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rozdiel od peknej tváričky je na prvý pohľad len veľmi ťažko badateľná. 
Pravou a skutočnou mierou ženskej a materinskej krásy sú tie tisícky 
každodenných drobných povinností, ktoré žena, manželka a matka 
dobrovoľne vzala na svoje plecia. A tých tisíc drobných aj väčších 
povinností musí zvládnuť pri plnení svojho čestného poslania, 
najkrajšieho zo všetkých – darovaním života. 
Mama, ako nežne znie to slovo z drobných detských ústočiek, ktoré 
nás sprevádza  po celý život. A ste to práve Vy, ktoré sa po celý svoj 
život staráte o svoje ratolesti, či je to prvý  úsmev, prvý zúbok, prvý 
krôčik, prvý vstup do školy, ba i prvé lásky. Vždy stojíte pri nich 
s teplom svojho láskavého srdca, svojho láskavého slova. 
Ruky matiek, ktoré vychovali zo svojich detí dobrých ľudí a ani ich 
tváre zbrázdené plejádou každodenných starostí, nebývajú 
predmetom okázalých súťaží krásy. Práca v zamestnaní, starostlivosť 
o rodinu, denne a dookola kolotoč, ktorý nemá konca. Ba vlastne má. 
Starobu. A opäť starosť o vnúčatá. To sú tie naše kráľovné krásy. Ich 
krásu však treba vnímať nie očami, ale srdcom. Pre ne sme uvili 
kytičku v podobe tohto článku aj so slovami básnika, ktoré vložil do úst 
malej školáčky: 
 

Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, 
kde na zemi je toľko dobrých slov, 

zložila by som z nich modlitbu za mamičku, 
veď ona sama je už modlitbou. 

 

Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska, 
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. 
Mama je láska. Lebo aj Boh je láska. 
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch. 

 

„Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“ 
Usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy. 

A vedel dobre, že nemôže byť iná. 
Pretože raz aj On zveril srdcu matky svojho Syna. 

 

 

Je preto dobré si uvedomiť a zapamätať si myšlienku, že nie počtom 
detí sa stáva matka lepšou matkou, ale len a jedine tým, čo dobré sa 
jej podarí celou svojou láskou, výchovou a starostlivosťou vštepiť do 
sŕdc svojich detí. Krása matiek vychádza z ich vnútra, ktoré je 
prežiarené horúcim a milujúcim materinským srdcom. Každá noc, 
ktorú prebdeli pri lôžku chorého dieťaťa, vryla na ich tvár jednu vrásku. 
Koľko bolo takých nocí? Kto to kedy zráta? Dovoľte mi na záver 
úprimne napísať obyčajné ľudské slovo – ĎAKUJEME. Ďakujeme vám 
v mene života, v mene lásky a v mene úcty človeka k človeku.   
Všetko dobré k Vášmu sviatku, mamy, mamky, mamičky!  

 

Jozef Varga              
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Dnešný úvodník venujeme ženám – matkám pri 
príležitosti Dňa matiek. Ak je žena krásna, nemá 
dôvod na pýchu, rovnako ako tá, ktorej do krásy 
všeličo chýba, nemá dôvod na smútok. Skutočná 
krása ženy sa totiž ukrýva hlboko v jej vnútri a na  
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14. júna 2008  o 17.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Cinobani 
 

„Spiev„Spiev„Spiev„Spieva celá dolina“a celá dolina“a celá dolina“a celá dolina“    
7. ročník 7. ročník 7. ročník 7. ročník  

 
 

Vstupné :  

dospelí 30,- Sk 

deti 10,- Sk 
 

Tešíme sa na vašu účasť! 

V Cinobani  
sa stretli 

heligonkári 

www.cinobana.sk 

 

Stavanie mája v Cinobani 
 

Detský folklórny súbor Cinobanček  
Viac na str. 5 

Rudolf Spodniak 
 a Juraj Šlichta  
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Pohľad do minulosti / Kto je kto v Cinobani 

I n g   H a r ť a n s k ý  F r a n t i š e k   p p l k .  v . v .  
 

Narodil sa 18. 7. 1928 v Cinobani . Základnú školu navštevoval v Cinobani od roku 1934. 
V roku 1936 sa presťahovali do Lučenca . V roku 1938 po obsadení Lučenca hortyovským 
Maďarskom sa vrátil do Cinobane . V rokoch  1939 – 42 navštevoval meštiansku školu 
v Kokave nad Rimavicou , ako väčšina žiakov tunajšieho okolia v čase Slovenského 
národného povstania sa aktívne zúčastňoval diania v obci . Po oslobodení v roku 1945 
začal navštevovať gymnázium v Lučenci . V roku 1946 sa zapísal do Vojenskej akadémie 
v Hraniciach na Morave a stal sa vojakom z povolania . Postupne študoval v rokoch 1952 – 
56 na Vojenskej technickej akadémii – Tanková fakulta v Brne . Od roku 1956 vykonával 
rôzne veliteľské, štábne i pedagogické funkcie  pri vyšších jednotkách vysokých 
vojenských škôl a naposledy ako učiteľ taktiky a operačného umenia na Vojenskej 
akadémii v Bratislave . V rokoch 1981- 89 už ako dôchodca bol náčelníkom správy Zboru 
požiarnej ochrany v okrese Bratislava1, kde od roku 1968 aj žije . Aktívne prispel aj do 
spomienkového zborníka rodákov – pamätníkov vojnových udalostí v Cinobani, Turičkách 
a Mládzove , ktorý vyšiel v minulých rokoch, a tak nám priblížil svojim pohľadom vojnové 
udalosti v obci.  
 

K o b l i č e k  T i b o r ,  v ý r o b c a  a  h r á č  n a  ľ u d o v ý c h  n á s t r o j o c h  
 

Narodil sa 16.5.1937 v Turičkách. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci. V rokoch 1948 – 52 
chodil do Meštianskej školy v Lučenci. Po jej skončení navštevoval Stredné odborné 
učilište štátnych pracovných záloh v Galante. Po skončení učilišťa v rokoch 1954 – 56 
pracoval ako sústružník v Strojárňach 1. mája v Trenčíne.  
Od roku 1956 sa zamestnal ako údržbár, neskoršie ako majster v ZŤS Detva, závod 
Cinobaňa. V rokoch 1957 – 59 absolvoval vojenskú základnú službu v Pezinku ako 
príslušník autoparku. Tu sa zoznámil so svojou manželkou a v roku 1960 sa s ňou oženil. 
Majú dve deti,  staršiu Beátu a mladšieho Ladislava, ktorý ide v otcových šľapajach. 
V mladosti sa venoval aj športu ako atlét a volejbalista. Výpočet jeho záujmov a životných 
aktivít je veľmi rozsiahli. Už pred vojenskou základnou službou sa začal venovať mágii – 
kúzlam a na pôde Pezinka získal aj ocenenie ako najlepší ľudový kúzelník, čarodejník 
a mág. V rokoch 1967 – 72 absolvoval štúdium na Strednej priemyselnej škole v Lučenci 
a vo Zvolene, ktorú ukončil maturitou. Od  roku 1966 – 69 absolvoval diaľkové štúdium 
výtvarného umenia v Banskej Bystrici.  
Začiatkom sedemdesiatych rokov sa prejavuje už jeho výtvarný talent, keď v roku 1975 
získal hlavnú cenu Výtvarná Dubnica na XIII. Celoslovenskej výstave amatérskej výtvarnej 
tvorby. V tom istom roku už vystavuje svoje práce v rámci Medzinárodného festivalu ZUČ 
v Liberci, Görlitzi a Boleslawi. Zároveň sa venuje aj výrobe ľudových hudobných nástrojov 
a v roku 1975 získal aj prvé ocenenie za hudobný nástroj na súťažnom podujatí 
Folklórnych slávností pod Poľanou a získal cenu Ladislava Lenga ako jeden z desiatich za 
fujaru. Od roku 1976 je členom folklórneho súboru Detva pri Dome kultúry, kde pôsobil 
s ľudovou hudbou Ďatelinka celých 15 rokov.  
Získal mnohé ocenenia za výrobu ľudových nástrojov, a to za gajdy, fujaru, kolekciu rohov, 
trúb a gajdíc v rokoch 1977 – 79. Zvládol výrobu širokej škály ľudových hudobných 
nástrojov, ako husle korýtkové, píšťale, ninery, a najmä fujary dvojačky a trojačky. Jeho 
výrobky sa prezentovali aj vo filmoch, napr. Dračie srdce. Celkove ich poznajú na štyroch 
kontinentoch, keď svoju tvorbu prezentoval na výstavách v Hannoveri, Japonsku, ako aj 
v mnohých európskych štátoch. Vyrába ľudové nástroje aj pre Brnenský rozhlasový 
orchester ľudových nástrojov.   
Toto je len krátky výpočet nevšedných aktivít všestranného umelca – nášho rodáka, ktorý 
touto formou reprezentuje Slovensko a svoj rodný kraj ďaleko v zahraničí.  
Slúži mu ku cti, že svoje umenie odovzdáva nástupcovi – synovi Ladislavovi, ktorý sa 
taktiež venuje tomuto kumštu. Žije a naďalej tvorí v rodných Turičkách .  
 

