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OBJEKT ÍVNY  
POHĽAD  NA  SNP  

 
  

ÚÚ VV OO DD NN ÍÍ KK   
  Pamäť národa hrala vždy nezastupiteľnú úlohu pri 

formovaní a zameraní jeho politického myslenia – patrí nesporne 
k rozhodujúcim činiteľom životaschopnosti národa v jednotlivých etapách 
jeho vývoja. Nastupujúce generácie ju nededia samotným narodením, ale 
jestvuje tu večná povinnosť starších pamäť národa novým generáciám 
objektívne sprostredkúvať a v tej súvislosti okrem iného priviesť mladšiu 
generáciu k poznaniu, že dejiny sveta sa nezačínajú jej vstupom do 
života a že dané možnosti a udalosti sú výsledkom úpornej práce 
všetkých na svoju dobu progresívnych predchádzajúcich generácií. Ak si 
túto povinnosť staršie generácie plnia, vedú mládež k životnej múdrosti.  
 Pri príležitosti 67. výročia Slovenského národného povstania je 
namieste pripomenúť, v akom zmysle slovenskí občania ako národ 
chápali povstalecký zápas o národné oslobodenie.  
 Zápas o národné oslobodenie v SNP vyjadril výstižne Úvodník 
v programovom článku prvého čísla povstaleckého Nového slova         
1. mája 1945 v B. Bystrici: „Stále si treba pripomínať, že udržanie 
národnej samobytnosti nie je cieľom samo pre seba. Je a má byť iba 
prostriedkom, cestou k širokému ľudskému dorozumeniu. Ide nám 
o triezve a logické zaradenie nášho národa do širšej kultúrnej, 
hospodárskej a politickej spoločnosti, v ktorej vidíme pokračovanie 
našich revolučných ideálov z roku 1848, najlepšie využitie tvorivých síl 
nášho národa a zabezpečenie jeho potrieb.“ Aj tam v meruôsmom roku 
slovenský národ veľmi jasne povedal svoje nové revolučné slovo: „V 
bratskom štátnom spolužití s najpríbuznejším národom českým, 
v najužšej spolupráci a kontakte s ostatnými slovanskými národmi.“ 
Nadviazali na najkrajšie národné tradície slovenského národa: Slovenskú 
národnú radu z roku 1848, slovenské dobrovoľnícke zbory, osobnosti 
Ľudovíta Štúra, Jozefa Miroslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu, 
ale aj na pokračujúci zápas za národnú a sociálnu slobodu z roku 1918, 
osobnosť Milana Rastislava Štefánika, súvekú slovenskú národnú radu 
z Turčianskeho Martina, ako aj na demokratické tradície medzivojnovej 
republiky.  

Pre toto všetko nikdy nesmieme zabudnúť, že slovenskí vojaci 
a partizáni spoločne so sovietskymi, ukrajinskými, českými, poľskými, 
francúzskymi a srbskými spolubojovníkmi svojím povstaním vyhrali vojnu 
pre slovenský národ i pre celú Československú republiku.  
 V tejto strašlivej vojne, keď išlo o bytie a nebytie národov, svet 
oceňoval a oceňuje národy podľa toho, čo vedia pre svoju slobodu urobiť, 
čo vedia pre svoje národné ciele obetovať. Národy v tomto príšernom 
zápolení – a to aj národy najmenšie – nie sú len oslobodzované, ale 
musia sa aj sami oslobodzovať.  
 Svoju životaschopnosť musia dokázať bojom, prácou a úsilím, 
vlastnými prostriedkami a z vlastných fondov sa udržať a prispieť 
k posvätnému dielu znovuusporiadania sveta tak, aby v ňom národy, 
malé i veľké, mali čestné a primerané miesto. Ani my, Slovensko, hoci 
sme počtom neveľkí, nemohli sme očakávať od nikoho, že nám slobodu 
prinesie a podaruje. Iba na pomoc nášmu vlastnému úsiliu sme mohli 
čakať a tá pomoc nám bola poskytnutá predovšetkým zo strany Červenej 
armády. Ale tým, že o svojom osude sme sami rozhodovali, vydobyli sme 
si možnosť, bezpečnú a istú možnosť, rozhodnúť raz navždy 
o smerovaní našej národnej budúcnosti.  

Jozef Varga 
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Práce našich žiakov, ktorí boli ocenení v celoslovenskej literárnej 
súťaži Hodžov novinový článok a prijatí premiérkou SR. 

Viac na str. 6   

Foto: archív obce   
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Viac na str. 3 

Hornohradské športové dniHornohradské športové dniHornohradské športové dniHornohradské športové dni – leto 2011 
Cinobaňa bodovala dvakrát ,  v  Má l inc i  a j  doma!   

Viac v športe na str. 8 

Marian 
Gelieň 

Milan 
Denke 
a Miroslav 
Chovanec  

„ J e  n á s  2 3 2 0 “   Sčítanie 
obyvateľov očami komisárov Viac na str.5  
 
NÁLEZISKO POD STRIEBNÁLEZISKO POD STRIEBNÁLEZISKO POD STRIEBNÁLEZISKO POD STRIEBORNOU ORNOU ORNOU ORNOU 

OPÄŤ OŽILOOPÄŤ OŽILOOPÄŤ OŽILOOPÄŤ OŽILO    
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OO BB EE CC NN ÝÝ   ÚÚ RR AA DD   II NN FF OO RRMM UU JJ EE   

MÁTE MÁLO MIESTA V SKRINIACH? CHCETE 
UPRATAŤ NA POVALE ALEBO V PIVNICI A JE 
VÁM ĽÚTO EŠTE DOBRÉ VECI VYHODIŤ DO 
KONTAJNERA? ZAPOJTE SA DO    
 

ZZBB II EERRKKYY   PPOOUUŽŽ II TT ÉÉHHOO   

OOŠŠAATTEENN II AA   
Prinášať môžete:  
– Letné a zimné oblečenie /dámske, pánske, 
detské/ 
– Posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony, deky  
– Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám 
odrezky a zvyšky látok) 
– Domáce potreby  - kuchynský riad, poháre - 
všetko nepoškodené 
– Páperové a vatované prikrývky, podušky  
– Obuv – akákoľvek nepoškodená 
– Hračky  
Veci prosíme zabalené do igelitových vriec alebo 
škatúľ, aby sa nepoškodili transportom. 

 

Z B I E R K A  S A  K O N Á :  

do 19. augusta 2011 

v pracovných dňoch od 9.00 do 

16.00 hod. v Klube dôchodcov – 

budova Kultúrneho domu v Cinobani. Vopred 
sa, prosím, ohláste v kancelárii KD, kde sa 

dozviete aj bližšie informácie. 
 

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

Audiozáznam na CD nosiči z kultúrneho podujatia 
Spieva celá dolina – 10. ročník si môžete objednať 
v kancelárii KD Cinobaňa alebo u Michala Marka. 
Cena 3,- EUR 
  

Objednajte si záznam svojho 
obľúbeného podujatia  

OBECNÁ KNIŽNICA PONÚKA ČITATEĽOM 
VYRADENÉ KNIHY . ZÁUJEMCOVIA SI 
Z NICH MÔŽU PRÍSŤ POVYBERAŤ OD 1. 
augusta do 15. septembra V PRACOVNÝCH 
DŇOCH od 10.00 do 14.00 hod. DO MIESTNEJ 
KNIŽNICE V KD CINOBAŇA.     

