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 Tak by sme ho Tak by sme ho Tak by sme ho Tak by sme ho 
mali poznaťmali poznaťmali poznaťmali poznať 

 

Táto veta mi zišla na um v súvislosti so 68. výročím 
Slovenského národného povstania, ktoré považujem za jednu 
z najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín. Jeho 
odkaz je potrebné naďalej rozvíjať ako jeden z hlavných princípov 
rozvoja modernej slovenskej spoločnosti.  
 

 Veľká vďaka za obetavosť patrí všetkým Slovákom, 
ktorí bojovali na  frontoch druhej svetovej vojny proti fašizmu. 
Tento boj vyústil do Slovenského národného povstania 
a vojenskej porážky fašizmu. Obeta bojovníkov v SNP nebola 
márna, pretože SNP svojím obsahom i rozsahom Slovensko 
začlenilo do širokého kontextu protifašistického hnutia odporu 
v Európe, ktorého organickou súčasťou boli na sklonku vojny 
ozbrojené vystúpenia proti fašizmu a nacizmu, podporujúce 
protihitlerovskú koalíciu. Jeho začlenenie do medzinárodných 
súvislostí zvýrazňuje význam tohto činu, ktorým sa zlikvidovalo 
chápanie Slovenska na medzinárodnej scéne ako nemeckého 
vazala.  
 

 To je odkaz ozbrojeného vystúpenia našich predkov 
v Slovenskom národnom povstaní v roku 1944. Je to odkaz pre 
náš národ jednoznačne pokrokový. Tak by sme ho mali poznať, 
tak by sme mali k nemu pristupovať, tak by sme ho mali aj 
sprístupňovať mladým generáciám. Nemáme sa za čo 
ospravedlňovať dejinám. Pritakávajú nám.  

Jozef Varga  
  

w w w . c i n o b a n a . s k  

Obec Cinobaňa a ZO Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Cinobaňa vás 

pozývajú na spomienkové oslavy pri 
príležitosti  

 

6688..  vvýýrrooččiiaa    SSlloovveennsskkééhhoo  
nnáárrooddnnééhhoo  ppoovvssttaanniiaa  

 

28. augusta 2012 o 16.00 hod. 
pri pamätníku padlých hrdinov na námestí 

obce. 
Program: hymna – kladenie kytice – 
slávnostné príhovory – krátky kultúrny 
program – občerstvenie 

T e š í m e  s a  n a  v a š u  úč a sť !  
 

Horúce slnko, slaný pot, milovaný futbal a hráčske nasadenie bola 
kombinácia, ktorá vytvorila neopakovateľnú atmosféru počas 1. ročníka 
Memoriálu Evalda Kantoráka.    Viac v Športe na str.8   

Krátka chvíľa osvieženia  

počas zápasu. 

Foto: Zuzana Očovanová 

Fujara    merala  
presne   7,5 m. 

Starosta pri preberaní Certifikátu 
od komisára Slovenskej knihy 

rekordov, viac na str. 4     

Fotografie:  
Zuzana Očovanová 
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OOBBEECCNNÝÝ  ÚÚRRAADD  IINNFFOORRMMUUJJEE  

V á ž e n í  o b č a n i a ,   
 

ako ste si už mnohí všimli, po obci sú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery 
na separovaný zber. V tejto súvislosti vás chceme upozorniť, že:  
-- aj naďalej sa bude v obci vykonávať zber plastov tak, ako doteraz podľa 
stanoveného harmonogramu zberom modrých vriec spred domov. Zberné 
nádoby sú určené pre občanov, ktorí majú malé množstvo plastov. Zároveň 
vás žiadame, aby ste z plastových fliaš vytlačili vzduch, aby sa do zberných 
nádob zmestilo čo najväčšie množstvo vyseparovaných plastov. Plastové obaly 
z potravín je nutné pred vyhodením umyť! 
-- kontajnery je potrebné zakaždým dobre uzatvoriť, aby do nich pri daždi 
nenatiekla voda. 
-- v obci pribudli aj kontajnery na šatstvo (v Cinobani pri bytovke č.62, v Kat. 
Hute a Turičkách pri potravinách CBA), vynášané budú každé dva týždne. 
Preto vás žiadame, aby ste vyhodené šatstvo nenechávali voľne položené pri 
kontajneri. Väčší objem vyhodeného textilu je možné prinášať aj do kultúrneho 
domu, vopred sa ohláste v kancelárii KD.  
 

Separovaním odpadov prispievame k zlepšeniu životných podmienok pre nás 
všetkých a pre budúce generácie!    
 

Ďakujeme za vaše pochopenie.  

Chcete byť informovaní o dianí v obci?  
Dochádzate do zamestnania alebo školy mimo obce, domov sa vraciate 
neskoro popoludní, a preto nepočujete hlásenia miestneho rozhlasu?  
 

Obec Cinobaňa vám ponúka bezplatnú službu  
E - M A I L  K O N T A K T .   

 

Na vami určený e-mailový kontakt vám budeme zasielať rôzne informácie o 
kultúrnych a športových akciách organizovaných v našej obci, dôležité hlásenia 
miestneho rozhlasu (napr. odstávka elektriny, vody atď.), 
informácie obecného úradu. 
 

Stačí, ak prídete na obecný úrad alebo do kultúrneho domu, vypíšete 
jednoduché tlačivo a svojim podpisom potvrdíte súhlas o poskytnutí osobných 
údajov (e-mailová adresa).  
 

Tešíme sa na spoluprácu. 

Zoznam daňových dlžníkov 
obce Cinobaňa, stav k 31.12.2011 

 

Obec Cinobaňa zverejňuje zoznam daňových 
dlžníkov na obecných daniach a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v zmysle § 52 ods. 2 pís. a) zákona č. 563/2009 Z.z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Správca dane 
zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých 
eviduje podľa stavu k 31.12.2011 daňový 
nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 
(vrátane fyzických osôb – živnostníci) 160 € 
a u právnickej osoby 1600 €.  
 

