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 Sovietska červená armáda priniesla v druhej svetovej vojne 
nesmierne obete a rozhodujúcim podielom pomohla zbaviť svet hrôzy 
fašizmu a zachrániť hitlerovcami ohrozenú civilizáciu. Preto si 
v týchto májových dňoch po 66 krát s hlbokou úctou a vďačnosťou 
pripomíname dni svojho oslobodenia, hrdinstvo a obetavosť ľudí, 
ktorí za ňu položili svoje mladé životy.  

Na území Československa padlo 140 000 
červenoarmejcov, z toho na Dukle 21 000. Oslobodzovanie 
Československa sa začalo 20. septembra 1944 a skončilo 11. mája 
1945. Na Dukle padlo 1 844 československých vojakov, ranených 
bolo 4 068. Nacistickú okupáciu zaplatilo životom 360 000 Čechov 
a Slovákov. Červená armáda bojovala proti fašistom na našom území 
234 dní.  

Týmto dňom (20. 9. 1944) sa začala etapa bezprostredného 
oslobodzovania Československa, ktoré bolo dokončené v májových 
dňoch roku 1945 slávnou pražskou operáciou Červenej armády.  
 Karpatsko-duklianska operácia Červenej armády a čs. 
vojenských útvarov majú zvláštne miesto v histórii druhej svetovej 
vojny. Jej organizácia, príprava a prevedenie neboli plánované, lebo 
Slovensko malo byť oslobodené obchvatom cez Maďarskú nížinu 
a Moravskou bránou. Karpaty a ich opevnenia organizované 
fašistickými vojskami v ich obrannom systéme znamenali maximálne 
nasadenie síl a prostriedkov. Velenie Červenej armády bolo nútené 
reorganizovať jednotky, ktoré boli značne vyčerpané 
z predchádzajúcich bojov.  
 Napriek tomu 8. septembra 1944 po 125 minútovej 
delostreleckej príprave bol začatý útok dvomi zbormi 38. armády, 
medzi ktorými bojovali aj československé vojenské jednotky.  
 Karpatsko-duklianska operácia mala niektoré zvláštnosti, 
ktoré ju výrazne odlišovali od ostatných bojových akcií. Zmyslom 
a hlavným cieľom operácie bolo poskytnúť bez meškania pomoc 
Slovenskému národnému povstaniu, aby nebolo nemeckými 
okupantmi v zárodku utopené v krvi. Spoločný boj sovietskych 
a československých jednotiek na Dukle mal za následok to, že 
Slovenské národné povstanie nebolo zlikvidované v krátkom čase 
ako predpokladalo fašistické velenie, ale naopak výrazne limitovalo 
bojovú a operačnú činnosť fašistických vojsk nielen na Slovensku, ale 
aj v Maďarsku.  
 Karpatsko-duklianska operácia nezabránila potlačenie 
Slovenského národného povstania. Avšak za výdatnej pomoci 
Červenej armády mohli povstalecké jednotky v poriadku ustúpiť do 
hôr a za podpory skúsených sovietskych partizánov zahájiť 
organizovanú partizánsku vojnu na Slovensku. Môže byť žiarivejší 
príklad ozajstného priateľstva? Len preto, aby nevykrvácal slovenský 
národ, položili svoje životy desaťtisíce vojakov Červenej armády.  

Dukla bude preto večným symbolom priateľstva medzi 
slovanskými národmi.      

Jozef Varga 
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Foto: archív obce   

Športový  
    DEŇ  
a súťaž vo  
varení guľáša 
 

Víťazi ocenení zlatou vareškou  

DEŇ DEŇ DEŇ DEŇ     
matiek matiek matiek matiek     
Jedno z najkrajších podujatí roka 

Slávnosť 

HEHEHEHE    
LILILILI    
GÓGÓGÓGÓ    

NIEKNIEKNIEKNIEK    
Viac na str. 3 Daniel Ivanič 

z Točnice  
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Pozvánky  
na pripravované 

podujatia  

v Cinobani 
 

25. júna 2011 (sobota) – 10. 
ročník Spieva celá dolina  
Začiatok o 17.00 hod., KD 
Cinobaňa, vstupné: dospelí 1,50€, 
deti 0,50€ 
 

Na konci augusta – všetky ženy 
a dievčatá opäť pozývame na 
stretnutia v rámci projektu Recepty 
starých mám II. podporeného 
z Nadácie Orange v programe 
Zelená pre seniorov Bližšie 
informácie, termíny, miesta konania 
a plánované aktivity budú 
zverejnené v budúcom čísle našich 
novín.   
 

Mikroregión Hornohrad vás 
pozýva: 
 

– Prezentačný deň Mikroregiónu 
Hornohrad a súťaž o najlepšiu 
klobásu sa uskutoční v obci České 
Brezovo, termín konania podujatia 
1. októbra 2011. Bolo dohodnuté, 
že každá obec bude mat' k dispozícii 
jeden stôl a jeden panel na svoju 
prezentáciu. Súťaže o najlepšiu 
klobásu sa zúčastnia len obce 
Mikroregiónu Hornohrad, prípadne 
zahraniční družobní partneri. 
– Hornohradské športové dni sa 
uskutočnia v dňoch 16.07.2011 – 
17.07.2011. 
Nohejbal - Hradište - 16.07.2011 
Volejbal - Málinec - 16.07.2011 
Minifutbal - dospelí - Cinobaňa 
17.07.2011 
Minifutbal - žiaci - Uhorské 
17.07.2011 
Turistický výstup na Jaseninu - 
Krná 20.08.2011 
– Hornohradský cyklomaratón 
2011 sa uskutoční dňa 23.07.2011 
v obci Málinec 
 

Podrobnejšie informácie na 
vývesných tabuliach v obci, 
cestou miestneho rozhlasu, na 
facebooku alebo v kancelárii 
kultúrneho domu.  

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! 

Začiatkom roku 2009 Ministerstvo 
výstavby SR vypísalo výzvu v rámci 
Regionálneho operačného programu (ROP), 
prioritná os – Regenerácia sídiel, o podávanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).  
Po spracovaní projektovej dokumentácie našou 
obcou a  vypracovaní projektovej žiadosti sme 
dňa 22.7.2009  podali žiadosť na Ministerstvo 
výstavby a reg. rozvoja SR. Stavebnými úpravami 
a úpravami zelene bude po úspešnom ukončení 
projektu zrevitalizovaná centrálna zóna obce. 

Aktivity projektu budú zahŕňať 
rekonštrukciu dvoch vetiev miestnych komunikácií  
a chodníkov (644 b.m) od domu p. Barkáčovej 
Gabriely po dom p. Borovičkovej Márie a od 
domu p. Borovičku Branislava, súčasne obidve 
strany až po most pri dome p. Kupca Vladimíra. 
Odvedenie zrážkovej vody z miestnej 
komunikácie a chodníkov zaústením šácht do 
jestvujúcej miestnej dažďovej kanalizácie, úpravu 
verejného prietranstva okolo kultúrneho domu, 
spevnenie plochy námestia (1965 m2), sadové 
úpravy na námestí (214 m2), osadenie prvkov 
drobnej architektúry a 8 kusov verejného 
osvetlenia. Rekonštrukcia vozoviek bude spojená 
s rekonštrukciou chodníkov a bezbarierových 
vstupov do dvorov. Nosným prvkom je 
zrevitalizovanie centra obce. 
Maximálna výška celkových investičných 
výdavkov na realizáciu projektu predstavuje 
952.694,31 EUR. Celkové oprávnené výdavky na 
realizáciu projektu sú 924.848,31 EUR. 
Ministerstvo nám poskytne NFP do výšky 95% 
z celkových oprávnených nákladov, čo je 
878.605,89 EUR. 
Obec musí zabezpečiť vlastné zdroje vo výške 
5%, na čo si zoberie krátkodobý preklenovací 
úver z banky. Celkovú administráciu okolo  

projektu skomplikovalo okrem zmeny DPH aj 
zlučovanie ministerstiev a presun kompetencií. 
Z dôvodu zvýšenia DPH o 1% bude obec tento 
náklad znášať z vlastných zdrojov. Termín 
ukončenia je rok 2011. 

