnosťou 
zapojenia pracovníkov z Aktivačnej činnosti.  
 

Na otázku odpovedala  
Ing. Mária Švikruhová, starostka obce Cinobaňa  

 

Vraví sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Sú 
nenahraditeľnými spoločníkmi, trpezlivými 
poslucháčmi, proste priateľmi.  
Už aj na dedinách sa rozmáha móda chovania 
psov v bytoch.  Ich majitelia však pri venčení 
svojich miláčikov zabúdajú na jednu podstatnú 
vec – odstrániť psom spôsobenú nečistotu. Na 
túto skutočnosť kriticky reagujú spoluobčania, 
hlavne rodičia detí, ktoré vyrastajú a hrajú sa na 
sídlisku v Cinobani.  
Prichádza jar a všetkých nás to ťahá von na 
slniečko. Je však veľmi nepríjemné, až 
odpudzujúce, keď v zelenej tráve namiesto 
kvetov svietia výkaly psov. Žiadame preto 
majiteľov, aby si ešte raz pozorne prečítali VZN č. 
18/2007 o chove psov a povinnosti chovateľov 
a majiteľov psov v obci Cinobaňa, ktoré je 
zverejnené na verejnej tabuly na OcÚ 
a REŠPEKTOVALI HO.  
 

Prinášanie alebo vodenie psov je zakázané: 
na detské ihriská, športové ihriská, na cintorín 
 

Povinnosti majiteľov a chovateľov psov 
2. V záujme hygieny, čistoty, ochrany verejného 
poriadku, bezpečnosti a dobrého občianskeho 
spolunažívania je chovateľ a majiteľ povinný: 
- v žiadnom prípade nepustiť psa voľne sa 
pohybovať na verejných priestranstvách 
- odstrániť psom spôsobenú nečistotu (výkaly) 
- psy bez dozoru sa pohybujúce na voľných 
priestranstvách budú na náklady chovateľa, 
majiteľa alebo inak zlikvidované 

Silvia Očovanová  

Realita na sídlisku  
v Cinobani   

Pes Pes Pes Pes –––– priateľ človeka priateľ človeka priateľ človeka priateľ človeka    

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

3. apríla 2008 
Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo bytovku na 

viditeľné miesto. 

Separovanie odpadov 

P l a s t y :  m o d r é  v r e c e   
– PET fľaše, tégliky od jogurtov, masiel, PE sáčky a tašky, rúry, tvarovky, PVC, 
Tetrapack, Al-plechovky              každý mesiac 
E l e k t r o :  v o ľ n e  p r e d  b r á n u   
- chladničky, práčky, sporáky, vysávače, svietidlá, TV, rádiá, PC, tlačiarne, ručné 
el.náradie, hračky, atď.      podľa hlásenia MR 
S k l o :  k o n t a j n e r  
- sklenené fľaše, tabuľové sklo  
NIE OBRAZOVKY,DRÔTENÉ A LEPENÉ SKLO !!!    stále 
P n e u m a t i k y :  k o t o l ň a   
- pneumatiky z osobných a nákladných áut, traktorov, bicyklov a pod.  

       vopred nahlásiť na OcÚ 
N e b e z p e č n ý  o d p a d :  O b e c n ý  ú r a d   
- autobatérie, neónové žiarivky, ropné oleje                    pracovné dni do 15.00 hod 
C h é m i a :  č i e r n e  v r e c e   
- riedidlá, farby, lúhy, kyseliny, zásady, pesticídy, lieky, hnojivá atď.  

podľa hlásenia MR 
VVššiimmllii  ssmmee  ssii  ......  

Čo sa zmenilo v našej obci za uplynulé   mesiace 
 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD 
Cinobaňa a vymaľovanie vnútorných priestorov 
KD  
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Uznesenie č. 2/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Cinobaňa, ktoré sa konalo dňa 25.2.2008 v zasadačke KD 
v Cinobani 
 

Obecné zastupiteľstvo   
I. s c h v a ľ u j e:                                                                                     
1. program zasadnutia OZ doplnený o bod Čerpanie rozpočtu za rok 
2007 a zaraďuje ho ako bod č.6,  ostatné body sa posúvajú až po bod 12 
2. návrhovú komisiu v zložení: predseda -Oľga Gabľasová, členovia -     
Jozef Melicher a Ing. Juraj Andrášik 
3. čerpanie rozpočtu obce za rok 2007 – bežný rozpočet ako prebytkový 
v sume 612.283,98 Sk a kapitálový rozpočet a finančné operácie ako 
schodkový  v sume 1.532.822,20 Sk 
4. protokol a správu hlavného kontrolóra obce podľa písomného 
spracovania zo dňa 11.2.2008 
5. Dodatok č.1 k  Smernici upravujúcej postup verejného obstarávania 
obce pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 
stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb s nízkou hodnotou 
v b.č.5.5.2  a 5.5.3 s nasledovnou zmenou: 
bod č.5.5.2 a bod č. 5.5.3 zlúčiť do jedného bodu 5.5.2,3 nasledovne :                              
ak hodnota predmetu zákazky bude v sledovanom období 
- pri tovaroch a službách nad 50.000,- Sk do 1.000.000,- Sk vrátane 
- pri stavebných prácach nad 10.000,- Sk do 4.000.000,- Sk vrátane 
všetky ostatné body ostávajú nezmenené 
6. dotáciu z rozpočtu obce vo výške 5.000,- Sk na základe zmluvy 
o poskytovaní dotácií podľa VZN pre realizáciu turistického značenia 
v oblasti Cinobane pre pána Júliusa Jarábeka  Cinobaňa č.37 
7 . z rozpočtu obce z kapitoly šport a kultúra vyčleniť finančnú čiastku pre  
Volejbalový klub v sume 7.500,- Sk, ostatné potrebné finančné 
prostriedky získať sponzorsky a presunom v rozpočte 
8 . opravu na ČOV v Cinobani firma  Eko MINEX s.r.o Lovinovaňa vo 
finančnej čiastke 87.465,- Sk na základe Zmluvy o dielo a sankčných 
opatrení za nedodržanie termínu opravy voči odberateľovi 
9. predaj nehnuteľnosti stará škola Katarínska Huta aj s pozemkom 
prostredníctvom ponuky a reklamy cez firmu Directreal Lučenec 
10. uznesenie z OZ č.2/2008 zo dňa 25.2.2008 
 

