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Veľká časť národa v ňom prejavila svoje demokratické zmýšľanie. 
Odmietla cudzí diktát, cudziu nadvládu a to nie slovami, ale činmi. Preto je 
SNP jednou z našich najväčších demokratických tradícií. 
 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA (SNR) - PRÍPRAVA POVSTANIA 
 

Rôzne ilegálne skupiny začali spolupracovať. V decembri 1943 vytvorili 
spoločný politický orgán –Slovenskú národnú radu (SNR). Členmi SNR boli 
za komunistickú stranu (KSS) Karol Šmidke, Gustáv Husák a Ladislav 
Novomeský. Za občiansky blok – demokratickú stranu (DS) Jozef Lettrich, 
Ján Ursíny a Matej Josko. 
SNR v decembri 1943 uzavrela tzv. Vianočnú dohodu, v ktorej sa určili 
ciele a úlohy SNR, najmä:“ Viesť boj slovenského národa za odstránenie 
nemecko – nacistického diktátu, vykonávaného aj domácimi uzurpátormi 
politickej moci.“  Hlavnou úlohou SNR bola príprava Povstania. Preto bolo 
vytvorené Vojenské ústredie na čele s podplukovníkom Jánom Golianom. 
Vojaci vypracovali plán vojenského vystúpenia, podľa ktorého mali dve 
slovenské divízie sústredené na východnom Slovensku vo chvíli, keďsa 
sovietske vojská  priblížia k hraniciam Slovenska, preraziť z tyla front. Člen 
(spolupredseda ) SNR Karol Šmidke dňa 4. augusta 1944 tajne odletel 
vojenským lietadlom do Moskvy, aby oboznámil sovietske velenie s plánom 
Povstania a aby dohodol spoločný postup. Skôr, ako sa to stihlo 
uskutočniť, rozhorela sa na Slovensku partizánska vojna. Nemci 
znepokojení úspešným prevratom v Rumunsku (24. augusta 1944) 
a partizánskymi akciami na Slovensku, rozhodli sa Slovensko vojensky 
obsadiť. Partizánske jednotky boli rozmiestnené tak, aby kontrolovali 
najdôležitejšie dopravné spoje. Ich úlohou bolo narúšanie prepravy 
vojenských transportov na východ. Prepadávali nemecké hliadky, bránili 
Nemcom vo voľnom pohybe po krajine.  
Život v horách bol ťažký a nebezpečný. Mnohých partizánov to stálo život. 
Nemci vypaľovali celé osady, horárne, chaty, senníky a vôbec všetko, čo 
mohlo partizánom poskytnúť útulok pred zimou. Niekoľko mesiacov museli 
partizáni prežiť v zemliankach. Tu ležali aj chorí a ranení. Mnohých ťažko 
ranených tajne liečili lekári v nemocniciach v okolitých mestách. Veľkým 
nepriateľom partizánov bol hlad. Bez všestrannej pomoci obyvateľstva by 
sa partizánsky boj nemohol udržať.  

Pokračovanie str. 2 
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Dejiny sú svedectvom i pokladom národa - či sú už  
dobré alebo zlé. Vždy sú to dejiny ľudí, ktorí v tom - 
ktorom dejinnom čase žili a ktorí sa na ne odvolávajú 
alebo spomínajú v dobrom - s hrdosťou alebo v zlom - 
so smútkom v srdciach. 
Novodobé dejiny Slovenska sa delia na niekoľko 
medzníkov. Avšak najslávnejšou kapitolou v živote 
našej vlasti je Slovenské národné povstanie. 
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Všetko sa odvíjalo 
od priazne 
čitateľov. Tí svojimi 
hlasmi rozhodli, 
kam poputuje titul 
„najmamičky“. 
Nakoniec ho 
získala istá, 
hudobne nadaná 
dáma z Bratislavy. 
No a titul druhej 
vicemiss sa dostal 
do našej Cinobane. 
 

Pokračovanie na 
str.3. 

 

V  n a š e j  o b c i  m ám e  v i c e m i s s  

 Anna Špaková a Miroslav Chovanec                   Viac na strane 3. 

40. výročie otvorenia  budovy 
Základnej školy v Cinobani  

– história a súčasnosť 
Viac na strane 6. 

 

Hornohradský horský MTB cyklomaratón 
Na kolesách proti rakovine 

 

V Cinobani 28. júla 2007 (sobota) 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Cinobaňa 

a Obec Cinobaňa  
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spomienkové oslavy kladenia kytice pri pamätníku 
padlých hrdinov v Cinobani 

pri príležitosti  
 

63. výro čia Slovenského národného povstania  
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Pohľad do minulosti 

Pokračovanie zo str. 1 
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Okupanti sa civilnému obyvateľstvu kruto pomstili. Zničili, vypálili celé osady, dediny alebo ich časti: 
Tokajík, Baláže, Donovaly, Kľak, Kunerád, Uhrovec, Kalište, Skýcov, Zlatú Baňu, Sklabiňu a ďalšie. 
Spolu asi 120 obcí a osád. Mnohých obyvateľov na mieste zastrelili, ďalších odvliekli do väzenia 
a koncentračných táborov.  Po prechode frontu cez naše územie partizáni vstúpili do 1. 
československého armádneho zboru a ďalej bojovali za oslobodenie našej vlasti. 
Dňa 6. októbra 1944 ovládol 1. čs. armádny zbor Dukliansky priesmyk. Operácia si vyžiadala veľké 
obete. Padlo alebo bolo ranených 85 000 sovietskych a 6 500 českých a slovenských vojakov. 
Význam Slovenského národného povstania je i v tom, ba po odstupe rokov možno povedať 
predovšetkým v tom, že historickému povedomiu nášho národa určilo jednoznačne pokrokovú 
a demokratickú črtu. Na záver si myslím, že bez zveličovania možno o ňom povedať - stalo sa 
žriedlom nového povedomia národa, ktorý sa ho zúčastnil,  dobre dotovaným fondom poskytujúcim 
mu posilu v citoch i bezpečnosť vo vedomí na neľahkých cestách doterajších, súčasných a 
budúcich. 
Slovenské národné povstanie mocne triumfuje nad prízemným mudrovaním, či muselo a malo 
vôbec byť, i nad silenými a siláckymi úvahami novopečených „ tieždemokratov“, prečo bolo také, 
aké bolo a nebolo inakšie; vysoko vyčnieva nad všetkými prospechárskymi špekuláciami tým, že o 
ňom po 63 rokoch, v ktorých prešlo pohnutými osudmi, môžeme písať, že je a vidí sa byť i v 
budúcnosti stále živou a citlivou súčasťou nášho národného života. A dalo svetu na vedomie našu 
novú históriu. Nám zasa dalo nové historické vedomie.  To ozaj nie je málo.  
Žiaľ v našej vlasti v súčasnosti je situácia aj taká, že sa opäť organizujú sily, ktoré sú kópie 
fašistických strán a organizácií, ktoré pôsobili vo vojnovom Slovenskom štáte v rokoch 1939 – 
1945.K takýmto sa počíta aj nedávno zakázaná (aj našim pričinením ) „Slovenská pospolitosť – 
národná strana “. Teraz pôsobí ako združenie a jej poprední lídri sa dostali na kandidátku 
Slovenskej ľudovej strany (SĽS). Právom si kladieme otázku: Aká je to strana? Kópia fašistickej 
strany? Komu a čomu vlastne slúži? Odpoveď na tieto otázky nechám na Vás, vážení 
spoluobčania. 