Verejnú súťaž na dodávateľa 
stavebných prác vyhrala firma Váhostav a.s. 
Žilina, ktorej obec dňa 14.1.2011 odovzdala 
stavenisko, realizátorom projektu je firma 
EKOSTAVBA s.r.o. Lučenec. 

V mesiaci apríl som sa spolu 
s poslancami obecného zastupiteľstva dozvedel 
určité skutočnosti, na základe ktorých som sa 
rozhodoval, či od projektu odstúpiť, či pokračovať 
v začatom diele. Po zvážení pre a proti sme sa 
spoločne s poslancami rozhodli pokračovať bez 
zmien. Najviac ma mrzí, že v rámci tohto projektu 
sa mala riešiť aj kanalizácia  vo vetve od domu p. 
Borovičku po dom p. Kupca. Takto to bolo 
poslancom minulého volebného obdobia 
garantované. Skutočnosť je však teraz iná. Bolo 
mi povedané, aby si obec na to zobrala úver. 
A nie malý!  
Za zmienku stojí aj fakt, že až ako starosta som 
sa dozvedel, že v rámci projektu Revitalizácia 
centrálnej zóny obce mohla byť prevedená 
rekonštrukcia chodníkov aj v inej časti našej obce 
(napr. IBV, kde kanalizácia je). Táto investícia by 
bola opodstatnenejšia. Projektant naprojektoval 
cestu a chodník smerom na cintorín. Aj tadiaľ sa 
pohybuje veľa občanov, ale tu opäť chýba 
kanalizácia. Treba chápať jednu veľmi podstatnú 
skutočnosť. Po realizácii projektu sa nesmie so 
stavbou hýbať ani inak zasahovať päť rokov! Ale 
tieto informácie mala občanom podať ešte v roku 
2010 bývalá starostka Ing. Mária Švikruhová.  

 
Jozef Melicher, starosta obce Cinobaňa  

 

Vy sa pýtate, obecný úrad odpovedá 

Rekonštrukcia stredu obce  

Prečo je v uznesení uverejnená odmena pre starostu v percentách a nie v eurách? Dostanú 
odmenu za zasadnutie komisie aj členovia, ktorí nie sú prítomní?  
 

Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení následných zmien platný do 31. mája 2011 neukladal zverejňovať plat a odmenu starostu v presnej 
výške stanovenej v eurách. 
Od 1. júna 2011 je v platnosti novela uvedeného zákona č  154/2011, ktorá v § 4 odst. 9 stanovuje, že plat 
starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.To znamená, že po 1. 6.2011 bude plat starostu uverejnený 
v eurách. 
 

Odmena členov komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve je stanovená v zmysle Zásad odmeňovania 
poslancov, členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva a volených orgánov obce 
Cinobaňa, ktoré bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom v Cinobani   25.10.2010 uznesením č. 9/2010  a 
nadobudlo účinnosť dňa 25.10.2010. 
Odmeňovanie predsedov a  členov komisií 
1.Členom komisií patrí za ich činnosť finančná odmena. Výška odmeny pre jednotlivých členov stálej komisie 
zriadenej OZ je za každé zasadnutie  0,75 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za  predchádzajúci kalendárny rok. Pre 
predsedu stálej komisie zriadenej OZ je za každé zasadnutie  1,00 % z priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za  
predchádzajúci kalendárny rok. Pre rok 2011 je odmena stanovená vo výške  5,77 € za jedno zasadnutie pre 
člena komisie a pre predsedu komisie 7,69 € za jedno zasadnutie. 
2. Odmena sa vypláca 1x štvrťročne. 
3. Ak sa člen nezapája do činnosti komisie, odmena mu neprináleží.  
Ak by člen komisie, ktorý je zamestnancom obecného úradu vykonával činnosť komisie počas svojej 
pracovnej doby, odmena mu za túto dobu nepatrí. 

 

Záznam z kult. podujatia Stretnutie 
heligónkarov v Cinobani IV. ročník 
na DVD a CD s fotografiami 
všetkých účinkujúcich si môžete 
objednať v kancelárii KD Cinobaňa. 
  



 

 
    
  
 
  
 
  
   
  
  
 
    
   
  
 
 
  
               

 

Nasledu júce  
č ís lo  

Cinobanského 
občasníka 
vy jde na 
pre lome 

mesiacov jú l  
a  august  2011 .   

 

In formácia  pre  
dopisovate ľov:   

 

Uzávierka č ís la 
VI I /4  je  do   
18.júla 

2011  
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DEŇ NARCISOV 
Pripadol tento rok na 15. apríla. Ani naša obec 
nebola výnimkou a občania sa zapojili do 
celoslovenskej zbierky. Dobrovoľné príspevky 
vyberali a Lige proti rakovine odovzdali členky 
miestnych organizácii ZO Slov. zväzu zdrav. 
postihnutých Cinobaňa, MS Slov. červeného kríža 
Cinobaňa – Kat. Huta a žiaci ZŠ s MŠ Cinobaňa 
so svojimi pedagógmi. Všetkým, ktorí sa zapojili 
ďakujeme.   
 

STAVANIE MÁJA  
Stalo sa tradíciou, že v predvečer 

prvého mája sa na námestí obce stavia vysoký máj 
ako symbol slnka, života a jari. Tento rok ho chlapi 
postavili už dva dni v predstihu. Dvihnúť vysoký 
máj nebolo ľahké, pomáhali všetci, aj pán starosta. 
Nakoniec sa dielo podarilo. Pod vysokým májom 
sa v kultúrnom programe predstavili: Zuzka, Petra 
a Vladko Furmanovci, Simona Albertová, Karin 
Pupalová a deti z FS Cinobanček pri MŠ pod 
vedením Gabriely Šípekovej.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ŠPORTOVÝ DEŇ 
V sobotu 7. mája  2011 bolo v Cinobani 

rušno. Obec Cinobaňa v spolupráci s OZ 
Cinobančan a Základnou organizáciou KSS 
Cinobaňa spolu zorganizovali Športový deň pri 
príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom.  

Športovými aktivitami naplnený deň sa 
začal pietnou spomienkou a kladením kytice pri 
pamätníku padlých hrdinov v areáli Základnej školy 
v Cinobani, kde starosta obce Jozef Melicher 
pripomenul význam pamätných májových dní 
a podčiarkol potrebu vzdelávania detí a mladých 
ľudí, aby poznali a nezabúdali na medzníky  
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Deň víťazstva nad fašizmom si 7. mája 
pripomenuli aj členovia ZO Slov. zväzu 
protifašistických bojovníkov Cinobaňa pietnou 
spomienkou pri pamätníku padlých hrdinov 
v Cinobani.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STRETNUTIE 

HELIGÓNKAROV 
 

Už po štvrtýkrát sa v Kultúrnom dome 
Cinobaňa zaplnila sála do posledného miesta na 
podujatí Stretnutie heligónkarov v Cinobani, 
ktoré sa uskutočnilo v sobotu 14. mája. Viac ako 
300 divákov počas trojhodinového programu 
odmenilo potleskom 30 účinkujúcich.  
„Heligónku by som nevymenil za nič!“ vyznal sa 
z lásky k tomuto hudobnému nástroju Janko 
Podhora z Cinobane. „Je to moja rodina, súčasť 
môjho života, útecha v ťažkých chvíľach.“  
 V úvode pozdravil všetkých prítomných 
starosta obce Jozef Melicher, privítal hostí 
a účinkujúcich. Po ňom sa už sprievodného slova 
zhostil Martin Kopor, moderátor Rádia Regina. 
Tento večer jeho talent, humorné a veršované 
slovo, nenapodobiteľný hlas a kúzlo osobnosti 
patrili „Cinobančanom“.  