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

Tibor Kobliček „Ľudové hudobné nástroje“, Majster Kobliček z Turičiek – Reduta 2007 
 

 

Pripomíname si 

V MIERI JE BUDÚCNOSŤ 
 

Celé pokrokové ľudstvo si každoročne 8. mája 
pripomína koniec druhej svetovej vojny, ktorá bola 
najstrašnejšou v doterajších dejinách ľudstva, počas 
ktorej bezprostredne v bojoch, ale aj v dôsledku 
útokov na civilné objekty, v koncentračných 
a vyhladzovacích táboroch prišlo o život viac ako 50 
miliónov ľudí. 
Fašistické veľmoci – Nemecko, Taliansko, Japonsko 
– sa pokúsili výbojnými vojnami nanovo rozdeliť svet. 
Demokratické štáty ustupovali tomuto tlaku až do 
septembra 1939. Po napadnutí Poľska bolo jasné, že 
výboje možno zastaviť iba rovnakým spôsobom – 
silou.  
Na obsadenom území zaviedli nacisti proti 
domácemu obyvateľstvu teror. Začali uskutočňovať 
svoje zločinné plány vyničenia celých národov, 
hlavne slovanských. Domáce obyvateľstvo sa malo 
postupne premeniť na bezprávnych otrokov 
pracujúcich na vládnuci nemecký národ. Hroznému 
teroru a masovému vyvražďovaniu v koncentračných 
táboroch a plynových komorách bolo vystavené 
najmä židovské obyvateľstvo, ale aj zajatí sovietski 
vojaci, partizáni a účastníci Slovenského národného 
povstania.  
V uplynulom období počas tých 63 rokov bolo 
nemálo príležitosti pripomenúť si význam víťazstva 
nad fašizmom, o ktoré sa takou rozhodujúcou mierou 
zaslúžila Červená armáda.  
V súčasnosti do popredia naliehavo vystupuje otázka 
osudu ľudstva, úlohy humanizmu a jeho 
zodpovednosti za odvrátenie prípadného 
nepriaznivého vývoja celosvetovej politiky. Pri 
všetkých ekologických problémoch našej planéty je 
čistota mierového ovzdušia najdôležitejšia. Pre 
budúce generácie je rozhodujúci tvorivý odkaz 
ľudskej práce, a nie hlavice jadrových zbraní. Zem 
nepotrebuje jadrové slnká. Plne jej postačí to, ktoré 
každodenne vychádza a svieti nad našimi hlavami. 
Vojna by mala byť hrou a zábavou iba v detských 
predstavách. Z nových dejín ľudskej civilizácie by 
mala navždy zmiznúť. Ľudstvo si ju však pamätá 
a bude dlho pamätať kvôli obetiam, ktoré položil 
človek na oltár mierovej budúcnosti. Mier preto 
merajme mierou hodnôt na zemi, do ktorých vkladá 
nádej každý mierumilovný občan. 
S touto našou snahou o zachovanie mieru plne 
korešponduje aj Deň Zeme, ktorej v svetovom 
kalendári je vyhradený 22.apríl. V tento deň roku 
1970 z iniciatívy sovietskej vlády vedci z celého 
sveta vyzvali ľudstvo, aby spoločnými silami chránilo 
Zem so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Ich výzva sa 
opierala o snímky z kozmu dokumentujúce krehkosť 
a zraniteľnosť našej planéty.  
Devastovanie životného prostredia, okrem vojnových 
konfliktov, však má aj iné podoby. Počnúc 
nadmerným vypúšťaním exhalátov do ovzdušia, 
ktoré sa zásadným spôsobom podpisujú pod 
očividné klimatické zmeny, cez zamorovanie morí 
a oceánov, až po – napríklad – neriadené skládky  
odpadu v blízkosti obytných domov. 
Mier pre ľudstvo, mier pre pokojné sny našich detí, 
mier pre našu krásnu zem. To je želanie, ktoré sa 
ozýva z našich sŕdc pri každoročných oslavách 
výročí víťazstva nad fašizmom, to je želanie 
najsúčasnejšej prítomnosti i želanie budúcnosti 
ľudstva na našej planéte. Pokojný život plný 
porozumenia pre dobro ľudstva na Zemi. 

Jozef Varga  

N a s l e d u j ú c e  č í s l o  
 

Cinobanského občasníka 
 

vyjde na prelome mesiacov júl a august 2008. 
 

Informácia pre dopisovateľov:  Uzávierka čísla IV/ 4 je do  

10.júla 2008 

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

5. júna 2008 
Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo 

bytovku na viditeľné miesto. 

Prílet    
 bocianov  

 

Po zime do 
našej obce 
opäť zavítali 
27. marca 
2008 o jeden 
deň skôr, ako 
minulý rok. 
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Uznesenie č. 5/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Cinobaňa, ktoré sa konalo dňa 26.5.2008 v zasadačke KD 
v Cinobani 
 

Obecné zastupiteľstvo   

I. s c h v a ľ u j e:                                                                                    
1. program zasadnutia OZ  č. 5/2008 zo dňa 26.05.2008 s doplnkom v 
bode č.7 a záverečný účet obce Cinobaňa za rok  2007 
2. Uznesenie OZ č. 5/2008 zo dňa 26.05.2008 
3. návrhovú komisiu v zložení: 
predseda: p.  Melicher Jozef, členovia: Gabľasová Oľga, Deáková Viera 
4. záverečný účet obce Cinobaňa za rok 2007 bez výhrad, schodok 
hospodárenia za rok 2007 vykryť z rezervného fondu vo výške 
420 538,22,- Sk 
5. spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% na protipovodňové 
opatrenia v obci t.j. z poskytnutej dotácie z MŽP – Environmentálny fond 
358 549,- Sk + obec 17 928,- Sk v rámci Mikroregiónu Hornohrad. 
Celková čiastka na čerpanie je 375 928,- Sk na odvedenie povrchových 
vôd sídlisko Cinobaňa 
6. žiadosť CŠK FO Cinobaňa o zakúpenie prenosnej svetelnej futbalovej 
tabule z     rozpočtu obce na základe porovnania 3 ponúk. 
7. nákup reklamných predmetov od firmy ŠMRHOLA-OLYMP 
SANTOVKA v sume 54 010,50,- Sk za účelom reklamy obce na akcie 
„Stretnutie heligonkárov”, „Spieva celá dolina”, „Hornohradský 
cyklomaratón”, „Miniturnaj ligy žiačok vo futbale” 
8. vstup obce Cinobaňa do Združenia miest a obcí Novohradu (ZMON) 
na základe zmluvy o zriadení a stanov 
9. správu a protokol o výsledku kontroly hl. kontrolórky obce podľa 
protokolu zo dňa 14.05.2008 
10. ozvučenie Kultúrneho domu Cinobaňa na základe 3 ponúk pre firmu 
MK hlas, Jesenského 71, 083 01  Sabinov 
11. pre pani Kováčovú Oľgu, bytom Cinobaňa č. 62, finančný príspevok z 
rozpočtu obce v sume 1500,- Sk na akciu „Čarovný les z príležitosti MDD. 
Všetky náklady vydokladovať. 
 