Osoba – Adresa – Spolu – Druh dane – Nedoplatok 
 

Ladislav Deme, Cinobaňa 64  543,39 € 
Daň z nehnuteľnosti -11,88 €, Kom. odpad - 531,51 € 
Libuša Bartošová, Cinobaňa 64 397,67 € 
Daň z nehnuteľnosti -11,88 €, Kom. odpad - 385,79 € 
Štefan Bota, Cinobaňa 64  442,53 € 
Daň z nehnuteľnosti - 8,96 €, Kom. odpad - 433,57 € 
Zdenek Farkaš, Cinobaňa 64  556,44 € 
Daň z nehnuteľnosti -12,87 €, Kom. odpad - 543,57 € 
Monika Oláhová, Cinobaňa 64 299,93 € 
Daň z nehnuteľnosti - 7,92 €, Kom. odpad - 292,01 € 
Michal Berky, Cinobaňa 64  221,25 € 
Kom. odpad - 221,25 € 
Katarína Cibuľová, Cinobaňa 64 176,14 € 
Kom. odpad - 176,14 € 
Zlatica Berkyová, Cinobaňa 64 193,53 € 
Kom. odpad - 193,53 €  
Milan Urbančok, Cinobaňa 75 196,96 € 
Daň z nehnuteľnosti - 90,05 €, Kom. odpad - 106,91 € 
Štefan Oláh, Cinobaňa 158  353,55 € 
Kom. odpad - 353,55 € 
Monika Oláchová, Cinobaňa 159 241,67 € 
Natália Oláhová Kom. odpad - 41,67 € 
Monika Berkyová, Cinobaňa 294 193,36 € 
Kom. odpad - 193,36 € 
Ján Oláh, Cinobaňa 162  312,49 € 
Daň z nehnuteľnosti -116,25 €, Kom. odpad - 190,32 € 
Daň za psa - 25,92 € 
Ing. Viktor Gonos , Turičky 14 424,78 € 
Daň z nehnuteľnosti - 106,37 €, Kom. odpad - 219,94 € 
Daň za psa - 25,92 € 
Ignác Bota, Cinobaňa 341  181,17 € 
Kom. odpad - 181,17 € 
Anna Cibuľová, Katarínska Huta 23 230,68 € 
Daň z nehnuteľnosti  - 21,89 €, Kom. odpad - 208,79 € 
Július Oláh, Katarínska Huta 25 280,06 € 
Daň z nehnuteľnosti -14,78 €, Kom. odpad - 265,28 € 
Rinaldo Deme, Katarínska Huta 27 180,01 € 
Kom. odpad - 180,01 € 
Peter Puška, Katarínska Huta 27 209,10 € 
Daň z nehnuteľnosti - 5,80 €, Kom. odpad - 203,30 € 
Aust Ján, Maša 19   331,96 € 
Daň z nehnuteľnosti - 72,95 €, Kom. odpad - 259,01 € 

Nasledujúce č ís lo  Cinobanského 
občasníka vy jde na pre lome 

mesiacov s e p t e m b e r  a  o k t ó b e r  
2 0 1 2 .  I n f o r m á c i a  p r e  

d o p i s o v a t e ľ o v :  Uzáv ierk a č í s la  V I I I / 5 

je  do 14.septembra 2012  

Žiadame občanov, aby N E P A R K O V A L I  motorové 
vozidlá na novovybudovaných chodníkoch ! 

 

V Ý V O Z  K O M U N Á L N E H O  O D P A D U :   
6. august – pondelok, 20. august – pondelok 
4. september – utorok, 17. september – pondelok 
1. október – pondelok, 15. október – pondelok, 29. október – pondelok 
12. november – pondelok, 26. november – pondelok 
10. december – pondelok,  27. december – štvrtok 
P L Á N  Z B E R U  P L A S T O V :  
 8. august – streda, 6. september – štvrtok, 3. október – streda, 31. október – 
streda, 12. december – streda 
PLÁN ZBERU NEBEZPEČNÉHO ODPADU : 22.  október – pondelok 

Podľa § 3 ods.1 písm.b) zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník 
poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy 
povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Za 
porušenie povinnosti starostlivosti o poľnohospodársku pôdu môže byť fyzickej 
osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uložená pokuta. 
Vlastníci zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné 
pozemky. Podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka výkon práva povinnosti 
vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu 
zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byt' v rozpore s dobrými 
mravmi. Občiansky zákonník ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku 
povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval 
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.  
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NEBEZPEČNÝ  

ÚSE KÚSE KÚSE KÚSE K     
Pred niekoľkými týždňami došlo k dopravnej 

nehode, pri ktorej bol zranený náš občan. Na tom nie je 
nič zvláštne, k dopravným nehodám dochádza denne a 
všade. Na tejto ma však zaujalo niekoľko detailov, ktoré 
ma prinútili zamyslieť sa. 

Na uvedenej nehode mali zrejme rovnaký 
podiel obe strany. Dôvodom bola jednoznačne 
nepozornosť. Nikto sa však nepozastavil nad tým, že 
značnú zodpovednosť nesie aj strana tretia - realizátor 
stavebnej časti rekonštrukcie stredu obce. Napriek 
prebiehajúcim prácam nikde nebola umiestnená 
dopravná značka, upozorňujúca na práce na ceste, 
znižujúca rýchlosť jazdy, či značka zákazu vjazdu. 
Mimochodom som si spomenul na môj dávnejší návrh, 
aby cesta okolo krčmy bola jednosmerná. V čase nehody 
bol totiž jeden jazdný pruh obsadený odstavenými autami 
a stavebnými mechanizmami. Aj po dokončení stavby 
totiž bude jeden jazdný pruh slúžiť ako parkovisko 
(dôsledok zlého projektu). Križovatka pri Borovičkovcoch 
pri jazde smerom na Lučenec je po rekonštrukcii menej 
prehľadná a pri zjednosmernení cesty by bol tento 
problémový bod odstránený. 

Ďalší nebezpečný úsek je pri novej 
autobusovej zastávke pri kultúrnom dome. Revitalizácia 
stredu obce tento úsek neobsiahla, resp. jeho 
financovanie a realizácia boli dohodnuté iba ústne. Ľudia 
chtiac - nechtiac musia používať vozovku v nebezpečnom 
úseku blízko križovatky. Keď sme spolufinancovali 
nezmyselnú výbavu námestia, bol naozaj problém 
zafinancovať dokončenie tohto frekventovaného 
chodníka? Apropo, chodníky. Všimli ste si už, že veľa ľudí 
chodí radšej po ceste, ako po chodníku? Ja tiež. Prečo? 
Lebo cesta je v lepšom technickom stave. Pozrite si 
chodník pri Vladovi Kupcovi, neexistujúci chodník pri 
garážach neďaleko školskej bytovky, chodník od rámp 
smerom k železničnej stanici, chodníky v IBV, 
neexistujúci chodník do Maše, atď., atď. Nové chodníky 
radšej nekomentujem. 

Aj keď je veľa vecí ťažko riešiteľných, veľmi sa 
rozmohla neúcta k predpisom a ich úmyselné 
porušovanie. Nedodržiavanie rýchlosti v obytnej zóne 
napriek umiestneným dopravným značkám, neprimerané 
správanie motocyklistov, vytrubovanie vodiča modrej 
Fabie pri každom prejazde okolo námestia, jazda cez 
železničné priecestie. Asi by naozaj bolo potrebné 
pozývať dopravnú políciu na častejšie kontroly do dediny. 
A doporučoval by som aj s radarom. Lebo ľudia sa naučia 
poriadku iba cez vlastnú peňaženku. Žiaľ. 