Vážení spoluobčania, 
 

chcel by som vysloviť svoje poďakovanie všetkým občanom obce za účasť a 
aktívny prístup pri sčítaní obyvateľov bytov a domov roku 2011. Zvláštne poďakovanie 
patrí všetkým sčítacím komisárom, ako i pracovníkom Obecného úradu v Cinobani, ktorí 
sa popri svojej práci na tejto zodpovednej akcii podieľali a zabezpečovali ju.  
Výsledky sčítania sú pre obec dôležité nielen  z pohľadu prerozdelenia podielových 
daní, ale zistené údaje budú použité aj pre ďalší rozvoj obce, ako napr. skvalitnenie 
GSM údajov pre potreby integrovaných zložiek záchranárov, hasičov, policajtov.  
 

Pochvalu a poďakovanie chcem touto cestou vysloviť všetkým občanom, ktorí 
sa vzorne starajú o priestranstvá okolo svojich domov či bytov, separujú odpad a aj 
takou, pre niekoho samozrejmou maličkosťou, prispievajú k príjemnejšiemu a krajšiemu 
životu v v našej obci.    

Zároveň prosím všetkých občanov o trpezlivosť a porozumenie pri investičnej 
akcii revitalizácie stredu obce a priľahlých komunikácií. Aj keď dnes už vieme, že s 
mnohými prvkami projektu nie sme spokojní, ako to pri podobných projektoch ešte vždy 
na Slovensku býva zvykom,celkový efekt investície prevažuje nad zistenými negatívami.  
V súčasnej dobe a kondícii štátu by si obec z rozpočtu podobnú investíciu rozhodne 
dovoliť nemohla. A preto nám ostáva len veriť, že sa spoločnými silami s realizátorom 
stavby dopracujeme k modernému a funkčnému námestiu, ktoré nám bude dlhé roky 
slúžiť k spoločným stretnutiam. Z mojej pozície vyžijem všetky možnosti a schopnosti, 
aby sme dielo zrealizovali k spokojnosti väčšiny občanov.    
 

S úctou Jozef Melicher, starosta obce.  

Termíny zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v roku 2011 

 

31. august, 28. september,  
26. október, 30. november, 21. december  

 

o 17.00 hod. v KD Cinobaňa. 

Plán  vývozu komunálneho 

odpadu v  obci  C inobaňa  
 

8. augusta –  pondelok, 22. augusta –  pondelok, 
7. septembra –  streda, 20. septembra - utorok 
3. októbra –  pondelok, 17. októbra –  pondelok, 
31. októbra –  pondelok, 14. novembra –  
pondelok, 28. novembra –  pondelok, 12. 
decembra –  pondelok, 27. decembra –  utorok 

RReecceeppttyy  ssttaarrýýcchh  mmáámm  IIII..  
 

M i l é  č i t a t e ľ k y !   
Poznáte dobrý recept na kysnutý koláč od „babičky“ alebo sa chcete naučiť variť napríklad 
šípkový lekvár? Príďte medzi nás, podeľte sa so svojimi skúsenosťami a naučte sa niečo 
nové! Začíname 2 5 .  a u g u s t a !    
Nadácia  Orange  nám opäť podporila projekt, a tak pozývame všetky staršie aj 
mladšie ženy, mamičky na materskej dovolenke a dievčatá na pokračovanie „babských“ 
stretnutí  do Kultúrneho domu v Cinobani alebo na Turičky na kurz varenia starých 
receptov. Všetky recepty budú zachytené a vydané v praktickej brožúre. Aktívne 
účastníčky projektu ju získajú zdarma.  
Projekt je realizovaný vďaka programu Zelená p re  sen io rov  Nadácie  Orange .   

 

Harmonogram plánovaných stretnutí počas trvania projektu od augusta do októbra 2011:  
KD Cinobaňa: 25. augusta, 8., 22. a 29. septembra, 8., 13. a 22. októbra 2011 vždy 
o 15.00 hod.  KD Turičky: 17. septembra 2011 o 15.00 hod. 
 

Vstup na všetky stretnutia v rámci projektu je voľný!  
Bližšie informácie získate v kancelárii KD. Na stretnutie s vami sa teší  

 

koordinátorka projektu Silvia Očovanová. 

 
30. – 31. august 2011 

Rozlúčka s prázdninami 
Viacúčelové ihrisko na sídlisku v Cinobani – od 13.00 
hod.: športové aktivity, volejbal, futbal, vybíjaná pre deti a mládež, pre najmenších 
kreslenie na asfalt pred budovou MŠ. Vstup voľný.   

24. august 2011 – Oslavy 67. výročia SNP 
z dôvodu revitalizácie stredu obce bude miesto a čas osláv zverejnené cestou 
miestneho rozhlasu. Za pochopenie ďakujeme.  
 

Správca cintorína oznamuje majiteľom hrobov na cintoríne v  
TURIČKÁCH , že v dňoch  

od 9. do 11. augusta 2011 v čase od 10. 00 – 

12.00 hod.  a od 15.00 – 17.00 hod. 
bude uskutočňovať spisovanie hrobov a hrobových miest z dôvodu 
uzatvorenia nájomných zmlúv za hrobové miesta .   
Termín spisovania ostatných cintorínov (v Cinobani, Katarínskej Hute 
a Maši) bude vopred oznámený.  
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Na pódiu sa postupne počas troch hodín programu vystriedalo viac ako 
štyridsať účinkujúcich. Ako hosť programu vystúpil Vladimír Síheľský 
z Českého Brezova. O dobrú zábavu a sprievodné slovo sa postaral 
Lukáš Latinák  z Hriňovej a pomáhala mu Zuzana Kupcová. 

ATMOSFÉRA sa nedá opísať, tá sa musí zažiť. Vytvorili ju 
naši zlatí účinkujúci, medzi nimi aj zakladateľka Anka Špáková 
na fotografii so svojím speváckym partnerom Miroslavom 
Chovancom, Na harmonike im hral Miroslav Bálint st. 
 

ssssssssppppppppiiiiiiiieeeeeeeevvvvvvvvaaaaaaaa        
                

vvvvvvvv        CCCCCCCCiiiiiiiinnnnnnnnoooooooobbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii        cccccccceeeeeeeelllllllláááááááá        
ddddddddoooooooolllllllliiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        

Heligónka, harmonika,  
gitara, husličky,  
ale aj fujara či gajdy. Na všetky menované 
hudobné nástroje vedia naši občania zahrať. Ba čo 
viac, pridajú aj krásne piesne. Aj na 10. ročníku  

 kultúrno-spoločenského večera Spieva celá dolina dokázali, že talent, 
hudobný sluch a láska k piesni im nechýbajú.  
 