II.   b e r i e   n a   v e d o m i e  
1. najbližšie zasadnutie OZ 30. júna 2008 o 16.30 hod. podľa plánu 
zasadnutí OZ na rok 2008 
2. ostatné informácie hl. kontrolórky obce podľa zápisnice z OZ 
3. informácie zo zasadnutí komisií pri OZ na základe zápisnice zo dňa 
23.05.2008 
4. zrušenie žiadosti o návratnú fin. sociálnu výpomoc Janky Puškovej, 
Cinobaňa 295 
5. oznámenie o ukončení dohody č. 38/§52 2007 zo dňa 31.12.2007 
medzi ÚPSVaR LC a obcou Cinobaňa, platnosť končí dňom 30.04.2008 
(aktivačná činnosť), nová dohoda má platnosť od 01.05.2008 do 
30.10.2008 – 44 ľudí. 
6. informáciu o zmene pracovnej doby – administratívy: streda 7.30 – 
18.00 hod., piatok 7.30 – 12.30 hod. 
7. informáciu o Hornohradskom cyklomaratóne dňa 28.06.2008 
8. informáciu o finálovom miniturnaji Ligy žiačok na futbalovom ihrisku v 
Cinobani dňa 08.06.2008 za účasti – futbalistiek Žiliny, Humenného, ŠK 
Slovan 
9. informáciu o poskytnutí fin. prostriedkov pre Mikroregión Hornohrad na 
protipovodňové opatrenia obcí z prostriedkov MŽP – Environmentálny 
fond na investičnú akciu odvedenie povrchových vôd sídlisko Cinobaňa v 
čiastke 358 549,-Sk 
10. informáciu o kultúrnej akcii „Stretnutie heligonkárov”, 1. ročník dňa 
10.05.2008 
11. informáciu starostky o potrebe zriadenia združenia miest a obcí pod 
názvom „Združenie miest a obcí Novohradu” (ZMON), § 20 b,c,d,e,f 
zákona 369/1990 Zb.z. 
12. informáciu ÚPSVaR LC o počte uchádzačov, ktorí sú v evidencii k 
19.05.2008 v počte 116 a počet poberajúcich dávku hmotnej núdze 91 
13. diskusné príspevky podľa zápisnice 
 
III .  k o n š t a t u j e,   ž e  
1. zvolený poslanec obecného zastupiteľstva p. Igor Poliačik zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca OZ ako náhradník -  kanditát a 
prevzal osvedčenie, že sa stáva poslancom 

   

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
2. uznesenie č. 4/2008 zo dňa 28.04.2008 v bode V. ukladá: 
1) v plnení, 2) splnený, 3) v plnení, 4) splnený 
 

I V .  d o p o r u č u j e  
1. starostke obce podpísať Zmluvu o zriadení združenia miest a obcí 
Novohradu 
 

V .  d o p ĺ ň a  
1. do zriadenej komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcionárov obce v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. čl. 7 
odst. 5 písmeno a, b pani poslankyňu Zuzanu Hadbavnú na miesto p. 
Karola Bittnera, ktorému zanikol mandát poslanca 
 

V I .  u k l a d á  
1. zakúpiť prenosnú svetelnú futbalovú tabuľu na základe 3 ponúk s 
výberom výhodného dodávateľa z rozpočtu obce 
Termín : do 31. mája 2008, zodp: p. Gabľasová Oľga – preds. fin. 
Komisie Melicher Jozef – preds. šport. a kult. komisie           
Andrášik Ľubomír – manager CŠK-FO 
2. zakúpiť bubnovú kosačku na úpravu verejnej zelene v obci 
Termín : do 31. mája 2008, zodp: sl. Dubravcová Ingrida – prac. OÚ 
Švikruha Gabriel – prac. OÚ 
3. Zabezpečiť zameranie prepojenia a dokončenia chodníka po rodinný 
dom p.Jamnického, bytom Cinobaňa č. 290 
Termín: do 30. júna 2008, zodp: sl. Dubravcová Ingrida – prac. OÚ 
4. zakúpiť diktafón pre obec Cinobaňa 
Termín: ihneď, zodp: p. Pupalová Anna – prac. OÚ 
 
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 

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.  

ŠÍRENIE PROGRAMOV TV PRIMA A TV NOVA. 
 

Na základe listu od spoločností Televize PRIMA a Televize Nova sú 
nútení všetci prevádzkovatelia káblových televízií mimo územia Českej 
republiky vyradiť uvedené programy z programových rastrov, pričom 
nám už česká strana zablokovala niekoľko dekódovacích kariet od 
21.5.2008.  
Napriek mnohým pokusom sa nepodarilo od uvedených televízií získať 
súhlas na ich šírenie v televíznych rozvodoch na území Slovenskej 
republiky.  
Najväčším problémom, prečo nám neudelili súhlas na šírenie svojich 
programov na území Slovenska, sú vysielacie  práva, ktoré majú obe 
spoločnosti zakúpené výlučne pre územie Českej republiky, pričom 
citujem z uvedeného listu: 
“Šíření našeho programu brání zejména zahraniční distributoři 
akvizičních pořadů, jakož i dodavatelé práv k vysílání filmů a zejména 
sportovních událostí, např. Mistrovství Evropy v kopané UEFA EURO 
2008, které proběhne v období 7.6. – 29.6.2008. 
 

Bez našeho souhlasu nelze retransmisii programu PRIMA televize 
a Televize NOVA provozovat.“ 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme preto prinútení ukončiť 
distribúciu uvedených programov najneskôr do konca 05/2008. 
V prípade neoprávnenej retransmisie uvedených programov aj po 
stanovenom termíne ukončenia ich šírenia, budú od prevádzkovateľov 
a majiteľov TKR vymáhať vzniknuté škody, pričom v krátkej dobe po 
zaslaní uvedeného listu si vyššie menované televízie plnenie zákazu 
skontrolujú. 
V prípade porušenia zákazu šírenia uvedených televízií na území 
Slovenskej republiky sa obrátia na kontrolné orgány (Protipirátska 
únia, Rada pre vysielanie a retransmisiu a iné), pričom v správnom 
konaní môže byť táto neoprávnená retransmisia pokutovaná čiastkou 
1.000.000,-  až 5.000.000,- Sk. 
 

Naša spoločnosť sa bude snažiť o rýchle doplnenie 
programových rastrov na stanovený počet programov. 
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Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...Žijú medzi nami ...    

Tento rok sme si na celom Slovensku pripomenuli 55. výročie vzniku Zborov 
pre občianske záležitosti. Ani naša obec neostala pozadu a zorganizovala pre 
bývalých a terajších členov slávnostné posedenie. Pri tejto príležitosti sme 
„vyspovedali“ najstarších členov a spolu s nimi zaspomínali ...  

Ci e ľ  ná š h o  sn až en i a  C i e ľ  ná š h o  sn až en i a  C i e ľ  ná š h o  sn až en i a  C i e ľ  ná š h o  sn až en i a  ––––  č l o v e k! č l o v e k! č l o v e k! č l o v e k!     

 

CCiinnoobbaaňňaa  mmáá  aajj  tteennttoo  rrookk  zzllaattééhhoo  
ddaarrccuu  kkrrvvii  

 

Starostka obce Cinobaňa Ing. Mária 
Švikruhová prijala dňa 16.4.2008 
v obradnej sieni obecného úradu pána 
Rudolfa Berkyho, aby  mu odovzdala 
„Pochvalné uznanie starostky obce“ za 
získanie zlatej Jánskeho plakety za 
darcovstvo krvi, reprezentáciu a šírenie 
dobrého mena obce Cinobaňa. 
Slávnostného stretnutia sa zúčastnila aj 
podpredsedkyňa Miestneho spolku 
Slovenského červeného kríža Antónia 
Tazberíková.  
Pán Rudolf Berky prvýkrát daroval 
najdrahšiu tekutinu ako 18 ročný 
a odvtedy už 40 - krát. Je jedným z tých, 
ktorí nezostávajú len pri sľuboch, ale činmi 
dokazujú svoju ľudskosť.  
„Nemal som s tým nikdy problém, práve 
naopak. Po každom odbere som sa cítil 
lepšie. V neposlednom rade som mal 
istotu, že môj zdravotný stav je 
v poriadku.“  
Oceňovanie a uctenie si darcov krvi má 
a bude mať v našej obci vždy svoje 
miesto. V dnešnej dobe je dôležité všímať 
si a vidieť ľudí ochotných obetovať sa pre 
druhých, často neznámych.  