II. neschvaľuje: 
1.ponuku partnerstva a možnosti prenájmu tepelno – technických 
zariadení obce pre spoločnosť DALKIA , a.s. Bratislava   

                                                                               

III. konštatuje, že: 
1. uznesenie č. 1/2008 zo dňa 28.1.2008 v bode IV. doporučuje starostke 
obce: bod 1. splnený, v bode VI. ukladá: bod 1. v plnení, bod 2. v plnení 
 

IV. berie na vedomie: 
1. zasadnutie OZ podľa plánu zasadnutí na rok 2008 dňa 31.3.2008 
o 16,30 hod v KD Turičky 
2. informácie hlavnej kontrolórky obce podľa zápisnice zo zasadnutia OZ 
3. informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ podľa zápisnice zo 
zasadnutia OZ 
4. odovzdanie štafety pre organizáciu turistickej akcie na rok 2009 výstup 
na Striebornú 31.ročník pre obec Cinobaňa 
5. počet uchádzačov o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR Poltár 
k 20.2.2008 – 225 ľudí, dávku v HN poberá 118 ľudí,  miera neza - 
mestnanosti v okrese Poltár  16,58% 
6. rozsudok v mene SR z OS Lučenec pod č.7 C/229/2002-201 sa stal 
právoplatným a vykonateľným dňa 23.1.2008, žalobca Vladimír Koška, 
NAFTEX Slovakia – neuspel a žalovaní Obec Cinobaňa a Gabriela 
Bírošová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu PD Cinobaňa, uspeli 
a spor vyhrali 
7. informácia o finančnom pridelení prostriedkov na opravu cesty III.triedy 
Cinobaňa – Lovinobaňa v sume 2.500.000,- Sk z EŠF  pre BBSK 
a ostatné čerpanie kapitola doprava BBSK 
8. hospodárenie za rok 2007 spoločný obecný úrad (stavebný) 
9 . konanie turnaja  dvojčlenných družstiev v stolnom tenise o putovný 
pohár starostky obce Cinobaňa dňa 10.2.2008   
10. darovaciu zmluvu č.28/833 – darca MO SR , obdarovaný Obec 
Cinobaňa  
 - prepravník stav.materiálu PAD -3 , A3V – vojenský útvar Nemecká- 
účtovná cena 24.000,- Sk 
 
 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
- prepravník PAD – 1,M 2 – vojenský útvar Bratislava, cena 12.000,- Sk 
11 . nová organizačná štruktúra CŠK – Cinobaňa .Valné zhromaždenie 
dňa 16.2.2008 zvolilo 7 členný centrálny výbor : 
- prezident CŠK – Milan Urbančok st. 
- hospodár, ekonóm – Milan Káka ml. 
- zástupca VK -  Ivan Valentíny 
- zástupca FK – Ľubomír Andrášik ml. 
- propagácia a reklama -   Mgr. Vladimír Dubravec 
- člen výboru – Miloš Kuvik 
- člen výboru – Mgr. Ladislav Fajčík 
12 . diskusné príspevky občanov , poslancov podľa zápisnice 
13. informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Cinobani PaedDr. Jaroslava Rojíka 
o vykonaní štátnej školskej inšpekcii s hodnotením(Krajský školský úrad) 
-  informáciu o dotačných prostriedkoch na prenesené kompetencie a iné 
informácie ohľadom dohadovacieho konania 
 

V. u k l a d á : 
1 . na riešenie turistického značenia v oblasti Cinobane sa stanovuje 
nasledovná komisia: predseda Jozef Melicher, členovia Július Jarábek, 
Oľga Gabľasová, termín : do 30.9.2008 
2 . zabezpečiť osvetlenie nádvoria Materskej školy v Cinobani 
a v priestore garáží oproti 18 b.j.                                 
Termín: do 30.4.2008, zodpovední: Dubravcová Ingrida, Švikruha 
Gabriel 
3. zníženie poklopov na verejnej komunikácii na sídlisku v Cinobani smer 
60 b.j., Termín : 31.5.2008, zodpovedná : Dubravcová Ingrida 
 

VI. doporučuje starostke obce 
1 . na základe Smernice upravujúcej postup verejného obstarávania 
obce pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na 
uskutočnenie stavebných prác , zákaziek na poskytnutie služieb s nízkou 
hodnotou – pri výbere dodávateľa , zastúpenie jedného poslanca 
z komisie stavebnej a ŽP a jedného poslanca z komisie finančnej 
a správy majetku   
 

VII. nesúhlasí : 
1.použiť technické a finančné informácie , informácie týkajúce sa ceny 
tepla a iné podklady pre vypracovanie technického a ekonomického 
auditu pre spoločnosť DALKIA , a.s. Bratislava za účelom cenovej 
ponuky prenájmu tepelno –   technického zariadenia. 
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v roku 2008 

 

31. marca 2008, 28. apríla 2008, 26. mája 2008, 
30. júna 2008,   25. augusta 2008,   29. septembra 2008 

27. októbra 2008,  24. novembra 2008, 15. decembra 2008 
 

Miesto a čas zasadnutia OZ bude oznámené miestnym 
rozhlasom.  

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2007 o miestnych 
daniach je dostupné verejnosti k nahliadnutiu na Úradnej tabuli 
obecného úradu v Cinobani.  
 

Úhrada daní: 
Odpady     do 31. marca 2008 
Daň z nehnuteľnosti do 15 dní od obdržania platobného výmeru   

Pretože sa v poslednej dobe vyskytli v dôsledku nepriaznivého počasia 
problémy s výpadkom signálu káblovej televízie, upozorňujeme 
vážených užívateľov na Všeobecné podmienky pre poskytovanie 
služieb káblovej retransmisie, príloha č. 1 k zmluve (ktorú všetci 
podpisovali), časť III.: Práva a povinnosti zmluvných strán - 
9.Poruchy prejavujúce sa prerušením prevádzky KDS ako celku, jeho 
ucelenej časti alebo jednotl. kanála prevádzkovateľ odstráni do 72 
hodín  ... opravy v dome resp. byte užívateľa .... do 48 hodín od 
nahlásenia poruchy v pracovných dňoch.    

Oznamujeme váženým čitateľom, že miestna knižnica 
bude z technických príčin zatvorená do 15. apríla 2008. 

