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popísané mená tisícov Slovákov, ktorým vzal život. Na pamätníku vejú 
dve zástavy. Bielo – modro – červená s tromi vrchmi a červená – 
internacionálna. My by sme k nim mali symbolicky pridať čiernu. 
Zástavu smútku, úcty k mŕtvym a vztýčiť ju na všetkých cintorínoch 
miest a obcí, na všetkých miestach a horách, kde sú, či už jednotlivo 
alebo v masových hroboch, pochovaní naši ľudia, naši slovenskí 
občania, ktorých prišli zabiť do ich domovov, do ich vlasti cudzie 
vojská, nemeckí okupanti. Dôvod? Vraj povstali proti nim, proti ich 
vojnovým stratégiám. Áno, ale povstali doma. Ani jeden slovenský 
povstalec nešiel zabíjať na cudzie územie. Napríklad do Nemecka 
alebo Maďarska. Oni  však prišli k nám.  
Slovenský občan, partizán, bojoval doma za svoje práva, často aj proti 
svojim, ktorí si svoje „práva“ bránili po boku nacistických okupantov 
a k povstalcom sa nepridali. 
29. august sa z roka na rok slávi menej okázalo, jeho hrdinovia už 
takmer vymreli a sláva tohto dňa od výročia k výročiu na jednej strane 
bledne. Na druhej strane historici tento deň už objasňujú po svojom 
a nie najpríjemnejšie. Jedni ho vidia ako deň svetla a slobody, druhí 
ako deň krvi a smútku. 
Nechcem byť sudcom. Chcem byť len jedným z tých, čo si vedia 
predstaviť, ako a čo si vytrpel slovenský národ v mesiacoch krvavej 
a presmutnej povstaleckej histórie. 
Preto chcem poprosiť a upozorniť, aby sme sa nezraňovali, nezabíjali 
slovami, jazykmi, ktoré sú ostré ako meče. Sekajú, rúbu, ale krv 
netečie. Netečie? Ale tečie! Ba priam sa rinie. Oni zraňujú dušu a duša 
má krv. Je krištáľovo čistá a je slaná. Je to ľudská slza. Slováci sa už 
dosť naplakali, prežili veľa strachu o svoj národ, štát a jeho budúcnosť. 
Verím, že nechceme, aby Slovensko bolo krvavým alebo slzavým 
údolím Európy, ale prosperujúcou krajinou všetkým jej obyvateľom na 
osoh a svetu na potešenie a krásu. Výročie SNP nás k tomu priam 
zaväzuje a vyzýva na jeho triezve prehodnotenie s pietou a úctou.  
Čakajú na to tisíce našich živých i mŕtvych hrdinov i obetí Povstania.     

 

Jozef Varga              

22 99 ..   AAUUGGUUSS TT   11 99 4444   
 

Či niekto chce alebo nechce 29. august je každý rok. 
Tak, ako ho nemožno vytrhnúť z kalendára, 
nemožno ho vymazať, vygumovať zo slovenskej 
histórie a z pamäti slovenského národa. Tento deň 
stojí medzi Slovákmi ako pamätník, na ktorom sú    
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v rámci ktorého sa uskutoční súťaž 

o najlepšiu hornohradskú klobásu. 
 

Podujatie sa bude konať v obci Cinobaňa 20. septembra 2008 

Rozlúčka s prázdninami 
 

26. – 27. augusta 2008 
 

Zábava, hry, súťaže, kreslenie na asfalt. 
Všetky prázdninujúce deti pozývame. 

 

Bližšie informácie cestou miestneho rozhlasu a na 
vývesných tabuliach v obci. 

SSppoommiieennkkoovvéé  oossllaavvyy  6644..  vvýýrrooččiiaa  

SSlloovveennsskkééhhoo  nnáárrooddnnééhhoo  ppoovvssttaanniiaa  
 

28. augusta 2008 o 15.30 hod. 
pri pamätníku padlých hrdinov v Cinobani 

SS pp ii ee vv aa   cc ee ll áá   dd oo ll ii nn aa   22 00 00 88  –  skvelá zábava 
v podaní kántri kapely Hutnícke záhrady 

UNIKÁTNE NÁLEZISKO TISÍCKY ROKOV STAREJ 
KULTÚRY ODHALENÉ NA ÚPÄTÍ STRIEBORNEJ  

viac na strane 4 
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Pohľad do minulosti / Kto je kto v Cinobani 

K ru ž i č  Gu s t á v ,  j u s t i č n ý  ú r a dn í k ,  m a l i a r ,  g r a f i k  
 

Narodil sa v roku 1911 v Látkach, okres Detva. Do základnej – ľudovej školy chodil 
v susedných obciach Točnica, Lovinobaňa a Kotmanová. V rokoch 1923 – 27 chodil 
v Lučenci do štátnej chlapčenskej školy a jeden rok aj do občianskej školy maďarskej 
z dôvodu zvládnutia reči a jeho zamerania sa na pozemkovo knižnú agendu, ktorá bola 
v minulosti na našom území vedená v maďarskom jazyku. V roku 1931 – 33 absolvoval 
rezortné školenie k vedeniu pozemkovo knižnej agendy na vrchnom súde v Bratislave. 
K Cinobani ho viaže pôsobenie ako pracovníka pozemkovo knižnej agendy, tzv. vložkára, 
ktorú vykonával v období Slovenského štátu. V Cinobani býval približne 5 rokov v dome 
Konárekovcov, ktorí boli nútení sa vysťahovať (pán Konárek bol pôvodom Čech). Ním 
vedená agenda bola priam vzorová, krasopisne uvádzané mená a potrebné údaje.  
 
 
 
 
 
 

Pôsobil ako justičný úradník na súdoch najmä v Lučenci, Fiľakove a Veľkom Krtíši. V rokoch 
1955 – 59 absolvoval v Prahe súkromné štúdium kresby, maľby a grafiky. V rokoch 1969 – 
89 pracoval ako podnikový právnik a vedúci právneho odboru v Kovoprojekte v Bratislave, 
kde som sa s ním zoznámil prostredníctvom môjho brata. Ako umelec sa zúčastnil mnohých 
výstav  a absolvoval študijné cesty do zahraničia. Spolu s manželkou bol  aktívnym 
účastníkom SNP.  
 

L ac ko  J á n ,  u č i t e ľ ,  p r a c ovn í k  š t á t n e j  s p r á v y  
 

Narodil sa v roku 1927 v Cinobani, kde vychodil aj ľudovú školu. V rokoch 1940 – 44 chodil 
do Meštianskej školy v Kokave nad Rimavicou a v rokoch 1945 – 49 absolvoval štúdium na 
Učiteľskej akadémii v Lučenci, ktorú ukončil maturitou. Od roku 1949 – 54 bol učiteľom na 
ZDŠ v Modrom Kameni, neskôr vedúcim odboru kultúry a tajomníkom ONV Modrý Kameň. 
Od roku 1960 bol riaditeľom Jedenásťročnej strednej školy v Modrom Kameni. Až do 
odchodu do dôchodku vykonával funkciu podpredsedu a neskôr predsedu ONV vo Veľkom 
Krtíši. Svojim pôsobením sa zaslúžil o rozvoj okresu Veľký Krtíš v oblasti školstva, kultúry, 
zdravotníctva a športu. Je držiteľom vyznamenania Zaslúžilý školský pracovník a Radu 
práce. Žije v Modrom Kameni.   

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

 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
 

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

Cinobanského občasníka 
 

vyjde na prelome mesiacov september a október 2008. 
 