Jozef Varga  

 

Jedného jesenného rána vítali šumom 
svojich rozložitých korún nevídaných hostí. 
Neboli to známe detváky, ktoré zvykli pásť 
husi na okolitých strniskách, občas sa 
občerstvujúc ich sladkým ovocím. Prišli 
vyzbrojení lopatami, krompáčmi, pílami 
a sekerami. Na jednej z nich urobili akési 
hniezdo a pod druhou vyhĺbili štvorcovú 
jamu, ktorú prekryli brvnami, konármi 
a zamaskovali zeminou. Náš detský slovník 
sa obohatil o nové slovo „bunker“. Hneď 
nato dostal svojich obyvateľov, dvoch 
mladučkých partizánov. Od toho dňa, večer 
čo večer sme mali my, chlapci, zraz pod 
touto morušou. V prítmí bunkra, 
v kukuričnom poli neutíchala naša bojová 
vrava.   
So starším z partizánov som sa akosi viac 
spriatelil. Často spomínal matku, domov, od 
ktorého ho delil len kopec. Občas 
zavzdychal: „Ech, Miško, keby som mohol 
zas k našim, povedať im, aby sa o mňa 
nebáli. Veď keď bude najhoršie, prebehnem 
cez toto kukuričné pole a už som v lese.“  
V podvečer vpádu Nemcov bol silný.  
 
 

Holokaust. Deportácia. Rasová diskriminácia. Strata 
ľudskej dôstojnosti. To sú, našťastie, pojmy, ktoré sú 
pre dnešnú mladú generáciu nejasné a často 
nepredstaviteľné. Ale toto  na Slovensku bolo a je 
dôležité na to neustále upozorňovať a informovať 
o tom. A nielen počas vyučovacích hodín a textov 
v učebniciach! 
Múzeum SNP v Banskej Bystrici v rámci filozofie 
otvoreného múzea s dôrazom na úctu k národným 
dejinám pripravilo zaujímavý projekt  VAGÓN  – 
celoslovenskú putovnú výstavu venovanú 
problematike holokaustu a 65. výročiu začiatku 
deportácií slovenských Židov. 
Žiaci II. stupňa sa tejto výstavy zúčastnili  dňa 15. 6. 
2007 v Lučenci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sa používali pri deportáciách. V prvom vozni bola 
zachytená história protižidovských opatrení po roku 
1938 a druhý bol zariadený tak ako počas deportácií. 
Na podlahe bolo vyznačené miesto pre jednu osobu 
a miesto pre 5 osôb, aby si návštevníci dokázali 
predstaviť neľudské zaobchádzanie so Židmi. 
Atmosféra v uzavretom vozni bola umocnená 
prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky, kde si  žiaci 
mohli vypočuť výpovede ľudí, ktorí boli postihnutí 
rasovým prenasledovaním. Výstava bola silným 
emocionálnym zážitkom.  
Múdry človek si uvedomí, že história slúži na to, aby 
sme sa z nej poučili a vyvarovali sa chýb z minulosti. 
Je teda len na nás, aby sa viac takéto hrôzy 
neopakovali. 
Tieto smutné udalosti si pripomenuli svojou účasťou 
na Putovnej výstave dňa 12.júna aj členovia ZO 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v našej obci: Ing. Juraj Andrášik, Štefan Filus, Jozef 
Varga a Ľudmila Vargová, Mária Andrášiková, Štefan 
Demeter, Helena Činčurová, Ing. Mária Švikruhová 
a Jozef Činčura.  

Mgr. Vladimíra  Albertová 
 
 
 

Projekt vagón 

Expozícia 
bola inšta – 
lovaná 
v dvoch 
autentic –
kých do –
bových 
vozňoch, 
ktoré 

Život z neho len tak kypel.  
Nezabudnem nikdy na spokojný a sebaistý 
úsmev. Vtedy sme sa videli naposledy.  
Nasledovala nepokojná noc. V dedine spali 
len deti, ktoré nechápali, čo sa deje.  Nemci 
obsadili Lučenec, Tomášovce a ich kolóny 
sa  valili rozsievajúc okolo strach a hrôzu.  
Ráno nás zastihlo už zbalených. Nervozitou 
nabitá atmosféra. Ovzdušie sa zachvelo 
poplašnými stonmi kostolného zvona. Vari 
celá dedina sa zodvihla na útek. V ošiali 
strachu som sa nestihol ani rozlúčiť, aspoň 
zakričať, zamávať rukou.  
Posledné hodiny tvojho života sú zahalené 
tajomstvom. Na náprotivnej strane sa 
objavili prvé tanky. Dážď striel udiera do 
asfaltu hradskej, odrazené hvízdajú na 
všetky strany. Ozveny výbuchov nivočia 
nervy napäté ako tetivy. Z hniezda na 
moruši sa rozšteká ťažký guľomet. A vy 
nevnímate nič okolo seba. Ešte si chcel 
vystreliť a za každú cenu zasiahnuť.  Potom 
už nebola nádej na záchranu. Zoschnuté 
kukuričie strely nezadrží, utekajúcu postavu 
veľmi zle kryje. Odrazu je ďaleko 
spásonosný les, pod ochranou ktorého by si 
bol čochvíľa u svojich rodných. Len stará 
moruša, keby mohla, vedela by rozprávať, 
či tvoje srdce dotĺklo po zásahu strelou, či 
mladý život vyhasol po nespočetných 
ranách od bodákov.  
Dnes po starej moruši ostal len široký peň 
ukrytý v tráve a v mieste partizánskeho 
bunkra vedie potrubie diaľkového 
vodovodu. Čistá zdravá pitná voda tečie pre 
tých, ktorí ostali nažive a pretvárajú rodnú 
zem, za ktorú si aj ty položil svoj mladý 
život.   

Michal Šarkan, st. 
 

M L A D Ý  P A R T I Z Á N  
 

Venované pamiatke mladého partizána Jozefa Segeča, narodeného 8. apríla 1927 
v Katarínskej Hute, ktorý padol pri obrane obce Lovinobaňa, dňa 22. októbra 1944.  

Po oboch 
stranách 
hradskej cesty 
smerom od 
Lučenca rástli 
mohutné 
moruše. Práve 
oni sa stali 
nemými 
svedkami 
udalostí z tých 
poaugusto -
vých dní SNP. 

 

Nasledujúce číslo 
 

Cinobanského občasníka 
 

vyjde na prelome mesiacov september  
a október  

 

Informácia pre dopisovateľov:  
 Uzávierka čísla III / 5 je do 
20.septembra 2007 

... jak úbohý bol, poviem si, 

čas pušiek, dýk i náreku, 

v ktorom bol básnik nepotrebný 

a človek cudzí človeku ... 
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Vtedy si najkrajšiu pesničku zaspievam, 
keď sa ja na hole vysoké pozerám. 
Hory naše, hory, vy o tom neviete, 

že je spev slovenský najkrajší na svete. 
 

Toto motto odznelo v úvode 6. ročníka kultúrno - 
spoločenského večera „Spieva celá dolina“, ktoré sa konalo 
v obci Cinobaňa v sobotu 23. júna 2007.  
„Spieva celá dolina“ je podujatie, ktoré má svoje meno, 
svojich priaznivcov a divákov. Podujatie, na ktorom sa 
stretnú rodiny, priatelia, susedia. Nejde v ňom o súťaž či 
o súperenie. Tí, ktorí vystúpili na pódiu svojim spevom, či 
tancom vyjadrili jedno spoločné – lásku k rodnej zemi a obci 
kde žijú, k hudbe, spevu a radosť zo života.  
Sála kultúrneho domu bola zaplnená do posledného miesta.  
Program bol bohatý. Dve kolá ľudových piesní, tanečné 
kolo, country, gospel, vystúpenie školskej kapely. Diváci 
potleskom podporili všetkých účinkujúcich na pódiu, kde  
svoje spevácke umenie predviedli známe tváre z minulých 
ročníkov.  
V programe vystúpili aj folklórne súbory Cinobanček 
(pracuje pri MŠ) a Brezinka (pracuje pri kultúrnom dome).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srdečným potleskom sme podporili aj hostí programu – 
pána Milana Gábora s vnukmi z Budinej, majstra Tibora 
Kobličeka z Turičiek, pána učiteľa Ondreja Strapku 
z Lučenca a Bohumila Nového, rodáka z Cinobane. 
V závere podujatia prišiel divákov  so svojou heligónkou 
pozdraviť pán Pavel Obročník z Poltára, ktorý sa o podujatí 
dozvedel na stretnutí heligónkarov v Klenovci. 
Myšlienka uskutočniť takéto podujatie sa zrodila pred rokmi 
v Katarínskej Hute. Minulých päť ročníkov organizačne 
zabezpečoval Miestny spolok Slovenského červeného kríža, 
ktorý sa však organizácie celého podujatia vzdal a záštitu 
nad ním prevzala obec Cinobaňa.  
S názvom „Spieva celá dolina“ sa neodmysliteľne spájalo 
a stále spája meno Anna Špaková. Nebolo tomu inak ani 
tento rok. Avšak s malou zmenou. Anka sa v tomto ročníku 
zaradila medzi účinkujúcich. A znova nesklamala. Jej 
srdečné vystúpenie okorenené svojským, ale 
nenapodobiteľným humorom jej vlastným, rozosmialo 
divákov v sále. Nehovoriac o speve a piesňach, ktoré 
mnohých vrátili do najkrajších rokov života. Naša veselá 
Anka sa „vrátila“. Dúfame, že aj napriek zdravotným 
problémom to bude návrat na dlho.  
Ženy z Červeného kríža položili pomyselnú latku vysoko 
a nám nezostáva iné, len sa snažiť udržať ju na tej úrovni.  
 