Za pochopenie ďakujeme! 
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Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...    

V tomto roku, presnejšie 14. apríla, oslávia Zbory pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri 
obecných úradoch 55. výročie svojej existencie. Bezprostredným podnetom na vznik 
prvých zborov bola potreba zabezpečiť dôstojné obrady pri významných osobných 
a rodinných udalostiach, najmä pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva a úmrtí člena 
rodiny, ktoré nahradili dovtedajšie cirkevné obrady 
No začiatky činnosti zborov neboli ľahké. Zo strany občanov ich charakterizovala možno 
nedôvera alebo skôr zvedavosť, ktorú však rýchlo vystriedal záujem a podpora občianskych 
obradov. V zboroch pracovali ľudia, ktorí milovali poéziu, hudbu, vedeli sa v akejkoľvek 
situácii prihovoriť svojim poslucháčom a vystihnúť slávnostnú atmosféru danej chvíle. Bola 
to nezištná práca, ktorá ich však napĺňala hrdosťou, pocitom spolupatričnosti či radosti – 
citmi, ktoré prežívali spolu so svojimi poslucháčmi. Aj v našej obci boli a sú mnohí, ktorí 
vedia o čom hovorím a radi spomínajú na prácu naplnenú ľudským porozumením, 
úsmevom, spolupatričnosťou, úctou a láskou. Obrazy slávnostných chvíľ pripomínajú 
fotografie, v ktorých sa odráža sila ľudskosti – stisku rúk, úsmevu, pohľadu. Všetkého toho, 
čo vie a dokáže len ľudský tvor – mysliaci a cítiaci človek.  
 

Cieľ nášho snaženia Cieľ nášho snaženia Cieľ nášho snaženia Cieľ nášho snaženia –––– človek! človek! človek! človek!    

Medzi prvé členky ZPOZ patrila pred päťdesiatimi piatimi rokmi vtedy mladá učiteľka a dlhoročná 
predsedníčka pani Mária Teplanová. Svojimi obsažnými príhovormi a prirodzenou prívetivosťou si 
podmanila predovšetkým mladých rodičov a získavala ich pre spontánnu účasť na obradoch pri 
uvítaní detí do života.  
 

Popri ZPOZ fungovali v rámci ROH v závodoch 
a podnikoch Maša a Katarínska Huta Aktívy 
pre občianske záležitosti (APOZ).   

Kladenie kytice vďaky k pomníku padlých hrdi -
nov manželmi Elenou a Františkom Zokovými  
pri príležitosti zlatého sobáša. 
 

Slávnostné stretnutie 

členov ZPOZ,  

ktoré sa uskutoční pri 

príležitosti  

55. výročia vzniku 
Zborov pre občianske 

záležitosti pri obecných 

úradoch  

sa bude v našej obci 

konať 12. apríla 2008 

v priestoroch Kultúrneho 

domu v Cinobani. 
V nasledujúcom vydaní vám prinesieme 
reportáž z tohto stretnutia spestrenú 
fotodokumentáciou, ako aj spomienkami 
najstarších členov. 

 

Pripomíname si 

DD EE ŇŇ   UU ČČ II TT EE ĽĽ OO VV   
 

28. marca si pripomíname spoločensky 
vysoko prospešnú a záslužnú prácu 
učiteľov. Pozornosť, ktorú im pri tejto 
príležitosti venujeme, nie je významná len 
pre nich, ale pre všetkých žiakov, rodičov 
a občanov našej obce. Pomáha totiž 
utvrdzovať staré a vytvárať nové – 
kvalitnejšie medziľudské vzťahy v živote..  
Život je škola, v ktorej sa učíme žiť. 
Skutočná škola predovšetkým pričinením 
pedagógov nám každým dňom radí a dáva 
vedomosti, vďaka ktorým sa v živote 
nestratíme. Život a škola sú dve 
synonymá.  
Pre krásu života je však potrebné chápať 
ľudí a vedieť odpúšťať, usmerňovať – tak 
ako to každý deň robíte vy – učitelia.  
Nominatív, genitív, sedem pádov, lenže 
koľko skutočných a bolestivých pádov 
prináša život? Neraz i slzy brázdia líce – 
trpké i slzy šťastia. No ten, kto neplakal, 
nevie, čo je radosť a čo žiaľ. Vzdelanie či 
vedomosti, ktoré v rôznych podobách nám 
všetkým poskytujete, sú ako strom. 
Zapúšťajú korene hlboko do našej bytosti 
a zazelenia sa v podobe vďačnosti za 
vašu obetavú,  nezištnú prácu, ktorú pre 
nás vykonávate. Často sa pýtame, ako 
dokážete v sebe nájsť toľko lásky, sily, 
nehy a úsmevov, že ich dávate plným 
priehrštím rovnakým dielom všetkým 
deťom – žiakom.      
Prajeme vám, aby bol váš ďalší život plný 
pohody. Zasluhujete si za vašu prácu úctu 
a vďaku nielen vašich žiakov, ale aj nás 
všetkých. 
 

Zabudnite na to, čo bolelo. 
Zahoďte čriepky toho, čo sa rozbilo. 

Rozhrňte suché lístie, čo opadlo a nájdete 
pod ním živý kvet lásky k nim – žiakom. 

 

Jozef Varga  
 

 

Slávnostné udeľovanie 

čestných uznaní   

starostkou obce Ing. 

Máriou Švikruhovou 

pedagógom na návrh 

riaditeľa školy  

PaedDr. Jaroslava Rojíka  

pri  príležitosti Dňa učiteľov  

sa uskutočnilo dňa  

27. marca  v priestoroch 

obradnej siene Obecného 

úradu v Cinobani. 
 

Bližšie informácie, ako aj fotografie 
z tohto slávnostného podujatia prinesieme 
v nasledujúcom čísle.  

ZPOZ organizoval aj slávnostné stretnutia 
spoluobčanov pri príležitosti ich strieborných 
sobášov. 