Informácia pre dopisovateľov:  Uzávierka čísla IV/ 5 je do  

10.septembra 2008 

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

 

20. augusta,  
22. septembra 2008 

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

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného 
zboru u p o z o r ň u j e , že súčasné suché 
a horúce počasie zvyšuje nebezpečenstvo 
vzniku požiarov suchých porastov a tráv na 
poliach i lúkach, ako aj nebezpečenstvo vzniku 
požiarov lesných porastov. 
V záujme predchádzania požiarom v letnom 
období, ktoré je aj obdobím prázdnin, je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť deťom 
a ich hrám.  
Zo strany občanov je potrebné 
bezpodmienečne dodržiavať všetky opatrenia 
na ochranu pred požiarmi, najmä zákazu 
vypaľovania suchých porastov a tráv, 
dodržiavať zvýšenú opatrnosť pri manipulácii 
s horľavými látkami. Dodržiavať zákaz fajčenia 
v blízkosti stohov a pri suchých porastoch, 
nezakladať ohníčky pri turistike v lesoch, ale len 
na vyhradených bezpečných miestach.  
Poľnohospodárske subjekty a súkromne 
hospodáriaci roľníci sú povinní dodržiavať 
všetky opatrenia na ochranu pred požiarmi pri 
zbere a skladovaní úrody stanovené zákonom.  
V prípade vzniku požiarov vás žiadame, aby ste 
vznik požiaru okamžite ohlásili na ohlasovni 
požiarov na obecnom úrade, prípadne na 
Hasičskú stanicu na číslo tiesňového volania 
150 a v prípade potreby aj svojimi silami prispeli 
k likvidácii požiaru.  
Dôsledným dodržiavaním opatrení na ochranu 
pred požiarmi v letnom období znížite riziko 
vzniku požiaru, a tým prispejete k ochrane 
života a zdravia občanov, ako aj majetku pred 
požiarmi.   

Obvodný pozemkový úrad v Lučenci 
upozorňuje všetkých  užívateľov a vlastníkov 
pozemkov na povinnosť l i k v i d á c i e  
b u r í n  na ich poľnohospodárskej 
a nepoľnohospodárskej pôde (§ 3, zákona č. 
220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy).   
Prvú kosbu, resp. chemickú likvidáciu burín bolo 
potrebné zabezpečiť do 15.júna 2008. 
Druhú kosbu, resp. chemickú likvidáciu burín 
zabezpečte v termíne do 15.augusta 2008. 
Dodržiavanie termínov bude tunajší úrad ako 
orgán štátnej správy na úseku ochrany 
poľnohospodárskej pôdy priebežne 
kontrolovať.  
V prípade, že užívateľ alebo vlastník pôdy 
nezabezpečí základnú starostlivosť o pôdu 
a spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie 
poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej 
pôdy, dopustí sa priestupku podľa § 25 alebo 
správneho deliktu podľa § 26 zákona 220/2004 
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy, za čo mu bude uložená pokuta.  
 

VVššiimmllii  ssmmee  ssii  ......  
 

Čo sa zmenilo v našej obci za uplynulé  dva  mesiace 
 

- vybudované parkovisko pri zdravotnom stredisku 
- položená zámková dlažba na chodníkoch popri školskej 
jedálni po potraviny Melicherová 
-   nová ozvučovacia aparatúra v kultúrnom dome  
 

DVD nosiče 
s nahrávkami 

 kultúrnych programov 
Stretnutie 
heligonkárov 

v Cinobani 2008 a  
Spieva celá dolina 
2008  si môžete 
o b j e d n a ť  
v kancelárii 

Kultúrneho domu 
v Cinobani. 

Cena DVD / 50,- Sk 

Vy sa pýtate,  starostka obce odpovedá 

Pamätník padlých hrdinov v Cinobani začína vykazovať známky poškodenia. Bude sa 
uvažovať nad jeho opravou?  
 

– Áno, pamätník padlých hrdinov sa bude opravovať dobetónovaním rozpadnutých častí 
a náterom Fasadínom. 
 

Polovica budovy MŠ je prázdna. Aké sú s ňou plány a bude jej využitie na sociálne účely 
reálne?  
 

– Voľná časť materskej školy by už v blízkej budúcnosti mala byť využitá  na sociálne účely. 
Je záujemca na prenájom, ktorý predloží svoj podnikateľský zámer.  
 

Neuvažuje obec začať jednanie  s miestnym inšpektorátom dopravnej polície o umiestnení 
zrkadla na križovatke v strede obce pri predajni CBA? Križovatka je tam pomerne 
neprehľadná, hlavne zo smeru od železničného priecestia, najmä ak tam parkuje nákladné 
vozidlo zásobovania? 
 

Obec sa už pokúšala o umiestnenie zrkadla na spomínanej križovatke. Na základe 
skutočností, ktoré reálne vznikajú v tomto priestore, znovu vyvolá jednanie. 

Na otázky odpovedala Ing. Mária Švikruhová,  
starostka obce Cinobaňa  
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Uznesenie č. 6/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Cinobaňa, ktoré sa konalo dňa 30.6.2008 v zasadačke KD 
v Cinobani 
 

Obecné zastupiteľstvo   
I. s c h v a ľ u j e:                                                                                     
1. program zasadnutia OZ zo dňa 30.6.2008 
2. návrhovú komisiu v zložení predseda: p.  Ing. Andrášik Juraj 
členovia: Kiapeš Ján, Deáková Viera 
3. Správy a protokoly o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce – 
podľa zápisu – Kontrola plnenia uznesení OZ na rok 2007 s 
pripomienkami 
4. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2008 s 
doplnením: bod.č. 8 – kontrola použitia finančných prostriedkov  
poskytnutých  obcou pre CŠK za I. polrok 2008 
5. odmenu starostke obce  na II. štvrťrok 2008 vo výške 23,1 % 
6. odmenu hlavnej kontrolórke obce za II. štvrťrok 2008 vo výške 17 % 
7. odmeny  poslancom OZ a komisiám za I. polrok 2008 
8. žiadosť o prenájom priestoru v budove zdravotného strediska za 
účelom otvorenia nechtového štúdia pre Evu Kuruncziovú, Cinobaňa, 
Turičky č. 8 na základe zmluvy o nájme 
9. zaplatenie členského príspevku z obce Cinobaňa na rok 2008 pre OZ 
MAS HORNOHRAD vo výške 10,- Sk/ na obyvateľa, ktorého sme členmi. 
10. žiadosť o preplatenie nákupu na opravu kosačky a zakúpenie 
materiálu / železo / na zhotovenie informačnej tabule CŠK Cinobaňa v 
sume 8 427,50 Sk pre CŠK Cinobaňa / FO / - kosačka a objekt je vo 
vlastníctve obce. 
11. dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/V / 2008 zo dňa 2.5.2008 – 
rekonštrukcia miestnych chodníkov v Cinobani, II.  Etapa, cena diela 
63 712,- Sk pre firmu Obec Mýtna s.r.o. 
12. organizačnú štruktúru obecného úradu s účinnosťou od 1.7.2008 
13. fakturáciu za cenu diela ozvučenie KD Cinobaňa od firmy MK hlas – 
Sabinov v sume 106 174,- Sk 
14. uznesenie OZ  č. 6/2008 zo dňa 30.6.2008 

 

II.  n e s c h v a ľ u j e  
1. žiadosť o príspevok na opravu kostola v Turičkách, Evanjelický a.v. 
cirkevný zbor Turičky v čiastke 100 000,- Sk     
2. zaplatenie finančnej čiastky na úhradu bežných výdavkov pre Spoločný  
úrad / stavebný / Poltár vo výške 10,- Sk/ na obyvateľa 

 