PRIŠLI SI NA SVOJE  
Aj v tomto ročníku si každý 
z divákov mohol prísť na 
svoje. V ľudovom kole 
odzneli tie naše krásne 
slovenské. V gospelovom 
naskakovali zimomriavky na 
tele, a to tanečné 
predstavilo širokú škálu 
slovenských, českých aj 
anglických piesní. 
Fantastický hlas a krásne 
piesne v podaní Michala 
Marka, ktorého dopre-
vádzala na klavíri Jarmila 
Balážová.  Michal okrem  

ÚČINKUJÚCI: Kristínka Skypalová, 
Lucia Spodniaková a Rudolf Spodniak, 
Sonička, Peťo a  Peter Borošovci, Tomáš 
Demeš,  Simona  Albertová, Miriam 
Karáseková, Daniela Očovanová, Marian 
Gelieň,  Ján Podhora, Tibor Kobliček, 
Juraj Šlichta, Daniel Ivanič, Linda a 
Klaudia Bernáthové, Lýdia Lauková, Milan 
 

vystupovania aj celú 
akciu ozvučoval a 
vytvoril z nej aj zvukový 
záznam na CD nosiči.   
S gospelovým reper-
toárom sa predstavili 
Katarína Demeová 
a Jozef Demjan.  

Moderátorská 
dvojica. Stretli sa  
po prvýkrát a hneď 
si porozumeli. Ich 
moderátorský debut 
vyšiel na výbornú. 

TURIČANIA – najstarší a  najmladšia účinkujúca  

NEMOHOL CHÝBAŤ 
Na jubilejnom desiatom ročníku nemohol 
chýbať Tibor Kobliček – majster ľudových 
remesiel a výrobca krásnych slovenských 
hudobných nástrojov. Divákom zahral na 
gajdy a pridal aj krátke sprievodné slovo.   
Jednou z najmladších účinkujúcich bola 
smelá Sonička Borošová, spolu s bratom 
Peťom zdedili krásny hlas, hudobný sluch 
a lásku k slovenskej piesni po otcovi 
Petrovi, ktorý ich spolu s Tomášom 
Demešom z Lučenca doprevádzali  na 
harmonike  
a husliach.     

Stálice 
Lýdia 
Lauková 
a Milka 
Wittlin-
gerová  

Suja, Vasil Kováč, Viliam Weishaupl, Michal Marko, Jarmila Balážová, Anna 
Špáková, Miroslav Chovanec, Emília Wittlingerová, Ladislav Deme st., 
Dominika Oláhová, Jozef Demjan, Katarína Demeová, Ján Poliačik, Igor 
Suriak, Jozef Rácz, kántri kapela Hutnícke záhrady – Milan Denke, Jozef 
Brauner, Vojtech Šereš, Miroslav Bálint, Stanislav a Miroslav Chovanec, 
Elenka Piková a Gabriel Kaňák. Všetkým patrí veľká vďaka.  

Pripravila Silvia Očovanová 
 

„Hutnícke záhrady“ – excelentný 
výkon, neutíchajúci aplauz. 

Obec Cinobaňa ďakuje za pomoc pri organizovaní podujatia 
všetkým členom komisií pri obecnom úrade, členom OZ 
Cinobančan, Olinke Gabľasovej, poslancom OZ a sponzorom. 
Toto podujatie obec organizovala s finančnou podporou 
banskobystrického samosprávneho kraja.    
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Dobrá správa. Archeologický výskum pod Striebornou pokračuje. Ešte minulý rok to 
nebolo tak celkom isté. O tom, ako pokračuje výskum, som sa rozprávala s archeológom 
PhDr. Vladimírom MITÁŠOM, PhD. vedúcim terénneho výskumu v Cinobani.  
 

Na miesto vykopávok som sa vybrala 
začiatkom júla. Je horúce letné popoludnie. Mnohí 
ho možno trávia na kúpalisku alebo 
v blahodarnom tieni stromov v záhradkách. 
Rozmýšľam, či aj archeológovia nemajú 
popoludňajšiu siestu. Nie je tomu tak. Vládne tu 
čulý ruch. Doktor Vladimír Mitáš práve 
dokumentuje hrob vedený pod číslom 200. 
„Počkajte prosím, o chvíľu sa vám budem 
venovať,“ vysvetlí hneď po pozdrave. Všetci sa 
musíme vzdialiť, aby na fotografiách nebol ani 
najmenší tieň postavy. Dokumentovanie 
jednotlivých hrobových miest je veľmi dôležité. 
Každý hrob je presne zmeraný, odfotografovaný 
a ručne zakreslený v mierke 1:10.  
Ešte pár inštrukcií pre spolupracovníkov, 
študentov archeológie a môžeme sa pustiť do 
rozhovoru. 

Zaujímavé na nich je, že pochádzajú z vrstvy. 
„Zdá sa, že môžu pochádzať zo žiaroviska, ktoré 
sme možno čiastočne zachytili alebo sa môže 
nachádzať v susednej neodkrytej sonde a „čaká“ 
na objavenie.“  
Možno predpokladať, že tam bola hranica, na 
ktorej boli mŕtvi spaľovaní?  
„Áno, tam mohla stáť hranica“, ukazuje na miesto 
pár metrov pred nami.  
Použili ste výraz „pochádzajú z vrstvy“, čo to 
znamená?  
„To znamená, že pochádzajú len z vrstvy, v rámci 
ktorej zachytávame žiarové hroby alebo ich 
hrobové konštrukcie, ale nepochádzajú 
z uzavretého nálezového celku – hrobu, 
povedzme zo skrinky alebo z urnového hrobu 
obloženého kameňmi. Nevieme teda určiť, 
ktorému hrobu to patrí. Sú to prevažne ihlice, 
ktoré slúžili na spínanie odevov. V tých časoch 
nepoznali gombíky. Na spínanie odevov používali 
ihlice alebo spony. Kompletnú sponu sa nám však 
ešte nepodarilo objaviť.“  

Veľmi zaujímavé pre archeológov je, 
že sa im podarilo tento rok zachytiť juhozápadný 
okraj pohrebiska. V sonde na okraji, kde sa teraz 
nachádzajú, pohrebisko končí. Ich predpoklady sa 
teda potvrdili. Niekde v týchto miestach pred 
rokmi voda odkryla prvý hrob, ktorý odštartoval 
záujem o Cinobaňu. 
„Tento rok sme uskutočnili aj geofyzikálne 
meranie. Urobil ho kolega Michal Cheben z 
Archeologického ústavu SAV v Nitre. Nameral 
plochu severne, západne a čiastočne aj 
juhovýchodne od pohrebiska, takmer pol hektára, 
a podľa merania sme zistili, že pohrebisko 
zasahuje do všetkých týchto meraných strán. Zdá 
sa, že je asi dvakrát také veľké ako je doteraz 
odkrytá plocha. Predpokladáme, že sa tu 
nachádza okolo 500 až 600 hrobov.“  

Na jeseň sa plánujú archeológovia 
vrátiť, tak na tri týždne a pozrieť sa jednou 
sondou na juhozápadný okraj pohrebiska, kde 
Mirko Peťko objavil v ryhe z roku 2006 prvý hrob. 
Tam sa asi nachádzajú okrajové hroby. Je však 
stále obtiažne presne ohraničiť, kde 
pochovávanie začalo a kde skončilo. 