Jozef Varga a Silvia Očovanová  

Humánne myšlienky ZPOZu pri obecnom 
úrade šíria  v dnešnej dobe súčasní členovia: 
Lýdia Lauková, Mária Majerová, Elena 
Geliňová, Vlasta Barnáthová, Mária 
Suriaková, Silvia Očovanová a  Jozef Varga 
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Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým 
mesiacommesiacommesiacommesiacom    

OSLAVY OSLOBODENIA OBCE  
 

Dňa 25. januára 2008 sme si pietnou spomienkou 
a kladením kytice pri pamätníku padlých hrdinov 
uctili tých, ktorí položili svoje životy za to, aby sme 
mi mohli prežívať dni v mieri a slobodne. 
Nezabúdajme!  
 

POĽOVNÍCKA VÝSTAVA A BÁL 
 

Na prelome mesiacov január a február usporiadal 
poľovnícky spolok Strieborná v priestoroch 
Kultúrneho domu v Cinobani hneď dve akcie. Na 
výstave poľovníckych trofejí sa pochválili so 
svojimi najkrajšími a najcennejšími úlovkami. 
Výstavu navštívilo cca 300 návštevníkov, medzi 
inými aj redaktori televízie TA3. Najcennejšiu trofej 
– kožu medveďa daroval poľovnícky spolok obci 
Cinobaňa. Dnes krášli stenu kancelárie starostu 
obce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po ukončení výstavy sa konal poľovnícky bál, ktorý 
ako každý rok naplnil očakávania dobrej zábavy.  
 

ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE MAJSTA 
KOBLIČEKA  

 

Dňa 4. februára 2008 v Štátnej vedeckej knižnici v 
Banskej Bystrici za prítomnosti predstaviteľov BBSK 
a hostí predstavoval a krstil Tibor Kobliček 
z Turičiek svoju knihu „Ľudové hudobné nástroje“. 
Úlohu krstných otcov na seba zobrali pán predseda 
BBSK Milan Murgaš a dlhoročný kamarát Tibora 
Kobličeka Milan Rusko, ktorí knihu krstili pilinami 
a stružlinami z dielne majstra.  
 

KLUBY ŽIEN 
  

Počas zimných mesiacov sa v priestoroch 
kultúrneho domu pravidelne stretávali ženy na 
Kluboch žien.  Prednášky o zdravom životnom 
štýle, ochutnávky jednoduchých a chutných jedál 
spestrili každé stretnutie. Pri ručných prácach 
a stretnutiach s priateľkami  bolo vždy veselo a 
zima nám ubehla rýchlo.  
Obec Cinobaňa ďakuje za pomoc členkám 
Miestnemu spolku SČK Cinobaňa - Kat. Huta. 
  

Členovia spolku ochotne rozprávali o vysta-
vených trofejach a diskutovali s každým, kto  
mal záujem  

JARNÉ PRÁZDNINY V CINOBANI 
 

Tento rok oddychovali žiaci stredného Slovenska 
počas jarných prázdnin ako prví. V našej obci si deti 
mohli oddych spestriť aj aktívne.  
Obec Cinobaňa v spolupráci s ZŠ s MŠ Cinobaňa 
pripravili na každý prázdninový deň iné aktivity. 
V pondelok a utorok sa konala v priestoroch 
kultúrneho domu tvorivá dielňa, ktorej téma bola 
viac ako aktuálna – príprava na Veľkú noc. Deti 
zdobili rôznymi technikami vajíčka, pripravovali 
rozmanité dekorácie na stôl, okná, vystrihovali 
zajačiky, kuriatka. Sála kultúrneho domu hrala 
pestrými farbami. Výrobky, ktoré deti pripravili 
v spolupráci s pani vychovávateľkami a učiteľkami 
z MŠ, zdobia teraz priestory KD a obecného úradu.  
V stredu sa za krásneho slnečného počasia konal 
turistický výlet na poľovnícku chatu. Deti na výlete 
sprevádzali poľovník, jaskyniar a turista, ktorí 
deťom  porozprávali veľa zaujímavého. Mohli si 
vyskúšať prácu s kompasom, mapou, orientovali sa 
v teréne, spoznávali stopy zvierat. Na čerstvom 
vzduchu všetkým vytrávilo a dobre padlo 
občerstvenie na chate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vo štvrtok a v piatok sa konali podujatia v telocvični 
ZŠ. Najskôr to boli environmentálne aktivity a hry 
pre deti a v piatok sa hral stolnotenisový turnaj. 
Víťazi boli ocenení. 
Jediné negatívne na všetkom bolo to, že sa 
prázdniny aj vďaka zaujímavému programu minuli 
rýchlo a vystriedali ich školské povinnosti. 
Za pomoc a spoluprácu pri príprave a realizácii 
aktivít pre deti Obec Cinobaňa ďakuje riaditeľstvu 
a kolektívu pedagógov ZŠ s MŠ Cinobaňa, 
Júliusovi Jarábekovi a Pavlovi Urbančokovi.   

 

Pripravila Silvia Očovanová  

Tvorivá dielňa – zdobenie veľkonočných 
vajíčok voskom 

 

N a s l e d u j ú c e  č í s l o   
 

Cinobanského 
občasníka 

 

vyjde na prelome mesiacov 
máj a jún  
2008. 

 

Informácia pre dopisovateľov:  
Uzávierka čísla IV/ 2 je do 

10.mája 2008 

www.cinobana.sk 

 

Stolnotenisový turnaj v telocvični ZŠ 

Malí aj veľkí  turisti 

 

Z LITERÁRNEJ TVORBY 
NAŠICH ŽIAKOV 

 

Na svete je mnoho jazykov. 
Každý národ má svoj a má ho 
rád. 
Mne sa páči angličtina aj 
nemčina, ale najradšej mám 
slovenčinu, lebo je to môj 
materinský jazyk. Narodil som 
sa na Slovensku, aj celá moja 
rodina sú Slováci. Od malička 
ma učili slovensky, preto mi je 
táto reč najbližšia. 
Pre mňa je Slovensko najkrajšia 
krajina na svete. Krásne sú aj 
pláže s palmami, aj pyramídy 
v Egypte, ale slovenská príroda, 
dedinky v horách, zvyky našich 
ľudí, to inde na svete nie je. 
Tu som sa narodil, tu žijem a tu 
je môj domov. Preto mám 
Slovensko rád.                                                                 

 

Sebastián Slivka, 6.ročník 
 

MOJA DEDINA 
 

Cinobaňa, to je moja obec, 
poznám v nej každučký kopec. 