Postupne sa počas troch hodín striedali 
na vyzdobenom pódiu heligónkari z Cinobane, 
blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia – Poltára, 
Divína, Podrečian, Lučenca, Vidinej, Kalinova, 
Kokavy, ba až od Brezna či Detvy. Veková hranica 
nerozhodovala. Najmladší bol Vladko Furman 
z Cinobane, najstarším, už s ôsmimi krížikmi na 
chrbte, Juraj Lacko z Ružinej. „Je tu vynikajúca 
atmosféra, som rád, že som sa zúčastnil a dúfam, 
že mi zdravie dovolí prísť aj o rok“ , vyznal sa 
Milan Klapiš z Kokavy nad Rimavicou, ktorý 
nevynechal ani jeden ročník v Cinobani. Medzi 
účinkujúcimi nechýbal ani tohtoročný víťaz 
prehliadky na Budinej Daniel Ivanič z Točnice. Má 
tu svojich fanúšikov, veď je spolovice Cinobančan.  
 Minúty ubiehali rýchlo, diváci tlieskali, 
spievali a poniektorí si aj zakrepčili. Zvuk 
heligóniek sa rozliehal obcou aj po skončení 
programu do neskorých nočných hodín.  
Obec Cinobaňa a starosta obce ďakuje za pomoc 
všetkým sponzorom, pracovníkom obecného 
úradu, členom OZ Cinobančan a Miestneho 
spolku SČK, poslancom obecného zastupiteľstva, 
dobrovoľníkom, divákom a návštevníkom za 
podporu a vynikajúcu atmosféru. Dovidenia o rok 
na okrúhlom           5. ročníku v Cinobani!  
Obec Cinobaňa podujatie organizovala 
s finančnou podporou BB SK.    

Pripravila Silvia Očovanová 

histórie našej krajiny a pestovali vo svojich 
srdciach národnú hrdosť, zodpovednosť a úctu 
k svojim predkom. Zároveň symbolicky otvoril 
športový deň. 

Ten odštartoval na ihrisku v areáli 
základnej školy súťažami a hrami pre deti. 
Účastníci si zmerali svoje sily v prekážkovom 
behu, streľbe zo vzduchovky, presnosť v hode na 
cieľ či kope na bránu, silu v preťahovaní lanom. 
Výsledková listina: 
Streľba zo vzduchovky: 1. miesto Patrik Cakó 
Kop na bránu: 1.miesto, ml. chlapci – Maťko 
Gondek, st. chlapci - Radko Puška 
Hod kriketkou: 1.miesto Vierka Oláhová, ml. 
chlapci Adam Jančo 
Hod granátom: 1.miesto Jakub Čonka  
Beh cez prekážky: 1. miesto dievčatá Dominika 
Gondeková, chlapci Frederik Berky 
Beh vo dvojiciach: 1.miesto dievčatá Zuzana 
Fialková a Veronika Lauková, chlapci Fedor Berky 
a Jakub Čonka 
Preťahovanie lanom: Demjan, Aust, Čonka 
a Dolniak 
Víťazi si z rúk starostu obce prevzali diplomy 
a sladké odmeny.  

Na viacúčelovom ihrisku na sídlisku 
v Cinobani sa od 10.00 hod. rozohral turnaj vo 
volejbale. Štartovali na ňom štyri družstvá – 
z Cinobane družstvo Motta a Gejza tím, družstvo 
zo ZŠ Cinobaňa a Katarínsku Hutu reprezentovali 
„Hutníci“. Na regulérnosť hry dohliadal tréner 
a rozhodca v jednej osobe Pavol Belov. Po 
vyrovnaných súbojoch prvenstvo vybojovalo 
družstvo Motta Cinobaňa (Tomáš Kiš, Juraj Mišík, 
Vojtech Šereš ml., Jana Levčíková, Jana 
Precnerová, Ľubo Čomaj a Ján Deák).  
Všetci účastníci športových aktivít si spoločne 
pochutnali na výbornom guľáši, ktorý navarili 
účastníci súťaže vo varení guľáša.  
Počasie akcii prialo, májové slniečko opálilo líca 
a dodalo potrebnú  pozitívnu energiu. Podujatie 
svojou účasťou poctil aj primátor mesta Poltár 
Pavol Gavalec a starostka obce Točnica  Mária 
Salajová. Bodkou za športovým dňom bolo 
zapálenie tradičnej vatry, ktorá sa večer po 20.00 
hodine rozhorela na Viničkách v Cinobani.   
Obec Cinobaňa ďakuje za spoluprácu pri 
organizovaní športového dňa riaditeľstvu ZŠ s MŠ 
Cinobaňa, členom ZO KSS Cinobaňa, OZ 
Cinobančan a všetkým dobrovoľníkom, 
športovcom a občanom. 
 

Volejbalový turnaj 

    Lucka Spodniaková  
Janko Podhora      a Kristínka  Skypalová  
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Má 14 rokov. ŽŽŽŽŽŽŽŽiiiiiiii jjjjjjjj úúúúúúúú         mmmmmmmm eeeeeeee dddddddd zzzzzzzz iiiiiiii         nnnnnnnn aaaaaaaa mmmmmmmm iiiiiiii ........ ........ ........  
Reprezentuje školu, obec na početných súťažiach, olympiádach. Jej meno je napísané na 
mnohých diplomoch. Ten, zatiaľ najcennejší, si priniesla nedávno z Bratislavy.  Je všestranná. 
Má rada slovenský jazyk, históriu, rada moderuje a recituje. Neobsedí. Okrem vynikajúcich 
študijných výsledkov sa denne venuje mnohým aktivitám. Pracuje v Zelenej škole, predsedá 
školskému parlamentu, hrá divadlo, spieva v speváckej skupine Furmanky od heligónky, hrá 
na klavíri. Neurazí sa, keď jej niekto daruje na narodeniny kaktus. Práve naopak, pestuje ich 
a vo voľných chvíľach skladá puzzle. Simone Albertovej sa to však zdá stále málo. 

        

Navštevuješ posledný deviaty ročník. Stojíš 
na prahu prvého veľkého rozhodnutia, ktoré 
ovplyvní tvoj budúci život. Kam budú 
smerovať tvoje kroky zo základnej školy? 
 

„Idem študovať na Prvé slovenské literárne 
gymnázium do Revúcej. Majú tam zaujímavé 
predmety ako literárna tvorba, rétorika, teším sa 
aj na latinčinu, ale hádam najviac na rozšírený 
dejepis. História ma veľmi zaujíma, fascinujú ma 
hlavne stredoveké vojny, križiacke výpravy. 
Touto cestou chcem pokračovať aj ďalej a 
študovať dejepis a históriu.“ 
Simona sa v živote nestratí. Aj keď je veľmi 
naviazaná na svoju rodinu má ambície a sny, 
ktoré chce dosiahnuť. Sama seba charakterizuje 
ako sebeckú. Na druhej strane však miluje 
svojich rodičov a sú jej veľkým vzorom. Po mame 
zdedila dravosť a intelekt, po otcovi 
temperament. Rodičia jej však vštepili aj lásku 
k ľuďom, prírode, rodnej obci a krajine.  
 

„Trocha sa bojím internátu, ako to budem 
zvládať. Ale idem za svojim cieľom. A ten je 
dostať sa na vysokú školu do Prahy alebo možno 
až na Oxford. Samozrejme všetko závisí 

