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OHLIADNUTIE za uplynulým mesiacom.  Viac na str.4  
 

Hornohradský MTB cyklomaratón  

v Cinobani                Viac na str.8 
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Ak chceme porozumieť prítomnosti, musíme spoznať minulosť. 
  

V živote každého národa sú udalosti, ku ktorým sa musí 
nevyhnutne vracať. Nie z koketérie s dejinami, ani z príčin vytĺkania 
politického kapitálu mocenskými skupinami, ako sme boli toho neraz 
svedkami v našich novodobých dejinách, ale jednoducho preto, že raz 
a navždy zostali zapísané v pamäti národa, že sú jednoducho prítomné 
v krvnom obehu jeho národného života. Pravda je však aj taká, že tieto 
udalosti každá generácia vníma vždy z iného poschodia dejinnej 
špirály, čoraz viac poučená, ale niekedy i nepoučená dejinným 
priestorom, ktorý ju od tejto udalosti oddeľuje. V každom prípade však 
vždy stojí v inom zornom uhle k dejinnému faktu, čo zákonite určuje aj 
jej uhol pohľadu. Avšak ten pohľad si žiada aj historické poznanie.  

4. augusta 2013 uplynie 1 150 rokov od roku 863, ktorý bol 
a navždy ostane pre náš národ rokom veľkého jubilea, novým 
prelomovým činom v oblasti kultúry a vzdelania slovenského národa 
a ktorý zároveň predznačil aj cestu jeho duchovného rozvoja a tým 
vytvoril najvýznamnejší začiatok našich dejín. 

 
 

PRÍCHOD SV. CYRILA (KONŠTANTÍNA) 

A SV. METODA 
 

 Veľkomoravské knieža Rastislav v úsilí o väčšiu nezávislosť 
Veľkej Moravy od Východofranskej ríše požiadal byzantského cisára 
Michala III., aby poslal z Byzancie učiteľa, ktorý by vychovával kňazov 
verných mojmírovskej dynastii. Tejto úlohy sa ujal Konštantín a jeho 
brat Metod, ktorí prišli na Veľkú Moravu 4. augusta 863. 
 

MISIA SV. CYRILA A SV. METODA 
 

 Úlohou Cyrila a Metoda bolo upevniť kresťanstvo a vychovať 
vzdelaných kňazov. Cyril (Konštantín) mal na to dobré predpoklady 
ako pedagóg i diplomat. Na základe egejsko-macedónskeho nárečia 
(bratia pochádzali zo Solúna) vytvoril slovanský kultúrny jazyk a písmo, 
ktoré rešpektovalo osobitosti tohto jazyka (hlaholika). Chceli aby 
Slovania, ktorí žili na území východnej Európy a nerozumeli po grécky 
a po latinsky, mali možnosť učiť sa o Bohu vo vlastnom jazyku.  
 Týmto misionárom ostro odporovali franskí kňazi, ktorí 
presadzovali latinčinu, aby zabránili rozrastajúcemu sa vplyvu 
byzantského kresťanstva. Je zjavné, že politika im bola prednejšia ako 
náboženská vzdelanosť ľudí. V roku 867 odišli bratia do Ríma, kde 
pápež Hadrián II. schválil ich postup aj ich bohoslužobné knihy. Cyril 
v Ríme r. 869 zomrel. Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, kde pokračoval 
v misijnej činnosti.  
 Ešte predtým však nový pápež Ján VIII. počas Metodovho 
pobytu v Ríme potvrdil jeho arcibiskupskú hodnosť a funkciu 
pápežského legáta. Súčasne osobitným privilégiom schválil sloviensku 
liturgiu (bohoslužbu) a rozhodol o vytvorení veľkomoravskej cirkevnej 
provincie. Týmto procesom vyvrcholila všeobecná christianizácia 
(pokresťančenie) Veľkej Moravy.  
 

 
Pokračovanie na str. 2 

 
 

 
PRISPEJTE  AJ  VY  K  SKVALITNENIU  OBSAHU  VAŠICH  NOVÍN 

Jedno zo súťažných 
družstiev tvorili  

aj poslanci obecného 
zastupiteľstva . 

Naši  ch lap ci .   
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 1. Do volieb ste vstupovali s určitými ambíciami, volebným programom. Ako hodnotíte po svojom 

dvojročnom pôsobení vo funkcii poslanca ich plnenie?    

2. Ako udržiavate kontakt so svojimi voličmi? 

3. Hneď po nástupe do funkcie poslancov OZ ste boli postavení pred riešenie najväčšej investičnej 

akcie a tou je Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa. Táto téma je asi najdiskutovanejšou medzi 
občanmi a rieši sa aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva či komisií. Ako vnímate túto  

investičnú akciu, ako sa k nej chcete vyjadriť? 

4. Prelom rokov je obdobím bilancovania, ale aj plánov a predsavzatí. Máte nejaké, ktoré by 
ste vo funkcii ešte chceli naplniť? 

H A D B A V N Á  Z u z a n a  
  

1. Ambície som nemala prehnané, pretože 

z môjho predchádzajúce volebného obdobia 
som vedela, do čoho idem a čo obnáša práca 
poslanca. Hodnotenie mojej práce 
prenechávam na svojich voličoch.    
  

2. Stretnutia so svojimi voličmi vnímam vždy 

veľmi podnetne, niekedy sú to príjemné 
rozhovory, inokedy menej príjemné, ale vždy sa 
snažím brať si z nich ponaučenie a hľadať 
riešenie . Len ma niekedy mrzí, že niektorí naši 
občania si nevážia to, čo sa v našej obci 
vybuduje a zveľadí, uvediem len nedávne 
zničenie stromčekov v centrálnej zóne . 
Všetkým  by malo záležať,  ako naša obec 
vyzerá a bude vyzerať, je predsa nás všetkých. 
 