Silvia Očovanová 

Tibor Indro – bývalý predseda  MNV – 
obradný rečník 
 

Aké boli tie začiatky? 
Začiatky, tak ako všetko nové, boli ťažké. 
Neboli  zodpovedajúce  miestnosti, odborne 
pripravení ľudia, materiály, z ktorých  by bolo 
možné čerpať vhodné hovorené slovo. 
V roku 1971, kedy som nastúpil do funkcie, 
sme spolu s ďalšími spolupracovníkmi začali 
s úpravou sobášnej miestnosti v takzvanej 
akcii „Z“, teda svojpomocne sme vybudovali 
dom smútku. Tieto priestory dodnes zdobia 
drevorezby pána Ondreja Strapku. Stále 
sme sa snažili skvalitniť obsahovú náplň 
a ústny prejav jednotlivých obradov. Na tejto 
práci sa podieľali, často na úkor svojho 
voľného času, ľudia s veľkým srdcom. Rád 
by som spomenul aspoň niektorých z nich – 
Ondrej Matej (tajomník MNV), Elena 
Šnírerová, Viera Korimová, Anna Kiapešová, 
Dana Benčová, Mária Teplanová (dlhoročná 
predsedkyňa ZPOZ), Darina Hrnčiarová, Eva 
Hergeľová, Elena Lepišová, Andrea 
Rogožníková, Zuzana Hadbavná, Anna 
Fajčíková, Elena Haruštiaková, I. 
Hrnčiarová, Mária Šlichtová, Gabriela 
Šipeková, Lýdia Lauková, Elena Gelieňová, 
Vlasta Bernáthová, F. Burger, Mária 
Čomajová a mnohí iní. Vynikajúcu 
spoluprácu sme mali aj s Aktívami pre 
občianske záležitosti pri závodných výboroch 
ROH  v miestnych závodoch.  
 

Okrem uznania a spokojnosti občanov, 
dosiahli ste aj nejaké úspechy v rámci 
okresu? 
Získali sme popredné umiestnenie na 
okresnej prehliadke práce ZPOZov v Lučenci 
(občianska rozlúčka)  a víťazstvo na súťaži 
v Poltári (občiansky sobáš), kde sme 
zároveň získali cenu najlepší slávnostný 
rečník a matrikárka.  
 

Pôsobili ste len v našej obci? 
Niekoľko občianskych obradov sme vykonali 
vo vzdialenej Revúcej, Lovinobani 
a v susednom Mládzove.  
 

Pri svojej práci ste zažili a prekonali mnohé... 
Malá perlička z našej práce - v našich 
začiatkoch sa rakva so zosnulým prevážala 
na vozoch. Aj pri riešení tohto stavu sa našli 
ochotní ľudia ako pán Ing. Juraj Andrášik , 
ktorí zohnal a načierno prestriekal bývalú sa 
nitku , ktorá potom slúžila ako pohrebný voz. 
Zažili sme veľa dojemných situácii, ale aj 
veselých príhod , ktoré sú neopakovateľné 
a natrvalo zostávajú v našich spomienkach.  
 

Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať 
tým, ktorí zotrvávajú a pokračujú ďalej  na 
ceste, ktorú sme začali dláždiť my a zároveň 
chcem vyjadriť presvedčenie, že je dobré 
túto záslužnú prácu naďalej zveľaďovať 
a rozvíjať pre blaho a spokojnosť našich 

spoluobčanov .  
 

Mária Teplanová – učiteľka ZŠ a bývalá 
predsedkyňa ZPOZ. 
 

„Pre túto prácu som bola oslovená z MNV  
ako učiteľka, ktorá mala blízko 
k hovorenému slovu, či básnickému prejavu.  
Neskôr som vykonávala funkciu 
predsedkyne organizácie. Začínala som 
prednášaním básní a neskôr som pri 
obradoch (rozlúčka so zosnulým, uvítanie 
detí) vystupovala ako obradný rečník.“  
 

Mladá učiteľka sa v tejto práci našla, pretože 
jej citlivý prístup, melódia hlasu, široká 
slovná zásoba, či charizma osobnosti 
oslovovali širokú verejnosť, poslucháčov. Jej 
prítomnosť na rôznych obradoch si občania 
žiadali.  
 

„Ako učiteľka som si v radoch žiakov 
vyhliadla šikovné deti, ktoré svojim 
programom dotvorili občianske obrady , 
hlavne uvítanie detí do života. Dodnes mi 
znie v ušiach krásna melódia a slová 
uspávanky – Spi že mi, spi že mi, bábika 
maličká, veď tu nad kolískou bdie tvoja 
mamička.  
 

Veľa sa tu dnes spomínalo, že členovia 
zboru sa zapájali aj do brigádnických aktivít 
v obci. 
Áno, a vo veľkej miere. Pomáhali sme 
budovať v akcii „Z“ dom smútku, futbalové 
ihrisko, kultúrny dom. Park pri pamätníku pri 
obecnom úrade upratovali a udržiavali deti – 
pionieri. Ľudia boli ochotní pomôcť bez 
nároku na akúkoľvek odmenu. To sa dnes už 
nevidí. Celá obec žila tak družnejšie. 
V predvečer 1. mája šiel sprievod celou 
obcou, konali sa majálesy ... 
 

Ktoré obrady boli vášmu srdcu najbližšie, 
ktoré ste najradšej robili? 
Nemala som to takto rozdelené. Ja som rada 
a s láskou pristupovala ku všetkým obradom. 
Či som vítala snúbencov, starejšieho a celý 
svadobný sprievod pred obradnou sieňou, či 
hľadela na šťastných rodičov pri zápisoch 
alebo stiskom ruky vyjadrovala sústrasť 
pozostalým. Všetko to malo pre mňa veľký 
význam. Ľahšie sa mi robilo aj s vedomím, 
že mám podporu u svojich blízkych.  
 

Členovia ZPOZ však organizovali v obci aj 
iné podujatia.  
Podieľali sme sa svojim dielom aj pri sľube 
pionierov či odovzdávaní občianskych 
preukazov, pri slávnostiach pri pamätníku 
padlých. Vtedy sa tak žilo a dôraz sa kládol 
aj na takéto  stretnutia, či podujatia. Ale 
krásne na tom bolo že sa ľudia viac 
stretávali. Dnes je každý uzavretý sám do 
seba.  
Všetko to ubehlo akosi prirýchlo. Boli to roky 
krásnej mladosti a životného optimizmu. 
Teraz v starobe máme na čo spomínať.  
 

 

Je o čom rozprávať, na čo spomínať. Každý 
z týchto ľudí má tie svoje spomienky, to svoje, 
čo ho pri tejto práci napĺňalo a robilo lepším. 
A samozrejme svoje nenahraditeľné miesto 
vo veľkej rodine „zpozákov“.  

 

Rozprávala sa Silvia Očovanová 

Elena Gelieňová, Lýdia Lauková 
a Vlasta Bernáthová  
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Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým 
mesiacommesiacommesiacommesiacom    

OCENENIE PEDAGÓGOV PRI PRÍLEŽITOSTI 
DŇA UČITEĽOV 

 

V slávnostnej atmosfére udeľovala starostka 
obce Ing. Mária Švikruhová 27. marca 2008 pri  
príležitosti Dňa učiteľov na návrh riaditeľa školy 
PaedDr. Jaroslava Rojíka  „Čestné uznania 
starostky obce“. Pedagogickí pracovníci – 
Viera Deáková, PaedDr. Erika Zoková, Mgr. 
Vladimíra Albertová a Gabriela Šípeková –  
boli ocenení za obetavú prácu pri výchove 
mladej generácie,  aktívnu činnosť v oblasti 
propagovania výchovno – vzdelávacích a 
humánnych cieľov, reprezentáciu a šírenie 
dobrého mena obce Cinobaňa.  Na slávnostnom 
posedení bol prítomný celý pedagogický zbor, 
ktorému vo svojom príhovore starostka obce 
vyjadrila hlboké uznanie a poklonu za prácu, 
ktorú vykonávajú. Je to nielen práca, ale aj 
poslanie, ktoré si vyžaduje celého človeka. V 
podobnom duchu sa niesol aj príhovor predsedu 
ZPOZ-u pána Jozefa Vargu. V krátkom 
programe prišli svojich učiteľov pozdraviť aj žiaci 
ZŠ.  
Slávnostné oceňovanie učiteľov pri príležitosti 
Dňa učiteľov sa stalo v našej obci peknou 
tradíciou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEŇ NARCISOV V CINOBANI 
 

11. apríla 2008 sa tak ako po minulé roky objavili 
v uliciach našej obce žlté narcisy. V tento deň ich 
žltá farba vyjadrovala nádej, lásku 
a spolupatričnosť medzi ľuďmi, pretože výťažok 
z predaja prvých jarných kvietkov putoval do Ligy 
proti rakovine, ktorá každý rok túto charitatívnu 
zbierku pre ľudí chorých na rakovinu organizuje. 
V uliciach Cinobane a Katarínskej Huty kvietky 
nádeje predávali členky miestnych organizácií - 
ZO SZZP, MS SČK a žiaci ZŠ s MŠ Cinobaňa. 
Tento rok sa v celej našej obci vyzbieralo 
a v Lučenci odovzdalo cca 19.000,- Sk. 
Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.    
 