OZ CINOBANČAN 
 

VYČISTIME SI CINOBAŇU 
 

Až päť plne naložených vlečiek odpadu zmizlo vďaka 
akcii Vyčistime si Cinobaňu, ktorú naše občianske 
združenie spolu s dobrovoľníkmi, obcou a ZŠ s MŠ 
Cinobaňa zorganizovalo v sobotu 9. apríla, z okolia 
našej obce. Všetci dobrovoľníci, ktorí sa v sobotu ráno 
stretli pred obecným úradom, sa rozdelili do štyroch 
skupín, pričom každá si zobrala „na mušku“ inú oblasť 
obce. Žiaci ZŠ Cinobaňa sa spoločne s učiteľmi 
vybrali vyzbierať odpadky popri Cinobanskom potoku 
– popod Hrb a ďalej na Pustatinu, starosta obce Jozef 
Melicher spoločne s ďalšími dobrovoľníkmi zbierali 
odpadky na nelegálnej skládke odpadu Hanová, 
pracovníci obecného úradu zas skrášľovali okolie 
cesty na Lovinku a členovia a sympatizanti OZ 
Cinobančan vyzbierali odpadky popri ceste cez Mašu 
do Katarínskej Huty a popri železničnej trati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
viacerí občania obce a urobili poriadok vo svojom 
najbližšom okolí, pričom pred svoje brány a domy 
vykladali rôzne odpady. Spoločne sme takto vyzbierali 
veľa odpadkov, hoci i napriek našej veľkej snahe sme 
nemohli vyzbierať všetko. V celej obci ostali ďalšie 
nelegálne skládky odpadu, ktoré zakladajú 
nezodpovední ľudia. Veríme, že v budúcnosti sa opäť 
stretneme pri ďalšej podobnej akcii a postupne 
zbavíme Cinobaňu odpadov.  
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí sa 
zapojili do akcie "Vyčistime si Cinobaňu!" Taktiež 
chceme poďakovať pracovníkom obce Cinobaňa, ktorí 
nám dobrovoľne, v rámci svojho voľného času, 
pomohli odpadky nielen zbierať, ale zabezpečili 
i odvoz odpadkov ku kotolni. Tiež ďakujeme riaditeľovi 
a zamestnancom ZŠ s MŠ Cinobaňa, ktorí okrem 
zbierania odpadkov stihli navariť aj výborný guľáš, na 
ktorom sme si na záver všetci pochutili. No 
a v neposlednom rade chceme tiež poďakovať 
starostovi obce Jozefovi Melicherovi, že nám vyšiel 
v ústrety a zapožičal na túto akciu obecný traktor, 
a tiež výraznou mierou inicioval dobrovoľníkov, ktorí 
nám prišli pomôcť.    
 

KÁKA S ČOMAJOM SÚ 

V KALČETE NEPORAZITEĽNÍ 
 

 Pekná slnečná aprílová sobota pokračovala po 
"Veľkom jarnom upratovaní" v bare u Foga súťažou v 
stolnom futbale. Na druhý ročník sa celkovo prihlásilo 
5 dvojčlenných tímov.  Súťaženie bolo sprevádzané 
dobrou náladou a klasickým športovým 
"podpichovaním" súperov.  Za domácich obhajovali 
titul United (Milan a Ľubo). Ďalšie tímy: Slovan 
Tomášovce (Peťo a Marek), Blažekovci (Jožko a 
Roxi), Rakija Team (Števo a Michal) a Malina/Hruška 
team (Ado a Michal).                    Pokračovanie na str.5 

Za 
všetkými 
skupinami 
popri ceste 
postupne 
pribúdali 
plné vrecia 
odpadkov. 
Pripojili sa 
však aj 

 
 

„Ale áno,“ zasmeje sa, „mne sa to ani nezdá tak 
veľa. Chodím na klavír, rada čítam, hlavne 
fantastické knihy alebo potom tie historické. 
Zaujíma ma všetko, čo sa spája s históriou. 
Pochodili sme spolu s rodičmi mnoho hradov 
a zámkov na Slovensku. V poslednej dobe sú 
mojou vášňou puzzle. Nech je ich aspoň tisíc, 
milujem tie s krajinkami. Potom pestujem 
kaktusy. Už ich mám 12, každý iný. Dávam im aj 
mená a rozprávam sa s nimi. No a v poslednej 
 

odo mňa. Ale verím, že ak človek veľmi chce, 
a samozrejme sa o to  pričiní, môže svoje sny 
naplniť.“  
 

Poznáme ťa ako dobrú recitátorku 
a moderátorku školských akcií. Máš veľký 
talent, silný a melodický hlas. Reprezentuješ 
školu na mnohých súťažiach v prednese. Čo 
najradšej recituješ a aký je tvoj doteraz 
najväčší úspech? 
 

„Mám veľmi rada prózu. Rada ju recitujem, 
pretože sa v nej dá improvizovať, text dotvoriť, 
viac pracovať s intonáciou. Naposledy som sa 
zúčastnila Olympiády slovenského jazyka 
a literatúry. Z okresného kola som postúpila na 
krajské do Banskej Bystrice, kde som vo svojej 
kategórii vyhrala. A tak som sa dostala do 
Bratislavy na celoslovenské kolo. Bolo tam osem 
konkurentov z krajských kôl z celého Slovenska. 
Bolo to dosť náročné. Olympiáda trvala dva dni. 
Dostali sme tému „Moje prešľapy“ a museli sme 
ju do druhého dňa spracovať, napísať príhovor  
 

dobe so starkou pečieme a varíme. Tie staré 
babičkovské recepty. Vianočky, buchty, upiekla 
som už dokonca aj chlieb.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezprostredných ľudí, aj ja som taká. Rada sa 
smejem, urobím blázna aj zo seba, veď mám 
herecký talent! Rozčuľuje ma ľudská 
ľahostajnosť k sebe a k druhým. Zbožňujem 
svoju rodinu, som patriot. Avšak idem za svojim 
cieľom, v tom som sebecká. Kvôli svojej povahe 
sa niekedy cítim ako autsajder. Nie vždy si 
s rovesníkmi rozumiem, nechápem ich a oni 
mňa. Kamarátky mám, ale priateľka mi chýba. Tú 
mi nahradzuje moja mama. Je mojim vzorom 
a chcela by som byť ako ona.“ 
 

To je príbeh mladého dievčaťa, ktoré svoj život 
žije naplno. Páčia sa jej dlhé šaty a náramky, 
z ročných období zbožňuje leto, je zaťažená na 
kabelky a svoj život si nevie predstaviť bez 
rannej šálky kakaa. Svoj talent a nadanie  len 
začína rozvíjať naplno. A my jej v tom držíme 
palce. 

Rozprávala sa Silvia Očovanová    
 

cinobanskej 
školy. A tá je 
na svoju 
žiačku 
patrične hrdá.  
 

Škola a jej 
aktivity ti 
zaberajú 
množstvo 
času. A čo 
ten voľný? 
A je vôbec 
nejaký? 
 

 

a ten potom pred 
porotou predniesť. 
Vedela som, kde 
sú moje silné 
stránky, ale aj 
slabiny. Môj päť- 
minútový prejav 
zožal najväčší 
potlesk. Ladila 
som ho viac 
humorne. Verila 
som si, ale 
nečakala som 
také umiestnenie.“ 

 

Ako mladé a ambiciózne 
dievča má do budúcnosti 
veľa plánov a snov. 
Chcela by sa naučiť 
jazdiť na koni, fascinuje 
ju historický šerm. Veľmi 
sa jej páči v Prahe, 
priam na ňu dýcha 
históriou, sníva o štúdiu 
na jednej z tamojších 
univerzít.  
Čo si na sebe alebo 
druhých ceníš a čo ťa 
naopak vytáča? 
„Mám rada veselých a 
 

Simonka na celoslovenskom kole napokon 
obsadila druhé miesto. Je to veľký úspech 
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NÁPADY,  

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY  

Nehralo sa len tak "pre nič za nič". Hlavná výhra bol 
fanúšikovský set s čiapkami a rukavicami v slovenských 
farbách v znamení blížiacich sa majstrovstiev sveta 
v hokeji. 
„V základnej skupine si zmeral sily každý s každým, súperi 
postupne odhaľovali svoje kvality. Základná časť mala za 
úlohu vyradiť jeden pár a pospájať semifinalistov, hralo sa 
na 2 klasické zápasy,“ vysvetlil Michal Šlichta. Po odohraní 
10 zápasov postúpil tím Malina/Hruška s 12-timi bodmi, 
tiež United s 9 bodmi, Rakija Team so 6 bodmi a Slovan 
Tomášovce s 3 bodmi. V semifinále si poradili so svojimi 
súpermi Malina/Hruška a United a zaslúžene postúpili do 
finále. V boji o 3. miesto sa stretli tímy Slovan vs. Rakija. 
Po výsledku 7:5 a 6:4 si cenu za 3. miesto odnášali hostia 
z Tomášoviec. Vo finále sa proti sebe postavili odvekí rivali 
United a Malina/Hruška. V prvom sete jasne dominovali 
United a po jednoznačnom výsledku 8:2 dali jasne najavo, 
že si idú po výhru. V druhom sete súperi mobilizovali svoje 
sily a remizovali 5:5. Ďalší set vyhral tím Malina/Hruška po 
výsledku 4:6 a vyrovnali tak zápas na 1:1. Štvrtý set bol 
veľmi vyrovnaný a striedali sa dlhé výmeny, ktoré len 
zriedka končili gólom. Napokon väčšiu odhodlanosť vyhrať 
preukázali United a zaknihovali druhé turnajové víťazstvo 
po tesnom výsledku v 4. sete 6:4. Stupne víťazov 
napokon: 1. United, 2. Malina/Hruška team, 3. Slovan 
Tomášovce.  