3. Viem, že revitalizácia centrálnej zóny 

vyvolala v obci veľkú diskusiu, a hlavne kritiku . 
Bolo by na škodu zastaviť projekt už v takom 
štádiu, v akom bol, keď sme nastúpili do funkcie 
poslancov. Obec by bola prišla o značné 
množstvo finančných prostriedkov. Projekt mal 
a má svoje chyby, ktoré tu už boli 
rozdiskutované a nebudem sa k nim vracať. 
Skúsme  vnímať veci aj pozitívne a položiť si 
otázku: Páčilo sa nám viac pôvodné námestie, 
či dnešné, aj keď s mnohými chybami?  
 

4. Možno ako jediná žena v zastupiteľstve 

vnímam niektoré veci a problémy viac citovo 
ako moji kolegovia. Preto aj moja odpoveď na 
túto otázku bude tak zameraná. Želám si , aby 
sme spoločnými silami našu obec zveľaďovali 
a skrášľovali. Skúsme jednotiť sily, spolu niečo 
tvoriť . 
 
 
   

 

K I A P E Š  D u š a n  
 

1. Krátko pred voľbami som prijal ponuku 

kandidovať za poslanca obecného 
zastupiteľstva. Prijal som ju v nádeji, že 
v obecnom zastupiteľstve budem zastupovať 
občanov Turičiek a budem nápomocný pri 
riešení problémov tejto časti obce a jej 
obyvateľov. 
 

2. Pri osobných stretnutiach s občanmi si často 

vypočujem rôzne podnety a návrhy, a tiež sa 
snažím občanom vysvetliť naše rozhodnutia 
a problémy obce, o ktorých nevedia. 
 

3.  K téme Revitalizácie centra obce sa už 

nebudem vyjadrovať. Bolo o tom popísané na 
stránkach týchto novín už naozaj dosť. Komu sa 
projekt páči, nech sa poďakuje bývalému 
vedeniu obce a komu sa nepáči, nech sa 
poďakuje tiež.  
 

4.  Plánov do budúcnosti by bolo veľa, ale 

všetko závisí od finančných prostriedkov. 
V prvom rade by sa mal poriešiť problém 
kanalizácie v celej našej obci, od ktorej závisia 
ďalšie aktivity a projekty, ktoré by prispeli 
k lepšiemu životu v našej obci. 
 

K Á K A  M i l a n  

1. Áno, do volieb som vstupoval posunúť 

Cinobaňu vpred, ako to bolo aj písané v našom 
volebnom programe. Pred voľbami, ale aj teraz, 
stále viem, že naša obec zaspala dobu. Žiaľ, 
zabudnuté roky sa ťažko dobiehajú a ešte 
v dnešnej situácii to vôbec nie je ľahké, dokonca 
miestami nemožné. Mali sme veľké plány nie- 
len ako poslanci, ale aj ako občania, žiaľ po 

Po lož i l i  sme  štyr i  o tázky  pos lancom OZ  v „po lčase“ t rvan ia  ich  funkčného obdob ia .  V  každom č ís le  majú  
rovnaný  pr ies tor  dva ja  pos lanc i .   
 

 

zvážení finančnej situácie, v akej sa obec 
nachádzala, sme museli od veľkých plánov 
upustiť a snažiť sa zmenšovať výdaje a naopak 
zväčšovať príjmy obce, aby sme dokázali 
zabezpečiť aspoň základné potreby pre jej 
chod. Žiaľ, obec bola hlboko stratová a mala 
nezmyselné výdaje, či už na zamestnancov 
alebo svoju réžiu, ktoré bolo treba upraviť v jej 
prospech. 
 

2. So svojimi voličmi alebo občanmi sa 

stretávam tak isto ako pred voľbami, no najviac 
na ihrisku alebo v časti Maša, kde aj bývam. 
Chodím však aj do K. Huty a Turičiek. 
 

3. Naše námestie nám zobralo rok funkcie 

a celý rok zastupiteľstiev, kde sme mohli riešiť 
veci, ktoré sme chceli a mali v pláne a nie tie, 
ktoré sme dostali ako darček od minulého 
vedenia. Dnes je neskoro rozprávať, čo bolo pre 
6 a 10 rokmi, vtedy boli tiež voľby, čo sme si 
zvolili, to sme mali a lepšie povedané aj stále už 
mať budeme. Žiaľ, celá kritika sa zvalila na nás, 
ale rozumný pochopí, že sme nemali ani 
možnosť zasahovať do priebehu výstavby, a ani 
šancu na jej pozastavenie. Teda mali, mohli 
sme to stopnúť, ale kto by zaplatil pokutu? Kto 
by prevzal zodpovednosť? Z rozbehnutého 
vlaku sa síce vyskočiť dá, ale následky znáša 
ten, čo skáče, teda dotiahli sme len rozbehnutú 
vec v strede obce, na ktorú má dnes každý iný 
názor a, žiaľ, súčasné OZ a starosta čelí celej 
kritike neprávom. 
 

4. Veľmi by som chcel, aby sme boli obec, 

o ktorej sa raz napíše alebo povie „TAKTO MÁ 
DEDINA VYZERAŤ“. Či to dosiahneme my, 
súčasní poslanci a starosta alebo niekto ďalší, 
to mi je jedno, len dúfam, že sa toho dožijem. Z 
volebného programu snáď ešte niečo stihneme, 
no je to všetko otázka financií, ktoré sú 
momentálne na bode mrazu a podľa predpovedí 
zhora, to lepšie ani nebude. Budeme sa trápiť 
ďalej a snažiť sa vyťažiť z minima maximum. 