Bol by som rád, keby sa dopravnou situáciou 
v obci zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo, pretože na 
našich uliciach rastú naše deti. A deti sa radi učia od 
dospelých. Aj tým zlým veciam.  

Julo Jarábek 
 

Malí alebo veľkí, chlpatí alebo krátkosrstí, rôznych farieb a plemien. Verné oči, široké 
srdce plne oddané svojmu pánovi, nekonečná láska, silné priateľstvo. Dokážu 
nahradiť priateľa, druha, rodinu, vycvičení sú nenahraditeľnými pomocníkmi ľudí 
s hendikepom. Psy už tisíce rokov verne kráčajú po boku človeka. V minulosti sa tieto 
inteligentné tvory používali hlavne na prácu. Strážili obydlia, zaháňali dobytok, ovce. 
Moderná konzumná doba, chudobná na city a pravé priateľstvo, priviedla chlpáčov do 
vyhriatych bytov a domov.  Nahradia prázdne miesto v duši. Milujeme svojich verných 
spoločníkov. Zaslepení láskou však častokrát zabúdame na povinnosti, ktoré nám 
z chovu a držania psíkov vyplývajú zo zákona či všeobecne záväzného 
nariadenia obce, v ktorej žijeme.    
Spoločnosť v otázkach chovu spoločenských zvierat zaznamenala za posledné 
desaťročie významný právny posun, ktorého cieľom je predchádzať škodám na zdraví 
a majetku, či ohrozovaniu verejnosti. 

Podľa Zák. NR SR č. 
282/2002 Z.z. vyplýva obci viesť 
evidenciu – zoznam psov na obecnom 
úrade. Tento rok je v evidencii obce 
Cinobaňa 272 psov.  
Obec vydá chovateľovi alebo majiteľovi 
psa evidenčnú známku psa. Na známke 
je uvedené evidenčné číslo, názov obce, 
kde je pes evidovaný. Známkou chovateľ 
alebo majiteľ preukazuje totožnosť psa 
a ten by ju mal mať pri pobyte na 
verejnom priestranstve pripnutú na 
obojku. Každý chovateľ alebo majiteľ 
psa je povinný si vyzdvihnúť známku 
psa na obecnom úrade. Stratu psa treba 
nahlásiť na obecnom úrade. 

Nebuďte zhovievaví 
k opakovaným útekom vášho psa. 
Majiteľ môže tvrdiť, že pes nie je 
nebezpečný, ostatní občania však majú 
právo o tom pochybovať. Voľný pohyb 
psa na verejnom priestranstve  môže 
spôsobiť aj ďalšie problémy. Pes môže 
zapríčiniť kolíziu s dopravným 
prostriedkom, dopravnú nehodu spojenú 
s poškodením cudzej veci. V tom 
prípade je majiteľ psa povinný 
spôsobené škody a náklady s tým 
spojené uhradiť. 
Novela zákona o veterinárnej 
starostlivost,i účinná od 1. novembra 
2011, určuje obciam povinnosť 
zabezpečiť odchyt voľne sa 
pohybujúcich psov po ulici. 
Odchyt zvierat však môže vykonávať len 
odborne spôsobilá osoba, ktorej nestačí 
už len živnostenský list, ale aj potvrdenie 
o absolvovaní odborného odchytového 
kurzu. V konečnom dôsledku je to 
finančne náročná operácia hradená 
z našich daní. Výjazd treba zaplatiť aj 
v prípade, že sa v tom čase žiadneho 
túlavého psa odchytiť nepodarí.   
 

Povinnosťou majiteľov 
a chovateľov psov v záujme 
hygieny, čistoty, ochrany 
verejného poriadku, 
bezpečnosti a dobrého 
občianskeho spolunažívania 
je: 
~ držať psa v čistote 

~ odstrániť psom   
          spôsobenú   
          nečistotu   
           (výkaly) 

 

~ dostaviť sa so psom k povinnému 
ochrannému očkovaniu proti besnote 
a iným chorobám 
~ v prípade poranenia občana psom 
okamžite psa prehliadnuť veterinárnym 
lekárom 
Chovať alebo držať psov je zakázané: 
~ v školách, v domoch, kde sú 
spoločenské zariadenia pre deti 
/materská škôlka, školské družiny a 
pod./ 
~ v obchodoch s potravinami, 
zdravotníckych zariadeniach, v 
kultúrnych zariadeniach. 
Prinášanie alebo vodenie psov je 
zakázané: 
~ do priestorov, kde je zakázaný ich 
chov alebo držanie 
~ na detské ihriská, športové ihriská, na 
cintorín 
~ na všetky miesta opatrené 
upozornením na zákaz vodenia psov. 

Okrem problému túlavých 
psov sa obce a mestá pasujú aj 
s neduhom ich majiteľov, a tým je práve 
často kritizované ponechávanie psích 
exkrementov v tráve, na chodníku, atď. 
Nie je to príjemný pohľad a ešte horší 
priamy kontakt s nimi. Podľa platnej 
legislatívy nie je potrebné inštalovať 
špeciálne smetné koše na psie 
exkrementy, ale ich možno odhadzovať 
do ktoréhokoľvek smetného koša 
určeného na komunálny odpad.  

O pokojné spolunažívanie sa 
musíme zaslúžiť sami svojim 
zodpovedným prístupom voči okoliu. 
Záleží len na nás, ako sa k uvedeným 
informáciám postavíme, či si ich 
osvojíme a začneme sa nimi riadiť hneď 
od zajtra alebo sa budeme donekonečna 
vyhovárať a osočovať tých druhých. 

Silvia Očovanová 
 

Pes bez dozoru – častý 
obraz v našej obci 
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Koma, tak ako je... 
Takto sa prihovára svojím dobrým 

kamarátom. Tí, čo poznajú alebo  mali tú česť 
stretnúť majstra Tibora Kobličeka, vedia, že 
práve toto oslovenie „koma“ používa veľmi 
často. Ján Matejčík vo vecnom slovníku 
„Lexika Novohradu“ slovo koma vysvetľuje ako 
priateľské oslovenie dospelého človeka. Kedysi 
sa ľudia v niektorých častiach Novohradu  takto 
oslovovali a vďaka aj za tento prvok nášho 
prekrásneho nárečia. 
Koma, tak ako je... sme vybrali aj za názov 
kultúrno-spoločenského podujatia, ktoré bolo 
venované významnému životnému jubileu, 
sedemdesiatpäťke Tibora Kobličeka. 
Podujatie sa konalo  v sobotu 9. júna 2012 
v obci Cinobaňa. 
Hlavných organizátorov, BBSK - Novohradské 
osvetové stredisko v Lučenci a obec Cinobaňu, 
čakala neľahká úloha. Pripraviť dôstojné oslavy 
„nášho“ Kobličeka. Kamarátov má po celom 
Slovensku. 