 

GULÁŠOVÉ ZÁPOLENIE SA 

VYDARILO NA JEDNOTKU 
 

Recept na najlepší guláš v Cinobani a širokom okolí 
vlastnia Michal Riečica, Albína Riečicová a Silvia Káková. 
Dokázali to v prvom ročníku súťaže vo varení kotlíkového 
guláša, ktorý v sobotu 7. mája  v Cinobani zorganizovalo 
Občianske združenie Cinobančan v spolupráci s obcou 
Cinobaňa. Riečicovci so Silviou, ktorí na súťaži tvorili 
Nevestin tím, po troch hodinách svedomitého krájania, 
miešania, varenia, ale aj ochutnávania, porotu veľmi 
príjemne prekvapili svojím výsledkom. Spomedzi siedmych 
trojčlenných družstiev, ktoré sa do súťaže zapojili, si tak 
vybojovali absolútne prvenstvo.       "Všetkým tímom sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poroty. Ďalšími členmi poroty boli  Zuzana Hadbavná, 
Elena Levčíková, Beata Kuklová a Miroslav Urda. Všetci 
hodnotili vzorky gulášov, ktoré súťažiaci navarili. 
Organizátori súťaže odoberané vzorky označili číslom, aby 
porota nevedela určiť, kto jednotlivé vzorky varil a musela 
sa spoľahnúť len na svoje chuťové poháriky.  
Druhý najlepší guláš navarili Poľovníci v zložení 
B.Borovička, M.Frančok a J.Belko, tretie miesto obsadil 
tím Zelená škola, kde guľáš varili B.Gondeková, Ľ. 
Machavová a R.Garajová a na štvrtom mieste skončil 
Poltár tím, kde varili P.Olšiak, J. Čeman a P.Törek . Medzi 
ďalšie družstvá, ktoré sa zapojili do zápolenia o najlepší 
guľáš, patrili tiež Hutnícki kuchári (D.Hronček, I.Segeč 
a I.Poliačik), Družstvo Červeného kríža (A.Chamulová, 
A.Špaková, E.Piková) a FC Kosa Točnica  
(J.Ivaničová, K.Hoďová, A.Hoďa). Prvé tri  
 

organizovať športové, kultúrne a spoločenské 
akcie. Za túto iniciatívu si zaslúžia pochvalu 
a podporu ostatných. O ich akciách vás 
informujeme v iných rubrikách nášho 
Občasníka. Verím, že sa k nim pridajú aj 
ostatní mladí ľudia z dediny a ich činnosť 
zobudí spiacu obec. 
Nového starostu obce čaká vo volebnom 
období kopec práce. A k najväčším 
a najťažším investičným akciám patrí 
odkanalizovanie obce a revitalizácia centra 
obce. K týmto dvom akciám chcem vyzvať 
občanov obce k širšej diskusii, nakoľko 
výsledok riešení budeme užívať a pociťovať 
dlho.  
Niekedy v priebehu apríla bol na nástenke 
pred Obecným úradom vyvesený projektový 
návrh na úpravu centrálnej časti obce. Veľa 
ľudí o tom nevie dodnes. Ale tí, čo to videli, 
takmer všetci sa k tomu návrhu vyjadrujú 
záporne. Celý stred obce bude „vydláždený“ 
zámkovou dlažbou rôznych farebných 
odtieňov, majú tu byť lavičky a otvorené 
prístrešky. Trávnaté plochy sú 
naprojektované pod otvorenými prístreškami 
(!), nepočíta sa s parkoviskom pre autá. A to 
je na námestí obecný úrad, pošta, krčma. 
Projekt vypracovala projekčná kancelária 
z Kalinova v roku 2009. Nie je mi známe, či 
prebehlo aj nejaké výberové konanie, aké boli 
iné návrhy a prečo bol vybraný „betónový 
variant“. A podozrivé je už to, prečo to bolo 
zverejnené až súčasným starostom, keď sa 
už vlastne nedá nič meniť, iba zrealizovať. 
Prečo to nebolo predošlou starostkou dané 
na verejnú diskusiu a prečo nebolo 
ponúknutých na výber viac návrhov. Prečo by 
si občania sami nemohli vybrať najvhodnejšie 
riešenie? Veď to ide z našich peňazí a to 
námestie bude vytvárať tvár obce celé  

desaťročia!  
Rád by som si v Občasníku prečítal 
vyjadrenie predošlej starostky k výberu tohto 
projektu. Verím, že k tomu bude mať čo 
vysvetliť občanom aj súčasný starosta. Ja 
som sa pýtal a viem, ale vedieť by mali 
všetci, pretože: 16. mája sa začalo s výrubom 
stromov v parčíku na námestí a reakcie ľudí 
boli značne pohoršené. Cesty späť už niet. 
Projekt dva roky ležal v nejakom šuplíku na 
obecnom úrade. Žiaľ. A termín na dokončenie 
revitalizácie centra obce je september 2011.  

S touto investičnou akciou bola 
previazaná aj druhá akcia – odkanalizovanie 
obce. Časť kanalizácie, vedúca práve 
stredom obce, mala byť hotová pred 
zahájením revitalizácie. Z pochopiteľných 
dôvodov. Návrhy občanov na zmenu projektu 
ohľadom trasy kanalizácie boli údajne 
projektantom odmietnuté ako technicky 
nemožné. Vraj kvôli nedostatočnému spádu 
kanalizácie. A to sme dedina na kopci. 
Kanalizácie sa robia aj v dedinách na rovine 
– a ide to. Ak to projektant nevie, nech vráti 
peniaze a nájdime si iného. Neviem, prečo by 
vetva od cintorína pravou stranou nemohla 
viesť záhradami. Jednoznačne lacnejšie 
riešenie bez ďalších možných rizík. 
V projektovanej trase sú umiestnené 
inžinierske siete (plyn, vodovod, 
telekomunikácie, povrchová kanalizácia). 
Neverím, že osadenie novej kanalizácie 
pomedzi existujúce inžinierske siete bude 
jednoduché, lacné a bez ich porušenia. 
Viem, tento článok vyjadruje moje subjektívne 
názory, ale bol by som rád, keby sa k tejto 
problematike vyjadrili cestou Občasníka aj iní. 
Ukážte sa, že aj vám záleží na tom, ako bude 
táto dedina vyzerať o x-rokov. 
 

Július Jarábek 

 

Nie vždy to bude 
všetkým po vôli, ale 
musíme byť trpezliví 
a prispieť aj svojim 
dielom k zlepšeniu 
kvality a spôsobu 
života. Jasným vzorom 
nám môže byť činnosť 
novovzniknutého 
združenia 
„Cinobančan“, ktoré 
založili mladí ľudia. 
Sami, dobrovoľne a bez 
toho, aby ich do toho 
niekto nútil. Začali 

Už je to tu! Po dlhých rokoch útlmu 
začína dedina ožívať. Zmena je život. A v našej 
dedine sa dlhé roky spalo. Ale so zmenami sú 
spojené aj mnohé nepríjemnosti a ústupky. 

VVVV    Ý Z V AÝ Z V AÝ Z V AÝ Z V A    
V Lovinke je zase vytvorená čierna skládka odpadu! Mám 
informácie, podľa ktorých viem pôvod odpadu aj ŠPZ vozidla, 
ktoré tam odpad vyviezlo. Dotyčnej osobe (ktorá mimochodom 
vytvára v obci viac problémov ako osohu) odkazujem, že 
akonáhle si zaobstarám dostatok dôkazových 
materiálov, osobne podám trestné oznámenie. Takýmto 
správaním si nezaslúži, aby sa pohybovala medzi poriadnymi 
ľuďmi. 
 