III.   b e r i e   n a       v e d o m i e  
1. Informáciu o najbližšom zasadnutí OZ podľa plánu zasadnutí OZ v  
Cinobani na rok 2008 dňa 25.8.2008 o 16,30 hod. v Cinobani. 
2. Informácie hlavnej kontrolórky obce podľa zápisnice 
3. Informácie predsedov  komisií pri OZ  podľa zápisníce 
4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, čínností a majetkových pomerov 
podľa ústavného zákona č. 357/2007 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2007 od Ing. Márie 
Švikruhovej – starostky obce v zákonnej lehote bez výhrad, vysvetlení a 
podnetov príslušnej komisie 
5. Informáciu o počte uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii 
ÚPSVaR Lučenec, pracovisko Poltár k 19.6.2008 – 116, DHN / dávka v 
hmotnej núdzi / 87 ľudí podľa štatistiky miest a obcí k 26.6.2008 - 204 
uchádzačov o zamestnanie. 
6. Informáciu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce na 
základe VZN /všeobecne záväzného nariadenia / o poskytovaní dotácií 
pre  CŠK na rok 2008 – Plán 280 000,- Sk ročný, čerpanie k 30.6.2008 -  
176 861,- Sk. 
7. Zakúpenie bubnovej kosačky MOTOR PA 100-2 TAKT – cena 26 399,- 
Sk a kosačky RKT 710 AGZAT  -  cena 18 087,- Sk / uhradené z 
aktivačnej činnosti / 
8. Slávnostné stretnutie pri príležitosti odovzdávania pochvalných uznaní 
starostky obce úspešným žiakom ZŠ s MŠ, reprezentujúcich školu a obec 
dňa 25.6.2008 
9. Informáciu o kultúrnom podujatí „ Spieva celá  dolina “ 7. ročník, 
konanej dňa 14.6.2008 
10. Informáciu začatia dohodovacieho konania medzi zriaďovateľom ZŠ 
s MŠ a Ministerstvom školstva SR v zmysle smernice č 5/2008 – R 
z 25.2.2008 a pridelenia finančných prostriedkov na chod školy 
a informáciu o nepridelení finančných prostriedkov. 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
11. účasť DHZ /dobrovoľný hasičský zbor/ Cinobaňa na súťaži družstiev 
DHZ okresov Lučenec a Poltár v Českom Brezove dňa 7.6.2008, DHZ 
Cinobaňa z 22 účastníkov obsadil 12. miesto / dotácia z obce 1500,- Sk/ 
- 10 členné družstvo 
12. informáciu o kultúrnom podujatí „ Hľadáme nové talenty Cinobaňa 
2008 “ spevácka súťaž 30.5.2008 /dotácia z obce 1 399,- Sk /23 
účinkujúcich / 
13. zakúpenie svetelnej tabule DERBY 19 KC od firmy Košík – siete, 
s.r.o. Nové Zámky v cene 25 236,- Sk na ihrisko futbalového štadióna 
v Cinobani 
14.  informáciu o Hornohradských  športových dňoch – Na kolesách proti 
rakovine, Hornohradskom cyklomaratóne, preteku okolo vodnej nádrže 
Málinec - športová časť: volejbal  - Rovňany, nohejbal – Bystrička 
futbal – dospelí – Uhorské, malý futbal žiaci – České Brezovo 
Výstup na Jaseninu, prezentačný deň  Mikroregion Hornohrad + 
Hornohradská klobása. 
15. diskusné príspevky poslancov OZ, ostatných prítomných  
16. poďakovanie sklárňam Slovglass a.s. Poltár, divízia Kat. Huta  za 
sponzorské dary na Hornohradské športové dni – Hornohradský 
cyklomaratón. 
 

IV .  k o n š t a t u j e,   ž e  
1. uznesenie OZ č. 5/2008 v bode IV. doporučuje starostke obce    
bod 1 v plnení 
v bode  VI. ukladá bolo --  v bode 1 splnený, v bode 2 splnený, v bode 3 
splnený, v bode 4 splnený  

 

VI. d o p o r u č u j e      starostke obce 
1. pripraviť jednoduchý návrh na vybudovanie detského ihriska na 
sídlisku v Cinobani. 
 

VII.   u k l a d á  
l. Organizačne a technicky pripraviť účasť na Hornohradských 
športových dňoch 13.7., 19.7., 20.7., 23.8. 2008 
Termín: do 15.7.2008, Zodp.: Melicher J. predseda kult.komisie, 
Očovanová S. kult.prac.  
2. Organizačne a technicky pripraviť “ Prezentačný deň Mikroregion 
Hornohrad – Hornohradská klobása /Cinobaňa 20.9.2005, Termín: do 
20.9.2008, Zodp.: poslanci OZ, predsedovia komisií, Očovanová S. 
kult.prac.    
3. Zistiť skutočné čerpanie peňažných prostriedkov spoločného 
obecného úradu /stavebného / v Poltári a predložiť správu o hospodárení 
za I. polrok.  
Termín: do 30.07.2008,  Zodp.: sl. Dubravcová I. 
4. Požiadať Slovak Telecom o premiestnenie telefónneho stĺpa v 
Cinobani pri bytovom dome č. 303 
Termín: do 25.08.2008,  Zodp.: sl. Dubravcová I. 
5. Zabezpečiť osadenie informačných tabúľ označujúcich časť obce 
Katarínska Huta. 
Informačné tabule osadiť v úseku cesty I. triedy v časti Halier v obidvoch 
smeroch. 
Termín: do 25.08.2008, Zodp.: sl. Dubravcová I. 
6. Dokončiť nadstavbu pletiva na viacúčelom ihrisku v Katarínskej Hute 
Termín: do 25.08.2008, Zodp.: sl. Dubravcová I. 
7. Vypracovať a zverejniť ponuku na predaj nosiča kontajnerov. 
Termín: do 25.08.2008 , Zodp.: sl. Dubravcová I. 
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v roku 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.  

www.cinobana.sk 
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Potvrdili sa dohady. Južné svahy Slovenského rudohoria, kde leží aj naša obec, boli 
obývané už v neskorej dobe bronzovej pred naším letopočtom. V týchto dňoch na úpätí 
Striebornej archeológovia pod vedením profesora Václava Furmánka a odbornej 
spolupráce Vladimíra Mitáša postupne odhaľujú pohrebisko kyjatickej kultúry. Náhle sme 
všetci v strehu a v úžase vyhľadávame nové informácie. Prácu archeológov pozorujú 
miestni nadšenci a zvedavci, kľučku pomyselných dverí si podávajú novinári. Cinobaňa 
zažíva dni slávy. Jej meno je skloňované vo všetkých pádoch. Sme hrdí. A máme byť na 
čo! To, čo tu archeológovia pomaly odhaľujú spod tisícročných nánosov zeme, je unikátne.  

Akí boli ľudia,  ktorí chodili  
po týchto horách pred tisíckami  

rokov? Na túto a mnohé iné  
otázky dajú odpovede odborníci.    

Po hornogemerskej dedinke Kyjatice a  
Radzovciach  je toto tretie nálezisko 
starodávnej kultúry na Slovensku. Je pomerne 
bohaté, pretože ukrýva stovky hrobov. To, čo tu 
po sebe naši predkovia zanechali, sú kúsky 
keramiky, uhlíky zo žiaroviska, obhorené kosti. 
To sú tie poklady, ktoré s veľkou trpezlivosťou 
odhaľujú odborníci. Pre nich, ale aj pre nás, 
však majú veľký význam. Odhaľujú minulosť 
a vkladajú do mozaiky našej bohatej histórie 
ďalší dielik. Je to ťažká, zodpovedná 
a mravenčia práca. Vyžaduje zodpovednosť, 
trpezlivosť, pokoru a úctu k odhaľovaným 
pozostatkom. Možno by si niekto predstavoval 
scenár  ako zo známych amerických filmov. Nie 
je tomu tak. Pocit radosti z úspechu sa dostaví, 
ale predchádza mu drina v prašnom, slnkom 
vyhriatom teréne, ktorá začína s krompáčom 
a lopatou. Každý kúsok zeme prejde rukami 
odborníkov, ktorí ho skúmajú, aby nič 
z odhaleného náleziska nevyšlo nazmar. 
Získané artefakty, kúsky uhlíkov, či 
pozostatkov sa dokumentujú (presné 
polohopisné zakreslenie situácie na 
milimetrový papier), fotografujú a ukladajú do 
umelohmotných košíčkov. Čaká ich púť do 
laboratórií, kde sa  budú podrobne skúmať 
a vzorky analyzovať. Nájdené misky, amfory, 
šálky opatrne čistia a umývajú, aby  sa rozbité 
kúsky mohli zlepiť, čím opäť získajú svoju 
niekdajšiu krásu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviteľom náleziska je Miroslav Peťko 
z Lovinobane. Miestny nadšenec, ktorý sa 
zaujíma o históriu tohto kraja. Najskôr našiel 
len kúsky keramiky. Po tomto objave cielene 
navštevoval túto lokalitu. „Ako keby to príroda   

chcela sama“, upresňuje Mirko Peťko,  „voda 
svojou vytrvalou činnosťou obnažila jeden 
z hrobov. A objav bol na svete. Ani sa mi 
nechce veriť! Koľkokrát som tadiaľto prešiel 
a ani som netušil, čo sa skrýva pod mojimi 
nohami!“   
Na priebeh prác odborne dohliada archeológ  
Vladimír Mitáš. Aké je nálezisko v Cinobani? 
 