 

Ďakujem za odpovede, pripravila Silvia Očovanová 
  

 

Nasledujúce čís lo  Cinobanského občasníka  vy jde  na  pre lome 

mes iacov  j ú l  a  a u g u s t  2 0 1 3 .  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 ierka  č í s la  IX/3  j e  do   1 6 . a u g u s t a  2 0 1 3  

Ú V O D N Í K       Pokračovanie zo str. 1 
 

PRIBINA A KOCEĽ ŠÍRILI 

KRESŤANSTVO V  PANÓNII 
 

Nitrianske knieža Pribina so synom Koceľom 
a časťou svojej družiny v rokoch 831-833 po 
nezhodách s kniežaťom Mojmírom I. musel opustiť  

dedičnú Nitru. V rokoch 840-846 Pribina dostal od Východofranského 
kráľa Ľudovíta Nemca majetky ako doživotné léno pri Blatenskom jazere. 
Od roku 847 sa táto lokalita spomína ako Pribinovo kniežatstvo, ktorého 
centrum bol Blatnohrad – Zalavár. 

 

PAMÄTNÍK SV. CYRILOVI A SV. METODOVI 

 

 Na jeseň roku 1985 v Blatnohrade – Zalaváre (Maďarsko) bol 
odhalený pamätník sv. Cyrila a sv. Metoda. Táto pamiatka informuje 
okoloidúcich, že sv. Cyril a sv. Metod, šíritelia slovienskeho jazyka 
a kultúry sa zdržiavali v týchto miestach na dedičnom majetku kniežaťa 
Koceľa, ktorý im poskytol päťdesiat žiakov, aby ich „vyučili“ poznávať 
a rozdávať slovienske písmo. To sú reálie, ktoré poznáme z písomných 
prameňov. Slovákov tu už niet. No zostali tu po nich pamiatky, ktoré sú 
dôkazom toho, že tu žili a tvorili naši predkovia pod vedením kniežaťa 
Pribinu a jeho syna kniežaťa Koceľa. Aj to je svedectvom toho, že Slováci 
so svojou kultúrnou vyspelosťou patria medzi najstaršie národy Európy.  

 

Jozef Varga 
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TERMÍNY VÝVOZU KOMUNÁLNEHO 

ODPADU A ZBERU PLASTOV: 

 

Komunálny odpad: 9.7.2013 (utorok), 22.7.2013 
(pondelok), 5.8.2013 (pondelok), 19.8.2013 (pondelok), 
2.9.2013 (pondelok), 16.9.2013 (pondelok), 30.9.2013 
(pondelok) 
 

Plasty: 25.6.2013 (utorok), 23.7.2013 (utorok), 
7.8.2013 (streda) 

VVYYPPAAĽĽOOVVAANNIIEE  TTRRÁÁVVYY  
 

Vážení občania. Pravidelne každú jar vás upozorňujeme na nebezpečenstvo 
vypaľovania trávy.  
Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné, ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé 
prípady, že ľudia naň doplatia životom. 
Je verejným záujmom predchádzať požiarom, z ktorých až 80% je zapríčinené 
práve vypaľovaním trávy a iných suchých porastov.  
 

Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 330 €. 
V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom trestné stíhanie. 
 

Zákon o ochrane pred požiarmi 
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
Zákon NR SR č. 438/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. 
z. o ochrane pred požiarmi. 
Čo by ste mali urobiť, ak ste svedkom vypaľovania trávy a lesných 
porastov? 
Nie vždy sa podarí odhaliť osobu – pôvodcu požiaru. Môže za to aj 
ľahostajnosť nás všetkých voči dianiu okolo nás a malá občianska statočnosť. 
Nedovoľme tej hŕstke nenapraviteľných, aby ničili všetko okolo seba. Ak sa 
stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak ste svedkom 
porušenia zákona, mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na tel. č. 112. 
Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru? 
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na t. č. 112 alebo zabezpečiť jeho ohlásenie. 
U v i e s ť :  
- Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá 
- Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný 
telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi. 
- Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, 
piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať 
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.  
- Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať 
najmä deti a chorých ľudí. 
Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej 
ochrany – napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia 
a iné veci potrebné na zdolanie požiaru 
 

PODĽA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA NIKTO NESMIE NAD MIERU 
PRÍPUSTNÚ POMEROM OBŤAŽOVAŤ SUSEDOV HLUKOM, PRACHOM, 
POPOLČEKOM, DYMOM, PLYNMI, PARAMI ATĎ. 
 

SSPPAAĽĽOOVVAANNIIEE  OODDPPAADDUU  ZZ  DDOOMMÁÁCCNNOOSSTTÍÍ  
 

Pri spaľovaní domáceho odpadu môže vznikať viac nebezpečných 
škodlivín a jedov ako v kvalitnej spaľovni komunálnych odpadov. Teploty pri 
domácom spaľovaní sú nízke a palivo je nedokonale okysličované, tým vzniká 
nedokonalé spaľovanie. Pri domácom spaľovaní odpadu uniká čpavok, fenoly, 
kyanidy, dechty... Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia horné dýchacie 
cesty, spôsobujú bolesti hlavy a poruchy nervovej sústavy. Veľmi 
nebezpečnými látkami spaľovania sú dioxíny. Emisné limity odporúčané EÚ na 
dioxíny pre spaľovne sa práve pri domácom spaľovaní často prekračujú. 