Na šiesty ročník ostáva len spomínať, ale už teraz sa tešíme 
na ten nasledujúci. So šťastnou sedmičkou v názve. Dúfam, 
že aj Vy, vážení čitatelia. 
 
 

Silvia Očovanová 

Obec Cinobaňa ďakuje všetkým 
spevákom, muzikantom a hosťom 
programu. Bez nich by sa žiadne 
podujatie nemohlo konať.  
Technickému personálu 
a všetkým, ktorí akoukoľvek 
mierou prispeli k uskutočneniu 
tohto spoločenského večera.  
Aj touto cestou Obec Cinobaňa 
ďakuje sponzorom podujatia: 
predstavenstvu spoločnosti CHB 
s.r.o. Cinobaňa Maša, DATA 
servisu -  Petrovi Uhrínovi 
z Poltára, predajni KIKA plast 
z Poltára, VKC Starý mlyn n.o. 
a jej riaditeľovi Ing. Pavlovi 
Urbančokovi. 
 

„Do Cinobane chodí len jedno 
vydanie. Kvôli mne. 
Predavačka mi ho vždy 
odloží,“ takto začala svoje 
rozprávanie Zuzana 
Podhorcová.  

 

Zuzka, ako mladá mamička, je 
pravidelnou čitateľkou mesačníka 
Dieťa. Práve podľa tohto mesačníka 
patrí medzi najkrajšie mamičky 
Slovenska. 
V novembrovom čísle sa objavila výzva 
pre čitateľky, aby sa prihlásili do 
súťaže o Mamičku roka. „V podstate 
som nerozmýšľala dlho. Zaslala som 
všetko potrebné do Bratislavy, 
samozrejme aj moju fotografiu 
s maličkým Jankom. Povedala som si – 
vyskúšam, nemám čo stratiť. A 
nestratila som. O pár dní mi zazvonil 
telefón: „Vybrali sme vás medzi 
dvanásť finalistiek. Môžete prísť na 
fotenie?“. 
Tak potom malý Janík s maminou 
cestovali do hlavného mesta. Zuzka sa 
tu stretla so svojimi konkurentkami, 
ktoré podľa jej slov boli z celého 
Slovenska (z Trenčína, Želiezoviec, od 
Zemplínskej Šíravy). „Fotil nás 
profesionálny fotograf. Chvíľu som sa 
cítila ako ozajstná modelka.“ 
Napokon najlepšie fotografie finalistiek 
s ich ratolesťami boli zverejnené na 
stránkach niekoľkých čísel Dieťaťa. 
Ďalej sa všetko odvíjalo už len od 
priazne čitateľov. Tí svojimi hlasmi 
rozhodli, kam poputuje titul „naj 
mamičky“. Nakoniec ho získala istá, 
hudobne nadaná dáma z Bratislavy. No 
a titul druhej vicemiss sa dostal do 
našej Cinobane. 
„Nečakala som to. Bolo to milé 
prekvapenie,“ reaguje Zuzka, ktorá 
aspoň trošku „preslávila“ meno našej 
obce. 
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa 
uskutočnilo 12. mája. Tentokrát do 
Bratislavy cestoval aj Zuzkin manžel. 
„Bolo to honosné privítanie, pohostenie 
i celý program.“ Zuzka vraví, že to 
stálo za to. A snáď sa potešil aj jej 
manžel. Veď, ktorý chlap by nebol 
poctený, keď krásu jeho vyvolenej 
a žiarivý úsmev synčeka obdivujú aj 
iní. A dokonca, v celoštátnom 
periodiku… 

   
 Zuzana Kupcová 

 

Žijú  m edz i  n am i  .Ž i j ú  m edz i  n am i  .Ž i j ú  m edz i  n am i  .Ž i j ú  m edz i  n am i  . . .. .. .. .     
 

Majster Tibor Kobliček z Turičiek 

Bohuš Nový z Lučenca Milan Gábor z vnukmi z Budinej 

Anetka Sujová, Mirka Karáseková, 
Daniela Očovanová  

Ing. Mária Švikruhová s priateľkou 
Ing. Máriou Krajčovičovou 
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Uznesenie č. 5/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Cinobaňa, ktoré sa konalo dňa 28.5.2007 v zasadačke KD 
v Cinobani 
 

Obecné zastupiteľstvo   

I. s c h v a ľ u j e :  
1. program zasadnutia OZ 
2. návrhovú komisiu v zložení: predseda: MUDr. .Kupcová Elena, členovia:  
Igor Balkovský a Viera Deáková 
3. na základe žiadosti p. Spišiaka Andreja, bytom Turičky č.10 odpredať 
z majetku obce vykurovací  kotol  na ústredné kúrenie a nádrž v cene 3.000,- 
Sk s tým, že náklady na odvoz si bude hradiť sám 
4. čerpanie rozpočtu za I .štvrťrok 2007 podľa rozpočtovej skladby – bežný 
a kapitálový rozpočet                                     
5. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie 
prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
733.109,15  Sk  
6. komisiu na vyhodnotenie verejnej súťaže – verejné obstarávanie pre 
investičné akcie  
- automatizácia  - Plynová  kotolňa  sídlisko Cinobaňa 
- oprava strechy - Dom smútku Cinobaňa 
- riešenie havarijnej situácie - rekonštrukcia strechy  Kultúrny dom  Cinobaňa 
- oprava miestnych komunikácií  v časti Turičky a Cinobaňa 
v zložení : sl. Ingrida Dubravcová, p. Ján Kiapeš,  p. Oľga Gabľasová,  p. Ing. 
Mária Švikruhová    
7. žiadosť o združenie finančných prostriedkov na účet  Mikroregiónu  
HORNOHRAD vo výške 5 % vkladu na nákup traktora so štiepkovačom 
odpadov , čo pre obec Cinobaňa v prepočte podľa počtu obyvateľov  činí  
37.330,- Sk . Mikroregión  HORNOHRAD získal dotáciu z MŽP SR – 
Environmentálny  fond   1.900.000,- Sk   
8. žiadosť o príspevok  k  MDD  - Základná škola s materskou školou  v sume 
2.000,- Sk 
9.zabezpečenie obecného kontajnera na vývoz komunálneho odpadu 
v bytovom dome č.64  z pivničných priestorov, finančné prostriedky hradí 
obec s podmienkou , že opakovaná akcia sa už neuskutoční . Obyvatelia sú 
povinní dodržiavať čistotu a poriadok 
10. odmenu starostke obce za I. štvrťrok 2007 vo výške 21,11 % 
11. odmenu kontrolórke obce za I. štvrťrok 2007 vo výške 18,66% 
12.  uznesenie č.5/2007 zo  zasadnutia OZ zo dňa 28.5.2007 
 