Striebornú, hory i lesy, 
kde  vtáky spievajú si čosi. 
Ľudia tu majú domy aj byty, 
spokojnosť a kľud je v nich 

ukrytý. 
Mám to tu veľmi rada, 

Veď vyrastám v dedinke od mala. 
 

Veronika  Trnková, 7.roč. 
 

CINOBAŇA 
 

Zelené lúky, hory a lesy 
pýtaš sa ľudí otázku: „ Kde si?“ 
Dedinka malá, plná dobrých ľudí                 
slniečko nad horou, ktoré nás 

budí. 
Usmiate tváre malých detí, 
ktoré sa hrajú a život letí. 

Keď príde problém, obráť sa na 
mňa, 

budem pri tebe, dedinka rodná. 
 

Patrik Levčík, 7.roč. 

Stále aktívne členky MS SČK 
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ZZAAPPÍÍSSAALLII  SSMMEE  PPRRVVÁÁČČIIKKOOVV  
 

Dňa 7.2.2008 sa konal zápis do prvého ročníka. 
Budúci prváčikovia ukázali, že poznajú prvé 
písmenká, čísla, farby, zvieratká, pesničky 
a básničky. 
Odchádzali usmiati a v rukách si niesli malé 
darčeky, ktoré im pripravili žiaci v ŠKD a obec 
Cinobaňa. 
V školskom roku 2008/2009 sa otvorí jedna prvá 
trieda s 18 žiakmi a nultý ročník s 9 žiakmi.                                                                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

LLYYŽŽIIAARRSSKKYY  VVÝÝCCVVIIKK  
 

Krásne štíty našich veľhôr vítali svojou náručou 
žiakov 7. a 8. ročníka trochu netradične na 
január – bez snehu. Ale ich cieľová stanica 
Ždiar- Strednica ich nesklamala! Tu sa sneh 
udržal, a nie len technický, ale aj prírodný. Je to 
údolie, ktoré  láka lyžiarov svojimi 7 vlekmi 
a vhodnými svahmi pre začiatočníkov 
i pokročilých. 
Naši žiaci sa ubytovali v penzióne Jánošík 
a každý deň absolvovali dvojfázový výcvik pod 
starostlivým dohľadom vedúceho zájazdu Mgr. 
V. Dubravca a inštruktorov Mgr. K. Lenhartovej 
a Mgr. B. Janča. Pomáhali aj dvaja rodičia 
siedmakov. 
Mnohí stáli na lyžiach prvýkrát v živote, ale 
postupne urobili veľké pokroky.  Už teraz sa 
tešia na zdokonaľovací výcvik, ktorý môžu 
absolvovať ako ôsmaci. 
Príjemne a užitočne strávený čas letí rýchlo, ale 
spomienky zostanú na celý život. Všetci boli 
radi, že sa vyhli úrazom a na ľahšie 
prechladnutia zabudnú hneď, ale určite sa 
nezabudnú poďakovať všetkým, ktorí im 
umožnili tento lyžiarsky výcvik absolvovať. 
 

                                                                                       Mgr. Vladimíra Albertová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÝSLEDKY  SÚŤAŽÍ 

 

Dňa 29.2.2008 sa naši žiaci zúčastnili 
majstrovstiev okresu žiakov v stolnom tenise 
v Kalinove. Pod vedením PaedDr. Jaroslava 
Rojíka sa družstvo v zložení F. Bračok, S. 
Lenhart, P. Levčík a M. Dibala umiestnilo na 3. 
mieste. Blahoželáme. 

Mgr. Vladimír Dubravec 
 

Ako by ste sa charakterizovali ako človek? 
Jednoduchý, skromný.  Myslím, že 
v jednoduchosti je krása. Milujem svoje 
povolanie , ale na prvom mieste je u mňa 
rodina. Človek by mal mať svoj rebríček hodnôt 
a u mňa je to rodina, práca a potom záľuby. Bez 
rodiny a jej podpory si neviem svoj život 
predstaviť. Asi by bol bez cieľa. 
Snažím sa pomáhať ľuďom a som spoločenský, 
rád chodím medzi ľudí. 
Je ťažké sa sám charakterizovať ako človek, 
lebo každý má aj dobré, aj zlé vlastnosti. Ide 
o to, v akom sú pomere. 
 

Kde ste pôsobili, kým ste začali pracovať 
v Cinobani? 
Na strednom odbornom učilišti 
poľnohospodárskom v Buzitke. Učil som 
odborné predmety a pôsobil som ako hlavný 
majster, vedúci odborného výcviku, viedol som 
zváračský kurz, autoškolu, mal som na starosti 
tím ľudí, chodili sme na výstavy v rámci 
republiky, organizovali sme rôzne súťaže až do 
dňa D, kedy nás zrušili a ostali sme učitelia 
a majstri „ na ulici“. Vtedy som pocítil, aké je to 
strašné ostať bez práce. Mal som 2 deti 
a pracovala len manželka, takže viem pochopiť 
problémy rodín s jedným, alebo dokonca so 
žiadnym príjmom. 
Preto som bol veľmi rád, že som sa dostal sem. 
Dostal som ponuku pracovať v špeciálnej triede. 
Čo bol pre mňa dosť šok. Ale rýchlo som sa 
adaptoval, začalo ma to baviť, lebo s mládežou 
som robil, robím a budem robiť. Nelákali ma iné 
profesie, ostal som verný učiteľstvu. 
 

Aké sú vaše pracovné plány ako riaditeľa 
školy? 
Že som sa stal riaditeľom, za to môže kolektív 
cinobanských učiteľov, lebo ja sám som 
absolútne ani neuvažoval o tomto poste. 
Funkcia riaditeľa je zodpovedná, hlavne 
v dnešnej dobe, kedy sa  finančné prostriedky 
dávajú na počet žiakov, človek musí mať 
prehľad v legislatíve. 
Je potrebné dávať veľa vecí do poriadku, 
stabilizovať kolektív ako jeden celok. Riaditeľ je 
kapitán, ale nemôže byť bez lodí, ani generál 
nemôže byť bez vojska, takže ani ja by som 
nedokázal nič bez učiteľov. Januárová inšpekcia 
ukázala, že kolektív vie potiahnuť za jeden 
koniec, učitelia ostávali po vyučovaní, dokonca 
prišli aj v sobotu, a to mi dokázalo, že sa oplatilo 
stať sa riaditeľom, lebo stoja pri mne. Pracovné 
plány sú veľké. Treba robiť úpravu areálu – 
pokazený plot,  zanedbaná dráha a doskočište, 
areál rozdeliť na športovú a oddychovú časť, 
dosadiť stromy, zlikvidovať smetisko. Je mi ľúto, 
že sa vypílili  všetky, aj zdravé jablone a priestor 
sa otvoril. Teraz vietor 
 