Na spaľovanie v domácnosti určite nepatrí plast, drevotrieska, 
preglejka, guma, umelé textilné vlákna. Pri spaľovaní plastov sa uvoľňujú do 
ovzdušia ťažké kovy, ako kadmium a zinok, a zároveň ostávajú v popole. Pri 

nedokonalom horení plastu vzniká veľa oxidu uhoľnatého. Tento plyn je 
schopný viazať sa na krvné farbivo – hemoglobín a zabraňuje prenosu kyslíka 
krvou. Aj únik ftalátov je nebezpečný pre jeho schopnosť hromadiť sa v 
ľudskom tele. Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC. Pri jeho spaľovaní 
vzniká kyselina chlorovodíková, ktorá silne dráždi horné dýchacie cesty. 
Napríklad pri horení inštalačnej trúbky z PVC dĺžky 0,5 m sa môže 
vyprodukovať dostatok plynného chlorovodíka na to, aby usmrtil dospelého 
človeka. Ďalej sa z PVC uvoľňuje vinylchlorid, ktorý je veľmi jedovatý a má 
rakovinotvorné účinky. Spálením 1 kg PVC sa môže vyprodukovať také 
množstvo karcinogénnych dioxínov, ktoré by stačilo na vyvolanie rakoviny u 50 
000 laboratórnych zvierat. 

Pripravili Silvia Očovanová a Peter Katona,  
zdroj: Internet 
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STARÉ PREUKAZY ŤZP 

SA VYMIEŇAJÚ ZA NOVÉ 
 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje 
občanom, ktorí sú držiteľom preukazu ŤZP, že tento preukaz 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydaný do 31. 
decembra 2008 platí iba do konca tohto roka 2013. 
 

Preukazy platia len do 31. decembra 2013, aj keď je tam 
uvedené: Bez časového obmedzenia.“  Starý preukaz 
prestane platiť prvým dňom budúceho roka 2014. 
 

Nový preukaz vydá oddelenie posudkových činností úradu 
práce. Výmena sa robí na počkanie a bezplatne. Nič sa 
nevypisuje, nič sa neprehodnocuje. Len predložíte platný 
preukaz ŤZP alebo ŤZP/S, občiansky preukaz a fotografiu 
veľkosti tri krát štyri centimetre. 
 

Pokiaľ však váš starý preukaz prestane platiť prvým dňom 
budúceho roka, výmena si už bude vyžadovať plné 
prehodnotenie miery funkčnej poruchy. Čiže budete musieť 
znova dokazovať svoj nárok na preukaz ŤZP. 
 

Terénny sociálny pracovník : 

Bc. Peter Katona – 0915/886282  

Asistent terénneho sociálneho pracovníka:  

Jozef Demjan – 0915/886283 

 

Kancelária terénnych soc. pracovníkov: budova obecného 
úradu (v bývalom kaderníctve). Pre verejnosť je otvorená 
v pracovných dňoch v čase od. 7.30 do 15.30 hod. 

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

Podľa 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 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. 
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 O H L I A D N U T I E  Z A  U P L Y N U L Ý M  M E S I A C O M  

 
DEŇ NARCISOV  

 

Je tradičným celoslovenským 
podujatím, ktoré organizuje v mestách 
a obciach s pomocou dobrovoľníkov Liga proti 
rakovine. V našej obci sa do radov 
dobrovoľníkov zapojili členky miestnych 
organizácií Slov. zväzu zdrav. postihnutých 
a Miestneho spolku Slov. červeného kríža 
a žiaci ZŠ s MŠ Cinobaňa. Všetkým, ktorí do 
zbierky prispeli, patrí vďaka.  

 

CINOBANSKÝ KOTLÍK  

 

Prvé teplé májové víkendy sú 
príznačné tým, že sa  stretávajú rodiny a 
priatelia a spoločne si pod holým nebom 
navaria dobrý guľáš. Túto peknú tradíciu si 
občania Cinobane udržujú. Ba čo viac, rozhodli 
sa prezentovať svoje umenie aj na verejnosti 
a s receptom na najlepší guľáš zabojovať 
v konkurencii svojich susedov. A tak  sa zrodila 
tradícia Cinobanského kotlíka. Jeho tretí ročník 
organizovala Obec Cinobaňa v spolupráci 
s Občianskym združením Cinobančan v sobotu 
4. mája 2013. 
Už od rána to na námestí obce vyzeralo ako 
v úli. Schádzali sa súťažiaci, rozkladali stoly, 
zakurovalo sa pod kotlíky, miešali 
a pripravovali sa posledné ingrediencie. 
O desiatej dopoludnia všetky pripravené 
družstvá čakali na otvorenie a odštartovanie 
súťaže. To uskutočnil sám „richtár“ obce, a to 
viac ako symbolicky – výstrelom z muškety. 
Nestrieľal  Jozef Melicher, ale členovia 
Občianskeho združenia Defensores, barokovej 
historickej skupiny z Fiľakova, ktorí ako hostia 
ponúkali na podujatí okrem možnosti zastrieľať 
si z dobovej zbrane aj ochutnávku stredovekej 
kuchyne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To už sa námestím začali šíriť omamujúce a  
dobre  známe  vône.  Súťažné  družstvá  sa  
   

 
 
 

s elánom pustili do práce. Posmažiť cibuľku,  
pridať mäsko, dobre miešať. Práca im išla od 
ruky a okoloidúcim sa zbiehali slinky. Súťaže 
sa zúčastnilo päť trojčlenných družstiev. Štyri 
z Cinobane a jedno z Turičiek. Každé si to 
svoje kuchárske tajomstvo chránilo, v snahe čo 
najlepšie obstáť v silnej konkurencii. Taktika 
bola rôzna. Niektorí si na pomoc prizvali aj 
hudobný doprovod – heligónku. 
Na celý priebeh súťaže dohliadal aj samotný 
starosta obce- Jozef Melicher. Ten svojich  
občanov, ako správny gazda, počastoval aj 
pohárikom na zdravie pred jedlom.   