II. u k l a d á : 
1.kontrolórke obce štvrťročne kontrolovať čerpanie finančných 
prostriedkov na originálne kompetencie pre školské zariadenia ( ŠKD, 
ŠJ,MŠ ), zodpovedná: hlavná kontrolórka obce p. Bračoková Viera 
Termín: do 25.apríla 2007, 25.júla 2007, 25.októbra 2007, 25.januára 
2008                                                                                 
2. kontrolórke obce  štvrťročne v roku 2007 kontrolovať počet 
stravníkov v školskej jedálni 
Termín: podľa štvrťrokov, zodpovedná : hlavná kontrolórka obce p. 
Bračoková Viera 
3. vyhodnotiť cenové ponuky na kúpu amfiteátra na základe doplnenia 
žiadostí 
Termín: do 24.6.2007, zodpovední: sl. Dubravcová Ingrida, 
pracovníčka OcÚ a  p. Kiapeš Ján,  predseda komisie stavebnej a ŽP 
4. písomne informovať o akcii vývoz smetí kontajnerom každého 
nájomníka v 18.b.j. č.64 
Termín: ihneď, zodpovedná: sl. Dubravcová Ingrida, pracovníčka 
OcÚ 
5. pripraviť podklady  pre vyplatenie odmien pre poslancov  OZ  a  
komisie pri OZ                                                                                                     
Termín: do 24.6.2007, zodpovední: p. Gabľasová Oľga, predseda 
finančnej komisie a správy majetku a p. Spodniaková  Erika,  
pracovníčka OcÚ 
 

III. berie na vedomie : 
1. najbližšie zasadnutie OZ sa bude konať 24.6.2007(nedeľa)  o 13,00 hod 
v KD Cinobaňa s výjazdom na Hrnčiarky 
2. správy a informácie podľa zápisnice 
3. v priebehu roka 2007 v rozpočte obce Cinobaňa vzhľadom na aktuálny 
stav  čerpania finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre ZŠ 
s MŠ robiť presun finančných prostriedkov v rozpočte medzi  kapitolami 
4. žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov pre pomocnú kuchárku 
s predpokladom , že právny subjekt ZŠ s MŠ v Cinobani dodrží zákonný 
postup obsadenia pracovných miest podľa počtu stravníkov a žiadosť na 
vyplatenie odstupného v zmysle zákona pre p. Králikovú M. 
                                                                                    

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 
5. žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov podľa VZN BBSK č.1/2006 
vo výške 30.000,- Sk na vydanie autobiografie Tibora Kobličeka – výrobcu 
ľudových hudobných nástrojov 
6. vyplatenie dividend  Slovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská 
Bystrica pre akcionára Obec Cinobaňa , kde počet akcií je 13 446 ks x 25 ,- 
Sk,  čo činí  336.150,- Sk 
7. informáciu  z ÚPSVa R  v Poltári  o počte uchádzačov o zamestnanie 
k 23.5.2007, celkom  244 občanov,   z toho s dávkou v hmotnej núdzi 128  
občanov 
8. diskusné príspevky , informácie a podnety podľa zápisnice 
9. žiadosť p. Heleny Mátejovej, bytom Cinobaňa č.248 o odpredaj  stavby 
bufetu  v cenovej ponuke 50.000,- Sk a ďalšie riešenie bude doplnené 
konštatovaním zo stavebnej komisie 
10. ponuku partnerského vzťahu na základe výzvy na predkladanie 
projektov FSR predložiť projekt – cieľ a ponuku aktivít v spolupráci s obcou 
– od VKC Starý mlyn Cinobaňa 
11. dohodu o ukončení zmluvného vzťahu obce a ENZO – VERONIKA – 
VES a.s. Dežerice a uzatvára zmluvu č.7/2007 medzi firmou TEDOS 
Bánovce nad Bebravou  , ktorá sa stáva novým partnerom pri odvoze 
separovaného odpadu – poplatok 24,- Sk na obyvateľa ročne, čo činí  
57.576,- Sk v roku 2007 
12. informáciu o HEIFER PROJECT INTERNATIONAL – medzinárodná 
nadácia na podporu rozvoja živočíšnej výroby malých rodinných fariem , pri 
príprave projektu občianske združenie KVOZ ROMA  prizve na jednanie 
zástupcov obce      
                                                                   

IV. konštatuje , že : 
1.uznesenie OZ  č.4/2007 zo dňa 23.4.2007 v bode V. ukladá : č.1 – 
v plnení, č.2  - splnený, č.3 –  v plnení, č.4 – čiastočne splnený, č.5 –                          
čiastočne splnený, č.6 – splnený, č.7 – čiastočne splnený, č.8 – čiastočne 
splnený, č.9 – čiastočne splnený 
 

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

  9. augusta, 6. septembra, 4. októbra 2007 
Uzatvorené vrecia treba vyložiť ráno pred bránu alebo bytovku 

na viditeľné miesto. 

wwwwww..cciinnoobbaannaa..sskk  

 

UU  PP  OO  ZZ  OO  RR  NN  EE  NN  II   EE  
  

Separovaný zber plastov v obci Cinobaňa 
 

Vážení občania, dôrazne Vás žiadame, aby ste do vriec 
určených na zber plastov nedávali znečistené plasty, ako 
fľaše od jedlých olejov, neumyté kelímky od jogurtov, 
masiel,  mlieka, žiadny papier, ani kov. 
 

ŽŽII AADDNNYY  KK OOMM UUNNÁÁLL NNYY  OODDPPAADD!!!! !!     
 

V prípade nerešpektovania tohto upozornenia, Vám 
nebudú takto naplnené vrecia vyvezené!!! 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 
2007 

       27. augusta 2007 
24. septembra 2007 29. októbra 2007 

 26. novembra 2007 17. decembra 2007 
 

Obecné zastupiteľstvo zasadá o 16.30 hod. v sále Kultúrneho 
domu v Cinobani. 

Obecná  knižnica v Cinobani  

bude od 3. – 17. augusta 2007  
 

Z A T V O R E N Á .  

Predaj video záznamu z programu „Spieva celá dolina 2007“ 
na DVD  v kancelárii KD v Cinobani u pani Očovanovej.  

 

Cena 1 ks DVD je 30,- Sk 
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Pri dnešnom spotrebnom spôsobe života si málokto uvedomuje, aké množstvo odpadu ľudstvo vyprodukuje a ako tento 
odpad znečisťuje prírodné prostredie. Som hrdý na to, že v našej obci funguje separovanie odpadu, čo nemožno 
povedať o mnohých podstatne väčších sídlach. 
Toto separovanie ma inšpirovalo k uskutočneniu zaujímavého pokusu. Od 1. januára do 30. júna, t.j. za pol roka sme z 
čistých hliníkových fólií „nabaľovali ako hovnival“ guličku. Po polroku sme ju odvážili, a výsledok vidno na fotografii. 
A teraz sľúbené malé zamyslenie: Túto guličku vyprodukovala dvojčlenná rodina s občasnými návštevami detí. Nakoľko 
v guličke nie sú zgúľané všetky použité fólie, napr. ako alobal zo živánky, znečistené fólie od tavených syrov 
a podobne, považujme váhu guličky ako produkciu dvojčlennej rodiny. Na jedného člena rodiny za pol roka pripadá 55 
g, za jeden rok je to 110 g. Ak počítame počet občanov nášho štátu „iba“ 5 miliónov, títo vyprodukujú za rok 550.000 kg 
hliníkového odpadu. Ak do jedného veľkého železničného vagóna vojde 50 ton, potom sme v priemere vyprodukovali za 
rok 11 vagónov odpadu.  
Keby sme vedeli, koľko bauxitovej rudy je potrebné doviezť na výrobu tohto množstva, počet vagónov by bol určite 
väčší. A to nepočítam so spotrebou energie na úpravu rudy! 
Čo si myslíte, oplatí sa zodpovedné triedenie odpadu, aj keď len v malých „gramových“ množstvách? 

Július Jarábek 
 

Zamyslime sa ... 
 