V Cinobani sme objavili neporušené 
pohrebisko a na to, akú malú plochu sme si 
vytýčili a akú skúmame, je tu množstvo 
zaujímavých nálezov, hlavne tie kamenné 
skrinky, ktoré sú tesne vedľa seba a sú nabité 
materiálom. Toto nálezisko je bohaté.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O čom svedčí  množstvo nádob v jednotlivých 
hroboch? 
 

Svedčí o funerálnych praktikách, o rozvinutom 
hrnčiarstve, o záujme o zosnulých, ktorých si 
týmto uctili. Vo všetkom je symbolika. Okrem 
kremačných zvyškov vkladali do urien 
keramiku, šálky, do ktorých vkladali 
potravinové milodary. Napríklad med, obilie 
alebo mlieko. Tieto nádoby slúžili ako obaly. 
Ich niekdajší obsah podľahol prirodzenému 
rozkladu, ale chemickou analýzou by bolo 
možné zistiť, čo presne obsahovali.   
 

Projekt, cez ktorý sú realizované vykopávky, 
končí tento mesiac.  
 

Finančne máme projekt zabezpečený do 
konca júla. Ešte by sme sa chceli ísť pozrieť 
na vrchol Striebornej, kde sa nachádza 
hradisko, ktoré plnilo úlohu útočiska v čase 
 nebezpečenstva alebo požiaru atď.  
 

Čo bude nasledovať? 
 

Nálezy sa presunú do archeologického ústavu 
v Nitre, do laboratórií, kde sa budú podrobne 
skúmať kremačné zvyšky, analyzovať uhlíky, 
čím sa zistí, aký druh rastlín a stromov 
používali pri spaľovaní mŕtvych, bude sa lepiť 
 

 

keramika. Pamiatkovému  úradu v Bratislave 
a Banskej Bystrici predložíme výskumnú 
správu a nakoniec to bude celková propagácia 
projektu v odborných časopisoch.  
 

Je perspektíva v pokračovaní výskumu tu 
v Cinobani? 
 

Samozrejme. Všetko sa však odvíja od 
financií. Spravíme všetko pre to, aby tu 
výskum mohol pokračovať. A máme čo 
objavovať. Sme presvedčení o tom, že tu 
v blízkom okolí sa nachádza osada, 
skúmaním ktorej by sme mohli zodpovedať 
množstvo otázok, ktoré sa nám dnes 
 vynárajú. Osada, hradisko, pohrebisko. 
Jednotný celok, ktorý prirodzene súvisí.  
 

Čo vás na tomto pohrebisku zaujalo a čo 
zaujímavé ste tu objavili? 
 

Už vtedy museli používať pri práci voz 
a zvieratá,  napríklad koňa. Na celom 
pohrebisku sú možno tony kameňa. Ako ho 
sem prepravili? V jednom hrobe sme našli 
železné zubadlo. Poznali už v tej dobe 
železo? Ďalšia otázka, na ktorú by dal 
odpoveď len ďalší výskum. Mnohé predmety 
však boli pri pohrebnom rituáli zničené, keďže 
svojich mŕtvych spaľovali. To bola aj základná 
filozofia, že všetko musí byť zničené, 
zdeformované. Tak, ako sa zničí telo, aby sa 
mohla duša oslobodiť, tak sa ničia aj 
predmety. Verili, že keby išli predmety 
neporušené, tak by sa to, ľudovo povedané, 
bilo.  
 

Akého veku sa dožívali ľudia kyjatickej 
kultúry? 
 

Stredná dĺžka života bola 25 rokov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posledná otázka. V ktorom múzeu budú 
vystavené predmety nájdené na pohrebisku 
v Cinobani? 
 

Veci z regiónu by mali ostať v regióne. Takže 
budeme chcieť, aby boli vystavené 
v Novohradskom múzeu v Lučenci.  
 

Spracovala Silvia Očovanová 
  

Pre laika kôpka kameňov.  
 
 
 
 
 
 
 

Pre odborníka popolnicový hrob, ktorý 
ukrýva tajomstvo predkov.  

Otvorený hrob starý tisícky rokov 

Doktor 
Vladimír 
Mitáš  

pri práci. 
Dôležitá je 

presná 
dokumentácia.  

Unikátny nález – železné zubadlo 
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Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým Ohliadnutie sa za uplynulým 
mesiacommesiacommesiacommesiacom    

DDEEŇŇ  MMAATTIIEEKK  
 

Ani tento rok nezabudli deti MŠ a žiaci ZŠ na 
svoje mamky, mamičky, staré matky a pripravili 
im k sviatku pestrý program zostavený z piesní, 
tancov, humorného slova a hudby. Aj keď sa 
oslavy konali o týždeň neskôr, ako sa tento deň 
oslavuje podľa kalendára, nič to neubralo na ich 
dojemnej kráse. Všetkým deťom, ako aj 
pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave 
a realizácii podujatí, ďakujeme.  

 

NNÁÁVVŠŠTTEEVVAA  ZZ  AAMMEERRIIKKYY  
 

Dňa 2. júna 2008 navštívili našu obec 
potomkovia z rodiny Krnáčovej, ktorí žijú 
v Amerike. Starostka obce Ing. Mária Švikruhová 
ich slávnostne prijala v obradnej sieni obecného 
úradu. Živo sa zaujímali o obec a svojich 
rodinných predkov. Aj napriek rečovej bariére sa 
spolu dohovorili a celé stretnutie sa nieslo 
v duchu príjemnej a priateľskej atmosféry. 
V závere stretnutia starostka obce obdarovala 
hostí drobnými darčekmi s erbom obce 
Cinobaňa.  Hostia z Ameriky navštívili aj miestny 
cintorín, rodný dom Krnáčov, starý mlyn, 
zaujímali sa aj o Bútov mlyn a prezreli si aj časť 
našej obce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSPPIIEEVVAA  CCEELLÁÁ  DDOOLLIINNAA  
 

V kalendári našej obce má  svoje stabilné miesto 
tradičné podujatie Spieva celá dolina a nebolo 
tomu inak ani tento rok. V sobotu 14. júna v 
trojhodinovom programe vystúpili speváci, 
hudobníci a tanečníci – všetko občania 
Cinobane. Veselé melódie striedali pomalšie, 
ľudové zas moderné. V úvode podujatia 
starostka obce Ing. Mária Švikruhová označila 
tento rok ako „ročník s magickou sedmičkou 
v názve“. Snáď tá sedmička priniesla 
účinkujúcim šťastie, pretože potlesk neutíchal 
a mnohí si známe piesne spolu s účinkujúcimi aj 
zaspievali. Ako hosť programu vystúpil Majster 
Tibor Kobliček z Turičiek a predstavil niektoré zo 
svojich ľudových hudobných nástrojov.  
 

Všetci účinkujúci, deti alebo starší, vložili do 
svojho vystúpenia kus srdca a to najlepšie zo 
seba, čo bolo vidieť aj cítiť. Najväčší potlesk 
a ovácie zožala ako vždy kántri kapela „Hutnícke 
záhrady“, ktorá zahrala a zaspievala mnohé 
známe piesne. Srdečný potlesk a uznanie zožali 
aj vystúpenia Vlastičky Bernáthovej, Milky 
Wittlingerovej a Zuzky Moravčíkovej, Anny 
Špakovej a Miroslava Chovanca, Ladislava 
Demeho, či našich heligonkárov. V programe sa 
predstavil aj detský folklórny súbor Brezinka. 
Najmladším účinkujúcim bol Paľko Boroš 
z detského folklórneho súboru Cinobanček. 
V kultúrnom programe sa predstavilo približne 50 
účinkujúcich a v hľadisku tlieskalo asi 300 
divákov. 
Obec Cinobaňa ďakuje všetkým, ktorí 
akoukoľvek mierou pomohli pri príprave alebo 
realizácii tradičného kultúrneho podujatia 
organizovaného v našej obci.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOCCEENNEENNIIEE    ÚÚSSPPEEŠŠNNÝÝCCHH  ŽŽIIAAKKOOVV  ZZŠŠ  
 

Školský rok prešiel ako voda, a tak ako minulý 
rok si zástupcovia obce splnili milú povinnosť - 
oceniť úspešných mladých občanov našej obce. 
Dňa 25. júna 2008 sa v priestoroch obradnej 
siene Obecného úradu v Cinobani konalo 
slávnostné stretnutie, na ktorom starostka obce 
Ing. Mária Švikruhová odovzdala na návrh 
riaditeľa školy PaedDr. Jaroslava Rojíka 
a triednych učiteľov Pochvalné uznania 
starostky obce za výborný prospech 
a reprezentáciu školy a obce úspešným žiakom 
ZŠ s MŠ v Cinobani. 
Sme radi a sme hrdí na to, že sa v Cinobani 
rodia a žijú múdri a šikovní občania, ktorí nás 
reprezentujú a dostávajú do povedomia širokej 
verejnosti a svetu meno našej obce.  
 