Július Jarábek 

 

podarilo navariť 
vynikajúci guľáš o 
čom svedčí aj to, že 
sa po ňom veľmi 
rýchlo zľahla zem," 
povedal starosta 
Jozef Melicher, ktorý 
bol jedným z členov 

družstvá získali okrem vecných cien a 
množstva pochvál aj špeciálnu cenu, 
ktorou bola zlatá, strieborná a bronzová 
vareška. Všetci účastníci si domov okrem 
uznania odniesli aj diplom za výnimočné 
schopnosti pri varení kotlíkového gulášu. 
Celá akcia by sa nebola zaobišla bez 
podpory sponzorov, ktorým touto cestou 
ďakujeme. 

Emília Cerovská Družstvo „Červeného kríža“ 

Zelená škola 
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Kántri kapela  
Hutnícke záhrady 

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  
 

Ú S P E C H Y   N A Š I C HÚ S P E C H Y   N A Š I C HÚ S P E C H Y   N A Š I C HÚ S P E C H Y   N A Š I C H         

ŽIAKOV  VŽIAKOV  VŽIAKOV  VŽIAKOV  V    SÚŤAŽIACHSÚŤAŽIACHSÚŤAŽIACHSÚŤAŽIACH    
  

HISTORICKÝ ÚSPECH ŠKOLY 
 

Žiačka 9. ročníka Simonka ALBERTOVÁ získala pre 
našu školu  d r u h é  m i e s t o na celoštátnom kole 
Olympiády slovenského jazyka. Je to historický úspech, 
lebo takéto umiestnenie v olympiádach sme ešte 
nedosiahli. 
Súťaž sa konala v Bratislave, bola dvojdňová a veľmi 
náročná. Súťažiaci museli zvládnuť gramatický test, 
prácu s textom a rétoriku. Hlavne v poslednej disciplíne 
Simona zaujala aj porotu a ukázala, že to, že rada 
rozpráva, je niekedy aj užitočné. 
Škoda, že táto žiačka už našu školu opúšťa, lebo ju roky 
vzorne a úspešne reprezentovala. Želáme jej, aby bola 
spokojná aj na literárnom gymnáziu, ktoré od septembra 
začne navštevovať. Dúfame, že na cinobanskú školu 
nezabudne! 
 

Matematický klokan – súťaže sa zúčastnilo 72 žiakov, 
úspešní boli S. Lacušková, M. Karáseková, 8.B a M. 
Šulek, 4.roč. 
Pytagoriáda – okresné kolo Poltár – zo školského kola 
postúpili D. Hronec, 3.roč., K. Albertová, K. Hriň, S. 
Kúdeľová, M. Šulek, D. Tóthová, 4.roč., M. Hajtol, D. 
Demeová, M. Ujpál, 6.roč., V. Trojan, 7.A a S. 
Lacušková, 8.B. Najúspešnejším riešiteľom sa stal 
Miroslav Šulek, 4. roč., ktorý obsadil vo svojej kategórii 1. 
miesto 
Slávik Slovenska 2011 – školského kola sa zúčastnilo 
15 speváčikov, víťazi Peter Boroš, 3. roč. a Karin 
Púpalová, 7.A zvíťazili vo svojich kategóriách aj na 
okresnom kole a postúpili na krajské kolo do Banskej 
Bystrice 
Biologická olympiáda – obvodné kolo sa konalo 
v Kokave nad Rimavicou, reprezentovali nás 5 žiaci 
a najúspešnejší boli Ján Olšiak, 8.B – 3. miesto 
(geológia) a Veronika Kasarová, 8.B zvíťazila v odbore 
botanika a postupuje na krajské kolo 
Chemická olympiáda – Simona Albertová, 9.roč. 
obsadila na okresnom kole 2. miesto a postúpila na 
krajské kolo do Banskej Bystrice 
Plavecký výcvik – naša škola obnovila tradíciu 
plaveckých výcvikov. Tohto roku ho absolvovali žiaci II. 
stupňa a 4. roč. ( podľa záujmu) v plavárni vo Vidinej 

  

VĎAKA RÓMSKEMU VĎAKA RÓMSKEMU VĎAKA RÓMSKEMU VĎAKA RÓMSKEMU 

PROPROPROPROJEKTU VIDELI JEKTU VIDELI JEKTU VIDELI JEKTU VIDELI 

DETI HABAKUKYDETI HABAKUKYDETI HABAKUKYDETI HABAKUKY    
 

Rómsky mentorský projekt sa blíži 
k svojmu záveru. Jednou z posledných 
aktivít bola návšteva sveta slovenských 
rozprávok Pavla Dobšinského – 
Habakuky. Aj keď nám počasie veľmi 
neprialo, aj sme poriadne zmokli, zážitok 
však mali deti obrovský. Privítal ich kráľ, 
videli 3 hrané ľudové rozprávky, mohli 
nakupovať v Hodovni za habakuky, po 
cestičkách medzi rozprávkovými 
chalúpkami stretali hlúpu ženu či vlka, 
sedeli na tróne slniečkového kráľa, vošli 
do veľryby....  
Na spiatočnej ceste sa ešte zastavili 
v Banskej Bystrici, aby si pripomenuli 
históriu SNP. Veľké ďakujem patrí za 
túto akciu pani učiteľke  Michaele 
Tóthovej. 
 

Viac informácií  a fotografi í  na:  
www.zscinobana.edu.s k  

STOJ ÍME  TESNE  PRED  CSTOJ ÍME  TESNE  PRED  CSTOJ ÍME  TESNE  PRED  CSTOJ ÍME  TESNE  PRED  C I EĽOMI EĽOMI EĽOMI EĽOM     
Už len krôčik nám chýba k otvoreniu prístavby. Žiaci sa môžu tešiť na nové priestory 2 
šatní, 2 WC ( z toho jedno bezbariérové), bezbariérové vchody, ale najmä prechodovú 
chodbu medzi školou a telocvičňou, ktorá zvýši bezpečnosť a pohodlie detí. Škola výrazne 
zmenila svoj vzhľad a zase opeknela. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená aj literárna 
a výtvarná súťaž na tému Naša škola. 
 

    Cinobanská škola ako vždy, 
zatepľuje od päty. 
Kým stavbári stavajú, 
deti v škole študujú. 
 

No, najhoršie na tom je, 
že telesná odpadne. 
Aj fontána by sa opraviť mala, 
veru dlho nečinne stála. 
Poctivo učiť sa budeme, 
toto jediné vám sľubujeme.             Július Marko, 7.A 
 

Čo je tu to za budova? Taká pekná ako nová? 
Školička, naša školička, pri nej kvety, trávička. 
Stromky, kríčky, fontána, vítajú nás za rána. 
Pri škole je ihrisko, v zime to je klzisko. 
Každé ráno lipy vidím, tu sa stále niečo učím. 
Na chodbách dnes ticho je, v triedach čulá vrava 
znie. 
Učiteľky, učitelia, oni všetci nás tu školia. 
Naša škola enviro je, čo to značí, každý vie. 
Že prírodu chrániť treba, 
studničku i kúsok neba.        Samuel Thuranský, 3. roč. 
 

Pripravila Mgr. Vladimíra Albertová 

Dňa 5.5.2011 žiaci 8.A a 8.B triedy riešili úlohy z matematiky a z jazyka 
slovenského a literatúry. Žiaci riešili za 60 minút 40 úloh z jazyka slovenského 
a literatúry  a za ďalších 60 minút 30 úloh z matematiky. Vyhodnotenie 
KOMPARA 8 bude zverejnené kon com mája. Tohto  testovania – pod názvom 
KOMPARO 8 sa zúčastnilo spolu 20 žiakov. Rodičia týchto žiakov prispeli na 
testovanie sumou po 4,90 €. Žiaci sa týmto testovaním pripravujú na Testovanie 
9, ktoré ich neminie v budúcom školskom roku, ktoré je povinné pre všetkých 
žiakov 9.ročníka.  
 
   

K 

O 
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Výsledky budúcoročného 
testovania budú použité ku 
prijímacím pohovorom na stredné 
školy.  Odborný a organizačný 
dozor nad akciou mali Mgr. 
Albertová - jazyk slovenský 
a literatúra a PaedDr. Lenhartová 
– matematika. 
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Deň mat iek  
Mama, to najkrajšie slovo na svete. 