    

Ohliadnutie sa za uplynulým mesiacomOhliadnutie sa za uplynulým mesiacomOhliadnutie sa za uplynulým mesiacomOhliadnutie sa za uplynulým mesiacom    

 
NN AA ŠŠ EE   II SS TT OO TT YY   AA LL EE BBOO   VV EE ĽĽ KK ÉÉ   SS RR DD CCEE   PP RR EE   VV ŠŠ EE TT KK ÝÝCC HH   

 

Život nie je majáles. Prostá múdrosť jedného ľudského života obsiahnutá v niekoľkých 
slovách a podopretá skúsenosťou poodkrýva tie stránky našej existencie,  s  ktorými 
sa zvyčajne neponáhľame na verejnosť, ktoré v sebe tajíme, keďže nás obnažujú 
mierou vrchovatou. Lebo život naozaj nie je majáles, a hoci máme radšej sviežosť 
a jasné farby, jemné tvary a harmóniu, často sa stáva, že do našich dní vstupujú 
okamihy krušné. A práve vtedy, v tých ťažkých, najťažších chvíľach života azda 
najintenzívnejšie potrebujeme to, čo by sa jednoducho dalo nazvať istotami tohto 
života. 

Žijeme v období veľkých spoločenských 
premien. Ako pri budovaní demokratickej 
spoločnosti, tak aj v rozvíjaní 
spoločenského vedomia občanov 
pripadajú spoločenským organizáciám 
náročné úlohy. Vychovávať svojím 
príkladom spoluobčanov, ale hlavne 
mládež, ktorá má byť predchnutá ideálmi 
humanizmu a ktorá má pokračovať 
v diele starších generácií – to je úloha, 
na ktorú možno byť hrdý, úloha 
zodpovedná, ale aj vďačná. 
Na prvý pohľad nenápadní ľudia. Stačí 
iba pár slov a všetko je zrazu inak. Lebo 
oni už niekoľko rokov pomáhajú ľuďom, 
ktorých zradilo to najvzácnejšie – ich 
zdravie. Pozorný čitateľ iste uhádol 
o akých ľuďoch píšem. Ide o členky 
a aktivistky výboru Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých ( SZZP ) s 
predsedkyňou pani Annou Dekrétovou, 
ktorá na čele tejto miestnej organizácie 
pôsobí od roku 1998. Naše členky 
celého funkcionárskeho aktívu do služieb 
humanizmu dali svoje srdcia, rozum, sily 
i nevšednú ochotu. Preto na úspechoch, 
ktoré táto organizácia za posledné roky 
dosiahla a na ktoré je právom hrdá 
každá členka – je ich čestný podiel. 
Uznanie, ktoré sa dostáva 
predovšetkým týmto aktivistkám 
a členkám výboru, je prejavom vďaky 
za ich obetavú prácu, za starostlivosť 
o bezvládnych, o vekom pokročilých, 
za zdravotnícku osvetu i za to, že po 
rozlúčke s pracoviskami neprestávali 
byť v tejto oblasti činné. Často sa 
práve spoluobčianky, ktoré už 
odchovali svoje deti, veľmi aktívne 
zapojili do činnosti SZZP.  
Veď z vlastných skúseností vieme, že 
nebolo a nie je v povahe žien, aby stáli 
bokom od spoločenského diania, nech 
sa už počítajú k mladšej, strednej  

alebo staršej generácii.  
Svojimi vedomosťami, schopnosťami 
i elánom prispievajú k vytváraniu 
lepšieho života. Lebo SZZP je 
nepolitickou organizáciou, vo svojej práci 
sa riadi princípmi humanity. Spolupracuje 
so všetkými občianskymi združeniami, 
štátnymi a zastupiteľskými orgánmi pri 
presadzovaní oprávnených požiadaviek 
zdravotne postihnutých občanov, najmä 
v oblasti sociálneho zabezpečenia, 
zdravotníctva a spoločenskej integrácie.  
A prečo to všetko? Odpoveď možno 
nájsť v pláne činnosti na rok 2007, ktorú 
na výročnej schôdzi dňa 26. apríla 
prečítala tajomníčka výboru pani Vlasta 
Bernáthová a kde medzi iným povedala: 
„ Naša činnosť znamená pomáhať žiť 
a prežiť, brať vážne ľudskú bolesť či 
utrpenie a na humánnych princípoch, 
s láskou, s úctou a praktizovaním dobra 
poskytovať pomoc a vytvárať pocit  
skutočnej ľudskej spolupatričnosti tým 
spoluobčanom, ktorí to neodkladne 
potrebujú“. 
Niekedy je ťažké utiekať sa k človeku, 
platí však aj to, že najväčšiu šancu má 
človek práve v priateľstve iných ľudí. 
Lebo i keď životné istoty sú hlavne 
vnútornou hodnotou, prejavujú sa aj 
v prostej každodennosti v oblasti ľudskej 
spolupatričnosti a tá im dáva zmysel 
a pocit istoty. Je  však aj  vyšší  stupeň  
životných istôt,  zakladajúci  sa  na  
vedomí, že  človek  koná v záujme celku, 
že svojou prácou napomáha pri 
upevňovaní životných istôt mnohých 
iných ľudí. To už, pravda, je zároveň aj 
služba – služba životu, obecnému 
spoločenstvu. Je dobré, že práve naša 
obec je kolískou takýchto istôt a takýchto 
obetavých ľudí ako je funkcionársky aktív 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých.  

 

Jozef Varga 
 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE POCHVALNÝCH 
UZNANÍ 

 

Posledné dni školského roka sú vždy akési iné. 
Úspešných žiakov tešia dobré známky na vysvedčení, 
pretože sú obrazom ich celoročnej práce a tých, ktorým 
sa menej darilo, teší fakt, že majú od učenia a povinností 
dva mesiace pokoj.  
V duchu slávnostnej atmosféry sa nieslo aj stretnutie 
v obradnej sieni Obecného úradu v Cinobani v stredu 27. 
júna 2007, kde starostka obce Cinobaňa Ing. Mária 
Švikruhová odovzdávala pochvalné uznania  žiakom ZŠ 
s MŠ v Cinobani za výborný prospech a reprezentáciu 
školy a obce. Na návrh riaditeľa školy Mgr. Ladislava 
Fajčíka a pedagogického zboru boli ocenení: 
Za výborný prospech a reprezentáciu školy a obce – 
Lucia Lacušková, Zuzana Lacušková, Simona Albertová, 
Aneta Sujová, Mária Palíková a Frederika Žiačková.  
Za reprezentáciu školy a obce v environmentálnych 
súťažiach – Jaroslav Kuželka.  
Za vzorné vedenie rozhlasového krúžku a pomoc pri 
príprave a organizácii akcií v škole a obci – Anna 
Gabľasová a Simona Korimová.  
V príhovore starostka obce Ing. Mária Švikruhová 
zdôraznila potrebu vzdelania, ocenila prácu učiteľov 
a vyzdvihla úspechy ocenených žiakov, z ktorých majú 
radosť nielen samotní žiaci, ale aj ich rodičia a učitelia. 
Oficiálne prijatie sa skončilo zápisom do kroniky 
a zvečnením slávnostnej chvíle na fotografiách.  
Oceňovanie úspešných žiakov sa stalo v našej obci 
tradíciou. Veď každý rok pribúdajú tí, ktorí si pozornosť 
obce zaslúžia.  