 

Ocenení pedagógovia   

triu fujaristov z Kokavy nad Rimavicou (Pavel 
Bielčik, Miroslav Moncoľ a Ján Kroták). Potom 
už všetko išlo pod režijnou taktovkou Pavla 
Bútora a Márii Ambrušovej. A veruže 
účinkujúcich bolo dosť: ĽH Vepor s vynikajúcou 
speváčkou Stankou Zvarovou, prekrásnym 
hlasom pozdravil Jaroslav Spišiak z Kokavy, 
Vladimír Kouba, Jaroslav Obročník a Juraj 
Krahulec ml. a starší – heligónkari z Kokavy, 
zaspieval aj Juraj Matiaš s gajdošom Andrejom 
Babiarom z Veľkého Krtíša, nechýbal ani Rasťo 
Šimkovič s otcom Žigmundom z Devínskej 
Novej Vsi, Ľubo Tatarka (Čalamacha) zo 
Slovenskej Ľupče, známa Javorová húžva, čiže 
fujaristi Michal a Martin Fiľovci z Banskej 
Bystrice, fujaristi z Kotošky – Ivan, Martin 
a Matúš Murínovci, ĽH Jaroslava Hazlingera 
z Detvy, tanečné páry a rozkazovači z FS 
Detva a nakoniec si sám oslávenec zaspieval a 
zahral na fujare s kamarátom Milanom 
Murgašom z Banskej Bystrice. 
 

Všetci, 
ktorí boli 
oslovení, 
veľmi radi 
prijali 
pozvanie 
a vystúpili 
v hlav-
nom pro-
grame, 
ktorý 
modero-
val Martin 
Kopor.  
Úvod 
patril  

Ale, čože by to bolo za oslavu, keby neboli aj 
nejaké prekvapenia. Atrakciou pre všetkých 
návštevníkov bola predovšetkým sladučká 
fujara, dar obce jubilantovi. Toto sprievodné 
podujatie začalo od 14.00 na vynovenom 
námestí pred obecným úradom. Moderovala ho 
„kultúrnička“ Silvia Očovanová a otvorili ho 
spoločne, starosta obce Cinobaňa – Jozef 
Melicher a riaditeľka NOS v Lučenci – Mária 
Ambrušová. Cinobanské žienky (Božena 
Gondeková, Zuzana Hadbavná, Elena Piková, 
Zuzana Gondeková, Margita a Silvia 
Očovanové)  upiekli koláč netradičného tvaru 
a rozmerov - 7, 5 m dlhú fujaru a keďže takúto 
fujaru na Slovensku ešte nikto nemal, obec 
požiadala o zápis do Knihy slovenských 
rekordov. Komisár slovenských rekordov, 
Vladimír Výbošťok, prišiel, fujaru zmeral, rekord 
potvrdil a starostovi obce odovzdal certifikát 
o ustanovujúcom rekorde. Potom sa ujal slova 
a aj  noža jubilant  Tibor Kobliček. Začal 
sladučkú fujarisko krájať. Kto si chcel osladiť 
život, nie zvukom fujary, ale lahodnou chuťou, 
mal jedinečnú možnosť, lebo majster krájal 
a krájal  a nestíhal rozdávať. Orechami 
posypaná roláda v tvare fujary a dokonca 
s logom oslávenca chutila všetkým. 
 

Ďalším sprievodným podujatím bola výstava 
ľudových hudobných nástrojov. Súčasťou 
vernisáže bolo odovzdanie pastierskej kapsy 
jubilantovi, v ktorej bolo zviazaných 75 
najlepších výtvarných prác žiakov ZŠ 
v Cinobani, Poltári, Kokave nad Rim. a ZUŠ 
v Poltári. Témou pre všetkých mladých umelcov 
boli slovenské ľudové hudobné nástroje. 
Spoluorganizátorom výstavy bolo Novohradské 
múzeum a galéria v Lučenci. 
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na podujatí 
podieľali, predovšetkým sponzorom 
a mediálnym partnerom. Podujatie sa 
realizovalo s finančnou podporou MK SR.  
 

Abelovský Michal, Novohradské osvetové 
stredisko Lučenec, Foto: Michal Garaj 

 

Slávnostné prijatie 

u starostu obce 
Tradície treba dodržiavať. Obzvlášť 

tie, ktoré vyzdvihujú šikovnosť, múdrosť, sú 
odmenou za obete, drinu, sebazaprenie, 
vytrvalosť.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tieto a mnoho iných pozitívnych vlastností majú 
žiaci základnej školy v Cinobani, ktorých na 
návrh pedagogického zboru slávnostne prijal 
a pochvalnými uznaniami ocenil starosta obce 
Jozef Melicher. Za výborný prospech a 
reprezentáciu školy a obce boli ocenení:  
Soňa Borošová (1.roč.), Sandra Gonosová 
(4.roč.),Miriam Karáseková (9.B), Daniela 
Očovanová (9.B), Radoslav Badinka (9.B), 
a Kristína Melicherová (9.A). 
V ten istý deň 28. júna prijal starosta obce 
v obradnej sieni obecného úradu aj deti 
z materskej školy. V slávnostnej atmosfére si 12 
predškolákov prevzalo z rúk starostu 
osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní. 
Niektoré deti boli na takomto slávnostnom 
podujatí prvýkrát, ale vôbec ich to nezaskočilo 
a v krátkom programe predviedli, čo sa v škôlke 
naučili. Stretnutie zavŕšili spoločnou fotografiou 
na pamiatku.     Silvia Očovanová     

Gratulanti  

Roláda z rúk oslávenca chutila 
najviac   S rodinou 

S priateľom M. 
Murgašom na pódiu  
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DDOO  TTRREETTIICCEE  

vvššeettkkoo  ddoobbrréé  
.. .. .. ??   

 

A t é n y   
Kráčať po ulici, natiahnuť sa 
a odtrhnúť mandarínku. Pochutnať 
si na nej a pokračovať v ceste 
uličkami pomedzi stromy. Pred 
obchodíkmi stretnúť chlapíkov, 
ktorí si užívajú siestu a hrajú hru 
podobnú šachu. V stánku si kúpiť 
suflaky, zahryznúť a kráčať ďalej. 
Páli slnko? Skryte sa pod stromy, 
sadnite si do fontány a začnite 
kričať od radosti na plné hrdlo. 
Minimálne 10 ľudí sa k vám pridá, 
aj keď vôbec netušia, z čoho sa 
tešíte.  
 