55. VÝROČIE EXISTENCIE ZBOROV PRE 
OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI 

Ich poslaním je svojim pôsobením pomáhať 
ľuďom, byť s nimi v rozhodujúcich chvíľach ich  
života. Poskytujú pomoc, najmä morálnu 
v okamihoch, keď to najviac potrebujú. Hlavnými 
občianskymi obradmi sú – uvítanie detí do 
života, uzavretie manželstva a rozlúčka so 
zosnulým.  
Zbory pre občianske záležitosti – za týmto 
neutrálnym, strohým a pre mnohých neznámym 
názvom sa však skrývajú ľudia. Tí, ktorí svoj 
úsmev a povzbudenie rozdávajú vo významných  
udalostiach života svojich spoluobčanov. 

Sú tými, ktorí pohladia slovom, vyjadria svoju 
spolupatričnosť, rozdávajú teplo ľudskej ruky. 
Nečakajú za to veľa, stačí im opätovaný úsmev, 
slza dojatia v oku, pochvala. Sú tými, ktorí 
neskrývajú svoju lásku k poézii, hudbe, 
a samozrejme k človeku. O tom, že táto práca 
má v našich životoch opodstatnenie a svoje 
miesto, svedčí aj tento rok oslavujúce 55. 
výročie.  
Pri tejto príležitosti usporiadal dňa 12. apríla 
2008 stále aktívny Zbor pre občianske záležitosti 
pri Obecnom úrade v Cinobani slávnostné 
stretnutie bývalých a súčasných členov ZPOZ. 
Vo svojich príhovoroch sa prítomných prihovoril 
terajší predseda ZPOZ pri OcÚ v Cinobani pán 
Jozef Varga. Na roky minulé a začiatky 
„zpozákov“ v Cinobani si zaspomínal bývalý 
predseda MNV pán Tibor Indro. Vo svojom 
príhovore nezabudol ani na členov APOZ (Aktívy 
pre občianske záležitosti pri závodných 
výboroch). K slávnostným rečníkom sa pridala aj 
starostka obce Cinobaňa Ing. Mária Švikruhová, 
ktorá v závere slávnosti osobne odovzdala 
prítomným členom pamätné listy. Slávnostné 
zhromaždenie prišli pozdraviť so svojim 
programom žiaci ZŠ s MŠ Cinobaňa. K dobrej 
nálade prispeli aj speváčky ZPOZ s veselými 
piesňami.   
Po ukončení oficiálnej časti pokračovalo 
podujatie občerstvením a voľným programom. 
Starší členovia si s láskou a nostalgiou 
zaspomínali na roky mladosti a svoje začiatky. 
Príjemná atmosféra a dobrá nálada  panovala až 
do skorých večerných hodín.  
Pred 55. rokmi dnes už starší členovia ZPOZ 
položili pomyselný základný kameň, ktorý však 
neostal neživý a studený. Prerástol ako tráva či 
kvety a zapustil hlboké korene do našich životov. 
Je stále živý a rozsieva sa ďalej na mladú 
generáciu, na naše deti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA 

V parku pri obecnom úrade sa 30. apríla stretlo 
cca 300 občanov, aby sa zúčastnili na tradičnom 
postavení mája. Počasie podujatiu prialo, a tak 
vo veselej nálade a za potlesku divákov vystúpili 
v krátkom kultúrnom programe deti z detských 
folklórnych súborov Cinobanček a Brezinka. 
Svojim krátkym príhovorom sa prítomným  
 
 

Ocenení pedagogickí pracovníci 

Zaslúžilí členovia ZPOZ 

Tanec a spev – to k máju patrí 

občanom prihovorila aj starostka obce Ing. 
Mária Švikruhová a popriala všetkým krásne 
májové dni, plné lásky a radosti. Po programe 
sa pustili do práce naši chlapi a postavili 
farebne vyzdobený máj. A mali čo robiť, lebo 
tento rok je máj v Cinobani oveľa vyšší ako 
po minulé roky. Po ukončení podujatia sa 
mohli dospelí občerstviť pohárikom vínka 
a deti sa tešili z farebných balónov od 
sponzorov.     
 

OSLAVY VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM 
V NAŠEJ OBCI 

 

Dňa 7. mája sa v našej obci konali oslavy 
Dňa víťazstva nad fašizmom. Pri pamätníku 
padlých hrdinov si občania pripomenuli 
a kladením kytice uctili pamiatku všetkých 
padlých v II. svetovej vojne. Vo svojich 
príhovoroch starostka obec Ing. Mária 
Švikruhová a Jozef Varga – tajomník ZO 
SZPB pripomenuli smutné skutočnosti 
a udalosti vojnových rokov, aby sme nikdy 
nezabudli na nezmyselnosť a krutosť 
vojnových konfliktov. Hľadajme múdrosť 
a vzdelanie, aby sa chyby našich predkov už 
nikdy nezopakovali.  
Oslavy víťazstva pokračovali vo večerných 
hodinách zapálením tradičnej vatry, pri ktorej 
sa stretli všetky vekové kategórie, cca 400 
ľudí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRETNUTIE HELIGONKÁROV V 
CINOBANI 

 

10. mája 2008 sa v Kultúrnom dome 
v Cinobani konalo regionálne Stretnutie 
heligonkárov. V programe vystúpili domáci 
heligonkári – Zuzana a Vladimír Furmanovci, 
Ján Podhora, Rudolf Spodniak – spev Juraj 
Šlichta a František Gajdoš – spev Ivetka 
Gajdošová a heligonkári z blízkeho ale aj 
vzdialenejšieho okolia (Kokava nad 
Rimavicou, Poltár, Kalinovo, Lovinobaňa, 
Pohronská Polhora, Detva, Vidiná, 
Korytárky). Podujatie videlo cca 400 divákov, 
ktorí sa asi najviac tešili na vystúpenie 
Matúša Mittera. V programe sa predstavili aj 
deti z detských folklórnych súborov 
Cinobanček a Brezinka. Veselá nálada 
panovala v kultúrnom dome  ako aj v uliciach 
obce do neskorých nočných hodín.   
Obec Cinobaňa ďakuje za pomoc pri príprave  
a realizácii tohto podujatia manželom 
Adámekovcom z Cinobane Maši.  
 

Sponzori podujatia: 
Martin Adámek – maľovanie skla, Marcela  
Podmanická – Alkazar Bar a Pizzéria, Jozef 
Melicher – Espresso „M“, Vladimír Furman, 
Pavel Benedikty, Ing. Pavol Urbančok – 
VKC Starý mlyn n.o.,  Daniela Klinčoková - 
Kvetinárstvo, Stanislav Gajdoš – Potraviny 
Lucia.    

Zostavila Silvia Očovanová  
  

Oheň – symbolizuje aj silu a odhodlanie   
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UUSSMMIIEEVVAAJJ  SSAA  BBEEZZ  OOSSTTYYCCHHUU  
 

V rámci zdravotnej výchovy sa dňa 5.5. 2008 
žiaci 1. stupňa a špeciálnych tried zúčastnili 
prednášky  študentky -budúcej dentistky 
o dôležitosti prevencie zubného kazu. Formou 
prezentácie ukázala žiakom vznik zubného kazu 
a prečo je dôležité umývať si zuby. Potom si 
sami prakticky skúšali správne umývanie zubov. 
Dobrovoľníci si mohli vyskúšať, či majú zúbky 
dobre umyté pomocou „ zázračnej fialovej farby“, 
ktorá sa pri čistých zúbkoch zmenila na ružovú.  
Už v detskom veku je zubná prevencia veľmi 
dôležitá, pretože deti si ešte neuvedomujú, že 
chrup im má slúžiť celý život. 
  

DDRROOGGYY  ––  ÁÁNNOO  ČČII  NNIIEE??  
 

Drogy sú vážnym problémom našej spoločnosti, 
a to nie len tie „ tvrdé“, ale už aj cigarety, alkohol, 
či káva. Hranica ich konzumentov sa z roka na 
rok posúva nižšie a už sa netýka len veľkých 
miest, ale aj malých dedín. Aj takých, ako je tá 
naša. 
Uvedomujeme si a vidíme to všetci, len sa o tom 
akosi bojíme rozprávať.  
Žiaci našej školy absolvovali veľmi zaujímajú 
prednášku s príslušníkmi polície o drogách, 
šikanovaní,  videli ukážky práce polície – zbrane, 
cvičeného policajného psa. 
Kto chcel,  sa zamyslel nad tým, akou hrozbou je 
droga, čo to urobí s človekom a kam ho až 
stiahne. Je dôležité, aby sa problémy pred  
deťmi neskrývali, ale aby sa o nich hovorilo 
otvorene a priamo. Ale hlavne, aby sme my 
dospelí išli deťom príkladom! 
 