Archeológom sa stále potvrdzuje, že staršie 
a mladšie hroby sú umiestňované vedľa seba. Je 
zaujímavé, že ľud kyjatickej kultúry v mladšom 
období (v neskorej dobe bronzovej) staršie hroby 
čiastočne rozoberal (veniec okolo skrinky) 
a kamene použil na vybudovanie mladšieho 
hrobu. Tento fakt sa potvrdzoval od roku 2009. 
Ďalšou zaujímavosťou je žiarový hrob 
z mladšieho obdobia, kde bolo dvanásť nádob 
a štyri z nich boli sacie nádoby. V celom priestore 
rozšírenia kyjatickej kultúry takýto hrob ešte nebol 
objavený.  

Z predchádzajúcich sezón objavila 
archeobotanička Jana Mihályiová laboratórnym 
skúmaním vzoriek z hrobov pozostatky kultúrnych 
aj liečivých rastlín. Napríklad hrachu. Bol mierne 
prepálený, je predpoklad, že ide o autentickú 
plodinu. Našli tu aj zrniečka pšenice, ale hlavne 
liečivé rastliny viacerých druhov.   

Tento rok sa podieľajú na výskume 
študenti hlavne z Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, študentka z Masarykovej univerzity 
v Brne, pri výskume pomáha absolvent  histórie 
z Trnavskej univerzity, samozrejme nechýba 
Mirko Peťko, jaskyniar František Radinger,  
doktorantka Dana Marková z Archeologického 
ústavu a na výskume hosťuje aj kolegyňa 
archeologička z múzea v maďarskom Szécsény 
Szilvia Guba. Výskum vedú profesor Václav 
Furmánek a Vladimír Mitáš.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archeologické nálezisko v Cinobani bude 
podrobne spracované.  
„Nálezisko v Cinobani je kompletne spracované 
na úrovni výskumných správ v dokumentácii 
Archeologického ústavu v Nitre, niekoľko sto- 
stranové správy za každú z výskumných sezón. 
Kompletne spracovaný je materiál (keramika 
a kovové predmety) z výskumných sezón z rokov 
2008 a 2009. Momentálne spracúvame materiál 
z minuloročnej sezóny. Je toho veľmi veľa. Ide 
o stovky nádob a desiatky drobných bronzových 
predmetov.“ 
Budú sa archeológovia zameriavať aj na hradisko 
a osadu?  
„Má zmysel sondovať aj osadu a hradisko, ale 
tento výskum zatiaľ neplánujeme, pretože nás 
plne zamestnáva pohrebisko. Má pre nás najväčší 
význam, pretože je neporušené. Osada je 
rozoraná a hradisko ťažko prístupné. Výskum by 
tu bol hlavne finančne veľmi náročný.“ 
 

Rozprávala sa Silvia Očovanová 
Foto: archív SAV 

 

Hrob 
č .200 

„Dnešným dňom už pokračujeme 
druhý mesiac skúmaním pohrebiska kyjatickej 
kultúry tu v Cinobani, je to vlastne štvrtá sezóna 
systematického výskumu. Práve v týchto dňoch 
sa Cinobaňa počtom preskúmaných hrobov, 
športovo povedané „ umiestňuje“ na druhom 
mieste medzi pohrebiskami kyjatickej kultúry, 
pretože zatiaľ najviac hrobov tejto kultúry bolo 
preskúmaných v Radzovciach profesorom 
Václavom Furmánekom na prelome 
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého 
storočia. Následne v osemdesiatych rokoch 
profesor doskúmal pohrebisko v Kyjaticiach, ale 
tam bolo preskúmaných dovedna 192 hrobov. 
V Cinobani máme v týchto dňoch preskúmaných 
200 hrobov, čo do počtu hrobov radí nálezisko 
pod Striebornou na druhé miesto. Aj tento rok 
skúmame prevažne hroby pod kameňmi 
v kamenných skrinkách zo staršieho alebo 
mladšieho obdobia kyjatickej kultúry, to znamená 
z mladšej a neskorej doby bronzovej,“ začína 
rozhovor Vladimír Mitáš. „Práve teraz 
dokumentujeme a za chvíľu budeme vyberať 
hrobový inventár z hrobu číslo 200. Je to veľmi 
starý hrob, jeden z prvých vybudovaných na 
tomto pohrebisku. Nazdávame sa, že v ňom bolo 
pochovaných viac osôb, možno je to rodinná 
hrobka. “ 

 

Hrobový inventár tvorí najmä keramika, tento rok 
nachádzajú archeológovia aj veľa bronzových 
predmetov. Sú však značne prepálené. 

Sympat ická  
Sz i lv ia  Guba  
z  Maďarska  
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Sčítanie obyvateľov, bytov a domov je udalosť, ktorá sa opakuje raz za desať rokov.  
Tento rok sa uskutočnilo vo všetkých členských štátoch EÚ  
naraz s využitím tých istých prípadne porovnateľných  
údajov. Jedným z cieľov tohto projektu je naplniť heslo  
„Opíš prítomnosť, ovplyvníš budúcnosť“.  
Sčítanie sa skončilo 6. júna 2011. Obecný úrad  
vyhodnotil nasledovné výsledky: V obci trvalo  
býva 2320 obyvateľov, počet domov je 487, bytov 972. 
 

Podľa slov Anny Pupalovej 
predbežné výsledky sčítania Štatistický úrad 
SR zverejní koncom tohto roka, oficiálne 
výsledky budú prístupné až v roku 2014. 

Cinobaňa bola rozdelená na desať 
sčítacích obvodov. Pracovalo v nich týchto 
dvanásť komisárov: Július Jarábek, Judita 
Demeterová, Božena Gondeková, Erika 
Spodniaková, Mgr.Vladimíra Albertová, Mária 
Sivoková, Silvia Očovanová, Emília Cerovská, 
Vlasta Beňová, Ingrida Dubravcová, Iveta 
Dubravcová, Zuzana Hadbavná. 
Spýtali sme sa ich, ako hodnotia túto akciu a jej 
priebeh, s akými skúsenosťami a zážitkami sa 
stretli. Július Járabek, ktorý bol komisárom 

Mária Sivoková si myslí, že sčítanie 
celkovo bolo príliš komplikované a ani 
komisárom nebolo všetko úplne jasné. 
„Školenie, ktoré sme absolvovali, malo byť 
lepšie pripravené“, doplnila na margo toho 
Vlasta Beňová. Viacerí sa domnievajú, že 
zložitosť sčítania ho aj zbytočne predražila. 
Upozornili tiež, že odpovede na niektoré otázky 
v sčítacích formulároch si štát vedel zistiť ním 
zriadených úradov (obecný úrad, sociálna 
poisťovňa, úrad práce a pod.). 
Komisári sa negatívne vyjadrovali aj 
k informáciám, ktoré odzneli v médiách. 
Reakciou niektorých občanov bolo, že 
odmietali vypísať niektoré údaje, či nalepiť  

Sčítanie obyvateľov očami komisárovSčítanie obyvateľov očami komisárovSčítanie obyvateľov očami komisárovSčítanie obyvateľov očami komisárov    
 

druhýkrát, porovnáva: „Toto sčítanie bolo 
chaotické, s množstvom nedostatkov, ktoré sa 
riešili za pochodu. Už na začiatku sme 
nachádzali chyby, ktoré boli spôsobené tým, že 
„tam hore“ si myslia, že poznajú vidiek lepšie 
ako miestni.“  Za najväčšie nedostatky možno 
považovať nezrovnalosti v podkladoch, ktoré 
zhotovoval štatistický úrad. „Mala som tam 
uvedené čísla domov, ktoré neexistovali alebo 
opačne – našla som aj také domy, v ktorých 
ľudia prežili celý svoj život a ja som o tom 
nemala žiaden záznam,“ poznamenala Božena 
Gondeková.  
 