Mama obetavá, chápavá a milujúca. Druhú 
májovú nedeľu si každoročne pripomíname Deň 
matiek. Naši najmenší vzdali vďaku svojim 
mamičkám pekným kultúrnym programom. 
Detské srdiečka sú tie najvďačnejšie 
a najmilujúcejšie. Hoci nevlastnia hmotné statky, 
to, čo dávajú zo svojich úprimných srdiečok 
,bolo iste pre každú mamičku najkrajším 
darčekom k ich sviatku. 

Zuzana Hadbavná 
Pekný kultúrny program pripravili pre 

tie svoje mamky aj žiaci Základnej školy 
v Cinobani. Na obrázku veselé tanečnice zo 
štvrtého ročníka, ktoré zatancovali kankán. 
 
 

ZMENA VÝŠKY STRAVNÉHO 

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 
 

Poslanci OZ na svojom zasadnutí dňa 18. 
apríla 2011 schválili zvýšenie stravného 
v školskej jedálni od mája 2011. Jedáleň 
bola presunutá do štvrtého pásma 
z finančných pásiem ministerstva 
s nasledovnými sumami: 
Príspevok na nákup potravín na jedno 

dieťa MŠ: 
Desiata 0,30 €, Obed 0,66 €, Olovrant 0,23€ 
Obed pre dospelých stravníkov (zamestnan-
cov MŠ) 1,19 € 
Príspevok na nákup potravín na jedno  

dieťa ZŠ: 
Desiata 0,26 €, Obed ( 1. – 4. roč.) 1,03 €, 
Obed ( 5.- 9.roč.) 1,10 € 
Obed ( zamestnanci školy) 1,19 € 
Obed pre cudzích stravníkov 1,19 € 
Cudzí stravníci uhrádzajú aj režijné náklady 
vo výške minimálne 1,21€. Riaditeľ školy 
môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na 
základe reálnych nákladov na činnosť 
školskej jedálne. 

Vážení přátelé,  
dovolte, abychom 
Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci. Ceníme si pomoci, které 
se nám dostalo od všech organizátorů, při sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat 
také Všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění 
nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci. 
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc. Věříme, že se 
naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích letech. 
Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na 
občany v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni. 
V posledních letech nacházejí naše projekty a programy podporu také v grantech EU.  
Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb byla ohodnocena také udělením certifikace ISO 
9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích 
potřeb“ a „Poskytování sociálních služeb“. 
 

Za diakonii Broumov Zuzana Olexová 
 
 

K PROBLÉMU MRAVNEJ VÝCHOVY MLÁDEŽE 
 

Mimoškolská výchova a vzdelávanie tvoria významnú oblasť formovania všestranne 
rozvinutého mladého človeka v súlade s cieľmi pedagogického zboru cinobanskej základnej školy, 
a to predovšetkým rozvíjaním jeho tvorivých síl a schopností. Toto konštatovanie zákonite evokuje 
ďalšiu skutočnosť – kto je vinný za negatívnu mravnú úroveň, ktorá sa masívne prejavuje vo 
verbálnom styku u časti našej školskej mládeže? Ich slovník je  „obohatený“ často výrazmi o tých 
ľudských partiách, vďaka ktorým sme na svete. 
 Podľa názorov rodičov sú to v poradí: spoločenské prostredie (hlavne ulica), rodina 
a škola (ako miesto, kde sa mládež stretáva). Je pravda, že v porovnaní s rozumovou výchovou 
ovplyvňuje mravnú výchovu mnoho činiteľov: rodina, prostredie, rovesníci, internet, filmy, televízia, 
atď. Teda nielen sama škola nesie zodpovednosť za úspech či neúspech pri mravnej výchove 
mladého človeka. Je iste potešiteľným zjavom, že čím ďalej, tým viac rodičov si uvedomuje 
vlastnú zodpovednosť za výchovu. Styk s rodinou sa má uberať takým smerom, aby rodičia 
chápali veľkú spoluzodpovednosť za mravnú výchovu vlastných detí.  
 Na druhej strane ani škola nestojí bokom a vonkoncom už nie na poslednom mieste pri 
mravnom formovaní žiakov. Škola nielen vyučuje, ale aj vychováva. Nedáva žiakom iba 
vedomosti, ale súčasne im objasňuje aj zmysel života, vštepuje základy spolupatričnosti a princípy 
v podmienkach každodenného bežného života.    
 Bolo by chybou predstavovať deťom zidealizovaný svet a vystavovať ich sklamaniu 
a nedôvere, keď zistia rozpor medzi predstavami a skutočným životom. Nemožno poprieť, že 
najsilnejším dojmom môže pôsobiť na dospievajúceho človeka sila pedagogickej osobnosti. 
Spoločenské postavenie pedagóga prechádzalo a prechádza rôznymi fázami a ovplyvňuje 
intenzitu školskej výchovy, ale jeho osobnosť, ktorá je výsledkom sebazdokonaľovania 
a sebavýchovy, mu ostáva v každej situácii. Vo sporadicky zverejnených výskumných materiáloch, 
či už u rodičov, či u študentov, nevynímajúc ani vysokoškolákov, všade sa vyzdvihuje pôsobivá 
sila jeho osobnosti, pričom sa poukazuje na dôležitosť výberu a dobrej prípravy pedagógov.  
 Je vôbec možné vyučovať a pritom nevychovávať? Výchovnému pôsobeniu školy 
a školského prostredia by sa nevyhlo ani vtedy, keby sa do tried miesto živého človeka – učiteľa 
postavil učiaci automat. Škola, ktorá by sa zamerala iba na dodávanie určitého množstva 
vedomostí, by vôbec nesplnila svoju spoločenskú úlohu. Nemôže a nebolo by správne ani osožné, 
aby sa o to snažila. 
 Dieťa nie je súkromný majetok, ale spoločenský tvor. Ak má z neho vyrásť všestranne 
rozvinutá osobnosť, nemožno pripustiť, aby vo svojom voľnom čase – teda v čase, v ktorom sa 
majú formovať jeho rysy a vlastnosti ako osobnosti – bolo odkázané iba na vplyv jednej 
spoločenskej zložky – rodiny. 
Z doteraz napísaného je vidieť, že postoje rodičov v otázke mravnej výchovy detí sú správne 
a prezrádzajú zodpovedný postoj. Aj ich kritické výhrady k školskej výchove sú motivované úsilím 
docieliť súlad v pôsobení dvoch najvýznamnejších činiteľov – školy a rodiny. Aj keď odpovede 
a postoje rodičov vyznievajú vcelku optimisticky, nemožno si nevšimnúť, že menšia časť rodičov 
akoby zámerne vychováva deti v rozpore s úsilím školy.  
 V tomto článku píšem o verejných veciach so zámerom „prinútiť“ čitateľa (hlavne 
rodičov), aby k týmto „veciam“ zaujali konštruktívne stanoviská. 

Jozef Varga   

NAP Í SAL I  S TE  NÁM  

ZŠ s MŠ Cinobaňa organizuje v rámci projektu R e c y k l o h r y  zber starého elektronického 
odpadu – mobily, staré mixéry, žehličky a iné  elektronické výrobky a spotrebiče, okrem 
monitorov. Zo spotrebičov musia byť odstránené baterky a musia byť kompletné (nesmú 
chýbať  jednotlivé časti). Ak takéto nepotrebné veci skladujete, prineste ich do školy. Urobíte 
dobrú vec pre seba, prírodu, a aj pre nás. Za odpad dostane škola body, ktoré v určitom 
množstve môžeme vymeniť za niečo užitočné – lopty, fotoaparát, kameru – podľa počtu 
nazbieraných bodov. Veci je možné priniesť do školy kedykoľvek v pracovný deň – od 7.00 do 
18.00 hod. Odovzdať ich môžete p. školníkovi, p. zástupkyni, upratovačkám, prípadne 
ktorémukoľvek zamestnancovi školy. 
Vopred vám ďakujeme za pomoc nám aj našej prírode!                      Kolektív ZŠ s MŠ Cinobaňa 
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V mesiacoch máj a jún sa dožívajú životných jubileí 
 

 Marta PUFFLEROVÁ (Cinobaňa) 
 Pavel IMRE  (Cinobaňa) 
 Darina BELOVOVÁ (Cinobaňa) 
 Emília INDROVÁ         (Kat. Huta) 
 Miroslav ŠLICHTA Ing. (Cinobaňa) 
 Anna HAZUCHOVÁ (Turičky) 
 Anna HERGEĽOVÁ  (Maša) 
 Oľga HOFFMANOVÁ  (Kat. Huta) 
 Anna KREUTZOVÁ  (Kat. Huta) 

 

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

Komisie pre občianske záležitosti pri OcÚ Cinobaňa. 
    