Podujatie svojou nesúťažnou 
účasťou spestrili aj členky miestneho spolku 
SČK, ktoré pod lipou navarili chutnú vrchársku 
polievku so širokými rezancami a sladké 
makové šúľance. Presne podľa receptov 
starých mám.  Spoločne si zaspomínali na 
chvíle a stretnutia v úspešnom projekte spred 
dvoch rokov.  

Krátko popoludní zostavili 
organizátori spomedzi divákov a návštevníkov 
podujatia päť člennú nezávislú, ale hlavne tajnú 
porotu, ktorej úloha bola jasná. Ochutnať 
všetkých päť vzoriek chutného pokrmu a podľa 
svojej chuti prideliť body  od 1 do 5. Nebolo to 
nič jednoduché. Nakoniec však rozhodli 
o poradí víťazov. O štrnástej hodine popoludní 
už bolo všetko jasné. Prvenstvo a zlatú varešku 
obhájilo z minulého roka družstvo Motorest 
Halier, striebornú varešku si odnieslo družstvo 
poslancov Obecného zastupiteľstva  obce 
Cinobaňa a na treťom mieste sa usmievali   
   

 
 
 

Stavanie mája sa uskutočnilo v predvečer 1. mája 
na námestí obce za prítomnosti viac ako dvoch 

stoviek prítomných občanov. V programe sa 
predstavili deti z materskej a základnej školy 

chlapci z „Fogo“ tímu.  
V závere podujatia rozohrali žilky 

v tele melodické a chytľavé tóny známych 
pesničiek ešte známejšej hudobnej skupiny 
Sendreiovci, ktorí prišli na pozvanie starostu 
obce.    
Kto sa nepoponáhľal, ten  mal smolu. Po 
guľášoch, vrchárskej polievke a šúľancoch sa 
iba tak zaprášilo! A niet sa čomu čudovať. Veď 
na čerstvom vzduchu a  v spoločnosti priateľov 
najlepšie chutí.    
Obec Cinobaňa ďakuje  sponzorom, 
organizátorom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí 
podujatie svojou prítomnosťou podporili.  

 

DEŇ MATIEK  
 

Druhá májová nedeľa patrí matkám. 
Mama, je vari jedno z mála slov, ktoré takmer 
na celom svete znie rovnako. Je tým slovom, 
ktoré sa každé dieťa naučí bľabotať ako prvé. 
Vyslovujeme ho v čase šťastia a radosti, ale 
podvedome si ho šepkáme aj vo chvíľach 
najväčšieho strachu alebo bolesti. Prečo asi ... 

To vedia žiaci a deti zo Základnej 
školy s materskou školou v Cinobani.  Svoju 
bezhraničnú lásku a nevinnosť detského 
srdiečka darovali svojim mamám na 
slávnostných besiedkach v kultúrnom dome.     
   

STRETNUTIE 

HELIGÓNKAROV  

 

Už v piatok večer sa z Kultúrneho 
domu v Cinobani ozýval zvuk heligónky. A nie 
jednej, ale hneď siedmich naraz! To si domáci 
heligónkari cibrili na záverečnej generálnej 
skúške úvodné vystúpenie.  
Posledné prípravy ukončené, kroj vyžehlený, 
nástroje naladené. Už iba dobre sa vyspať a 
ráno vstať pravou nohou. Iba nech neprší! To 
by nástroje mohli navlhnúť. Prečo toľký strach? 
Stačilo by zbehnúť do Spodniakov na Turičky 
a odpoveď je jasná. Vyzdobený voz na dvore 
a v stajni dva krásne hnedáky. Všetko 
pripravené na sobotňajšiu parádu.  

Želania boli vyslyšané. Po piatkovom 
upršanom dni nadišla dlho očakávaná slnečná 
sobota - 18. mája. Krátko popoludní vyzdobený 
a plne obsadený voz vyrazil z Turičiek. Sedeli 
na ňom domáci heligónkari – Zuzka a Vlado 
Furmanovci, Ján Podhora, Rudolf a Ján 
Spodniakovci, Juraj a Ján Mahútovci, František 
Gajdoš a Juraj Šlichta. S veselou pesničkou 
obišli miestnu časť a potom už vyrazili do 
Cinobane a Katarínskej Huty. Cestou pozývali 
všetkých susedov, známych a okoloidúcich na 
šiesty ročník stretnutia heligónkarov do 
kultúrneho domu. Odozva bola dobrá. Už 
hodinu pred začiatkom sa prví nedočkavci 
hrnuli do sály. Treba si obsadiť dobré miesta, 
odkiaľ všetko dobre vidieť, a hlavne počuť. Aj 
v zákulisí do už vrelo. S heligónkou na pleci, 
vyobliekaní v krojoch, s úsmevom na tvári sa 
opäť po roku stretli kamaráti, aby si spolu 
zahrali, zaspievali a potešili divákov – 
milovníkov ľudovej pesničky. 
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Tí zaplnili sálu do posledného miesta. Tlieskali, 
spievali si, smiali sa na vtipoch veselého 
moderátora. Tento rok nim bol Jozef Pančík – 
Poriadok z Čierneho Balogu. Staronové vtipy 
o farároch, starostoch a bačoch nenechali 
nikoho chladného. Družná priateľská atmosféra 
otvorila srdce aj posledného pesimistu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program, ako každý rok, otvorili domáci. Na 
tento ročník si pripravili spoločnú pieseň. 
Výsledok bol viac ako vynikajúci. Šesť 
urastených chlapov a medzi nimi útla Zuzka. 
Ako predzvesť kvalitného programu nesklamali. 
Lučenčania, Vidinčania, heligónkari z blízkeho 
 
 

Poltára, Kalinova, Divína či Podrečian alebo z 
Rimavskej Soboty a Teplého vrchu. Prišli aj 
Detvanci a Kokavčania. Viac ako 35 
účinkujúcich.  Piesne známe aj menej známe 
rozospievali publikum.  