„Týmto žije naša Týmto žije naša Týmto žije naša Týmto žije naša 
škola“škola“škola“škola“ 

roznáša papiere a priestranstvo nie je chránené.  
Čo sa týka budovy školy, treba pokračovať v jej 
rekonštrukcii. Dúfam, že sa nám podarí získať 
nejaké financie zo štrukturálnych fondov 
a dostavala by sa zadná časť aj s bazénom. 
Učebne by sme vybavili modernejšími počítačmi 
a nábytkom, riešili by sme skrinkovým 
spôsobom prezuváreň. 
Už sme ukotvili a omrežovali svietidlá 
v telocvični, museli sme vymeniť 57 rozbitých 
okien a zamrežovať ich, aby bola dodržaná 
bezpečnosť žiakov. Budeme pokračovať 
v opravách športového náradia, napríklad 
trampolíny. Funguje dielňa pre hodiny 
technickej výchovy, doplnilo sa náradie. 
V budúcnosti budeme riešiť aj nedostatok 
učební, pretože barak už vyhovovať nebude 
a špeciálna škola sa premiestni do hlavnej 
budovy, a tým zabezpečíme integráciu týchto 
detí v rámci budovy školy. Uvidíme, čo sa 
podarí za tie 4 roky. 
 

Čo pre vás znamená slovo učiteľ? 
Už Cyril a Metod volali učiteľov poslami 
niečoho. Aj pre mňa je to posolstvo. Učiteľ má 
poslanie celoživotné, musí odovzdať žiakom 
všetko, čo vie. Hľadať v nich  dobré, lebo 
dnešná doba priniesla veľa zla. Je na nás 
učiteľoch, aby sme mládež neodcudzovali, ale 
pomohli im nájsť ten správny smer, sami seba. 
Samozrejme, ale nie je učiteľ ako učiteľ, a to je 
chyba, lebo my robíme so živou hmotou, ktorá 
sa formuje po rôznych stránkach, či 
vedomostnej, či správania. Učiteľ musí byť 
vzorom v každej situácii. 
 

A súčasný žiak? 
Aj žiaci sú rôzni, preto si hľadám cestu ku 
každému. Nikoho neodcudzujem, lebo aj oni to 
majú ťažké, rodičia odchádzajú za prácou do 
zahraničia, rodiny sú nekompletné, často je 
v rodinách na prvom mieste alkohol. Preto je tu 
ťažká spolupráca škola – rodič. 
Žiak je náš tovar, produkt, ktorý u nás 
prechádza etapami – škôlka, základná škola 
a s ňou príprava na strednú školu. Jeho ďalšiu 
životnú etapu. 
 

Blíži sa sviatok učiteľov, čo by ste im želali? 
V prvom rade pevné zdravie. Keď je človek 
zdravý, vie lepšie myslieť a pracovať. Potom 
pevné nervy, výdrž, aby sa nám podarilo urobiť 
to, čo by sme chceli. Aby sa nevzdávali, lebo 
stretávam veľa bývalých učiteľov, ktorí 
zanechali toto krásne povolanie a radšej 
podnikajú a manažujú, ale kedy sme sa vzdali 
všetci, čo bude s našimi deťmi?! 
 

Ďakujem za rozhovor a želám vám, aby sa vám 
vaše plány splnili.                                                                
 

Mgr. Vladimíra Albertová 
 

PPRREEDDSSTTAAVVUUJJEEMMEE  VVÁÁMM  ......  
 

PaedDr. Jaroslav Rojík 
 je od 1. novembra 2007  
novým riaditeľom  
ZŠ s MŠ Cinobaňa. 
 

Má 45 rokov, narodil sa  
v znamení Vodnára. Je ženatý, otec dcéry 
Martiny, ktorá študuje na VŠ dejepis – 
filozofiu - latinčinu a syna Jaroslava, 
študenta práva. 
 Má rád prírodu a vo voľnom čase sa  venuje poľovníctvu, chalupárčeniu, hubárčeniu. Rodina je 

u neho na prvom mieste. Je veľmi príjemným spoločníkom. Rád si zatancuje a zaspieva. Je 
zberateľom ľudových pesničiek, ktorých má okolo 2000. Tancoval a spieval v ľudovom súbore 
Krtíšan, ale venoval sa aj modernému tancu. Ďalšou jeho láskou je história, zbiera staré historické 
predmety, opravuje ich a zisťuje ich využitie. Je športovec, optimista, rád sa usmieva a šíri okolo 
seba pozitívnu energiu. 
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HHVVIIEEZZDDOOSSLLAAVVOOVV  KKUUBBÍÍNN  
  

Š k o l s k é  k o l o  
Dňa 10. marca 2008 sa konalo školské kolo 
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín s nasledovnými výsledkami: 
I. kategória – poézia: 2. miesto Miroslav 
Šulek, 1. roč., 3.miesto Miriam Dibalová, 4.A,  
I. kategória – próza: 1.miesto Dušan 
Karásek 3.roč., 2. miesto Karolína Albertová 
1.roč., 3.miesto Andrej Paučo 2.roč.,  
II. kategória – poézia: 1.miesto Aneta 
Sujová 5.b 
II. kategória – próza: 1.miesto Simona 
Albertová 5.A, 2.miesto Daniela Očovanová 
5.B, 3.miesto Sebastián Slivka 6.roč.,  
III. kategória – poézia: 2. miesto Veronika 
Zvarová 8.roč.,  
III. kategória – próza: 1.miesto Iveta Gajdo 
-  
šová 8.roč., 2.miesto Zuzana Očovanová 
7.roč. 

Blahoželáme!  
 

O k r e s n é  k o l o  
Dňa 13.3.2008 v Poltári pokračovalo okresné 
kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde Simona 
Albertová obsadila vo svojej kategórii 
1.miesto, Dušan Karásek 2. miesto a Iveta 
Gajdošová 3.miesto.   