P a r í ž  
Kráčať po ulici obklopení stovkami 
Kórejčanov. Všade okolo blýskajú 
foťáky. Unavení si sadnete na 
chodník a užívate si slniečka. 
Zrazu vás obklopí asi päť 
černochov, ktorí vám dokážu 
ponúknuť malú atrapu Eiffelovky 
v hocijakom jazyku sveta. Kúpiť si 
bagetu za 8 eur pod Eiffelovkou, 
položiť unavené nohy do Seiny. 
Začína pršať, a tak sa všetci 
usadia pod jedným z mnohých 
mostov. Dáždniky, ktoré predávajú 
černosi, už nestoja dve, ale desať 
eur. Seina stále spieva a prichádza 
večer. Dnes svieti Eiffelovka na 
zeleno. Plavba po rieke 
s obrovskou palacinkou v ruke. 
Človeku sa ani nechce spať, lebo 
svetlá tu svietia akoby bol deň. Aj 
keď som tu nikdy predtým nebola, 
ani v noci by som sa tu nestratila.  
 

C i n o b a ň a  
Kráčať po ulici v štyridsaťstupňovej 
horúčave. Blížiť sa k námestiu 
a nenájsť ani kúsok tieňa. Lavičiek 
je tu viac ako v celých Aténach, ale 
stromček žiadny. Nevadí. Á, múrik. 
Sadnúť si a spomínať na výlet. 
Zrazu ma obklopia asi piati ľudia. 
Zistím, že som stále doma a nie 
v Paríži. Ale títo chlapci nič 
nepredávajú, ale pýtajú a hovoria 
len jedným jazykom. Ale ten tu 
opakovať nebudem. Ešteže dobre 
poznajú môjho tatina,  a keď im 
odmietnem dať pár centov, 
nerozhodnú sa mi ublížiť. 
Postavím sa z múrika, lebo sa blíži 
večer. Zotmie sa a keby som 
nepoznala cestu domov naspamäť, 
v lepšom prípade sa stratím 
a v horšom si vyvrtnem členok na 
chodníku plnom prekvapení.                                                            

 

Simona  Albertová 
 

V ostatnom období mi mimoriadne chutí 
jesť. Kúpim si „štangľu“ salámy, aj vajíčka si 
popapkám a predstavte si, že nepohrdnem ani 
mliečnymi výrobkami. Večer – a to vravím celkom 
pošušky, stiahnem niekedy fľašku vína. Nie, 
nechcem sa stať opilcom, ale verte či neverte, už 
dobrých dvadsať rokov nemám obavy, na čom si 
zgustnem. Ba naopak, ešte sa z toho teším.  
 Kamaráti a známi krútia nad mojím 
„koníčkom“ hlavami a vravia, že som nehorázne 
pribral, no a to vraj škodí zdraviu. – Omyl, páni – 
hovorím na plné ústa – toho sa už dnes (keď máme 
trhové hospodárstvo a demokraciu) vonkoncom 
nebojím. Veď pribrať z dobrého a lacného jedla nie 
je na škodu.  
Či sa nepamätáte na tie „hodnoverné“ správy spred 
„nežnou“, že hneď za hranicami našej vlasti 
(samozrejme, smerom na západ) jestvovali 
obrovské tabule (dnes ich nazývame bilbordami), 
na ktorých turistov upozorňovali, aby 
nekonzumovali naše československé potraviny, 
pretože sú závadné? Ja sa veru pamätám. A tak, 
keď sa v roku 1990 otvorili hranice, zašiel som ich 
hľadať. Čuduj sa svet, nenašiel som ich.  
 

No a odvtedy som začal jesť smelšie. Ešte síce nie 
naplno (bol som oveľa mladší a chcel som mať 
„šlang“ líniu), ale ako sa hovorí – s jedlom rastie 
chuť. A keď som vlani videl ako prichádzajúcim 
turistom z Európskej únie u nás v reštauráciách 
a na jarmokoch chutí, tak som si povedal – to je 
ono, tí predsa nezjedia hocijaký „aušus“ a začal 
som sa v jedení priam prekonávať.  
 Manželka sa tiež čuduje, prečo chodím 
do obchodu s takou radosťou nakupovať. Priam sa 
diví, že domov nosím celé „haldy“ potravín 
v podobe salámy a slaninky. Ba keď som doniesol 
celý bochník syra, zalomila rukami. Nechápe, 
nevie, že teraz v 21. storočí už máme iné – 
kvalitnejšie potraviny. Alebo, žeby to bolo naopak? 
 Vraj... Aj taký hlas som začul, že tie 
tabule svojho času naši odmontovali, aby 
Rakúšania a Nemci všetok tovar u nás vykúpili. 
Potom údajne, začneme síce z ničoho, ale po 
novom a zdravo. Tak ako napríklad teraz 
v nedávnej minulosti – šaláty z dovezených uhoriek 
z Nemecka a potraviny soľou trvanlivo 
zakonzervované z Poľska.  
 

Dobrú chuť vám všetkým! 
Jozef Varga  

 

Fejtón:  

Nekupujte, sú závadné! 
 

DDookkttoorr  MMiittáášš  ppooččaass  pprreeddnnáášškkyy  
pprree  žžiiaakkoovv  mmiieessttnneejj  ZZŠŠ  

Začiatkom mája 2012      započali archeológovia 
piatu sezónu systematického výskumu žiarového 
pohrebiska už nielen kyjatickej, ale aj pilínskej kultúry.  
„Táto sezóna bola výnimočná aj tým, že na Poľane sa 
konala medzinárodná konferencia – Doba popolnicových 
polí a doba halštatská a účastníci konferencie 
z niekoľkých krajín Európy – Poľska, Maďarska, 
Nemecka, Česka v rámci programu navštívili aj 
pohrebisko v Cinobani. Boli nadšení krajinnou scenériou, 
obcou a výsledkami výskumu, ktoré tu v Cinobani 
dosahujeme. Urobili si dobrý obraz o lokalite 
a Slovensku“, konštatuje prof PhDr. Václav Furmánek 
DrSc.  
Archeológovia pokračujú vo výskume ďalej. Majú 
preskúmaných 250 žiarových hrobov. Tento rok je práca 
na pohrebisku dosť náročná. „Dva mesiace už skúmame 
plochu asi 100 m2 a stále nie sme schopní ju dokončiť 
z dôvodu veľkého množstva kameňov. Nachádzame 
hroby, ktoré sú umiestňované nad sebou, jeden na 
druhom, sú to hroby staršie a mladšie. Tento rok  s nami 
opäť spolupracuje doc.RNDr. Jaroslava Pavelková,CSc., 