Pre Emíliu Cerovskú, ktorá 
v Cinobani žije len krátky čas, bola zas práca 
komisára vhodnou príležitosťou, ako spoznať 
svojich susedov, či ďalších obyvateľov obce. 
Kontakt s ľuďmi pozitívne okomentovali všetci 
komisári. Potvrdzujú to slová Zuzany 
Hadbavnej: „Stretla som sa s ústretovosťou 
ľudí, s ochotou spolupracovať, podeliť sa so 
svojimi starosťami i radosťami.“ Vlasta Beňová 
si spomína: „Tí, ktorí sa báli, že niečo zle 
vypíšu, počkali na nás. Niektorí nás zas milo 
prekvapili svojou samostatnosťou – vypísali 
sami.“ Podaktorí komisári sa potešili i možnosti 
vylepšiť si svoju kondíciu, či pokochať sa v 
prírode. 
Július Jarábek oceňuje, že komisári si vzájo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mne pomáhali,  
diskutovali o vzniknutých  

problémoch. Osobitne vyzdvihol prácu 
obecného úradu, najmä pani Pupalovej, 
na ktorej adresu povedal: „Bola našim 
garantom a anjelom spásy, ktorý strávil celé dni 
(a noci) pri príprave a neskôr spracovaní 
sčítania.“ 
Silvia Očovanová sa priznala, že ju teší, že 
v porovnaní s tým, aké boli ohlasy v iných 
obciach či mestách, „sčítanie v našej obci 
prebehlo bez väčších problémov“, na záver 
skromne dodala: „Tam asi respondenti 
dostatočne nepochopili filozofiu štatistického 
zisťovania.“ 

 

Rozprávala sa Zuzana Kupcová 

 

identifikátor na svoj formulár. Mária Sivoková 
v tejto súvislosti dopĺňa: „Sčítanie nebolo 
dostatočne spropagované a na občanov 
nepriaznivo zapôsobila aj slovná prestrelka 
medzi ministerstvom vnútra a štatistickým 
úradom“. Komisári sa však spoločne zhodli na 
tom, že sčítanie v našej obci, až na uvedené 
nedostatky, prebehlo bez závažnejších 
ťažkostí. „Veľkou výhodou pre nás bolo, že 
sme poznali ľudí. V meste neviem, ako by sme 
to robili,“ zdôverila sa Judita Demeterová. 
 

Rakúsky cisár František Jozef zrušil 
tzv. silvestrovskými patentmi (31. 12. 1851) 
ústavu z r. 1849 a umožnil tak nastoliť 
neoabsolutistický režim, ktorého reprezentantom 
sa stal minister vnútra Alexander Bach 
(Bachovský absolutizmus). 

Týmto aktom sa v Rakúsku začal 
uplatňovať nový program neoabsolutistickej 
vlády, ktorý urobil z habsburských dedičných 
území byrokraticko-centralistický štát rozdelený 
na kraje a okresy, so systémom polície a špicľov, 
cenzúrou tlače atď. V Uhorsku bola najskôr 
zavedená vojenská diktatúra, potom nasledovalo 
tzv. obdobie provizória a r. 1853 sa zaviedla 
bachovská správa, výrazne centralizovaná 
a germanizovaná, ktorej obmedzenia postihli aj 
slovenské národné hnutie. Roľnícka reforma 
(zrušenie poddanstva), ktorá sa začala za 
revolúcie (r. 1848), však pokračovala a dosiahlo 
sa aj hospodárske vyrovnanie šľachty 
a buržoázie. Avšak napriek víťazstvu dynastickej 
reakcie sa cisárovi Františkovi Jozefovi 
nepodarilo zvládnuť problémy spojené s túžbou 
po svojbytnosti porobených národov  
 

v jednotlivých častiach krajiny.  
V atmosfére čiastočného politického uvoľnenia, 
ktoré nasledovalo po páde Bachovho 
absolutizmu, usilovali sa aj slovenskí 
predstavitelia 
oživiť národné hnutie a vypracovať politický 
program. 6. – 7. júla 1861 sa všetci poprední 
predstavitelia slovenského hnutia zišli v Turč. sv. 
Martine, aby prediskutovali a vyhlásili program, 
ktorý nazvali Memorandum národa 
slovenského. V memorande sa požadovalo 
uznanie Slovákov za svojbytný politický národ.  
 Táto svojbytnosť mala byť vyjadrená 
politicky a teritoriálne (územne) zriadením 
slovenského Okolia, kde by sa slovenčina stala 
úradným a vyučovacím jazykom. Na 
memorandovom zhromaždení sa zriadil výbor, 
ktorý mal sledovať uskutočňovanie 
memorandového programu a organizovať 
Maticu slovenskú.  

Memorandum predložila slovenská 
delegácia uhorskému snemu v Budapešti. Tam 
však nebola nádej na prijatie slovenských 
požiadaviek, a preto sa slovenskí predstavitelia  

MMeemmoorraanndduumm  nnáárrooddaa  sslloovveennsskkééhhoo  115500..  vvýýrrooččiiee  
6. – 7. júla 1861 

rozhodli predložiť Memorandum 
s konkrétnejšie sformulovanou požiadavkou 
autonómie cisárovi (12. 12. 1861). Aj z Viedne 
však prišli iba neurčité sľuby.  
A tak slovenský národ musel čakať, vzhľadom 
na túto neochotu z jednej i druhej strany 
rakúsko-uhorských štátnych orgánov, dlhých 
skoro šesť desaťročí na svoju politickú 
svojbytnosť a na národnú slobodu. Na tajnej 
porade predstaviteľov slovenského politického 
života sa rozhodlo o orientácii Slovákov. 12. 
septembra 1918 v Budapešti sa dohodlo 
o vytvorení Slovenskej národnej rady a 19. 
októbra 1918 slovenský poslanec na 
uhorskom sneme Ferdinand Juriga oznámil 
rozchod Slovenska s Uhorskom.  

Týmto pripomenutím 150. výročia 
Memoranda národa slovenského chceme 
predovšetkým vzdať hold naším predkom, 
ktorých si vážime, že pre našu vlasť urobili 
maximum v časoch politického a národného 
útlaku. Pokúsme sa im vyrovnať aj vlastnými 
postojmi. Neplytvajme zbytočne slovami 
o vlastenectve, siahajme radšej po činoch, 
ktoré budú svedčiť o našej osobnostnej hĺbke, 
mravnej čistote, láske k našej vlasti, k tomuto 
životu.  