 

K týmto pekným úspechom im blahoželáme!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VVEESSEELLÝÝ  KKAARRNNEEVVAALL  
 

V jedno piatkové odpoludnie sa Materská 
škola v Cinobani zmenila na rozprávkovú 
krajinu, kde malo premiéru mnoho 
rozprávkových postavičiek. Tancovali a 
spievali princezné, šašovia, kovboji a Indiáni. 
Nielen v piesňach sa o nich spievalo, 
predviedli sa vo svojich maskách v plnej 
paráde. Deti si zmerali svoje sily a šikovnosť i 
v súťažiach, v ktorých súťažili aj so svojimi 
rodičmi. O veselú náladu veru nebola núdza. 
Je vždy príjemné stretnúť sa spolu všetky 
generácie, od našich najmenších až po 
starých rodičov. Mamičky i oteckovia veru 
nezaháľali a pripravili pre svoje ratolesti 
naozaj nádherné masky. Patrí im za to veľká 
vďaka. Všetky masky boli ocenené, o čo sa 
postaral výbor Rady rodičov pri MŠ v 
Cinobani. Už sa tešíme zasa o rok , keď sa 
všetci spolu stretneme na našom 
KARNEVALE.  
 

Zuzana Hadbavná  
  

wwwwww..zzsscciinnoobbaannaa..eedduu..sskk  

  

Spoločenská Spoločenská Spoločenská Spoločenská 
rubrikarubrikarubrikarubrika    

Narod i l i  s a  
 

Dominika Rezáková  
Juraj bota  

 

Tak nám teda vitaj, milé dieťa 
rozdávaj lásku, ktorú prinášaš 

 

 

Jubilanti 
 

 
 

 

V mesiacoch marec a apríl 
 sa dožívajú životných jubileí 

 
 

 Mária GOMBALOVÁ 
(Cin.) 

 Emília DRUGDOVÁ 
 Mária GOMBALOVÁ 
(Maša) 

 Božena MOZOLÁNIOVÁ 
 Helena TRTÍKOVÁ 
 Tibor INDRO 
 Božena TAREKOVÁ 
Ing. 

 Helena DOVÁĽOVÁ 
 Emil PLAVUCHA 
 Mária RAČKOVÁ 

 

 

V pokojnom, tichom žitia 
prúde  
ďalší rad rokov nech Vám 
rastie a každý deň nech   
sviatkom bude,  
prinesie radosť, lásku, šťastie.  

 

 

 
 

 
ZPOZ pri OcÚ Cinobaňa 

    

Opustili nás 
 

Elena Mahútová 

Mária Vančová 
 

Česť Vašej pamiatke ! 
 

Predám fóliovník zmontovaný z dielov z pozinkovaného plechu. Rozmery: dĺžka 430 cm, šírka 
375 cm, výška 190 cm. 

Informácie: Jozef Hergel, Cinobaňa – Maša 3 
 

Výbor základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Cinobani Maši oznamuje 
občanom, že vo svoje záhradkárskej osade majú voľné parcely na sadenie. Záujemcovia 
získajú bližšie informácie u pána Jozefa Hergela.   

Výbor ZO SZZ 
 

Predám ovocnú záhradu v osade Katarínska Huta s elektrickým vedením. 
Informácie na č.t. 0902 438 748 po 17.00 hod.  
 

Morena, Morena, kde si prebývala? 

 VVYYNNÁÁŠŠAANNIIEE  MMOORREENNYY    
  

 „Morena, Morena, kde si prebývala?“ 
spievali deti z folklórnych súborov 
Cinobanček, Brezinka a žiaci 1.A triedy 17. 
marca pri vynášaní Moreny. Celé podujatie 
sa začalo pred obecným úradom, kde sa 
zhromaždili deti, ich rodičia, aj náhodní 
okoloidúci, aby sa symbolicky rozlúčili so 
zimou, veselými jarnými básničkami 
a piesňami privolali dlhoočakávanú jar 
a všetkým zavinšovali veselé veľkonočné 
sviatky. Pani starostka Ing. Mária 
Švikruhová odmenila malých vinšovníkov 
sladkými čokoládkami, peniažtekmi, 
vajíčkami, poďakovala sa za pekné vinše 
a popriala deťom aj ich rodičom spokojné 
sviatky jari. Veselý sprievod prešiel obcou 
až k potoku, kde Morenu zapálili a vhodili do 
vody. Tá ju spolu so zimou odniesla preč.  
 

„Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela“ 
“Dala som ich, dala svätému Juru, čo po 

poli chodí a zem odomkýna.“ 
 

Súbor Brezinka ďakuje za pomoc 
Františkovi Gajdošovi.  
 

Silvia Očovanová 

Veselý sprievod prechádzal obcou  
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Š A C H  –  H R A  K R Á Ľ O V  
 

V sobotu 1. marca 2008 sa v priestoroch 
miestnej knižnice stretli nadšenci tohto tichého 
športu, aby rozohrali šachové partie v turnaji 
o Majstra v šachu Cinobaňa 2008. Silnejúci 
vietor za oknami a výpadok elektriny ničím 
neovplyvnil priebeh turnaja a hráčov nerozladil. 
Tí sa sústredili hlavne na taktiku boja a výpočet 
ťahov. Cenu víťaza a titul Majstra v šachu si 
odniesol Jaroslav Čudovský z Hrnčiarok. Na 
druhej pozícii sa umiestnil Ivan Hauer a bronz 
obhájil Gabriel Švikruha .  
Starostka obce Ing. Mária Švikruhová  v závere 
turnaja popriala všetkým hráčom pri 
zdokonaľovaní sa v tejto ušľachtilej a na logiku, 
presnosť a sústredenie náročnej hre veľa 
úspechov.   

Silvia Očovanová  
 

VOLEJBAL – III. LIGA – MUŽI 
 

Cinobaňa potvrdila prvé miesto: 
25.1.2008  VK Polar Veľký Krtíš – VK 
Cinobaňa  0:3, 2:3 
1.2.2008 VK Cinobaňa – VK Veľký Krtíš  3:1, 
3:0 
15.2.2008 VK Cinobaňa – VK Rim. Sobota 3:2, 
3:0 
29.2.2008 VK Rim. Sobota – VK Cinobaňa 0:3 
Domáce cinobanské družstvo vstúpilo do 
finálového duelu na výbornú, zdolali 
húževnatého súpera z Rimavskej Soboty 
a postúpilo do I. ligy. 
Zostava Cinobaňa: Valentíny, Milner, Filo, 
Terem, Belko, Segéň, Imre, Nemček, Ondris, 
tréner Belov. 
21.3.2008 cestuje VK Cinobaňa do Detvy na 
Veľkonočný turnaj.  