 

 ktorá robí antropologické analýzy. Doteraz spracovala 
už 218 hrobov a výsledky publikuje nielen na Slovensku, 
ale aj v Európe, preto aj vďaka nej je táto lokalita známa 
širokej odbornej verejnosti.“  
Na nálezisku v Cinobani objavili archeológovia hroby aj 
z pilínskej doby, čo dokazuje, že v tejto lokalite sa 
pochovávalo oveľa skôr, už v 11. alebo 12. storočí pred 
n.l. „V minulej sezóne sme tu v hrobe objavili keltskú 
sponu. Kelti boli veľmi zvedaví ľudia. Hroby otvárali. 
Nami nájdené železné predmety tam pravdepodobne 
nechali alebo stratili. Mohli by sme ich nazvať aj najstarší 
archeológovia, pretože nás predbehli...,“ so smiechom 
dodáva profesor Furmánek.  
Veľkosť  pohrebiska  napovedá, že  tu  boli  pochovávaní 

ľudia z niekoľkých osád z okolia. 
Antropologickými analýzami archeológovia 
zisťujú podrobnosti o ľuďoch dávnej doby. 
RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc: „Čím väčšie 
sú nezhorené ľudské zostatky, tým je to pre nás 
lepšie. Zisťujeme z nich pohlavie, vek, prípadné 
patologické zmeny. V hroboch bolo 
pochovávaných veľa mladých ľudí alebo detí, 
pretože v tej dobe boli vystavovaní veľkému 
množstvu nepriaznivých vplyvov. Najčastejšie to 
zisťujeme pri skúmaní zubov, pretože ľudská 
sklovina je natoľko tvrdé tkanivo, že vydrží aj 
vysoké teploty. Často v hroboch nachádzame aj 
zostatky zvierat.“    

Rozprávala sa S.Očovanová 
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Kántri kapela  
Hutnícke záhrady 

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  
 

Viac informáci í  a  fotograf i í  na:  

www.zscinobana.edu.sk  

Dňa 4. júna 2012 sme slávnostne otvorili  našu 
dlhoočakávanú enviroučebňu, ktorá vznikla ako 
výsledok projektu „Zelená oáza pod modrým 
nebom.“ 
      Myšlienka projektu, ktorý vyhlásila 
kancelária Zelenej školy a Živica, nás 
prenasledovala veľmi dlho. Už dávno sme  túžili 
mať na našom školskom dvore altánok, 
jazierko, lavičky, a tiež bylinkovú špirálu. 
Podarilo sa nám to vďaka projektu „Pomáhame 
vyrásť“ a vďaka ľuďom, ktorí ho aj finančne 
podporili. Boli to : spoločnosť IKEA, naše 
rodičovské združenie, starosta obce Cinobaňa a 
nemalou mierou prispela spoločnosť Johnson 
Controls, ktorí neváhali podporiť dobrú vec.  
     A tak sme sa zišli v našom školskom areáli, 
nastúpení všetci žiaci školy, deti zo škôlky, 
učitelia, pán starosta, zástupcovia rodičov, 
zástupcovia Zelenej školy a zástupcovia 
spoločnosti Johnson Controls z Lučenca, ktorí 
nás  podporovali a fandili nám. Spolu sme si 
zarecitovali, zaspievali  a nakonec náš pán 
riaditeľ slávnostne, spolu s Mirkou zo Zelenej 
školy, prestrihli pásku na otvorenie altánku – 
hlavného symbolu našej „Zelenej oázy pod 
modrým nebom“. 
 
 

A nakoniec členka kolégia Danka 
Očovanová predniesla básničku, ktorú 
sama zložila a ktorá je oslavou našej 
Zelenej školy. 
 

Konečne tu piatok je 
a my na krúžok čakáme. 
Plné hlavy aktivít 
na vodu zameraných. 
 

Potok, les sme vyčistili,  
všetky smeti vytriedili.  
Nie sme v tom žiadni zelenáči, 
Zelená škola sa nám páči. 
 

Arborétum, kvety, to nás baví, 
každý z nás ich s láskou sadí. 
Vzorne sa o to staráme 
a dobre sa k prírode správame. 
 

Zelená oáza pod modrým nebom, 
kto by z tohto projektu 
nadšený nebol. 
Hodinám v prírode sa veľmi tešíme, 
že nové veci sa tam naučíme. 

 

 
PaedDr. Ľubica Machavová 

Inšpirujte sa bylinkovou špirálou 

Slávnostné otvorenie 
ENVIROUČEBNE 

„OČAP“  TROCHU INAK ... 
 

Viete, čo znamená skratka OČaP? Vaše 
školopovinné deti ho absolvujú dvakrát do roka. 
A absolvovali ste ho aj vy za vašich školských čias. 
Určite si spomínate na branné cvičenia! No a to je dnes 
OČaP – Ochrana človeka a prírody. Žiaci sa na nich 
zaoberajú rôznymi témami – civilnou obranou, 
zdravotnou prípravou, dopravnou výchovou, či 
spoznávaniu rastlín a živočíchov. 

OČaP v júni mal však aj trochu regionálnu 
príchuť. Síce sme absolvovali nácvik evakuácie, ale do 
terénu sme sa už vybrali na nálezisko kyjatickej kultúry. 
Boli sme prekvapení, koľko našich žiakov tam ešte 
nebolo. Tu nás čakali archeológovia a nadšenci ich 
práce. Pán V. Mitáš si pre nás pripravil zaujímavé a 
pútavé sprievodné slovo, ukázal nám nálezisko 
i nálezy. Patrí mu naše veľké ďakujem, že si popri 
svojej náročnej práci našiel čas aj na našich žiakov. 
Potom sme už pokračovali v plnení cieľov na 
jednotlivých stanovištiach. Domov sme prišli unavení 
a pekne opálení.                                             

Mgr. Vladimíra Albertová 
 
 

PaedDr. Katarína Lenhartová 

     

ENVIROFILM - 

Svetelné znečistenie 
(18.mája 2012 ) 

                      

Svetelné znečistenie je svetlo 
rozptýlené v ovzduší. Je to svetlo 
vyrobené človekom, umelo 
pridávané do nočnej krajiny. 
Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam 
potrebujeme - teda na cestu, ale 
do oblakov, na hviezdy, do lesa a 
do okien ľudí, ktorí si potrebujú 
oddýchnuť. Neplytvajme svetlom 
 do nepotrebných smerov. Pokiaľ by lampy svietili iba dolu na cestu, zhora by nemali byť vôbec vidieť. S touto zaujímavou problematikou nás 
oboznámil v Poltári RNDr. Rapavý, riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej Sobote. K danej téme sme si pozreli súťažný film – Hľadá sa tma.Piati žiaci 
počítačového krúžku s p. uč. Lenhartovou sa zúčastnili premietania filmov v rámci týždňa Envirofilm.  V priestoroch kultúrneho domu sme si pozreli 
výstavu – umelecká fotografia – fauna a flóra a výrobky žiakov ZUŠ v Poltári.Potom sme videli ďalší súťažný film Strašiak. Tento dokumentárny film 
zachytával tradicie a mentalitu dedinky, v ktorej ľudia pokračovali v dedičstve svojich predkov. Domov sme cestovali plní zážitkov. Na bežné  - 
každodenné dianie okolo nás sme sa pozreli inými očami – iným uhlom pohľadu. O tejto problematike sa určite ešte budeme rozprávať a pozorovať. 
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M 

Po prečítaní článku p. Jarábeka „Múr 
nárekov“ sme dali autorovi za pravdu. Požiadal 
občanov, aby sa aj oni vyjadrili a napísali svoje 
dojmy  a postrehy. 