Ocenení žiaci: Dušan Karásek 3.ročník, Karin 
Púpalová 4.B, Lenka Rovná a Zuzana 
Očovanová 7. ročník, Iveta Gajdošová 8. 
ročník.  
Vo svojom príhovore starostka obce Ing. Mária 
Švikruhová poďakovala oceneným žiakom za 
celoročnú prácu a reprezentáciu školy na 
rôznych súťažiach.  Nezabudla ani na 
pedagogický zbor a samozrejme rodičov. 
Pretože ich práca, prístup, vložená energia 
a láska je obrazom úspechu ocenených žiakov. 
V závere stretnutia popriala starostka obce 
všetkým prítomným krásne letné dni a deťom 
veselé prázdniny.   
 

NNOOVVÉÉ  SSPPEEVVÁÁCCKKEE  TTAALLEENNTTYY  
 

30. mája 2008 sa v Kultúrnom dome v Cinobani 
konala súťaž v speve detí pod názvom Hľadáme 
nové spevácke talenty, ktorú organizovalo 
občianske združenie ROMA Cinobaňa 
v spolupráci s obcou a základnou školou.  
 

Vážená pani starostka 
 Ing. Mária Švikruhová, 
vážený predseda FO CŠK  Ľubomír 
Andrášik! 
 

ŠK ŠTICH Humenné vyslovujú Vám 
a Vašim funkcionárom poďakovanie za 
výbornú organizáciu turnaja. Hralo sa na 
vynikajúcom trávniku, ktorý môžu Vašej 
obci závidieť aj kluby z vyšších súťaží. Bola 
u Vás nádherná atmosféra počas celého 
dňa. (Štichárky sa cítili viac ako výborne.)  
Veľmi nás potešilo, že aj našu najmladšiu 
hráčku Strednú ste ocenili, a to je to 
krásne.  
Cinobaňa dokázala celému Slovensku, že 
takéto krásne podujatia vie robiť. Škoda, že 
ani STV a súkromné TV si nenašli trošku 
času prísť na takéto podujatie. 
Patrí Vám poďakovanie. Prajeme Vám veľa 
ďalších úspechov vo Vašej práci. 
 

 

ŠK ŠTICH Humenné  
Štefan Imrich, predseda  
a T.N. prac. Pavol Čečko  

 

 

Napísali ste nám 

V súťaži sa predstavili deti z Cinobane 
a Lovinobane. 
Výsledky súťaže: 
I. kategória: 1. miesto: Zuzana Očovanová, 
Cinobaňa, 2. miesto Zuzana Demeová,  
Cinobaňa, 3. miesto: Dušan Berky,  
Lovinobaňa 
II. kategória: 1. miesto: Iveta Gajdošová, 
Cinobaňa, 2. miesto: Tamara Berkyová, 
Cinobaňa, 3. miesto: Lukáš Oláh, 
Lovinobaňa 
Cena poroty: Nikola Oláhová, Lovinobaňa 
Michal Bartoš, Cinobaňa 
Všetkým oceneným víťazom srdečne 
gratulujeme. 

 

Pripravila Silvia Očovanová  

  
  

PPOOZZOORR,,  AABBYY  SSTTEE  NNEEPPRRIIŠŠLLII  KK  ÚÚRRAAZZUU  !!  
 

V našich horách sa objavil v poslednej dobe 
zaujímavý úkaz. Okrem lesných plodov a húb 
tam znenazdajky začali „rásť“ aj klince 
a šraubováky. A to hneď na lesných cestách 
a chodníkoch! Takže sa vám môže stať, že 
sa zo „zdravotnej“ prechádzky vrátite 
s hrdzavým klincom v nohe, v lepšom 
prípade s prepichnutou pneumatikou na 
bicykli. Niekoľko našich občanov si už taký 
suvenír domov prinieslo. Ľudia nad tým len 
krútia hlavami. To tu ešte nebolo! Ten alebo 
tí, ktorí takého pasce na lesné cesty 
nastražili, si asi neuvedomujú, že tým vážne 
ohrozujú zdravie občanov. Veď stačí jeden 
pád  a nešťastie je na svete. Zvýšené riziko 
je hlavne teraz v prázdninovom čase.  
Hovorí sa, že kto druhému jamu kope, sám 
do nej spadne. Zastaví táto ľudová múdrosť 
nezmyselnú a riskantnú činnosť neznámeho 
vinníka?!  
Dovtedy chodci, bežci, cyklisti, dávajte si na 
seba pri pobyte v okolitých horách pozor!   

 

Silvia Očovanová 
 

Najmladší  
účinkujúci  
Peťko  
Boroš z  
Turičiek 
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LLEENNKKAA  RROOVVNNÁÁ  JJEE  PPRRVVÁÁ  NNAA  SSLLOOVVEENNSSKKUU    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenka Rovná, žiačka 7. roč. získala v literárnej 
časti celoslovenskej súťaže  KALOKAGATIA    
1. miesto. Jej báseň, ktorá zaujala porotu, bola 
na tému  Domov sú ruky, na ktorých smieš 
plakať....  
Lenka je veľmi nadaná a vždy je medzi 
ocenenými žiakmi aj v literárnych súťažiach, 
ktoré organizuje naša škola. Jej práce sa 
objavujú v školskom časopise i v Občasníku. 
K nádhernému umiestneniu jej  srdečne 
blahoželáme! 
  

Určite si už mal pocit, 
že ťa nikto nemá rád, 
že každý má ťa v moci 
a nikto nie je kamarát. 

 

Keď budeš mať tento pocit nabudúce, 
uvedom si, že všetko raz pominie. 
A keď budeš mať zlomené srdce, 
tvoj domov si ťa s láskou privinie. 

 

Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, 
utopiť v slzách všetok žiaľ, 

tam nemusíš len cez prekážky skákať, 
tak pošli svoj smútok niekam v diaľ. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
VVYYMMEENNEENNÁÁ  PPRRIINNCCEEZZNNÁÁ  

 

6. júna sa verejnosti predstavili členovia 
divadelného krúžku pri ZŠ pod vedením Mgr. 
Vladimíry Albertovej rozprávkovou veselohrou  
Vymenená princezná.  
Hlavnú úlohu vynikajúco zvládla žiačka 5.A triedy  
Simonka Albertová. Ale ani ostatní herci sa 
nedali zahanbiť! Hrali s láskou, nadšením 
a radosťou. Už sa tešíme akou hrou nás 
prekvapia o rok, pretože medzi členmi 
divadelného krúžku rastie mnoho talentov, 
možno že aj budúcich umelcov. 
 