Program trval do večerných hodín. 
Zábava však pokračovala aj po jeho skončení. 
Pretože ten, kto pozná heligónkarov, vie, že 
keď začnú hrať, len tak skoro neprestanú. A tak 
sa zo sály kultúrneho domu pomaly presunuli 
do miestnych pohostinstiev, či iba tak na ulicu. 
Spievalo sa, tancovalo, a samozrejme hralo až 
do brieždenia. Tento jeden deň v roku musia 
občania prepáčiť rušenie nočného kľudu. Keď 
sa stretnú priatelia pri dobrom vínku a ľudovej 
piesni, na hodinky sa nepozerá.   

Obec Cinobaňa ďakuje všetkým 
účinkujúcim za kvalitný program 
a neopakovateľnú atmosféru, sponzorom za 
podporu, organizátorom a dobrovoľníkom za 
pomoc, divákom za účasť. Podujatie bolo 
organizované s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho kraja 
a v spolupráci s Novohradským osvetovým 
strediskom.  

Silvia Očovanová  

 

Veselo bolo na pódiu  
v kultúrnom dome,  

aj v uliciach okolo.   

 

AA KK OO   SS MM EE   SS AA   

VVYYCCHHOOVVAALLII,,  

TTAAKK  SSAA  AAJJ  ZZJJEEMMEE   
 

Vieme si užívať kultúru? Vieme, ako 
sa správať? Nevieme. Mnohí. Naše správanie 
závisí od našej výchovy. Od detstva. Ak dieťa 
nie je naučené, ako sa správať k cudzím 
ľuďom, nevie to. Je neslušné, hanblivé. Ak 
človek nevie, ako sa správať v spoločnosti, 
nevie to. Ak nie je naučený, ako si užívať 
kultúrne podujatia a ako sa na nich správať, 
nevie to. Je úlohou rodičov, aby deti už od mala 
privykali na kultúrne podujatia. Ale kde, keď  
nemajú financie, aby odišli do väčšieho mesta 
a v ich rodnej dedine sa nič nerobí. To je 
najbežnejšia výhovorka. Našťastie, aspoň 
z môjho hľadiska, takýto problém v Cinobani 
nemáme.  

Akcií je habadej, a napriek tomu sa 
nielen deti, ale aj dospelí, akosi nevedia 
správať. Boja sa? Hanbia sa? Neviem. Hovorím 
z mojich skúseností ako členka historickej 
skupiny Defensores, ktorá sa v Cinobani tiež 
snažila zabaviť ľudí. Báli sa nás. Rovnako ako 
všetci ľudia v menších obciach. Ak prídeme do 
väčšieho mesta, ľudia by nás s chuťou aj 
vyzliekli, keby mohli, všetko si chcú vyskúšať, 
ochutnať, odfotiť sa. Na dedinách sú ľudia 
veľmi opatrní. Z diaľky si všetko obzrú a boja sa 
čohokoľvek cudzieho. Akoby ich to pohrýzlo. 
Vyskočilo na nich z čierneho vreca a narušilo 
pokoj v duši plnej uspokojenia a každodenného 
stereotypu. Takí ako my alebo naši kultúrni 
pracovníci  sa snažia ľudí naučiť, ako si užívať 
kultúru. Ako sa nebáť byť otvorení, ako si 
vychutnať všetko, čo daný deň ponúka. Takí 
ľudia sú tu na to, aby sa na vás usmiali (aj keď 
možno nemajú náladu), aby vám všetko 
ochotne ukázali, povedali. Koniec koncov, 
niekto ich za to zaplatil. A keď už pre nič iné, 
aspoň preto, aby ste si svoje ťažko zarobené 
peniaze, o ktoré vás aj tak okráda štát, 
poriadne užili, nebojte sa využiť všetko, čo pre 
vás obec ponúka. Lebo obec sa snaží, tak ju 
podporte. Viem, že práve vtedy beží  váš 
obľúbený seriál, ale jeho reprízu nájdete na 
internete. Aj burina v záhrade ešte jeden deň 
počká. A tá cesta zo sídliska do kultúrneho 
domu za to stojí. Aj keď je dlhá, úmorná, 
a dokonca do kopca. Veď kultúrne stálice ju 
zdolávajú pravidelne. Prečo by ste nemohli aj 
vy?  

Skúste to prvýkrát, zapáči sa vám. 
A postupne vám bude málo a budete chcieť 
ešte viac akcií, ako máme v obci doteraz. 
A potom si môžu všetci, čo sa  niečo snažia 
robiť, zatlieskať. Vychovajú vás ku kultúre. To 
je to najlepšie, čo môžete urobiť pre nich, aj pre 
seba. Lebo peniaze, ktoré dáte na kultúru, vám 
nikto nevezme. Ani vláda ;)  

                                                                                                                     Simona Albertová  

 

Stavali sme máje! A už nestaviame... 
 