Silvia Očovanová  
STRETNUTIE PO ROKOCH 

 

Dňa 26. mája 2007 za krásneho počasia sa stretli bývalí 
členovia Ľudových milícií, aby si zaspomínali na dobrých 
kamarátov, jedinečný kolektív a mnoho zážitkov 
a spomienok pri plnení úloh v ĽM. Stretnutie sa 
uskutočnilo na poľovníckej chate v Cinobani, kde 
nechýbal výborný guláš a potom už len príjemná nálada. 
Okrem žijúcich účastníkov, ktorých na stretnutí bolo 18, si 
prítomní členovia ĽM zaspomínali aj na svojich 24 
zosnulých kamarátov. Najstarší účastník stretnutia mal 78 
rokov.   
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P r i p o m í n a m e    s i   

O T V O R E N I E  
 

Slávnostný ceremoniál sa konal pred 
novopostavenou budovou 24. septembra 1967 
o 14. 00 hod. Zúčastnili sa ho zástupcovia obcí 
Cinobaňa, Máldzovo, Turičky, JRD Cinobaňa 
a  predstavitelia vedenia závodov v obci, ktorí 
prispeli aj sponzorskými darmi (JRD Cinobaňa 
dala ošípané, JRD Turičky ovce, MNV 
Cinobaňa a závody finančný dar). Na 
vystavanom a vyzdobenom pódiu pripravili 
kultúrny program, ktorý trval dve hodiny, po 
programe slávnostne prestrihol pásku Ladislav 
Barkáč, vedúci odboru školstva a kultúry pri 
ONV v Lučenci, a tým oficiálne otvoril nové 
priestory školy. Občania obce, ako aj pozvaní 
hostia, si mohli nové priestory prehliadnuť a po 
skončení oficiálnych častí sa konala slávnostná 
hostina. Celý otvárací ceremoniál sa niesol pod 
heslom: Škola je dielňou ľudskosti.  
 

S Ť A H O V A N I E   
 

V nasledujúcich dňoch sa začalo veľké 
sťahovanie, pri ktorom pomáhali žiaci aj 
učitelia. Bolo treba preniesť zo „starej“ školy 
v Katarínskej Hute učebné pomôcky a nábytok. 
Ľahké predmety prenášali v rukách a taškách, 
ťažšie na traktore. Bola to značne namáhavá 
práca, pretože na tú ročnú dobu panovali veľké 
horúčavy. Sťahovanie trvalo celý posledný 
týždeň mesiaca septembra 1967.   

do budovy.  Chýbal aj športový areál. 
O vybudovanie telovýchovných objektov 
(ihrisko a bazén) sa zaslúžil učiteľ telesnej 
výchovy pán Július Galád. Sám zhotovil 
projekty a robil aj množstvo odborných prác, za 
čo mu patrí obdiv a vďaka. Prípravné práce 
prebehli ešte na jeseň 1967 a boli dokončené 
v jarných mesiacoch nasledujúceho roku. Ale 
už v zime roku 1967 sa mohli zásluhou pána 
Galáda deti z obce korčuľovať na ľadovej 
ploche upraveného ihriska.   
 
 

ŠKOLSKÉ BUDOVY 
 

1. októbra 1968 bola daná do prevádzky aj 
školská jedáleň a koncom mája r.1969 sa 
otvorili priestory novej telocvične. V školskom 
roku 1983 – 84 bol odovzdaný do používania 
montovaný drevený barak, ktorý slúži a vyučuje 
sa v ňom dodnes. Brány budovy jaslí 
a materskej školy sa prvýkrát otvorili 15. 
februára 1989.  
 
 

PEDAGOGICKÍ  PRACOVNÍCI  
 

Prvým riaditeľom v novovybudovanej budove 
školy bol Ján Kokavec, ktorý sa najviac zaslúžil 
o jej vybudovanie. Žiadal si to aj demografický 
rast obyvateľstva a fakt, že priestory školy 
v Katarínskej Hute neboli postačujúce. Tento 
stav bolo treba riešiť. Istý čas sa ešte 1. – 5. 
ročník učil v Kat. Hute pod vedením riaditeľky  
 

Jozef Gubáni, Mária Kováčiková, Oľga Dováľová, 
Jolana Ďurišková, Štefánia Čomajová, Ladislav 
Fajčík, Anna Fajčíková, Anna Korimová, Viera 
Cmarová, Viera Deáková, Daniela Korimová, 
Ružena Kačániová, Mária Mazúchová, Katarína 
Lenhartová, Jana Lörenčíková, Elena 
Haruštiaková, Ján Korim, Elza Dodoková, 
Stanislav Martinčák, Vladimír Géč.  
Technický personál:  
O čistotu tried a priestorov školy sa dlhé roky 
starali najmä Elena Imreová, Elena Salajová, Eva 
Salajová. V kotolni kúril Ján Strcuľa.  
 

RIADITELIA 
 

1967 – 1970 Ján Kokavec 
1970 – 1987 Ondrej Kanát 
1987 – 1988 Ladislav Fajčík 
1991 – 1996 Ján Čomaj 
1996 – 2000 Zdenka Weissová 
2000 – 2005 Ján Hraško 
2005  Ladislav Fajčík 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIV ITY  ŠKOLY 
 

(v minulosti, ale aj dnes) 
Divadelné predstavenia, krúžky, kultúrne 
predstavenia v škole a obci, spevácky zbor, 
folklórny súbor, športové podujatia, súťaže, 
školský časopis, rozhlasové štúdio atď.  
 

NOVODOBÁ HISTÓRIA 
 

1.apríla 2002 prešla škola na právnu 
subjektivitu a pripojením materskej školy 
vznikol spoločný subjekt Základná škola s 
materskou školou v Cinobani. Zástupkyňami  
riaditeľa sa stali: PaedDr. Ľubica Machavová  
pre ZŠ a Gabriela Šipeková pre MŠ. 
Žiaci majú k dispozícii dve moderné učebne: 
učebňu výpočtovej techniky s počítačmi 
a pripojením na internet a jazykovú učebňu 
s moderným zariadením.  
 

Zdroj: školská kronika 
Materiál spracovali: 

 Mgr. Vladimíra Albertová a Silvia Očovanová 
 

40. výročie otvorenia budovy Základnej 
školy v Cinobani  

História cinobanskej školy je písaná od 1. septembra 1967, od tohto dátumu existuje totiž v 
Cinobani plnoorganizovaná základná škola. 
Keď sa začalo uvažovať o umiestnení školy, jej miesto malo byť v strede medzi Cinobaňou 
a Katarínskou Hutou. Občania Katarínskej Huty a Maše sa dlho nevedeli dohodnúť, 
rozlúštenie prišlo koncom februára 1961, keď vtedajšie MNV v Cinobani dostalo oznámenie 
z KNV v Banskej Bystrici, že 15. marca príde do obce komisia, ktorá vyhliadne stavenisko 
pre stavbu novej školy. Prvým navrhovaným miestom bol pozemok nad futbalovým 
ihriskom, ďalšie v Katarínskej Hute na Kopaniciach, ale ani jedno komisiou neprešlo. Tá si 
vyhliadla stavenisko pre školu na Pustatine. A tak tu škola stojí dodnes. 

PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ 
Vyučovanie sa v novej budove 
začalo 2. októbra 1967, do 
tohto času sa žiaci učili 
v Katarínskej Hute. Priestory 
školy žiarili novotou, ale areál 
okolo školy nebol upravený. 
Chýbali chodníky a upravené 
plochy. Keďže nastalo jesenné 
sychravé obdobie, všetko 
blato nosili žiaci na topánkach  

Otvárací ceremoniál novej budovy ZŠ sa konal 24.9.1967 

Stavba bazéna v areáli školy  

Kataríny Benčíkovej.   
 