VVÝÝSSLLEEDDKKYY  SSÚÚŤŤAAŽŽÍÍ  
 

Úspešnými riešiteľmi Matematickej olympiády na 
okresnom kole v Poltári sa stali žiačky 7. ročníka 
Mária Palíková a Lenka Rovná.  
 

Dňa 8. 4. 2008 sa uskutočnilo školské kolo 
speváckej súťaže Slávik Slovenska 
s nasledovným výsledkom: 
 

1. kategória 1. miesto   neudelené 
                     2. miesto   Dušan Karásek, 3.roč. 
                     3. miesto   Karolína Albertová, 1.A 
2. kategória 1. miesto   Karin Púpalová, 4.B 
                     2. miesto   Petra Furmanová, 4.A 
                     3. miesto   Simona Albertová, 5.A 
3. kategória 1. miesto   Iveta Gajdošová, 8.roč. 
                2. miesto   Zuzana Očovanová, 7.roč. 
                3. miesto   Veronika Segečová, 8.roč. 
 

Na okresnom kole v Poltári ( 12.5.2008) sa Iveta 
Gajdošová umiestnila na 2. mieste a Karin 
Púpalová na 3. mieste. 
 

Simona Albertová, žiačka 5. ročníka, získala na 
regionálnom kole v Lučenci v prednese prózy 3. 
miesto.  
 

Žiaci sa zapojili do výtvarných súťaží CO očami 
detí, Predstav nám Euro a Prečo som na svete 
rád. 
Literárne práce zaslali do súťaže o najkrajší list 
organizovanej Slovenskou poštou na tému Napíš 
list niekomu, aby si mu povedal, prečo svet 
potrebuje toleranciu 
Pri príležitosti Dňa matiek naša škola 
každoročne vyhlasuje vlastnú literárnu súťaž. 
                                                                                

„TTTTýmto žije naša ýmto žije naša ýmto žije naša ýmto žije naša 

škola“škola“škola“škola“ 

aj veľmi  krehká a zraniteľná. 
Každoročne túto ekologicky zameranú akciu 
organizuje aj naša škola. K tejto príležitosti 
vyberáme rôzne environmentálne aktivity a 
zaujímavé  činnosti, do ktorých sa žiaci 
aktívne zapájajú. Sadíme kvety, 
spolupracujeme s Lesmi SR, poznávame a 
čistíme les. Takto spoločne strávime príjemné 
chvíle, kde si žiaci hravou formou, tvorivou 
aktivitou pripomínajú rôzne vzťahy v prírode, 
tiež i problémy, ktoré ohrozujú Zem. 
Tento rok 22. apríla 2008 žiaci z 
environmentálneho krúžku chodili po triedach 
a zbierali do fliaš vyzdobených obrázkami 
našej Zeme od všetkých žiakov a učiteľov 
posolstvá pre planétu Zem. Dúfame, že tie 
najlepšie a najkrajšie sa splnia.  
Posielame jedno krásne posolstvo pre Zem: 
„ Milá Zem, ja Ti veľmi prajem, aby Ti každý, 
kto Ťa miluje, pomáhal. Aby si malá čisté 
a voňavé lúky, belasé potôčiky, pekné kvety, 
spievajúce vtáčiky a šťastných ľudí. Nech 
stále zostaneš najkrajšia na svete. Tvoj deň 
je veľmi dôležitý a neprehliadnuteľný.”  Alebo: 
„ Milá Zem! Prajem Ti dlhý a šťastný život bez 
sebeckých a zlých ľudí. Usmievaj sa na nás!” 
Ďakujeme všetkým, ktorí napísali odkaz našej 
Zemi a sme radi, že im nie je ľahostajné ako  
ďalej na nej bude plynúť život.  
 

PaedDr. Erika Zoková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedným z hlavných cieľov našej MŠ je 
udržiavanie regionálnych tradícií. Jar prináša 
nielen teplé počasie ale i mnoho príležitostí, 
ako rozvíjať u detí povedomie tradícií. K 
Veľkej noci deti v priestoroch MŠ pripravili 
peknú výstavku svojich prác na tému " Jar", 
predviedli prostredníctvom svojich prác rôzne 
výtvarné a pracovné techniky. Do našej obce 
prileteli bociany a deti si vytvorili bociana 
sediaceho na hniezde. Výstavka je ešte stále 
nainštalovaná v priestoroch MŠ, srdečne vás 
na ňu pozývame.  
Súbor Cinobanček nás prevádza rôznymi 
kultúrnymi podujatiami v obci Cinobaňa 
niekoľko rokov a nebolo tomu inak ani tento 
rok pri "Stavaní mája". Deti zaspievali mnoho 
ľudových piesní, zatancovali tance. Myslím, 
že talent našich najmenších stojí za 
povšimnutie. Aj naše najmenšie deti predsa 
tvoria kultúru v obci. V máji nás čaká sviatok 
"Deň matiek", na ktorý deti tiež pripravili 
program.  

Zuzana Hadbavná 
 

Aj najmenší sa tešia 
z jari 

Tohto roku sa niesla v poetickom duchu a mala 
názov Prírodná lyrika, čo žiakom – literátom 
poskytovalo široký priestor na básnickú tvorbu. 
Umiestnenie bolo nasledovné: 
 

1. kategória ( 2. – 4. roč.)       
1. miesto   Kristína Korimová, 2.roč. 
2. miesto   Dominik Kubaník, 4.A  
 3. miesto   neudelené 
 

2. kategória ( 5. – 6.roč.)         
1. miesto  Simona Albertová,  

Bianka Hadbavná, 5.A 
2. miesto   Michal Ozgyin, 6.roč. 
3. miesto   Sebastián Slivka, 6.roč. 
 

3. kategória ( 7. – 9.roč.)        
1. miesto   Iveta Gajdošová, 8.roč.  
2. miesto   Veronika Trnková, 7.roč. 
3. miesto   Filip Bračok, 7.roč. 
 

Cena poroty za vtipnosť a úprimnosť: Filip 
Borovička, 5.B a Róbert Melicher, 9.roč. 
 

                                                                    Zostavila Mgr. Vladimíra Albertová 
 

DDEEŇŇ  ZZEEMMEE  
Lesy spájajú generácie. Sú viac ako len prírodné 
zdroje...- čítame z  materiálu propagujúceho 2. 
ročník Lesníckych dní, ktoré nadväzujú na 
tradíciu APRÍL-MESIAC LESOV a pripájajú sa 
k oslave Dňa Zeme.  
Aj v našej škole sa v rámci Týždňa pre Zem 
uskutočnilo zaujímavé podujatie . 
24. apríl 2008 bol výnimočný deň. Deň lesa. Do 
našej školy prišli naslovovzatí odborníci - Ing. 
Marian Rogožník, vedúci LS a Ing. Dušan 
Michalove, lesný pedagóg z Lesnej správy 
v Málinci. Spolu s deťmi z environmentálneho 
krúžku a p.učiteľkami PaedDr. Machavovou 
a PaedDr. Zokovou sa hrami snažili priblížiť 
k tomu, čo nám pomáha žiť. K stromom. 
Pre deti I. stupňa pripravili pracovníci LS 
zaujímavé hry. Ing. Michalove  cez hry 
nenápadne priblížil nové poznatky o lese, 
stromoch, zvieratách všetkým zúčastneným.Aj 
panie učiteľky si pochvaľovali a p. učiteľka 
Zoková sa do hry pekne detsky vžila.  
Žiaci II. stupňa a špeciálnej triedy sa tiež nenudili  
a dokonca prišiel aj p. riaditeľ PaedDr. Rojík . 
Žiaci najprv vymerali miesto, kde sa budú sadiť 
stromčeky z celoslovenského projektu Stromy 
poznania. Pán riaditeľ prezradil, že tieto 
stromčeky budú tvoriť základ poznávacieho 
a oddychového parku. Ing. Rogožník 
s chlapcami vykopali jamy pre stromčeky, 
dievčatá im usilovne pomáhali svojimi 
poznámkami a úsmevmi. Ing. Rogožník vysvetlil, 
že je potrebná osobná zodpovednosť na ochranu 
hodnôt lesa a porozprával o každom vysadenom 
stromčeku. Pri jeho otázkach sme sa nedali 
zahanbiť a viedli sme poučnú debatu o lese . 
A čo sme vysadili? Jedľu, smrek, limbu, 
borovicu, smrekovec opadavý, dub, buk, tis 
a kosodrevinu. 