Pavol Belov 
 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR 
STAROSTKY OBCE CINOBAŇA 

 

10. februára 2008 usporiadali stolnotenisový 
klub Cinobaňa a Kalinovo v priestoroch 
telocvične ZŠ Kalinovo turnaj dvojčlenných 
družstiev o putovný pohár starostky obce 
Cinobaňa. Na krásnom športovom podujatí 
bolo účastných 25 dvojčlenných družstiev 
z celého Slovenska.  
Obec Cinobaňa reprezentovali bratia Ján 
a Ondrej Korimovci.  
Víťazom a zároveň majiteľom putovného 
pohára sa stala dvojica Milan Barkáč  ml. 
a Martina Adámeková z STK Lučenec.  
Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom 
prajeme ďalšie úspechy v budúcom ročníku 
tejto súťaže.  
Obec Cinobaňa ďakuje všetkým sponzorom, 
organizátorom a všetkým, ktorí pomohli 
pripraviť toto krásne športové podujatie.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

30. ROČNÍK VÝSTUPU NA STRIEBORNÚ 
 

Februárové slniečko vytiahlo nadšencov 
a milovníkov turizmu do našich hôr, a tí sa 23. 
februára 2008 v hojnom počte cca 150 
občanov stretlo na vrchole Striebornej pri 
jubilejnom 30. ročníku výstupu. Organizátori 
podujatia Klub slovenských turistov Lampáš 
Lučenec, Klub slovenských turistov Javor Divín 
a obce Lovinobaňa, Kotmanová a Cinobaňa 
usporiadali na vrchole malú spomienkovú 
slávnosť na uplynulé ročníky a symbolicky 
pamätnými diplomami odmenili tých, ktorí vždy 
ochotne pomáhali pri príprave a zabezpečení 
predošlých ročníkov a veľkou mierou sa pričinili 
o spropagovanie tohto podujatia. O tom, že to 
nebola zbytočne vynaložená energia svedčí  aj 
každým rokom narastajúci počet priaznivcov.  
Od budúceho roka preberá symbolickú štafetu 
v organizovaní tohto podujatia obec Cinobaňa.  
Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí 
akoukoľvek formou a mierou pomohli pri 
príprave jubilejného ročníka.  
Dovidenia na vrchole Striebornej na 31. ročníku 
výstupu.    

Silvia Očovanová  
 
 

Šachoví králi 

Ing. Mária Švikruhová gratulujje Jánovi 
Korimovi k  jeho životnému jubileu 

 

HOKEJOVÝ TURNAJ O POHÁR 
STAROSTKY OBCE 

 

V sobotu 8.3.2008 sa v ranných hodinách stretli 
na zimnom štadióne v Lučenci miestni hokejoví 
nadšenci, aby si zmerali svoje sily v tradičnom 
každoročnom turnaji „O pohár starostky Obce 
Cinobaňa“. Zúčastnené mužstvá boli 
vylosované do dvoch skupín. V prvej skupine 
hrali Cinobaňa, Kokava nad Rimavicou a Veľký 
Krtíš a v druhej skupine hrali Halič, Poltár 
a Klenovec. Turnaj zahájila starostka Cinobane 
p. Ing. Mária Švikruhová spolu s nestorom 
cinobanského hokeja Júliusom Palíkom. 
 

Priebeh turnaja v základných skupinách: 
Kokava – V. Krtíš 4:2, Poltár – Halič 3:8, 
Cinobaňa – Kokava 4:2, Halič – Klenovec 2:3,               
V. Krtíš – Cinobaňa 4:4, Klenovec – Poltár 3:0. 
V zápase o 5. a 6. miesto Poltár zdolal V. Krtíš 
4:1, o 3. a 4. miesto Halič zdolala Kokavu 8:5 
a vo finále sa stretli víťazi skupín Cinobaňa 
s Klenovcom s výsledkom 1:4. 
Konečné poradie: 1. Klenovec, 2. Cinobaňa, 
3. Halič, 4. Kokava, 5. Poltár, 6. V. Krtíš. 
Najlepší strelec turnaja: Ľubomír Ondris 
z Haliče (6 gólov) 
Najlepší brankár: Ján Brudiar z Klenovca 
 

Organizačný výbor týmto ďakuje Obecnému 
úradu Cinobaňa a starostke obce Ing. Márii 
Švikruhovej ako hlavnému sponzorovi, ktorý 
venoval ceny všetkým zúčastneným 
družstvám, kultúrnej pracovníčke Silvii 
Očovanovej, ktorá mala na starosti propagáciu 
turnaja, Mgr. Vladimírovi Dubravcovi, ktorý bol 
hlásateľ a časomerač, K. Mihókovi z Haliče ako 
hlavnému šéfkuchárovi (tradičné hlavné menu 
bol guláš), čiarovým rozhodcom M. Kubaníkovi 
a M. Tóthovi, taktiež Jožkovi Melicherovi, ktorý 
pre domáce družstvo pripravil občerstvenie 
v jeho podniku po ukončení turnaja. 
Organizačný výbor ďalej ďakuje p. M. Barcajovi 
a zamestnancom zimného štadióna za výborné 
podmienky, ktoré prispeli k hladkému priebehu 
turnaja. Zástupcovia zúčastnených družstiev na 
záver turnaja poďakovali hlavnému 
organizátorovi Júliusovi Palíkovi 
s predsavzatím, že sa v roku 2009 stretnú 
znovu.  

Mgr. Vladimír Dubravec 
 

Stretnutia sú vždy príjemné a veselé 

Horný rad zľava: Palík Michal, Skypala Peter, Nociar Ivan st. Gondek Milan, Palík Július, 
Kiš Ondrej, Káka Milan, Strmeň Marek, Melicher Braňo, Hronček Andrej, Windisch  
Marian, Molokáč Ján, Bajčík Adrián 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolný rad zľava:  
Imrovič Peter, Gazdík Peter, Palík Andrej, Vlček Marek, Nociar Ivan ml., Ján Hadbavný 
 