Spracoval: Jozef Varga 
 



   
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
   
  
            

strana 6         Cinobanský občasník 4/2011

SOKOLIARI NÁS OPÄŤ ZSOKOLIARI NÁS OPÄŤ ZSOKOLIARI NÁS OPÄŤ ZSOKOLIARI NÁS OPÄŤ ZAUJALIAUJALIAUJALIAUJALI    
 

Deň detí sa síce oslavuje 1. júna, ale my sme si ho tohto roku museli  
posunúť na 13.júna, pretože vtedy nás prišli navštíviť s vystúpením 

  

Kántri kapela  
Hutnícke záhrady 

TTÝÝMMTTOO  
    

ŽŽIIJJEE  NNAAŠŠAA  ŠŠKKOOLLAA 
 

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

SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu. Do súťaže prišlo 99 prác 
z rôznych kútov Slovenska a ZŠ s MŠ Cinobaňa získala až 3 ocenenia. Čestné uznanie 
Michal Ozgyin, 9.roč., bronzové pásmo Daniela Očovanová, 8.B a to najcennejšie – hlavnú 
cenu  žiačka 9. ročníka Simona Albertová. 

Slávnostné oceňovanie žiakov sa konalo 21. 6. 2011 v Pálffyho paláci v Bratislave 
a následne boli prijatí na Úrade vlády SR pani premiérkou Ivetou Radičovou. 
Pre mladých literátov to bola nesmierna pocta a uznanie a užili si ho naozaj plnými dúškami. 
Pani premiérka bola veľmi milá, vtipná, trpezlivá a zaujímala sa o žiakov. 
V dnešnom modernom a uponáhľanom svete je dobré, keď sa mladí ľudia dokážu zamyslieť 
nad hodnotami dobra, svedomia a ľudskosti, ešte stále počujú spev vtákov, nezabúdajú na 
komunikáciu a slušnosť. Pretože život na virtuálnom Facebooku vychová z dnešnej mladej 
generácie bezduchých robotov bez citov, pocitov a empatie. 
    Naša škola je veľmi hrdá na svojich žiakov! Všetkým im blahoželáme a ďakujeme 
za krásnu reprezentáciu školy a obce.  
 

ŽIAKOV  ŽIAKOV  ŽIAKOV  ŽIAKOV  

NAŠEJ ŠKOLY  NAŠEJ ŠKOLY  NAŠEJ ŠKOLY  NAŠEJ ŠKOLY  

PRIJALA PRIJALA PRIJALA PRIJALA 

PREMIÉRKAPREMIÉRKAPREMIÉRKAPREMIÉRKA    
  
„ Ako sa v človeku nestráca 
človek“ bol názov témy 4. 
ročníka celoslovenskej 
literárnej súťaže  Hodžov 
novinový článok, ktorú 
vyhlasuje ZŠ Milana Hodžu 
v Bratislave v spolupráci 
s Ústavom politických vied 

a pedagógov, ktorí svoje deti podporujú a venujú sa im. Ďakujeme pánovi starostovi, že tento 
dôstojný akt zachoval a v tomto školskom roku ocenil nasledovných žiakov: Kristínka 
Skýpalová, 1.roč., Karolína Albertová, 4.roč., Miroslav Šulek, 4.roč., Dominika Demeová, 
6. roč., Daniela Očovanová, 8.B, Michal Ozgyin, 9.roč., Simona Albertová, 9.roč., Jozef 
Oláh, 3. špec. tr. 
 

 

SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE     

ŽIAKOV UŽIAKOV UŽIAKOV UŽIAKOV U    STAROSTU OBCESTAROSTU OBCESTAROSTU OBCESTAROSTU OBCE    
 

Stalo sa veľmi milou 
tradíciou, že starosta 
obce Cinobaňa  
slávnostne príjme 
žiakov, ktorí boli v da-
nom školskom roku 
niečím výnimoční. 
Pán starosta Jozef 
Melicher ich ocenil za  
reprezentáciu školy 
a obce, vyslovil im 
vďaku za prácu. Je to 
pre nich veľká pocta a 
motivácia do ďalšej 
činnosti.  Pocit hrdosti 
bolo cítiť aj 
u prítomných rodičov Brány školy sa v novom školskom 

roku 2011/2012  otvoria v  
 

pondelok 5. septembra 2011 
o 8.00 hod. 

19. JÚN  19. JÚN  19. JÚN  19. JÚN  ––––    

DEŇ OTCOVDEŇ OTCOVDEŇ OTCOVDEŇ OTCOV    
 

V máji si každoročne 
pripomíname Deň matiek 
a kultúrnym programom 
ďakujeme mamám a starým 
mamám za ich lásku 
a starostlivosť. Tohto roku sme 
začali s novou tradíciou –  

 pripomenúť si aj otcov, ich úlohu vo výchove a v rodine. Žiaci pripravovali na Deň 
otcov rôzne pozdravy, odkazy, kreslili ich podobu a zisťovali, či svojich otcov dobre 
poznajú a čo si na nich vážia. 

Pripravila Mgr. Vladimíra Albertová 

 

sokoliari.   
Porozprávali nám   
rôzne zaujímavosti   
o svojich operen- 
coch, o spôsobe 
ich výcviku, žiaci 
si ich  mohli poh-
ladkať a odfoto-
grafovať sa 
s nimi. 

 

VVVV    skratke zskratke zskratke zskratke z MŠ MŠ MŠ MŠ    

sv. Florián Deň HASIČOV 
 Deti navštívili hasičskú zbrojnicu, kde sa oboznámili s 
prácou dobrovoľných hasičov. 
 

DEŇ OTCOV, tento sviatok má tradíciu už viac ako 100 
rokov. Nedeľa bol ten správny čas ako stráviť spoločne s 
deťmi a ich oteckami príjemné dopoludnie plné súťaží a 
opekania dobrôt. V dnešnom uponáhľanom svete je 
príjemné, aby rodiny a škola trávili čas spoločne, našli 
porozumenie a uvedomili si dôležitosť výchovy rodiny a 
školy u ich ratolestí. 
 

SOKOLIARI pútavou formou priblížili deťom život 
niektorých dravých vtákov. Deti mali z akcie zážitok, nie 
každé dieťa má možnosť vidieť dravé vtáky v ZOO. 
 

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI 
Máme tu 30. jún a lúčime sa s našimi predškolákmi. Od 
septembra zasadnú do školských lavíc a budú objavovať 
tajomstvá ríše písmen a čísel. Deti  sa rozlúčili so svojimi 
kamarátmi pekným programom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Želáme všetkým deťom príjemné prežitie prázdnin a tešíme  
sa na stretnutie v septembri. 

 

Zuzana Hadbavná a kolektív učiteliek MŠ 
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NAP ÍSAL I  STE  NÁM  

Po cvičení, plesaní, upratovaní a varení, sme sa 
rozhodli po vzore poslancov a ministrov vyhlásiť veľké 
prázdniny, kedy budú členovia OZ Cinobančan 
naberať nové sily a nápady do novej sezóny. Od 
septembra sme tu opäť, už teraz sa tešíme na ďalšie 
akcie, vašu pomoc a nápady. Pekné leto!                 

OZ Cinobančan 
 

Pozdrav pre našich čitateľov v kronike 
kultúrneho domu od Lukáša Latináka st., 
ochotníckeho herca, moderátora, zabávača 
a nášho skvelého hosťa 10. ročníka kult. 
podujatia Spieva celá dolina 2011. 
 