G.Chamulová, M. Pisárová, V. Melicherová 
Mgr. Rogožníková 

                                                                                                 

22. apríl - Deň Zeme si pripomíname aj preto, 
aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) 
pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, 
ktoré sú nám prostredníctvom Zeme 
poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie 
uvedomovali, že zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na 
tejto planéte je nielen vzácna, obdivuhodná, ale   
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Aktuálne euro 
(onedlho už aj u nás) 

Rok 2008 v znamení Euro 

Tento rok sa ponesie v znamení príprav na 
zavedenie spoločnej európskej meny.  
Chceme Vás priebežne informovať o 
všetkých prípravných krokoch, ktoré s 
prechodom na euro súvisia, aby ste prechod 
na novú menu zvládli bez akýchkoľvek 
ťažkostí. 
 

Po 16. 1. 2009 sa bude používať už iba euro. 
Bankovky a mince však bude možné naďalej 
vymieňať v komerčných bankách a v Národnej 
banke Slovenska. Komerčné banky budú 
vymieňať slovenské mince za eurové do konca 
júna 2009, bankovky do konca roka 2009. 
Národná banka Slovenska bude vymieňať 
mince počas piatich rokov, do konca roku 2013, 
bankovky neobmedzene. 
Občania budú mať viacero možností získať 
eurové bankovky a mince. Do stanovených 
limitov si budú môcť bezplatne vymeniť koruny 
za eurá v bankách alebo uskutočniť hotovostné 
výbery z účtov.  
Bankomaty budú odo dňa € (1. 1. 2009) 
vydávať výlučne euro.  
Počas duálneho obehu (do 16. 1. 2009) budú 
môcť občania platiť v obchodoch aj korunami, 
ale obchody budú vydávať iba v eure. 
Po skončení duálneho obehu bude možné 
bezplatne vymeniť korunové bankovky za eurá 
v bankách do konca roku 2009 a mince do júna 
2009.  
 

ODPORÚČANIE: 
Všetku prebytočnú hotovosť je najlepšie vložiť 
na účet v banke, nakoľko banka prevedie účty 
automaticky a bezplatne. Všetky účty klientov 
bánk, ale tiež úverové produkty, akreditívy, 
záruky a šeky budú prepočítané na eurá.  
Prepočty sa uskutočnia presne podľa 
konverzného kurzu a pravidiel zaokrúhľovania, 
o čom budú klienti vopred informovaní.  
Úrokové sadzby a iné podmienky budú v súlade 
so zásadou kontinuity kontraktov zachované.  

Poplatky v bankách 
Keďže poplatky za bankové 
služby nemajú charakter 
jednotkovej ceny, budú sa 
matematicky zaokrúhľovať 

na dve desatinné miesta. 
Konverznú výmenu SKK bankoviek a SKK mincí 
bude banka poskytovať bez poplatku.  
Registračné pokladne budú potrebovať nové 
certifikáty 
Každá registračná pokladňa bude potrebovať 
nový certifikát, ktorý vydáva Elektrotechnický 
výskumný a projektový ústav v Novej Dubnici. 
Ten má vyjadriť, či je pokladňa pripravená na 
zavedenie eura a či spĺňa podmienky 
ministerstva financií.    
 

Čo sú štartovacie balíčky? 
Nielen podnikatelia, ale aj občania sa môžu 
predzásobiť „slovenskými" eurami na začiatok 
roku 2009. Od decembra budú banky ponúkať 
štartovacie balíčky. Ide o súbor „slovenských" 
euromincí všetkých nominálnych hodnôt. Cena 
štartovacieho balíčka bude 500 Sk. To 
znamená, že ak bude konverzný kurz napríklad 
33 Sk, štartovací balíček bude obsahovať mince 
v hodnote 15,15 eur. Každý si bude môcť kúpiť 
neobmedzený počet štartovacích balíčkov.  
Euro a výška dlhu klientov 
Vypočítajte si už dnes svoju úverovú splátku 
v eurách. Zavedenie eura nebude mať vplyv na 
výšku dlhu klientov bez ohľadu na to, či v banke  
čerpajú spotrebný, hypotekárny alebo 
podnikateľský úver. Po 1. 1. 2009 sa zostatok 
úveru v slovenských korunách prepočíta 
konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa 
matematických princípov na dve desatinné 
miesta.  
Príklad:  
Zostatok úveru: 150 000 Sk  
Predpokladaný konverzný kurz podľa analytikov 
UniCredit Bank: 32,3000  
150 000/32,3000 = 4643,962848, po 
zaokrúhlení 4643,96 eur  
 

V  budúcom vydaní vás budeme informovať, 
ako sa chrániť pred falzifikátmi   

Peter Katona  
 

Ank e t a :  Bojíte sa Eura? 
 

Dušan Abelovský: 
„Nebojím sa. Skôr mám obavy z toho, či platy 
budú postačovať na výdavky. Neviem si 
predstaviť, čo budeme robiť s toľkými drobnými 
v peňaženkách.“ 
 

Mária Konáreková: 
„Ja sa nebojím. Boja sa tí, čo tomu 
nerozumejú. Budeš mať toľko peňazí ako 
doteraz, ani o korunu menej!“ 
 

Július Moravčík: 
„Bude viac chudobných ľudí.“ 
 

Ivan Brindák: 
„Vidím v tom pozitívnu vec. Je to znak 
globalizácie. A globalizácia je vec, ktorá 
jednoznačne uľahčí bežné úkony.“ 
 

Stanislava Gúgľavová: 
„Budú mi chýbať naše koruny. Na Slovensku 
chcem mať slovenské peniaze. Jedinou 
výhodou pre mňa je to, že nebudem musieť 
meniť peniaze.“ 
 

Peter Katona: 
„Trošku aj chcem Euro a trošku sa ho bojím. 
Teším sa na to, že ľudia konečne uvidia rozdiel 
medzi našou úrovňou a úrovňou vyspelejších 
štátov EÚ. Mňa ako podnikateľa sa to dotkne 
síce vo väčšej miere, budem musieť napríklad 
duálne ceniť. Ale potom to nebude až také 
hrozné.“ 
 

Vladimír Dúbravec: 
„Mám zabezpečenú prácu a plat. Nemám sa 
čoho báť.“ 
 

Július Puffler: 
„Je to dobré, nemám obavy. Najväčšmi sa boja 
dôchodcovia. Nechcú novinky. Chybou je, že 
prepočítavajú peniaze.“ 

Zuzana Kupcová  
 

EE UU RR OO   ––   OO ČČ AA MM II   NN AA ŠŠ II CC HH   DD EE TT ÍÍ   
 

Pán Euro 
 

Kde bolo, tam bolo,  
býval raz pán Euro. 
Veľmi rád mal cestovanie 
a kvetiniek pestovanie, 
to bol jeho život. 
Vždy, keď prišiel do krajiny, 
vítali ho ľudia iní. 
Niektorí ho naháňali, 
či do čerta posielali. 
Postupne si ale zvykli 
a šťastím sa pri ňom mykli. 
Bolo tak i na Slovensku, 
našiel si tam dobrú ženskú. 
Mali veľkú rodinu 
so Slovákmi hostinu.       Lenka  Rovná, 7.roč. 
 

Dňa 1.1.2009 sa má euro vymeniť s korunou, 
ale koruna sa euru bráni. 
Euro si zavolalo na pomoc centy a koruna 
haliere. Po dlhom a vyrovnanom boji vyhralo 
euro a usídlilo sa na Slovensku. Koruna si 
našla útočisko v múzeách. Euro ovládlo 
Slovensko, ale ľudia si ťažko zvykali na novú 
menu. Najťažšie bolo s dôchodcami. Niektorí 
verili, že euro nám prinesie veľa dobrého 
a druhí sa ho báli, lebo si nevedeli zvyknúť na 
novú menu. 
Neberme všetko pesimisticky, verme, že 
príchod eura prinesie niečo nové, nepoznané, 
ale hlavne európske. 

Pavol Turic, 7. roč. 
 

„MIKROREGIÓN HORNOHRAD"  
Cinobaňa, České Brezovo, Hradište, Krná, Málinec, Ozdín, Rovňany, Uhorské, Zlatno 

o r g a n i z u j e  
Hornohradský horský cyklomaratón 

28. júna 2008, t.j. v sobotu 
Akcia je určená pre širokú cyklistickú verejnosť. 

Vítaní sú športovo založení, ale aj milovníci prírody. 
 