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

PPRROOJJEEKKTT      KKAALLOOKKAAGGAATTIIAA  
 

ZŠ s MŠ Cinobaňa na výzvu Ministerstva 
školstva SR vypracovala projekt  Otvorená škola 
– oblasť športu  pod názvom  LETNÁ  
OLYMPIÁDA  NAŠEJ  ŠKOLY. 
Cieľom projektu je správne a zaujímavo využiť 
voľný čas počas letných prázdnin, oživiť školské 
ihriská organizovanou činnosťou formou 
súťaženia medzi triedami a jednotlivcami na 
úrovni školy. 
Projekt sa realizoval prvý júlový týždeň 
v priestoroch školy. Žiaci si mohli zahrať malý 
futbal, vybíjanú, súťažiť v disciplínach ľahkej 
atletiky, či ako turisti spoznávať krásy okolitej 
prírody. Sme radi, že žiaci dali prednosť športu 
pred potulovaním sa po dedine a ničnerobením. 
Súčasťou projektu bola aj propagácia 
Olympijských hier v Pekingu 2008 a Kalokagatie 
2008 na Slovensku, v rámci ktorej sme sa 
zapojili do literárnej časti prácami Lenky Rovnej, 
výtvarnými prácami i školským časopisom.  
Počas Dňa čistoty školských areálov sme 
vysadili kvetinové záhony, stromčeky 
a upravovali sme športový areál školy. 
Získané finančné prostriedky MŠ SR sú účelovo 
viazané na nákup športového vybavenia pre 
školu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento projekt sa realizoval hlavne vďaka pani 
vychovávateľke V. Deákovej a p. uč. Mgr. V. 
Dubravcovi. Spolupracovali aj M. Kováčiková, 
D.Korimová, S.Zavčíková, D.Hrnčárová, E. 
Horváthová pri športových súťažiach a Mgr. V. 
Albertová pri literárnej súťaži. 
Projekt sponzorsky podporili riaditeľ školy 
PaedDr. J.Rojík, p. zást. PaedDr. Ľ. Machavová, 
p. starostka obce Ing. M. Švikruhová , p. vychov. 
V. Deáková a Poľovnícky spolok Strieborná. 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ČČIINNNNOOSSŤŤ    ŠŠKKOOLLYY    VV  SSKKRRAATTKKEE  
 

- V spolupráci so ZO SZPO sa uskutočnila 
beseda o SNP 
- Žiaci 2. stupňa mali možnosť zúčastniť sa 
zahraničného koncoročného výletu do 
Budapešti, kde si pozreli Tropicárium, historické 
centrum a ZOO 
- Deň detí škola oslávila Vilomeninami. Síce Vilo 
Rozboril neprišiel, ale nálada bola vynikajúca! 
Žiaci súťažili spolu s učiteľmi vo vtipných 
  

Lenka patrila tento rok k žiakom, ktorých 
v závere školského roka prijala a ocenila 
starostka obce 

disciplínach, ako napr. zbieranie ponožiek, 60 
– sekundovka, nafukovanie balónov a pod. 
- Členovia environmentálneho krúžku si 
spestrili záver školského roka 3- dňovým 
pobytom v Tuhárskej doline, kde sa venovali 
turistike, návšteve hradu Modrý Kameň, 
súťaženiu, ale i nočnému strašeniu 
- Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli deťom pri 
zbere papiera. Tohto roku sme ho nazbierali 
asi 3000 kg  a najlepšie triedy i jednotlivci boli 
odmenení 
- Posledný týždeň školského roka už tradične 
patril Letnej škole anglického jazyka 
- Naše rady opustili žiaci deviateho ročníka, 
ktorí sa rozlúčili krásne a dôstojne – 
Venčekom, kde predviedli rodičom, učiteľom 
a známym svoje tanečné umenie. Kráľovnou 
Venčekového plesu sa stala Maťka Pisárová 
a kráľom Milan Pisár. 
Želáme im, aby sa im na stredných školách 
darilo aspoň tak ako na našej škole 
 

Informácie o živote školy pripravila 
Mgr. Vladimíra Albertová 

 

NNAAŠŠEE  ÚÚSSPPEECCHHYY  
 

Dňa 30.mája 2008 sa uskutočnilo v Šiatoroši 
VI. regionálne kolo krúžkov Mladých priateľov 
poľovníctva. Súťažili trojčlenné družstvá bez 
rozdielu kategórií. Naši žiaci sa pod vedením 
PaedDr. Jaroslava Rojíka a Mgr. Vladimíra 
Dubravca umiestnili nasledovne: 3. miesto – 
Pisárová, Paprnáková, Bakuľová, 5. miesto – 
E. Berky, Nosáľ, Mlynka, 8. miesto – 
Precnerová, Gondáš, Lihocký.  
V súťaži jednotlivcov z 34 štartujúcich 
obsadila Martina Pisárová výborné 5. miesto. 
 

Žiaci dobre reprezentovali našu obec. V 1. 
triede starších žiakov OBFZ LC sa umiestnili 
na celkovom 3. mieste a Róbert Berky sa 
s 25 gólmi stal druhým najlepším strelcom 
súťaže.    

Mgr. Vladimír Dubravec 
 
Nezmestilo sa nám do predchádzajúceho 
čísla: 

  

ÚÚSSPPEECCHHYY    ŽŽIIAAKKOOVV  VV  ŠŠPPOORRTTEE      
 

29. 4. 20008 sa starší žiaci zúčastnili na 
Majstrovstvách okresu v malom futbale. 
Družstvo v zložení L. Segeč , P. Gereg , M. 
Pisár, Roman Berky , Porubiak , Róbert 
Berky , A. Nosáľ , F. Bračok , E. Lichner , M. 
Sabolík sa v konkurencii siedmich škôl 
nestratili a obsadili 2. miesto.  
 

O deň neskôr 30. 4. 2008 bojovali na 
majstrovstvá okresu mladší žiaci. Taktiež 
v konkurencii 7 škôl, v zložení M. Ozgyin , D. 
Deme , L. Hrnčiar , R. Fízeľ , P.Berky , M. 
Jablonský , R. Puška, D. Cibuľa , F. Gašpar 
obsadili nakoniec 1. miesto a postúpili na 
Regionálne kolo do Rimavskej Soboty .  
 

Naši žiaci dobre reprezentujú aj obec. 3. mája 
2008 na domácom ihrisku porazili Hrnčiarske 
Zalužany 2:1 , keď oba góly zaznamenal 
Roman Berky. 
10.mája cestovali do Kokavy nad Rimavicou , 
ktorú po dobrom výkone porazili 3:0. Góly 
zaznamenali Roman Berky /2/ , Róbert Berky 
/1/. Blahoželáme! 
 

Pripravil Mgr. Vladimír Dubravec 

ww ww ww .. zz ss cc ii nn oo bb aa nn aa .. ee dd uu .. ss kk   

Hodiť loptičkou na cieľ nemusí  
byť tak jednoduché ako sa zdá   

Slávnostné otvorenie letnej olympiády 
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PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 

LUČENEC 
Konzultácie pre občanov z oblasti stavebného 
sporenia, čerpania stavebných úverov 
poskytuje  v zasadačke Obecného úradu 
v Cinobani každý utorok v čase od 10.30 do 
15.30 hod. obchodná zástupkyňa PSS a.s., 
pani Jaroslava Teleková.  

Nedostatky  v  nás  
 

Pre demokratickú spoločnosť je určite veľmi 
dôležité, aby bolo možné verejne prezentovať 
vlastný názor. Aj si názor druhých prečítať alebo 
vypočuť. Napriek tomu, že s ním osobne 
nesúhlasíme. Nechcem, a ani mi neprináleží 
vyjadrovať sa k dialógu, ktorý medzi sebou viedli 
dve mamičky školopovinných žiakov na našej 
cinobanskej autobusovej zastávke. Ale musím sa 
vyjadriť k tvrdeniam, na základe ktorých tento 
dialóg vznikol, pretože je vecne nepravdivý. V ich 
podaní sa totiž vyskytlo niekoľko nesprávnych 
informácií a nepresností. 
Ako redaktor miestnych novín som sa už stretol 
s rôznymi názormi na činnosť tunajších učiteľov. 
Ťažko povedať, ktoré z názorov „za“ a „proti“ 
prevyšovali. Predovšetkým ma však zaráža slabá 
informovanosť zo strany pomerne mladých rodičov 
v súvislosti so školským vyučovaním. 
Pravdupovediac vôbec nerozumiem, ako môže 
rodič, ktorému naozaj záleží na tom, aby jeho 
dieťa bolo vzdelané, obhajovať jeho zlý prospech 
v škole. Je síce pravda, že o jedinečnosti svojho 
dieťaťa je každá matka presvedčená. Tvrdiť však, 
že škola zanedbáva svoju povinnosť, lebo jej 
dcérka má skoro samé štvorky – je absurdné.  
Viem, že každý starostlivý rodič od dobrej školy 
očakáva, aby jeho deťom neponúkla (podľa 
rozšíreného názoru z minulosti) primitívny 
materializmus v ružovom, ale aby im naopak 
otvorila cestu k vnímaniu najširších aspektov 
školského vzdelávania. A aby do nich zasiala 
nesmierne cenné semeno prirodzeného 
pochybovania, vlastného všetkým inteligentným, 