Na „pľaci“ s Ankou Špákovou 

Iveta Imreová 
Áno, pravdaže triedime. Predtým sme 
netriedili, všetko skončilo v kukanádobe. 
Bolo by dobré, keby dvakrát do roka bol 
niekde pristavený veľkoobjemový kontajner 
na odpad, ktorý nemôže ísť nikam inam, 
napríklad odpad zo záhrad a podobne. 
 

Muž, 28 rokov 
Netriedim. Za minulého starostu bolo 
prisľúbené, že tí, ktorí budú triediť, budú 
finančne zvýhodnení. No, nekonalo sa tak. 
Preto sa cítim oklamaný i sklamaný. Na 
druhej strane, ľudia nie sú zvyknutí na 
triedenie, doteraz sme všetko dávali do 
jedného koša. A tiež kontajnerov je málo 
a sú ďaleko. Nám hlavne treba koše na 
plasty a nie na papier, lebo ten môžeme 
predať. Obec by mala občanov viac 
motivovať, mne by stačili i zápalky. 
 

Andrea Hrončeková 
Triedime. Veď každý sa snaží triediť. Čo sa 
dá spáliť, hodíme do krbu. Nepotrebné 
veľké veci hádžeme do obecného 
kontajnera. Šaty zas odnášame do 
Červeného kríža. Myšlienka triedenia je 
fajn, ale konečný efekt je otázny, pretože 
hoci my triedime, nevieme, či to skončí tam, 
kde má. 
 

Ján Kováč 
Triedim. Plasty do vreca, sklenené fľašky sa 
umyjú a dávame do nich sirup. Odpad 
z kuchyne v podstate ani nemáme, lebo 
všetko môžu požrať zvieratá. Papier pálime 
v sporáku. 
 

Rod. Haranzová 
Triedime už asi päť rokov. Papier pálime 
v peci, ešte aj z roboty nosím domov na 
spálenie.  
My máme dosť veľa bordelu, pretože 
máme chalupu hore na vrchoch a stade 
okrem vlastného odpadu, dovážame aj 
bordel, ktorý po sebe zanechali turisti 
a cyklisti. Upratujeme za nich. Všetko 
zvážame dole na vlečke. 
 

Adrián Bajčík 
Separujeme. Vrece na plasty máme 
uskladnené na balkóne. Noviny zas 
vymieňame za toaletný papier alebo za 
hygienické vreckovky. 
 

Jana Lörinčíková ml. 
Nevedela som, že sa triedi. No už viem, že 
napríklad plasty patria do modrého vreca. 
Bolo by dobré, keby sa výroba plastov 
obmedzila, lebo planéta to týmto tempom 
dlho nevydrží.  
 

Táňa Tóthová 
Áno, snažím sa triediť. Keď môžem, 
vyhnem sa kúpe výrobkov v plastových 
obaloch. Žijem sama v domácnosti, a to 
modré vrece mi tri mesiace straší na 
balkóne. Lepšie by bolo, keby boli po 
dedine rozmiestnené aj kontajnery na 
plast.            

 Zuzana Kupcová 

NÁPADY, POSTREHY, 

PRIPOMIENKY  

TRIEDITE ODPAD? 

 

VVÔÔBBEECC  SSAA  NNEEZZAAOOBBEERRÁÁMMEE  

SSVVOOJJÍÍMM  ZZDDRRAAVVÍÍMM  
 

Milí priatelia, dovoľte, aby som vás pozdravil.  
 

        Už niekoľko rokov sa aktívne zoberám štúdiom 
života a zdravia človeka na Zemi. Mojím poslaním je 
ukázať cestu  miliónom ľudí, aby mali lepšie zdravie, 
kvalitnejší život a aby boli finančne zabezpečení. 
Pretože, keď je človek zdravý a vitálny, môže pracovať 
na  finančnej slobode.  
        Denne dostávame správy a informácie o dianí vo 
svete, na Slovensku alebo vo svojom blízkom okolí. 
Žiaľ, väčšinou sú tie správy negatívne. Stalo sa 
nešťastie, vypukla epidémia, ďalší zomrel na tú či onú 
chorobu. Je to smutné, ale pomyslíme si, našťastie nás 
sa to netýka. To je však omyl. Žijeme spolu na jednej 
planéte, ktorá sa však rokmi „ľudského“ pôsobenia veľmi 
zmenila. Voda a vzduch už nie sú také čisté, zelenina 
a ovocie nie sú také zdravé a chutné. Spomeniete si ako 
chutí kravské mlieko alebo šťavnaté kuracie mäsko? 
Hnojíme, chemicky ošetrujeme, striekame proti 
chorobám a škodcom, potraviny konzervujeme, aby 
vydržali čo najdlhšie, prifarbujeme, ochucujeme. Jesť 
však musíme. S jedlom dostávame do tela látky, ktoré 
sa v nás usádzajú a postupne rokmi spôsobujú 
zdravotné problémy. Voláme ich „civilizačné choroby“! 
Zomierajú už 40 -50- roční mladí ľudia. Deti od útleho 
detstva trpia na rôzne ochorenia (obezita, cukrovka, 
alergie, astma a mnohé ďalšie). 
        Touto problematikou som sa zaoberal svedomite, 
kým som nenašiel svetovú špičku na trhu, 
MIKRORIASY -  Zelené zlato.  
Mikroriasy sú prírodné rastliny s rekordným množstvom 
vitálnych látok, ktorých početné pozitívne účinky na 
organizmus boli v rámci celého sveta preskúmané 
a zdokladované v mnohých štúdiách. Vynikajúce účinky 
podporujúce zdravie zdokumentovali mnohé univerzity 
sveta.  
Zverejnené informácie zatiaľ pokrývajú enormne široké 
spektrum tém na výskumných projektoch, ktoré zahŕňajú  
otázky týkajúce sa regenerácie a ochrany bunky, 
znižovania krvného tlaku a cholesterolu, tlmenia 
zápalov, regenerácie svalov, zvýšeného metabolizmu 
a redukcie cukru v krvi.      
Oči, hlava, srdce a kĺby  sú časti nášho tela, ktoré 
v prípade poškodenia najviac negatívne ovplyvňujú 
kvalitu nášho života.  
Green Gold IMUNE je vynikajúca kompozícia vitálnych 
látok, ktoré sú z najkvalitnejších druhov rias v kombinácii 
s prírodným astaxantínom, najsilnejším antioxidatívnym 
štítom bunečnej ochrany na svete, nositeľom vitamínov, 
minerálov, enzýmov, stopových prvkov, sekundárnych 
rastlinných látok, esenciálnych aminokyselín 
a predstavuje váš nepostrádateľný produkt vitality na 
každý deň. 
Ak chcete vedieť viac, príďte dňa 11.8.2011 o 18.00 
hod. na stretnutie do Kultúrneho domu v Cinobani. 
Svoju účasť, prosím, potvrďte na čísle 0908/515 224 – 
pani Halajová.  
Ide o serióznu ponuku bez nátlakov a iných obchodných 
donucovacích praktík. Mnohí ma poznáte a nedovolil by 
som si klamať alebo zavádzať vás. Mali by sme si 
uvedomiť, že môžeme pomôcť svojím blízkym, ktorých 
máme radi a priateľom, na ktorých vám záleží . Podelím 
sa s vami o zaujímavé informácie. 
 