Učiteľský zbor sa počas 
rokov rozširoval. Na škole 
pracovali a výchove 
a vzdelávaniu žiakov 
zasvätili svoj život učitelia: 
Anna Danková, Ján Salaj, 
Tibor Matúz, Mária 
Teplanová, Elena Lepišová, 
Michal Garaj, Július Galád, 
Ján Kokavec, Mária 
Lašáková, Ján Čomaj, 
Darina Hrnčiarová, Mária 
Morháčová, Eva Hergeľová,                
 

40. výročie otvorenia 
ZŠ v Cinobani 

Slávnostná akadémia  
2200..  ookkttóóbbrraa  22000077  

KKuullttúúrrnnyy  ddoomm  vv  CCiinnoobbaannii    
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„Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“Týmto žije naša škola“ 
1. jún patrí deťom. Naša škola už tradične 
pripravuje pre svojich žiakov zábavné 
predpoludnia. Pár rôčkov naspäť sme si 
volili Miss a Mistera školy, tohto roku sme 
sa rozhodli trochu to pozmeniť  a zvoliť si 
najžiaka a najučiteľa školy. 
S prípravou sme začali už v predstihu 
a každá trieda si zvolila svojho najžiaka, 
ktorý ju bude reprezentovať na Deň detí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boli to títo žiaci: 
1.roč. -  Andrej  GONOS                         
2.roč. - Lucia  LACUŠKOVÁ 
3.roč. -  Peter  VAŠ                                 
4.A  -  Simona  ALBERTOVÁ 

4.B - Aneta  SUJOVÁ                              
5. roč. -  Marek  JABLONSKÝ  
6.roč. - Mária  PALÍKOVÁ 
7.roč. -  Ondrej  BABEČKA 
8.roč. - Viktória  PAGÁČOVÁ 
9.roč. - Zuzana  FURMANOVÁ 
Špec. tr.-  Štefan  BERKY 
O titul bojovali všetci veľmi statočne v 3 
disciplínach – v odvahe, vo vedomostiach 
a v šikovnosti. Počas súťažných disciplín 
ich potleskom povzbudzovala celá škola 
a program mal vynikajúcu atmosféru vďaka 
skvelým výkonom moderátoriek z 9. 
ročníka  Simonky Korimovej, Aničky 
Gabľasovej a Denisky Spodniakovej. 
Zvíťaziť však mohol len jeden! Za 1. stupeň 
ním bol ANDREJ GONOS a za 2. stupeň 
VIKTÓRIA PAGÁČOVÁ  
Chceli by sme sa poďakovať sponzorom, 
vďaka ktorým sa mohla táto akcia 
uskutočniť: Rade rodičov, obci Cinobaňa, 
p. Paučovi, p. Klinčokovej a p. Hadbavnej. 
 

N A J U Č I T E Ľ  
 

Žiaci tajne hlasovali aj o svojom 
najlepšom učiteľovi.  
Rozhodli sa takto: 
1. miesto  Mgr. Vladimíra  
ALBERTOVÁ   113 hlasov 
2. miesto  Mgr. Vladimír  
DUBRAVEC   44 hlasov 
3. miesto  PaedDr. Erika  
ZOKOVÁ   41 hlasov 
 4. miesto  Mgr. Andrea  ROGOŽNÍKOVÁ      27 hlasov 
5. miesto  Mgr. Alena TÓČIKOVÁ      25 hlasov 
Všetkým naj... srdečne blahoželáme a dúfame, že aj o rok 
svoj sviatok oslávime dobrou náladou a smiechom. 

V srdci Európy som sa narodil, 
v tej malej zemi plnej hôr, 

tak ako vták si hniezdo urobil, 
tak som tu ja našiel svoj dvor. 

 

V krajine kopcov a rovín mnohých, 
zelených lesov a lúk. 

Tu stále stretávam priateľov nových 
a len tu cítim čistý vzduch. 

 

Každý tvor niekde patrí. 
Ja do štátu, kde sú Tatry. 

Mnoho krajín obklopuje more, 
no mne  je len v našich horách dobre. 

 

Tu vidím lietať jastraba 
alebo srnky prebehnúť, 

V košiari bača bryndzu dorába 
a kravám nedá zahynúť. 

 

Autorom tejto básne je  FILIP  BRAČOK, žiak 6. ročníka, 
ktorý patril medzi víťazov celoslovenskej súťaže,  ktorú  
vyhlásilo   Múzeum  SNP   v  Banskej Bystrici  pod  
názvom    „ Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná 
zem...“ 

Mgr. Vladimíra  Albertová 
 

Dňa 5.6.2007 sa deti z Materskej školy v Cinobani zúčastnili VI. ročníka športovej 
olympiády v Kalinove. Sily si zmeralo 13 materských škôl okresu Poltár. Deti prejavili 
v jednotlivých disciplínach svoju šikovnosť a športové zápolenie. Naši malí škôlkári 
dosiahli významné úspechy a vzorne reprezentovali nielen materskú školu ale i obec 
Cinobaňa.  
Adrianka Melicherová - 2. miesto v skoku do diaľky a 2. miesto v behu na 40 metrov 
Radko Hlaváč - 1. miesto v behu na 40 metrov a 3. miesto v hode kriketovou loptičkou 
Maxim Katona - 1. miesto v behu na 30 metrov a 1.miesto v skoku vo vreci 
Laurika Sabolíková - 2.miesto v prekážkovom behu 
Adka Melicherová, Radko Hlaváč, Laurika Sabolíková, Andrejko Mičian, Erik Berky, 
Mirko Šulek získali 2.miesto v štafete. Pretekov sa zúčastnil aj Peťko Boroš. Ako 
materská škola sme obsadili krásne 3.miesto. 
V našej materkej škole máme okrem športových talentov i talenty, ktoré nás 
reprezentujú v speve, recitácii či výtvarných súťažiach. Dňa 13.6.2007 sa v ZUŠ 
v Poltári konala súťaž „Talentík múz 2007.“ Materskú školu reprezentovali deti   a 
prezentovali svoj talent.  Karolínka Albertová - strieborné pásmo v recitačnej súťaži 

Úspechy našich škôlkarov 

Maxim Katona -  strieborné pásmo 
v speváckej súťaži 
Adrianka Melicherová – bronzové pásmo 
v speváckej a výtvarnej súťaži. 
Našou snahou bude i v budúcnosti naďalej 
rozvíjať ich talent a ešte raz im k ich 
úspechom srdečne blahoželáme. 

Kolektív učiteliek MŠ 

EURÓPA  A  MY  
 

8. máj je nielen Dňom víťazstva nad fašizmom, ale i Dňom Európy. Tohtoročný 8. máj bol 
výnimočný tým, že sme si pripomenuli 50. výročie vytvorenia EHS, predchodcu Európskej 
únie.  
Na toto výročie sa začali pripravovať žiaci ZŠ už od septembra 2006, kedy bola 
vyhlásená súťaž My a Európa. Najprv žiaci za pomoci svojich učiteľov hľadali informácie 
o jednotlivých štátoch EÚ a výsledky hľadania prezentovali na nástenke vo vestibule 
školy, kde si ich ostatní mohli prezrieť. Úsilie žiakov vyvrcholilo 24. mája 2007 zábavno – 
súťažným popoludním. Vestibulom školy sa niesli tóny Beethovenovej Ódy na radosť – 
hymny EÚ.  Žiaci 9. ročníka Denisa Spodniaková a Jaroslav Ďuriška nakreslili mapu 
Európy a každá trieda vymaľovala štáty, ktoré prezentovala na nástenke. Vzniklo malé 
umelecké dielko, pri ktorom žiaci dokázali, aká potrebná je spolupráca, aby vzniklo 
zmysluplné dielo.  Vo vedomostných súťažiach žiaci ukázali, že poznajú nielen 
zakladajúce štáty EÚ, novopristúpené štáty, ale i ďalšie krajiny, ktoré pristúpili spolu so 
Slovenskom 1. mája 2004. Každý z 27 súťažiacich zastupoval jednu krajinu. Najlepšie 
vedomosti preukázala Simonka Albertová zo 4. A za I. stupeň a Frederika Žiačková z 8. 
ročníka za II. stupeň.  V športových súťažiach zasa preukázali žiaci svoju šikovnosť, no 
víťazmi sme boli všetci, učitelia i žiaci, pretože sme mohli byť hrdí na svoje vedomosti.  

Mgr. Andrea Rogožníková 

ŠPORTOVÉ  ÚS PECHY  
 

25. mája 2007 sa v Petrovci konala súťaž krúžkov 
mladých priateľov poľovníctva okresov Poltár 
a Lučenec. V silnej konkurencii 14 družstiev bez 
rozdielu kategórií sa naše trojčlenné družstvo v zložení 
M. Brťková, M. Pisárová, L. Precnerová pod vedením 
PaedDr. J. Rojíka umiestnilo na 4. mieste. V súťaži 
jednotlivcov (42 žiakov) sa ani medzi chlapcami 
nestratila Lucia Precnerová, keď po výbornom výkone 
obsadila pekné 4. miesto.  
 