 

citlivým a tvorivým jedincom.  
Možno iné znenie by bolo prijateľnejšie, avšak by 
nevystihlo významový odtieň pojmu. Som 
presvedčený, že cinobanská základná škola taká 
je, totiž žiakov naučí byť nielen lojálnymi občanmi, 
ale plnohodnotnými, kvalitnými a dobrými ľuďmi. 
Veď dravý ľudský duch sa usiluje o poznanie 
skutočnej pravdy, a preto vedie dialektický spôsob 
myslenia.  
Často si aj pedagógovia v škole dávajú otázku: čo 
treba robiť, keď majú v triede ťažko 
vychovávateľného žiaka. V takomto prípade je 
potrebné žiaka dať vyšetriť psychológovi a byť 
v úzkom spojení s rodičmi. Pretože nie vždy je na 
vine žiak. Oveľa vážnejšia je situácia, keď rodičia 
nemajú skutočne racionálny záujem na výchove 
svojho dieťaťa a dávajú mu vo všetkom za pravdu 
a oponujú pedagógovi.  
Takže na verejnosti dehonestovať školu 
a pedagogický zbor je jedna vec. Zobrať doma do 
„parády“ svoju ratolesť je vec druhá. Ja by som 
doporučil začať s tou druhou vecou.  
Tento článok síce nekončí klasickým šťastným 
koncom. A predsa má výsostne pozitívne 
poslanie. Stáva sa priamym príspevkom ku 
konštruktívnej potrebe dialógu rodič – učiteľ 
a o nutnosti ozdravovania názorov a postojov 
k neľahkej práci učiteľov.  
Nabudúce tejto téme môžeme venovať aj viac 
pozornosti. Na Slovensku v poslednej dobe, ako 
sa zdá, je to nutnosť, pretože dobré vzťahy sú tu 
medzi učiteľmi a rodičmi ešte vždy nedostatkovým 
tovarom. 

  

Jozef Varga 

Štvornohý domáci miláčik našich manželov, frajerov, 
otcov, či synov, korí sú schopní pre jediný škrabanec 
na ňom vyrobiť taký hysterický výstup, že by sa zaň 
nemusela hanbiť ani žena. A ja sa im nečudujem, 
veď pod jedinou kapotou sa nachádza niekoľko koní 
a ja mám zvieratká tiež rada:) . Žiaľ, práve tieto kone 
a ich hrdí majitelia v snahe ukázať, čo ich miláčik 
dokáže, sú príčinami dopravných nehôd, často s 
fatálnymi následkami. Preto ma mrzí, že aj v našom 
okolí jazdia takíto šoféri, ktorí nerešpektujú predpisy 
a na ktorých sú aj zákony prikrátke. Tu je ukážka: 
Pondelok ráno, čosi po siedmej. Prichádzajúce 
autobusy dovážajú desiatky detí do školy, ktorým 
rodičia ráno nezabudli prizvukovať, aby si na ceste 
dávali pozor. Deti sa tlačia von z autobusu, no keď 
vystupuje posledné dieťa, ktoré je zarozprávané so 
svojím kamarátom, prirúti sa zo sídliska niekoľko 
koní  v 60 km rýchlosti a len tesne ich minie. Takáto 
situácia sa opakuje denno-denne ráno, poobede i 
keď sa deti idú hrať na ihrisko. Preto by bolo vhodné, 
keby sa pred školou vybudovali spomaľovače, ktoré 
by skrotili i tie najneposlušnejšie kone, a tým by sme 
urobili detský svet o čosi bezpečnejší.  
V našej obci nie sú problémom len bezohľadní 
vodiči, ale aj občania, ktorí nevyužívajú chodníky. Je 
chvályhodné, že v poslednej dobe sa začali budovať 
nové "cesty pre chodcov", ktoré ak sa dobudujú v 
celej obci, určite tiež prispejú k väčšej bezpečnosti, 
pretože potom už aj ženy na opätkoch budú môcť po 
nich chodiť bez obáv, že by si na nejakej jame vyvrtli 
členok. 
Veľkým problémom našej rodnej je i križovatka pri 
CBA. Chýba tu zrkadlo, ktoré by križovatku 

sprehľadnilo. Ja osobne som tiež vodička a vidím, že 
vodiči musia častokrát až "flekovať", aby odvrátili 
hroziace nebezpečenstvo. Je len otázkou času, 
dokedy tu bude šťastena na nás dávať pozor a kým 
sa niečo vážne nestane. 
Zrkadlo je nevyhnutnou potrebou i na zákrute pri 
výjazde z Cinobane, kde autobusy nedokážu vytočiť 
zákrutu bez toho, aby neprešli do protismeru. Veď je 
prakticky nemožné, aby sa im to podarilo na tak 
úzkej ceste s tak ostrou zákrutou. A čo sa stane, keď 
do nej z druhej strany bude vchádzať aj nič netušiace 
auto?  
Verím, že obci Cinobaňa záleží na zdraví a 
bezpečnosti svojich občanov a že o riešení 
nedostatkov v doprave, ktoré som tu spomínala, 
budú v dohľadnej dobe uvažovať. 
Auto a jeho kone pomáhajú ľuďom už desiatky rokov. 
Je to úžasný vynález, ktorý vie byť priateľom 
človeka, ale i jeho vrahom. Je to zbraň, ktorú 
dostávame do rúk a je len na nás, ako s ňou budeme 
zaobchádzať. 

Zuzana Rogožníková 

Cesty v našej obci 

Zlatistá guľa na oblohe vystiera 
svoje ruky k zemi a pálčivo hladí 
všetko, čo sa pred nimi neskryje. 
Letná sezóna sa už dávno začala, 
deti už stihli aj zabudnúť, že nejaké 
vysvedčenie bolo a veselo sa 
rozutekali na prázdniny. Rodičia sa 
tešia, že si od svojich ratolestí 
môžu chvíľku oddýchnuť, no nie 
všetci majú také šťastie a detičky 
im zostávajú umrnčané a unudené 
doma. Preto ponúkame niekoľko 
tipov, ako zabaviť seba i 
neposedných prázdninujúcich 
školákov  za relatívne prijateľné 
sumy: 
 

Kúpalisko Poltár 
K dispozícii sú  2 bazény, sprcha, 
bufet, ihrisko na plážový volejbal a 
detské ihrisko 
Otváracia doba: pondelok- nedeľa 
9:00- 19:00 
Nočné kúpanie od 21:00 do 23:00 
Ceny: 
Celodenný lístok 60 Sk(dospelí), 40 
Sk (deti), 50 Sk (dôchodcovia) 
po 16.hodine - 40 Sk (dospelí), 20 
Sk(deti), 30 Sk(dôchodcovia) 
lehátko: 30Sk, slnečník: 30Sk 
skrinka: 20Sk 
 

Vodná nádrž Ružiná:  
K dispozícii sú vodné bicykle, 
volejbalová ihrisko, tenisový kurt, 
stolnotenisové kurty, minigolf,  
cyklistická trasa 
Ceny: parkovné 40 Sk, plážový 
poplatok 20 Sk(dospelí), 10 Sk 
(deti) 
možnosti ubytovania: bunky, 
súkromné chatky, stanovanie 
 

Dolná Strehová 
Návštevníci si môžu zahrať futbal, 
volejbal, nohejbal na 3 ihriskách, 
pre deti sú pripravené kolotoče, 
detské ihrisko s preliezačkami, 
lehátka, skrinky, sprchy, 
stravovacie zariadenia, obchod s 
potravinami i so  suvenírmi 
Bazény: detský(do 6r) , detský(do 
15r), sedací(nad 18r), rekreačný, 
plavecký 
Ceny: vstupné: 70 Sk dospelí, 
deti(do 15r.) 50 Sk, parkovné 60 Sk 
 