Teší sa na vás Daniel Ivanič 
PS: Vezmem aj heligónku? 
 

pozvánka 
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Nasledu júce  č ís lo  Cinobanského 
občasníka vy jde na pre lome mes iacov 

september a október 2011.   
 

In formácia  pre  dop isovateľov:   
 

Uzávierka č ís la VI I /5  je  do   

16. septembra 2011 

 

VVVV    mesiacochmesiacochmesiacochmesiacoch    júl júl júl júl aaaa    august august august august sa dožívajú sa dožívajú sa dožívajú sa dožívajú 
životných jubileíživotných jubileíživotných jubileíživotných jubileí    

 
 

 
 

 Emília MELICHEROVÁ  (Cinobaňa) 
 Samuel GOMBALA (Cinobaňa) 
 Štefan FILUS  (Cinobaňa) 
 Elena NOCIAROVÁ        (Kat. Huta) 
 Jolana TURCAJOVÁ (Cinobaňa) 
 Jozef HERGEL  (Maša) 
 Juliana URBANČOKOVÁ (Cinobaňa) 

 

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

Komisie pre občianske záležitosti pri 
OcÚ Cinobaňa. 

    

SpoločSpoločSpoločSpoločenskáenskáenskáenská    
rubrikarubrikarubrikarubrika    

Darina Pužová, Zuzana Imreová, 
Ján Lauko, Mária Kožiaková 

 

 

Timea Lorková, Patrik Oláh 
a António Stašák 

 

Deväť obcí mikroregiónu – Cinobaňa, 
České Brezovo,  Hradište, Krná, Málinec, Ozdín, 
Rovňany,  Uhorské a Zlatno usporiadali aj toto leto 
HORNOHRADSKÉ ŠPORTOVÉ DNI, tradičné  

športové podujatia, na ktorých si občania nášho kraja zmerali 
svoje sily a vytrvalosť v rôznych športových aktivitách.  
 

Cez víkend 16. a 17. júla 
sa uskutočnili turnaje 
v obľúbených 
kolektívnych loptových 
hrách. V sobotu ráno 
odpískali v Málinci volej-
balový turnaj a súbežne 
„za kopcom“ v obci 
Hradište turnaj v nohej-
bale. Nedeľa tradične 
patrila futbalu. Zápasy 
rozohrali hodinu popo-
ludní na viacúčelovom  
 ihrisku na sídlisku v Cinobani. Tento 

rok štartovalo na Hornohradských 
športových dňoch spolu 20 
družstiev. Aj napriek vysokým letným 
teplotám sa všetci účastníci 
a športovci snažili svoju obec 
reprezentovať dobre. Výsledky boli 
tesné, súboje napínavé, ale víťaz 
mohol byť len jeden. Možno 
zaúradovalo športové šťastie, viac 
skúseností alebo lepšia príprava. 
Každý zápas ale skončil podaním 
ruky. A  organizátorom išlo hlavne 
o to. Aby sa ľudia stretávali,  
 spoznávali a udržiavali dobré susedské vzťahy.  Výsledková listina tento rok prezrádza 

nasledovné umiestnenie:  
 

Málinec – vo le jba lový  tu rna j :   
1. miesto: Cinobaňa,  2. miesto: Hradište,  3. miesto: Málinec 1  
Zostava víťazného družstva: Zuzana Kupcová, Maroš Urbančok, Patrik Levčík, Richard 
Vukovič, Peter Nemček, Tomáš Milner, vedúci družstva Pavol Belov 
 

Hradište – nohejba lový  tu rna j :  
1. miesto: Bystrička,  2. miesto: Málinec,  3. miesto: Hradište 1  
 

Cinobaňa – tu rna j  v  min i fu tba le  -  dospe l í :  
1. miesto: Cinobaňa „A“,  2. miesto: Veľká Ves, 3. miesto: Uhorské 
Zostava víťazného mužstva: Ľubomír Čomaj, Tomáš Tóčik, Tomáš Kiš, Pavol a Martin 
Geregovci, Ján Gombala, René Oláh, Filip Borovička, Martin Šulek a Michal Garaj 
Na ďalších miestach sa družstvá umiestnili nasledovne: Málinec skončil štvrtý, po ňom  
Cinobaňa „B“, České Brezovo, Ozdín a Turičky.  
 

Pre účastníkov pripravili jednotlivé obce občerstvenie, diplomy a ocenenia pre víťazov.  
Starostovia  obcí Mikroregiónu Hornohrad ďakujú všetkým športovcom, organizátorom, 
sponzorom a divákom za prípravu, realizáciu a výbornú atmosféru počas športových podujatí. 
    

Silvia Očovanová, Foto: E. Cerovská, archív obce Málinec  
 

Volejbal v Málinci  

Minifutbal v Cinobani  

Vážení čitatelia a fanúšikovia cinobanského futbalu.  
 

Ako už možno viete, naši futbalisti v tomto ročníku vypadli z ligovej súťaže do okresnej. Nikto z funkcionárov ani hráčov si takéto niečo 
nepredstavoval. Sklamaní boli hráči, fanúšikovia, funkcionári. Nevieme, čo sa stalo a kde sa urobila chyba, ale následky niekto niesť musí. Aj preto bol 
z funkcie odvolaný tréner Ján Lavrík, ktorého v letnej príprave nahradil Ladislav Hriň, ktorý sa však po dvoch týždňoch trénovania funkcie vzdal. Na jeho 
miesto nastúpil pán Dušan Jozefík z Lučenca.  

Do letnej prípravy sa zapojilo viac hráčov aj z iných klubov. Nálada pri striedaní trénera a výmene hráčov vo vypadávajúcom mužstve bola na 
bode mrazu. Do letnej prípravy sa zapojili štyria noví hráči a odišli dvaja naši kmeňoví R. Berky a M. Majkút na polročné hosťovanie do Málinca, kde zakúsia 
atmosféru IV. ligy. Samozrejme, prajeme im veľa úspechov.  
CŠK FO vstupuje do novej súťaže. Snažili sme sa zostaviť mužstvo v rámci možností čo najlepšie. Máme ambície obsadzovať vrchné priečky v tabuľke 
a pokúsiť sa o návrat do ligovej súťaže. Bude to dlhá a ťažká cesta. Veríme, že aj po sklamaní hráčov a funkcionárov sa nám fanúšikovia neotočia chrbtom 
a naďalej budú chodiť na ihrisko a povzbudzovať chlapcov, ktorí bojujú za Cinobaňu. 
Naši žiaci pod vedením Mgr. Vladimíra Dubravca skončili v konečnej tabuľke na 6.mieste. Touto cestou by som sa osobne chcel poďakovať p.Dubravcovi za 
prístup a vedenie žiakov počas celej sezóny. Je však smutné, že sa im venuje sám a nie je nikto, kto by mu pomohol a spolu s ním podporoval a rozvíjal 
talent našej mládeže!  Úplnou novinkou je znovuprihlásenie do súťaže mužstva dorastu, ktoré bude hrať V. ligu ako nováčik.  

Milan Káka,  CŠK Cinobaňa 
 

www.cinobana.sk 