Áno, je ich ešte veľa 
nevypovedaných, ale má to vôbec význam sa 
vyjadrovať? Napr. k tomu námestiu, kde presne 
vystihol jeho problémy. Veď už len to množstvo 
lavičiek medzi betónom pripomína skôr nejaký 
amfiteáter. Kto vlastne bude na nich sedávať? 
Radšej by mali byť umiestnené niekde pod 
stromami, napr. v parku pod cintorínom 
s nejakým pieskoviskom a hojdačkami pre 
mamičky s deťmi, prípadne na sídlisku.  

Najväčší otáznik si môže klásť 
občan, ako je to možné, že pokračovanie 
dlažby sa neuskutočnilo v rámci tejto 
revitalizácie obce smerom ku kultúrnemu  
domu, ale musí to vraj financovať obec, aby to 
vôbec bolo realizované. Nezodpovedá to 
žiadnej logike a zdravému rozumu.   
Možno v našej dedine je to zaužívané heslo 
„načo sa bude na niečo poukazovať, keď sa to 
aj tak nezmení“. Už sme si za tie roky zvykli, že 
táto obec je oproti iným takou výnimkou. Vzhľad 
obce je veľmi dôležitý, hlavne prvý dojem, keď  

príde niekto neznámy a bude porovnávať 
s inými obcami. Napr. chceme poukázať na 
vstupnú časť do cintorína v časti Maša. Takú 
„džungľu“ už sotva niekde nájdete, hoci cintorín 
je pokosený. Zlý dojem zostáva  z toho okolia.  
Ak tento pozemok nepatrí obci, prečo sa na to 
majiteľ neupozorní a roky sa to necháva 
nepovšimnuté.  

Navrhujeme, aby sa v našom 
Občasníku viac písalo aj o práci poslancov, 
obecného úradu, aby pán starosta referoval, čo 
sa v obci práve robí a čo sa pripravuje, aké 
projekty z EÚ boli požadované, čo je v realizácii 
a pod. My, občania sídliska IBV, máme často 
pokazený aj miestny rozhlas, a tak sa 
mnohokrát nedozvieme ani obecné správy.  

Nebojme sa písať o problémoch 
v obci, veď my v nej žijeme, platíme dane, 
a tým, že sa budeme vyjadrovať, či už 
pochvalne alebo kriticky, len prispejeme, aby 
sme sa v nej dobre cítili. Veď táto obec je na 
vysokej úrovni, čo sa týka rôznych kultúrnych 
podujatí, práce spoločenských organizácií, 
školských akcií, športu, čo zaručuje, že obec 
žije a občania chcú mať na tom účasť.  
 

Manželia Korimovci  
 

 rodinných príslušníkov. Medzi najstarších patrili Milan Gabľas a teta Anna Sujová.  Po omši 
čakalo na zúčastnených bohaté občerstvenie,  guľáš, ovčie syry, voda a pre tých odvážnejších aj 
niečo tuhšie.  
Popoludní sa zhromaždenie pomaly rozišlo domov.  Pookriati na tele i duši všetci zhodne vyjadrili 
prianie založiť pri tomto kríži v lone krásnej prírody tradíciu výročných svätých omší.  
 

TAKTIK Výzva 
 

je elektronický kvíz, ktorý žiaci riešia na 
počítačoch. Pre žiakov je pripravených veľa 
zaujímavých úloh z predmetov geografia 
a dejepis. V tejto medzinárodnej súťaži, spolu 
s rovesníkmi v ČR a Nemecka, na žiakov čaká 
10 úrovní, pričom každá úroveň obsahuje 
približne 10 otázok. Do súťaže sa zapájajú 
jednotlivci. Po skončení súťaže (na obrazovke 
monitora) sa žiaci okamžite dozvedia, koľko 
bodov v súťaži nahrali. Na absolvovanie súťaže 
je vopred stanovený čistý časový limit - 40 
minút. Na našej škole sa zapojilo do online 
súťaže 35 žiakov 5. - 9.roč. Registračný 
poplatok 2,- € si platili žiaci sami. Najlepšie sa 
umiestnil Miroslav Šulek z 5. roč. (celkové 
poradie – 144.) 
 

PaedDr. K.Lenhartová, ved. počítač. krúžku 
 

ROZLÚČKA S 

MATERSKOU ŠKOLOU 
 

Prázdninový čas prichádza a končí sa čas 
strávený pre našich predškolákov v materskej 
škole. Od septembra zasadnú do školských 
lavíc a začnú im školské povinnosti. Rozlúčili sa 
s kamarátmi v škôlke pekným programom .Aj 
naši najmenší si pre kamarátov pripravili pekné 
prekvapenie v podobe programu a darčekov. Na 
deti čakala sladká torta a púšťanie lampiónov 
šťastia, kde si každé dieťatko zaželalo niečo 
pekné. Naši predškoláci boli slávnostne prijatí u 
starostu obce, ktorý im odovzdal osvedčenie o 
predprimárnom vzdelávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V septembri bude na naše deti v materskej 
škole čakať pekné prekvapenie v podobe 
preliezky, ktorú sme dostali cez projekt BLUE 
SKY spoločnosti Johnson Controls, 
Ďalším prekvapením pre deti bude prístrešok 
nad pieskoviskom, kde sa budú môcť hrať aj za 
nepriaznivého počasia a budú chránení pred 
slnkom. Touto cestou ďakujeme obecnému 
úradu za zabezpečenie materiálu a 
zrealizovanie stavby. Pomoc týchto dvoch 
organizácií prispela ku krajšiemu a 
príjemnejšiemu pobytu našich detí v materskej 
škole. ĎAKUJEME.  Zuzana Hadbavná  
 

Vysvätený kríž  
na Šutovej jame 

 

Na Žabici na Šutovej 
jame sa v sobotu 30. júna stretli 
veriaci  a rodáci z Lazov, aby 
sa spoločne zúčastnili slávnosti 
vysvätenia kríža, ktorý 
svojpomocne po  15 rokoch 
opravili. Na slávnostnej omši, 
ktorú odslúžil hodinu pred 
poludním náš pán farár Mgr. 
Miroslav Litviak, sa stretlo asi 
70 veriacich.  