 

Teplý vrch 
Návštevníci rekreačného zariadenia 
majú možnosť kúpania, člnkovania 
(50 Sk), rybolovu, surfovania, 
vodného bicyklovania (120 Sk), v 
areáli sa nachádza vodná 
šmýkačka (tobogán) s dĺžkou 72 
metrov (1 jazda 10Sk) a požičovňa 
športových potrieb 
Ceny: vstupné: 50 Sk dospelí, 25 
Sk deti do 15, deti do 6 rokov vstup 
voľný plážový poplatok 25Sk, 
parkovné 100Sk 
 

Pripravila a príjemnú zábavu praje 
Zuzana Rogožníková 

 

Užite si leto 
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Spoločenská rubrikaSpoločenská rubrikaSpoločenská rubrikaSpoločenská rubrika    

Narod i l i  s a  
 

Viktória Behmerová 
Richard Berky 
Kamil Jančo 
Marián Oláh 
Sára Oláhová 

 

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

 

Opust i l i  nás  
Ján Gombala 
Adela Gingová 

Ján Orság 
František Lichner 

Ján Podhora 
Štefánia Čomajová 

 

Č e s ť  V a š e j  p am i a t k e  !  

 

Jubilanti 
 
 
 

 

V mesiacoch júl a august 
 sa dožívajú životných jubileí 

 
 

 Janka TÓTHOVÁ 
 Jozef VARGA 
 Elena BRAUNEROVÁ 
 Ružena SPIŠIAKOVÁ 
 Pavol GARAJ 
 Juraj ČÁNI 

 

 

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 
    

Š p o r tŠ p o r tŠ p o r tŠ p o r t    

Za krásneho slnečného počasia sa začiatkom mája 
konalo tradičné športové podujatie Športový deň, 
ktoré organizuje obec Cinobaňa v spolupráci s ZO 
KSS Cinobaňa – Kat. Huta a Odborovým zväzom 
Slovglass a.s., závod Katarínska Huta, pri 
príležitosti pamätných májových dní. Na futbalovom 
ihrisku v Maši sa stretlo približne 80 – 100 detí, aby 
si zmerali svoje sily v disciplínach: jazda zručnosti, 
hod a kop na cieľ, beh vo dvojiciach, streľba zo 
vzduchovky. Súťažiť mohli aj dospelí. Ženy hádzali 
kriketkou na cieľ a muži granátom a guľou. 
V závere podujatia boli víťazi ocenení.  
 

Sponzori podujatia: Obec Cinobaňa, Slovglass 
a.s., závod Katarínska Huta, Espresso „M“ - Jozef 
Melicher, Základná organizácia Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých Cinobaňa, dm 
drogeriemarkt, Výrobno – komunitné centrum Starý 
mlyn n.o. - Pavol Urbančok.  
 

Obec Cinobaňa ďakuje za pomoc pri realizácii 
podujatia: Pavlovi Korimovi, Ivanovi Korimovi, 
Štefanovi Demeterovi, Ladislavovi Komlóšimu, Mgr. 
Vladimírovi Dubravcovi, Štefanovi Jančovi,  členom 
kultúrnej komisie a všetkým, ktorí akoukoľvek 
mierou pomohli.  
  

ŠPORTOVÝ DEŇŠPORTOVÝ DEŇŠPORTOVÝ DEŇŠPORTOVÝ DEŇ    
 

 

HORNOHRADSKÝ HORSKÝ 
CYKLOMARATÓN 

NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 
 

Mikroregión Hornohrad usporiadal dňa 28. júna 
2008 športové podujatia, ktorým vládol dopravný 
prostriedok – bicykel. Aj cez našu obec viedla 
náročná 80 km trasa celoslovenského  podujatia, 
na ktorom si zmerali svoje sily horskí cyklisti.  Štart 
a cieľ bol v obci Málinec. V Cinobani boli zriadené 
občerstvovacie stanice – pri obecnom úrade a na 
Dvoch vodách a usmerňovacie stanovištia – na 
sídlisku, v strede obce, pri Starom mlyne 
a v Turičkách. Stalo sa pravidlom, že v súvislosti 
s týmto športovým podujatím sa koná aj 
charitatívne podujatie Na kolesách proti rakovine. 
Z našej obce štartovali účastníci o 11.30 hod. 
z parkoviska pri obecnom úrade. Musíme však 
konštatovať, že tento rok to bolo najmenej 
zástupcov našej obce – až traja. Šport 
a pohybová kultúra asi nepatrí medzi priority 
našich občanov. Veľkú odozvu nemala ani 
finančná zbierka na podporu boja proti rakovine. 
V našej obci sa vyzbieralo 2081,- Sk. Ale zato v 
miestnej krčme (už v dopoludňajších hodinách) 
stáli klienti nechýbali. Všetkým, ktorí podporili túto 
charitatívnu akciu, ďakujeme.   
Obec Cinobaňa ďakuje za pomoc pri 
zabezpečovaní podujatia: členkám miestnych 
spolkov ZO SSZP, MS SČK, poslankyni Viere 
Deákovej a Oľge Gabľasovej,  Mgr. Vladimírovi 
Dubravcovi a zamestnancom obecného úradu.  

Stanovište 
 pri OcÚ  

KEĎ DETI V ŠPORTE „LÁMU“ SRDCIA 
DIVÁKOV ALEBO ZLATÉ KOPAČKY 

NA TRÁVNIKU V CINOBANI 
 

Dňa 8.6.2008 na ihrisku CŠK futbalového 
oddielu v Cinobani, za krásneho 
slnečného počasia prebiehal Turnaj 
o majstra SR vo futbale žiačok v sezóne 
2007/2008.  
Futbalové umenie prišli ukázať žiačky ŠK 
Slovan Bratislava, ŠKF Žilina a ŠK 
Štich Humenné.  
Najväčší športový zážitok bol v podaní 
dievčat – futbalistiek ŠKF Žilina a ŠK 
Slovan Bratislava. Ani chlapci veľakrát 
neukážu na trávniku takú hru a taktiku 
ako dievčatá v tomto zápase. 
Nezabudnuteľné pre deti a divákov. 
Hráčka s číslom 5 – Šusteková Lucia, 
ŠKF Žilina a hráčka s číslom 21 – 
Horňáková Mária, ŠK Slovan Bratislava 
predvádzali vysoké futbalové umenie. 
Získali si srdcia divákov, ktorí im na znak 
úcty a obdivu priniesli darčeky z domu 
a osobne ich obdarúvali.  
 

Celkové poradie:   
1.miesto ŠK Slovan Bratislava 3 body 
(3:0)  
2. miesto ŠKF Žilina 2 body (2:2) 
3.miesto ŠK Štich Humenné 1 bod  (2:5) 
 

Hlavný rozhodca bol pán Ján Havran 
z Lučenca. Najmladšou hráčkou bola 
Emília Stredná z Humenného, ktorá má 
iba 9 rokov.  
Hostí a zástupcov ženského futbalu 
Slovenského futbalového zväzu 
reprezentovali pani predsedkyňa komisie 
ženského futbalu SFZ Dáša Kilová a člen 
ŠTK SFZ pán Igor Beladič z Bratislavy.  
Na záver zástupcovia SFZ žiačkam 
odovzdali ocenenia. Ku gratulantom sa 
pridali zástupcovia Cinobanského 
športového klubu – futbalového oddielu 
a starostka obce, ktorí žiačkam venovali 
darčeky a reklamné predmety s erbom 
obce Cinobaňa a sklárske výrobky.  
 Všetci odchádzali s príjemným pocitom, 
že sa vydarilo krásne športové podujatie, 
a to len preto, že bola dobrá  spolupráca 
a pomoc. 

Zástupcovia obce Cinobaňa  
a CŠK FO Cinobaňa  

 

Športový štadión, záber z otvorenia 
v auguste 1978. Aj po 30 rokoch je 
futbalové ihrisko v Cinobani Maši stále  
jedno z najkrajších a najlepšie 
udržiavaných futbalových ihrísk v okrese 
Poltár a Lučenec.  