8. júna 2007 sa naši mladí požiarnici zúčastnili 
v Poltári súťaže „Plameň 2007“ okresu Poltár 
a Lučenec. Družstvo v zložení A. Adamove, Roman 
Berky, P.Červenák, J. Ďuriška, M. Kubaník, F. Lihocký, 
M. Pisár, L. Segeč, I. Suriak, T. Tóčik obsadilo 
konečné 6. miesto len so stratou 1 sekundy za 4. 
družstvom.  V súťaži jednotlivcov výborne zabojoval 
Igor Suriak, obsadil 3.miesto.  
 

12. júna 2007 nás v okresnom kole „Súťaže mladých 
záchranárov CO“ v Poltári reprezentovalo družstvo 
v zložení M. Pisárová, L. Precnerová, M. Pisár a L. 
Segeč. Na náročnej 1,5 km trati v členitom horskom 
teréne plnili na jednotlivých stanovištiach tieto 
disciplíny: vedomostný test, topografia, streľba zo 
vzduchovky, použitie ochrannej masky 
a improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, 
rozoznávanie varovných signálov CO, zdravotnícka 
príprava – prvá pomoc, požiarna ochrana.  
Družstvo príkladne bojovalo a obsadilo vynikajúce 2. 
miesto.  

Mgr. Vladimír Dubravec    
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Spoločenská rubrika 

 

Narodili sa 
 

Dominika 

Klinčoková 

Daniela Staníková 
 

 

Spadla z neba hviezdička 
do maminho vozíčka, 

noštek ako gombička 
a očká sťa nebíčka 

 

Jubilanti 
 
 
 

V mesiacoch júl a august 
 sa dožívajú životných jubileí 

 

 Ladislav BARTOŠ 
 Miroslav BABIC 
 Marta SLAVKOVSKÁ 
 Božena BAJČÍKOVÁ 
 Jolana BAJČÍKOVÁ 
 Anton TAREK Ing. 
 Mária ŠIMKOVÁ 
 Anna PALUCHOVÁ 
 Jozef GÍGEL 

 

 

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

ZPOZ pri OcÚ Cinobaňa 
    

 

Opustili nás 
 

Júlia Gígeľová 
Matilda Marková  

Ján Zaťko 
 

Česť Vašej pamiatke ! 

I n z e r c i a  
 

Hornohradské  
športové  dni  

Volejbal – viacúčelové ihrisko v 
Turičkách 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Na novovybudovanom viacúčelovom 
ihrisku v Turičkách sa v sobotu 14. júla 
2007 rozohrali zápasy volejbalového 
turnaja, ktorý organizoval Mikroregión 
Hornohrad v rámci Hornohradských 
športových dní.  Bola to pre tento 
športový areál prvá „zaťažkávacia 
skúška“ . Počasie podujatiu prialo, a tak 
mohli diváci nerušene pozorovať priebeh 
turnaja a povzbudzovať to svoje družstvo. 
V úvode stretnutia všetkých privítala 
starostka obce Ing. Mária Švikruhová a 
vyzvala prítomných, aby si minútou ticha 
uctili pamiatku Anny Kiapešovej, ktorá sa 
veľkou mierou pričinila k vybudovaniu 
tohto športového areálu.  Po krátkej 
spomienke sa  mohli súboje pod bielou 
sieťou začať. Starostka obce všetkým 
športovcom popriala veľa úspechov.   
 

P O N U K A  S L U Ž I E B  
 

Sprostredkovanie kúpy, predaja bytov, 
domov, pozemkov, poradenstvo, servis 
hypotekárnych úverov, podielových 
fondov, stavebného sporenia, poistenia 
a dôchodkového sporenia.  
Novootvorená kancelária v Ipeľských 
tehelniach 3. poschodie. Termín 
návštevy vopred dohodnúť na čísle 
telefónu:  0915 804 536 

0911 804 536  
Finančný poradca Miroslav Vantruba 

Žiaci základnej školy výborne reprezentovali našu 
obec. Pod hlavičkou Cinobanského športového klubu 
sa v I. triede „SEVER“ umiestnili na konečnom 2. 
mieste. ObFZ Lučenec vyhodnotil aj súťaž strelcov, 
v ktorej Pavol Gereg nastrieľal 33 gólov, čo mu 
vynieslo 3. miesto. Blahoželáme. 

 

Mgr. Vladimír Dubravec   

Poslednú bodku za zimnou halovou sezónou dal 
v športovej hale v Detve 5. ročník mixturnaja vo 
volejbale. Turnaja sa zúčastnilo 12 zmiešaných 
družstiev zo Zvolena, Hriňovej, Detvy, Žiaru nad 
Hronom, B. Bystrice, Lučenca a Cinobane. To, že tento 
turnaj si získal medzi volejbalistami z nášho regiónu 
dobré meno, hovorí aj fakt, že organizátori museli 
minimálne rovnaký počet tímov odmietnuť. Počas 
turnaja sa viedlo 66 zápasov, nakoľko systém turnaja 
bol „každý s každým“. Raritou je, že sa hralo na čas, čo 
nie je vo volejbale zvykom. Turnaj sa vyznačoval nielen 
vysokou úrovňou, ale aj tým, že sa tu stretlo veľké 
množstvo (cca 100) bývalých a súčasných volejbalistov. 
Tím Cinobane si počínal opäť výborne. Naši hráči na 
turnaji odohrali 11 zápasov.     Do poslednej chvíle tvrdo 
bojovali o prvé miesto, no nakoniec sme sa museli 
uspokojiť so striebrom. 
Zostava Cinobane: Pavel Belov – vedúci, Valentíny, 
Milner, Tarabus, Krajnoš, Kudliková, Kureková.  

 

Pavol Belov 

Na turnaji štartovali a svoju obec 
reprezentovali hráči z Málinca, Hradišťa, 
Mládzova, Cinobane A a B, Turičiek.  Na 
priebeh turnaja dohliadali rozhodcovia – 
Pavol Belov, Dušan Abelovský a p. 
Marcinek. Presný zápis, komentár, 
organizačné pokyny a vyhodnotenie 
výsledkov turnaja mal „pod palcom“ Mgr. 
Vladimír Dubravec.   
 

Výsledky turnaja: 
I. miesto Turičky 
II. miesto Málinec 
III. miesto Cinobaňa A 
IV. miesto Mládzovo 
V. miesto  Hradište 
VI. miesto Cinobaňa B   
 

Po slávnostnom vyhodnotení a odmenení 
víťazov sa turnaj ukončil. Bez zranení 
a vážnych problémov sa celá akcia 
doviedla do konca k spokojnosti 
organizátorov a dúfame,  že aj  divákov  a 
účastníkov turnaja.  
Za sponzorskú pomoc Obec Cinobaňa 
ďakuje: 
VKC Starý mlyn n.o. a jej riaditeľovi 
Pavlovi Urbančokovi za výdajníky 
s osviežujúcou  šťavicou, Slovglass, a.s. 
divízia Katarínska Huta a jej riaditeľovi 
Pavlovi Imreovi za sklárske výrobky 
a Poľovníckemu spolku Strieborná za 
divinu do guláša.  
Za pomoc a podporu ďakujeme: Ing. 
Jurajovi Andrášikovi, Štefanovi Filusovi, 
Jozefovi Činčurovi, Jozefovi Melicherovi, 
Karolovi Bittnerovi, Ivanovi Zokovi, Ingride 
Dubravcovej, Antónii Tazberíkovej, 
Gabrielovi Švikruhovi, Jánovi Benčovi.     

 

Silvia Očovanová 
 

FFFAAARRRBBBYYY   NNNAAAŠŠŠEEEJJJ   OOOBBBCCCEEE   NNNAAA   SSSTTTUUUPPPNNNIII    VVVÍÍÍŤŤŤAAAZZZOOOVVV   

Ing. Igor Čepko  starosta Málinca,  
Ing. Mária Švikruhová a Mgr. Vladimír 
Dubravec 