Na kolesách proti rakovine 
28. júna 2008, t.j. v sobotu 

Štart:   Cinobaňa 
– parkovisko pred OcÚ 

Cieľ:  Málinec 
 

Prejdite stanovenú trasu na nemotorovom kolieskovom prostriedku, čím prispejete 
aktívnou formou k boju proti rakovine !!! 
 

Hornohradské športové dni 
 

13.7.2008 – cyklistické preteky okolo vodnej nádrže Málinec 
19.7.2008 – volejbalový turnaj v Rovňanoch a nohejbalový turnaj v Bystričke  
20.7.2008 – futbalové zápasy v Uhorskom a Českom Brezove   
 

Bližšie informácie sa dozviete  z plagátov na vývesných tabuliach v obci a z 
hlásení miestneho rozhlasu. 
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Spoločenská Spoločenská Spoločenská Spoločenská 

rubrikarubrikarubrikarubrika    

Narod i l i  s a  
 

Eva Lorková 
Bianka Kováčová 
Maurício Bogdáň 
Nikoleta Oláhová 

Andrej Cibuľa 
 

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

 

Opustili nás 
 

Dalma Fuseková 
Jozef Gígeľ 

Katarína Paulíková 
Blanka Bartošová 

Jozef Pšida 
Jaroslav Macko  
 

Česť Vašej pamiatke ! 
 

 

Jubilanti 
 
 
 

 

V mesiacoch máj a jún 
 sa dožívajú životných jubileí 

 
 

 Božena ČÁNIOVÁ 

 Marta SVEDIAKOVÁ 

 Vladimír SALAJ 

 Július GOMBALA 

 Ján HRONČEK 

 Ján IMRE  
 

 

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 
    

KDE  J E  J ADRO   
„ R ÓM SK EHO  PROB L ÉMU“  

 

DETI SÚ NÁDEJOU NA ZMENU 
 

Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2001 žije v Cinobani 108 občanov, 
ktorí si uviedli rómsku národnosť. Každý zaujíma 
k nim osobité stanovisko. Máme na to právo 
a predovšetkým dôvody. Každý už má s touto 
komunitou určité skúsenosti; niekto príjemné, niekto 
menej príjemné a veľa z nás ju už nadobro odsúdilo. 
My však prinášame názor aj jedného z nich, Jozefa 
Demjana. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, ako 
tento mladý muž vníma rómske etnikum, čo považuje 
za jeho najväčšie problémy a zároveň, kde vidí 
riešenia. 
„Cigáni sú ohrozenou, zraniteľnou, ba dokonca 
skazenou skupinou, ktorá nevie riešiť svoje problémy. 
Väčšina cinobanských Cigáňov má zanedbané 
sociálne návyky, žije v asociálnom prostredí. 
Predovšetkým ide o tých, ktorí bývajú v cigánskej 
bytovke. Najhoršie je to s komunikáciou v rodine. Je 
jej nedostatok, tak ako aj lásky, pozornosti 
a povzbudenia zo strany rodičov. Ja to beriem tak, že 
oni to nedostávali a teraz nemajú čo odovzdať ďalej. 
Sú vnútorne chudobní. Cigáni sú spokojní s tým ako 
žijú. Nemajú motiváciu žiť lepšie. Myslia, že toto je 
najlepší model spôsobu života. Je tomu preto tak, 
lebo oni jednoducho iný spôsob ani nepoznajú.  
Nevidia, že „bieli“ žijú inak. Toto je jadro celého 
„rómskeho problému“. Uvedomujem si, že tento 
problém sa nedá vyriešiť hneď. Je to proces 
niekoľkých desaťročí. Ale treba už začať a začať na 
správnom mieste. Jedno je však isté: Cigáni si sami 
neporadia, treba im ukázať cestu! Ja tú cestu vidím 
hlavne v komunikácii, v práci s deťmi už od útleho 
veku. Preto sme v Cinobani založili Nízkoprahové 
zariadenie (je prístupné každému, bez ohľadu na 
sociálnu situáciu, pleť, národnosť či vierovyznanie, 

v súčasnosti sa ho však zúčastňujú najmä Cigáni). 
Deti a mládež sú našou primárnou cieľovou skupinou. 
Reakcie rodičov spočiatku neboli priateľské, no 
postupne nám začali dôverovať. Aj deti zistili, že je tu 
pre ne niečo, niečo nové a je to zadarmo. 
V nízkoprahu môžu vidieť, aspoň čiastočnú formu, 
toho iného modelu života. Nabádame ich 
k dodržiavaniu hygieny, k dochádzke do školy, 
a vôbec k vzdelávaniu sa. Naopak sa snažíme 
obmedziť u nich negatívne javy – krádeže, drogy, 
alkohol, sex v skorom veku atď. Na začiatku to bolo 
veľmi zlé. Niektoré deti nemali ani základné sociálne 
návyky. Dnes považujem za úspech napríklad, keď 
takéto dieťa si samo od seba umyje ruky. Táto práca 
má zmysel. Sú k sebe milšie, ohľaduplnejšie, už 
poznajú význam slov „prosím a ďakujem“. Skrátka 
robia pokroky. Len ešte stále sa nám nepodarilo 
dosiahnuť, aby sa takto správali všade. Dúfam, že aj 
to raz príde. Na otázku, či zazlievam Slovákom, 
bielym ich postoj k rómskemu etniku, odpovedám, že 
nie. Často sa aj ja sám nachádzam v situácii, keď 
zúrim. Nedá sa s nimi pohnúť! Som zúfalý a chcem sa 
vzdať. Veľakrát som sa už chcel odsťahovať. No keby 
som odišiel, všetko by sa rozpadlo. Takto ich aspoň 
trocha motivujem. Ale raz aj tak chcem odísť z tejto 
bytovky, osamostatniť sa od mamy. Ale Cigáňom 
budem pomáhať naďalej.“ 

 

Rozprávala sa Zuzana Kupcová 

Spomienky odbojára 
 

Volám sa Emília Korimová , mám 
81 rokov a môj manžel Paľko sa 
narodil v roku 1921. 
Ako branec narukoval v roku 1941 
do Liptovského Mikuláša, ale bola 
vojna, preto po ukončení základnej 
vojenskej služby necestoval 
domov, ale rovno na front. So 
slzami v očiach a s ťažkým srdcom 
musel nastúpiť do auta, ktoré ho 
odvážalo do hrôzostrašného pekla 
a nespravodlivosti. 
Pri prvej príležitosti spolu 
s kamarátmi prešli ku generálovi L. 
Svobodovi. Tu ich čakal najprv 
tvrdý výcvik za delostrelcov a tých 
najšikovnejších výcvik v Buzuluku 
a v Jefremove do paradesantnej 
brigády. Tú potom nasadzovali do 
najťažších bojov.  
Keď vypuklo SNP, okamžite 
prileteli na letisko Tri duby, ale tam 
ich ostreľovali Nemci, preto museli 
zosadnúť na Krpáčove. Paľko 
statočne bránil svoju vlasť, 
nasadzoval svoj život na rôznych 
bojiskách a bol aj viackrát zranený. 
Najhoršie sú však jeho spomienky 
na prechod cez Chabenec. Bola 
zima, snehu po pás, vietor, chlapi 
bez jedla, vody a spánku. Aj kone 
dochli od únavy! O ľuďoch už ani 
nehovoriac! Tí šťastnejší, ktorí 
zostali nažive, snáď ani neverili, že 
to dokázali. Vyhladovaní, vysilení 
a chorí od konského mäsa, ktoré 
žuli, aby neumreli od hladu, 
prekonali všetko. Hnala ich túžba 
vidieť svojich blízkych, svoj domov, 
svoje lásky...tak veľmi chceli žiť!!! 
Paľko dostal veľmi silný zápal pľúc 
a infekciu nohy. Bol však silný 
a všetko prekonal, aj keď jeho 
zdravie zostalo navždy 
podlomené. 
Za svoje hrdinské činy získal Paľko 
vojenský kríž, vyznamenania za 
statočnosť, chrabrosť, za obranu 
vlasti a pod. Jeho však najviac 
hrial v srdci pocit, že pomohol 
oslobodiť našu vlasť od nepriateľov 
a prispel k tomu, aby sa deti mohli 
zobúdzať do mierových rán. Nech 
sa už nikdy viac nezopakuje 
utrpenie, ktoré museli chlapci 
prežívať počas bojov a nech nikdy 
ľudia nezabudnú na to, aká je 
vojna strašná, nespravodlivá 
a nepochopiteľná. 
 

Podľa spomienok p. Korimovej 
spracovala Mgr. Vladimíra Albertová 

 

Napísali ste nám 