NNaa rr oo dd ii ll ii   ss aa   
 

Vanesa Kováčová, lenka 
Bamburová, Jana Frajdtová 

a Denis Deme  
 

Opustili nás   Július Puffler 
 

Česť Vašej pamiatke ! 
 

Spoločenská 

rubrika 

V mesiaci apríl a máj uzavreli manželstvo 
 
 

  S i l v i a  Phamová a M i l an  Káka,  Katar ína  Demjanovová a Ján  Kor im,   
Renáta  Čudovská  a  M icha l  Van t ruba,  Már i a  Be rkyová a  T ibor  Kováč  

Novomanželom gratulujeme 
 

Cinobančanka Petra Trepáčová sa narodila 8. augusta 1987. Od detstva 
bolo jej ambíciou študovať. Po absolvovaní lučenského gymnázia B. S. Timravy 
sa stala poslucháčkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
V tomto období završuje svoje päťročné štúdium štátnymi skúškami, po zložení 
ktorých by mala získať titul magister práva. S Peťou som sa porozprávala o tom, 
aké bolo jej štúdium, ale i o tom, čo ju ako absolventku práva ďalej čaká. 
 

Vždy si chcela byť právničkou? 
Nie. Nebol to môj sen odmalička. Vždy ma 
lákali humanitné odbory. Prihlášky na vysokú 
školu som si dala na právo a ekonómiu. Ale 
až pred samotnými prijímačkami na právo 
som si uvedomila, že to je to, čo skutočne 
chcem. Kedysi som uvažovala ešte aj nad 
archeológiou, ale to by bolo ešte menej 
perspektívne ako právo. 
 

Myslíš, že právo je málo perspektívne? 
Keď nemáš za sebou známych, rodičov, ktorí 
ti pomôžu nájsť si robotu po škole, tak áno. 
Poznám mnoho prípadov, keď koncipient 
skončil prax, má spravené advokátske skúšky, 
a aj tak je bez práce… lebo nemá klientov 
a bez klientov sa nedá pohnúť ďalej. 
 

Študuješ na univerzite, ktorá je 
považovaná za jednu z najlepších na 
Slovenku. Bolo pre teba prioritou študovať 
právo práve na UK alebo si uvažovala aj 
o nejakej inej vysokej škole? 
Toto bola moja priorita. Ale musím povedať, 
že spočiatku som bola trošku sklamaná. 
Myslela som si, že to bude na vyššej úrovni, 
čo sa týka organizácie školy, prístupu 
učiteľov a zamestnancov školy ku študentom. 
Učitelia napríklad často meškajú na hodiny 
alebo stáva sa, že vôbec ani neprídu. Ale čo 
sa týka obtiažnosti štátnic, podmienok 
doktorandského štúdia, je to tu prísnejšie ako 
inde. V tomto si UK stále zachováva prestíž.  
 

Tento rok by si mala zavŕšiť svoje 
magisterské štúdium. Čo ďalej? 
Chcela by som byť advokátkou a na to 
potrebujem absolvovať trojročnú prax a zložiť 
advokátske skúšky. Čiže, teraz si zrejme 
budem hľadať prácu v nejakej advokátskej 
kancelárii, aby som získala tú prax. A tiež by 
som chcela byť doktorkou, teda spraviť si 
titul JUDr. 
 

UK ročne vyprodukuje zhruba 300 
právnikov. Nie je to veľa? 
Je to veľa. A to je len počet denných 
absolventov jednej vysokej školy. Celkovo 
nás je na Slovensku niekoľkonásobne viac. 
 

Väčšina z vás má asi rovnaké ambície ako 
ty – získať koncipientske miesto 

 
v advokátskej kancelárii. Je týchto miest 
dostatok na to, aby pokryli váš dopyt? No, 
nie je. Preto aj kancelárie zvyšujú svoje 
kritériá, chcú si vybrať toho najschopnejšieho 
Je dobré, keď koncipient ovláda aspoň dva 
cudzie jazyky, keď dokáže logicky myslieť, je 
samostatný a šikovný. Tiež sa zaujímajú o to, 
či záujemca už má nejaké skúsenosti z praxe. 
Rolu tu hrajú aj jeho povahové vlastnosti. Od 
právnika sa vyžaduje, aby bol všestranný,          

 

O štáte nemusíme hovoriť… čo bolo iné 
v rámci univerzitného štúdia? 
Jednoducho vyššia úroveň. Prístup 
profesorov, študenti sa na prednáškach 
zapájajú. Naši slovenskí profesori nedokážu 
študentov motivovať k tomu, aby prezentovali 
vlastné názory. Dokonca sa stáva, že u nás 
profesor sám rozpráva i vtedy, keď má dať 
priestor študentom, čiže na seminároch. 
Nemeckí študenti musia vedieť teóriu, 
 

Aby zo všetkého vedel niečo. 
 

Si niečím atraktívnejšia než tvoji 
spolužiaci, než konkurencia? 
Bola som už na pár pohovoroch, takže preto 
viem, čo kancelárie vyžadujú. Snažím sa ísť 
podľa ich kritérií. Ovládam dva jazyky – 
nemčinu a angličtinu. Počas štúdia som 
takmer dva roky pracovala v advokátskej 
kancelárii, takže už mám nejaké tie pracovné 
skúsenosti. Čítavam noviny, ale myslím, že 
by som ešte viac mala zamerať na to, čo sa 
deje v parlamente, ako sa menia zákony. 
Potom, keď budem v praxi, toto budem 
musieť sledovať denne. A veľkým plusom pre 
mňa je to, že som bola na študijnom pobyte 
v Nemecku. Takýchto, ktorí sme študovali aj 
v zahraničí, je z tých tristo možno päťdesiat. 
Myslím, že týmto som „in“, týmto by som 
mohla zaujať.  
 

Aké to bolo študovať v Nemecku?  
Strávila som jeden semester v Halle na 
Martin-Luther-Universität. Bola to pre mňa 
veľká skúsenosť i zážitok. Na začiatku som 
rozumela len veľmi málo, a na konci som už 
skúšky skladala v nemčine. Spoznala som 
trocha nemecký právny systém – je o dosť 
zložitejší ako náš, čo súvisí najmä s tým, že 
Nemecko je spolková republika. Musím 
povedať, že bolo to tam na inej úrovni – 
nielen štát, ale aj univerzita. 
 

zite Komenského to takto zatiaľ nefunguje. 
 

Prichádza do úvahy, že sa po štátniciach 
vrátiš do rodného kraja, že si prácu budeš 
hľadať trebárs v Lučenci? 
Zatiaľ určite nie. Čo sa práce týka, nevidím 
v tom perspektívu. V Bratislave mám oveľa 
viac možností, ako sa uplatniť. Takže chcela 
by som začať tam. Ďalšia vec je i to, že som 
si tam zvykla, vybudovala som si nové 
vzťahy, našla si priateľov. No ako som 
spomínala, mojím cieľom je stať sa 
advokátkou, a potom by som si rada otvorila 
vlastnú prax – vlastnú advokátsku kanceláriu. 
Tu už nevylučujem, že by to mohlo byť aj 
niekde inde.  
 

Budeme ti držať palce. A hádam ťa ešte 
uvidíme v Cinobani.  

 

Rozprávala sa Zuzana Kupcová 
 

ale musia vedieť aj 
riešiť prípady, a to 
hneď od prvého 
ročníka. Tam na 
skúšku nestačí iba 
niečo sa nabifliť, 
študenti musia aj 
prakticky preukázať, 
že látku pochopili. 
Učia sa to už počas 
štúdia. Na Univer - 