Celé stretnutie 
a slávnostný obrad sa niesol 
v duchu stretnutia rodákov a ich  

Každému, kto 
akoukoľvek formou 
pomohol pri 
príprave a realizácii 
stretnutia na 
Lazoch, patrí 
vrúcne Pán Boh 
zaplať.  
         

Veriaci z Turičiek   
 
 

Na js ta rš í  ro d á k   
M .  Ga b ľ a s   
(d ru h ý z p ra va )  
a  n a jm la d š ia  
ú č a s tn íč k a   
Ar ia n k a .   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
   
  
    

 
   
 
 
 
  
   
   
 
  
  
  
 
 
   
 
 
                          

    
  
  
  
 
              

strana 8              Cinobanský občasník 4/2012
        

SpoločSpoločSpoločSpoločenskáenskáenskáenská        
rubrikarubrikarubrikarubrika    

VVVV     mesiacoch  mesiacoch  mesiacoch  mesiacoch  júl  a júl  a júl  a júl  a aug ustaug ustaug ustaug ust     s a s a s a s a 
dožív ajú životných  jubil eídožív ajú životných  jubil eídožív ajú životných  jubil eídožív ajú životných  jubil eí     

 
 

 
 

 Helena MÁTEJOVÁ (Cinobaňa) 
 Štefan GONOS  (Turičky) 
 Emília BAKUĽOVÁ (Turičky) 
 Ladislav BARTOŠ   (Cinobaňa) 
 Marta SLAVKOVSKÁ (Kat. Huta) 
 Božena BAJČÍKOVÁ (Kat. Huta) 
 Jolana BAJČÍKOVÁ (Kat. Huta) 
 Anton TAREK Ing. (Turičky) 
 Mária ŠIMKOVÁ  (Maša) 

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

Komisie pre občianske záležitosti  
pri OZ v Cinobani. 
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MEMORIÁL 
3 0 .  j ú n  2 0 1 2  F u tb a lo vé  ih r is k o  CŠK  
Cin o b a ň a  Zúčastnené mužstvá: Málinec, Poltár,  
Santrio Láza, Cinobanský športový klub (CŠK), Internacionáli CŠK a Málinca   

Borci – veteráni  

Helena Dováľová 
Margita Šlichtová 
Štefan Jackuliak 
Marta Pufflerová 

Ivan Paulík 
Mária Moravcová 

Ján Salaj  
 

Č esť  i ch  svet lej  Č esť  i ch  svet lej  Č esť  i ch  svet lej  Č esť  i ch  svet lej  pamiatke.pamiatke.pamiatke.pamiatke.     
 

Prvý ročník Memoriálu Evalda 
Kantoráka za prítomnosti manželky s rodinou 
slávnostne zahájil prezident futbalového klubu 
Július Palík ml. Úvodný príhovor prečítal Pavel 
Imre. S propozíciami turnaja oboznámil 
prítomné mužstvá Mgr. Vladimír Dubravec.   
Celodenné futbalové súboje sa začali úvodným 
zápasom medzi mužstvami Poltár a Santrio 
Láza, kde prvý slávnostný výkop previedol 
Evald Kantorák ml. a Július Palík ml.  
 

V ý s l e d k o v á  l i s t i n a :   
1.zápas: PT – Santrio Láza   1:2 
2.zápas: CŠK – Málinec   2:3 
o 3.miesto: CŠK – Poltár  1:3  
o 1.miesto: Santrio Láza - Málinec  4:1 
Rozhodovali: M. Antalík, J. Šmidriak, M. 
Jačmeník, S. Polomský  

Pred zápasom internacionálov si 
zaspomínal na históriu CŠK bývalý hlásateľ 
Mgr. Milan Hrnčiar. Tí striedali hokejovým 
spôsobom. Bolo zaujímavé sledovať dianie na 
ihrisku, keď v niektorých chvíľach sa objavili 
spolu traja Jančovci (otec Štefan, synovia 
Stano a Boris) alebo dvaja Bernáthovci (otec 
a syn Lacovia). Zápas „veteránov“ sa skončil 
remízou 3:3, na pokutové kopy zvíťazil CŠK 
4:3. Turnaja sa zúčastnil ako jeden z čestných 
hostí aj dlhoročný fanúšik cinobanského futbalu 
Tibor Hergel, ktorý pricestoval až z USA. 

Podvečer, po ukončení všetkých 
zápasov, sa prítomným prihovoril aj starosta 
obce Jozef Melicher, ktorý v krátkosti zhodnotil 
toto podujatie a poďakoval všetkým 
organizátorom. Za asistencie prezidenta CŠK  

          slávnostne vyhodnotil a ocenil  
      víťazov. 
   K o n e č n é  p o r a d i e :   
     1. Santrio Láza, 2. Málinec,  
  3.Poltár, 4.Cinobaňa 
  

Najlepší strelec:  
Jozef Marcinek  
(Santrio Láza) 
Najužitočnejší 
hráč:  
Jozef Kostolanský  
(Santrio Láza) 
Najlepší brankár:  
Miroslav Beran  
(CŠK) 
Najstarší bývalý 
hráč:  
Ivan Vlček  
(Cinobaňa,76 r.) 
 

Pripravil Mgr. 
Vladimír Dubravec  

BBoojjoovvaalloo  ssaa  oo  tteennttoo  
ppuuttoovvnnýý  ppoohháárr    

HORNOHRADSKÉ 
ŠPORTOVÉ DNI 2012 

 

Volejbalový turnaj — Rovňany: 
1. miesto Málinec, 2. miesto Hradište, 3. 
miesto Cinobaňa, 4. miesto Uhorské 
 

Našu obec reprezentovali:  Gejza 
Precner, Boris Jančo, Radko Berky, 
Dušan Abelovský, Vladimír Cigánik, 
Tomáš Kiš, Patrik Levčík, manažér Mgr. 
Vladimír Dubravec, rozhodca Pavol 
Belov 
 

Turnaj v minifutbale — Cinobaňa: 
1. miesto Uhorské, 2. miesto Cinobaňa, 
3. miesto Zlatno, 4. miesto Málinec 
 

Našu obec reprezentovali: Michal Garaj, 
Stanislav Jančo, Marián Andrášik, 
Ladislav Hríň ml. a st., Radoslav 
Hadbavný, Lukáš Hrnčiar, Jozef Oláh, 
Peter Berky, Denis Deme    
 

Pripravila Silvia Očovanová  
  

Foto: Zuzana Očovanová  