Na internáte bývam so spolužiačkou, ktorá žije v Lendaku, dedinke plnej tradícií. Keď 
mi rozprávala, ako chodia všetci v nedeľu do kostola v krojoch alebo ako celé partie chlapcov 
s heligónkou, na koňoch a v kroji chodia na Veľkú noc oblievať dievčatá, závidela som jej.  

Takéto a iné zvyky sa už u nás nezachovali. Škoda. Najviac ma mrzí, že takmer jediný 
máj, ktorý v Cinobani stojí, je ten na námestí a v škole. Keď som bola malá a chodili sme na 
prechádzky, máje boli aj vo dvoroch. Nebolo to tak dávno... Vždy som sa tešila, ako aj ja budem 
mať máj. A nemám. Nikto na okolí nemá. Akosi sa na ne zabudlo. Alebo už zomreli starí otcovia, 
ktorí ich stavali svojim vnučkám?!  Lendak, ale aj Tornaľa, odkiaľ je druhá spolubývajúca, na to 
nezabudli. Chlapci sa 30. apríla pripravia a spolu, v Lendaku v krojoch a peši alebo na koni, 
v Tornali na autách, obídu všetky mladé dievčatá v dedine a postavia im aspoň symbolický máj.  
Ale, ako povedala spolužiačka z Banskej Bystrice, s ktorou im ticho závidíme, aspoň nemusíme 
kupovať občerstvenie aj v máji. Veď život je o peniazoch. Nakoniec sme sa ticho zhodli, že 
pohľad na dedinu, v ktorej je v každom druhom dvore máj, je oveľa krajší ako na dedinu, kde síce 
máj stojí, ale len jeden obrovský na námestí. Asi ešte nie je ten správny čas, aby sme sa 
k tradíciám vracali. Možno o tristo rokov sa k tomuto zvyku vrátia a budú to volať návrat k prírode 
a slovanským predkom. Lebo tento zvyk je transformáciou zvykov Slovanov. Dovtedy si budeme 
spievať „Nestaviame máje“ alebo sa staneme emancipovanými, tak ako o tom teraz každý hovorí 
a budeme si stavať máje samy. A ušetríme aj na občerstvení.               Simona Albertová 

 
 
 

ÚPRAVA TURISTICKÉHO ZNAČENIA   Začiatkom mája došlo k pravidelnej oprave turistického značenia v okolí Cinobane.  

Došlo aj k zmene trasy na Striebornú vo vrcholových partiách tak, že zelená pásová značka už nesmeruje cez hustý porast, ako tomu bolo doposiaľ, ale 
pokračuje po lesnej ceste a zvážnicou do sedielka pod vrcholom a odtiaľ krátka odbočka na vrchol. Súčasťou značenia bolo aj vyčistenie studničky na 
Striebornej, presekanie prístupového chodníka k nej a úprava ohniska na vrchole.                Julo Jarábek  
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Halič, 
22.4.2010  

TÝMTO 
  

ŽIJE NAŠA ŠKOLA  

 

Viac informácií  a  fotografi í  na:  

www.zscinobana.edu.s k  

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV 
 

12.3.2013 – Môj obľúbený hrdina ( opis)  – 
súťaž vo vlastnej tvorbe vyhlásená Pk 
humanitných vied pre žiakov 5.- 8.roč. pri 
príležitosti Marec – mesiac knihy. 
Výsledky: 
1. ka tegór ia  ( 5 . -6 . roč . )  
1.miesto – Samuel Thuranský, 5.roč., 
2.miesto – Mária Kováčová, 6.roč., 3.miesto – 
neudelené 
2.  ka tegór ia  (7 . - 8. r oč . )  
1.miesto- Karolína Albertová, 7.roč., 2.miesto- 
Adrián Szabó, 8.roč., 3.miesto – Ján Marko, 
7.roč. 
15.3. 2013 – Chemická olympiáda- 
obvodné kolo – úspešným riešiteľom sa stal 
Peter Šafárik, 9.A 
 

18.3.2013 – Hviezdoslavov Kubín – 
obvodné kolo – Matej Fodor obsadil 
3.miesto, Karolína Albertová - 3. miesto ( 
postup na regionálne kolo), Mária Horváthová 
– 2.miesto ( postup na regionálne kolo).  
 

25.3.2013 – Matematický Klokan – 
zúčastnilo sa spolu 48 žiakov 2.-9.roč. 
Najúspešnejší  boli Hegyiová, 2.roč., Gelieň, 
3.roč., Búdová, 4.roč., Boroš, 5.roč., 
Kúdeľová, 6.roč., Kokavcová, Fodor,7.roč., 
Hajtol,8.roč., Šafárik, 9.A, Segeč, 9.B. 
 

25.3.2013 – Rozprávková skrinka – 
regionálna prehliadka detských divadelných 
súborov, Poltár – divadelníci súboru Athéna 
sa predstavili rozprávkovou hrou Dlhý nos. 
 

15.4. – 16.4.2013 – Hviezdoslavov Kubín – 
regionálne kolo – Karolína Albertová v próze 
zvíťazila a postúpila na Sládkovičovu Radvaň 
do Banskej Bystrice. 
 

16.4.2013 – Biologická olympiáda – 
obvodné kolo – naúspešnejší boli žiaci 
v geológii – P. Šafárik, 9.A 1. miesto ( postup 
na krajské kolo) a M. Hajtol, 8.roč. 3.miesto 
 

15.4.2013 – Eine kurze geshichte 2013 – 
súťaž vyhlásená Pk humanitných vied, žiaci 
8.-9.roč. písali krátky príbeh v nemeckom 
jazyku a 1.miesto obsadila Mária 
Horváthová,9.A a 2. miesto Peter Šafárik,9.A. 
 

COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR 

VO FUTBALE ŽIAKOV ZŠ 

 

Dňa 30. apríla 2013 zorganizovala ZŠ s MŠ 
Cinobaňa regionálne kolo 7.ročníka 
celonárodnej futbalovej súťaže Coca-cola 
Školský pohár, konaného pod záštitou MŠ 
SR a Slovenského futbalového zväzu. Turnaj 
sa uskutočnil na futbalovom štadióne CŠK .  
Poradie mužstiev po odohraných zápasoch 
bolo nasledovné: 
1. miesto  ZŠ Fiľakovo – postup na krajské 
kolo, 2. miesto ZŠ s MŠ Cinobaňa, 3. miesto 
ZŠ s MŠ Dolná Strehová 
Organizačný tím futbalového turnaja na čele 
s vedením našej školy vyslovuje poďakovanie 
všetkým reprezentantom ZŠ s MŠ Cinobaňa, 
učiteľom a žiakom, ktorí prišli povzbudiť 
hráčov a vytvorili výbornú atmosféru, 
zúčastneným mužstvám,  funkcionárom 
a pracovníkom CŠK za ich ochotu, podporu 
a pomoc. 

Mgr. Ladislav Fajčík 

 

DNI ZELENÝCH ŠKÔL 
 

      V týždni  od 22.4 – 28.4.2013 boli vyhlásené 
Dni Zelených škôl.  Čo to pre nás znamenalo? No 
jednoznačne zapojiť sa do akcie, ktorá je 
prospešná pre nás, pre naše životné prostredie.  
     A tak sme začali plánovať. Zasadli múdre 
hlavy a vymýšľali, čo nové a zaujímavé pripraviť 
pre naše deti, našich spolužiakov. V akých 
farbách prídeme oblečení na Deň Zeme do školy? 
Nakoniec zvíťazili dve – zelená a hnedá. Rozdelili 
sme úlohy. Vybrali moderátorov na akciu pre deti 
MŠ a 1. stupňa, poverili šikovné členky kolégia, 
ktoré napísali príhovor pre spolužiakov a občanov 
obce. Ešte sme museli vyrobiť plagáty, rozniesť 
ich po obci a po triedach, vyrobiť poster na hrad . 
Veď akcia Zelené školy na hrad nám nemohla 
ujsť. Keď sme tam neboli my, aspoň náš poster 
pripomínal ostatným, že existuje aj Zelená škola 
Cinobaňa! 
    Po krásnej akcii  a vydarenom výchovnom 
koncerte sme sa pustili do triednych brigád. 
Jazierko bolo trochu zanesené, bolo ho treba 
vyčistiť, obnoviť rastlinky, to isté s bylinkovou 
špirálou, kvetinovým gabionom, skleníkom, 
kompostoviskom... A to len u nás v škole. Ale nás 
zaujíma aj to, čo je v okolí školy, na sídlisku, pri 
potoku, v lese. A tak začal týždeň brigád, týždeň 
čistenia potoka, sídliska, lesa, nosenia vriec 
s odpadom, starých pneumatík, plastových fliaš.... 
Až nám prišlo ľúto a obliala nás občas hanba,  čo 
všetko dokáže človek spôsobiť našej prírode. 
 Ale treba aj separovať. Tak sme sa znova zišli, 
vymaľovali nádoby, ktoré nám daroval pán 
starosta, aby sme mohli správne triediť. Pretože, 
to je veľmi dôležité. A znova propagovať, 
oznamovať, snažiť sa presviedčať spolužiakov, 
rodičov, prečo je to potrebné. Aj to, prečo je 
potrebné napríklad odpad minimalizovať. My sme 
to pri tých brigádach pochopili. Vari nechceme 
skončiť ako jedno veľké smetisko!  
Tak sme rozmýšľali, čo urobiť. Kto rozmýšľa, 
príde na mnoho vecí. Možno aj na nápad, ako 
znížiť množstvo odpadu v škole. Čo tak taký 
jednoduchý spôsob – kúpiť jeden box na desiatu 
a jednu viacúčelovú fľašku na nápoje?! Je nás 
v škole viac ako 200. Každý deň o 200 servítok, 
200 plastových vreciek, 200 plastových 
jednorazových fliaš menej. Koľko je to za týždeň, 
mesiac, rok? Vyšlo nám vysoké číslo – ak by sme 
rátali, že školský rok má 10 mesiacov, 
 

 

krásnych akciách, brigádach, záväzkoch sme 
týždeň uzatvorili veselo. Ľudovou piesňou, 
tancom, tradíciami. Stavanie mája a všetko, čo 
k tomu patrí. Chceme byť naďalej zelení, nielen 
v týždni Zelených škôl či na Deň Zeme. Chceme 
žiť v krásnej prírode a spolu s ňou vo vzájomnom 
porozumení.  
     Vždy, keď urobíme niečo  dobré, čo nám aj 
nášmu prostrediu pomáha, máme dobrý pocit. 
Ľudia zvyknú hovoriť, že deti sú zlé, neporiadne, 
rozhadzujú odpadky, robia neporiadok. A čo 
dospelí? Čo poviete na tú kopu vyzbieraných 
starých pneumatík, plastových fliaš, starých tašiek 
a iných vecí, ktoré boli vyhodené len tak voľne, do 
prírody, potoka, lesa.... Práve naše deti sa 
postarali  o to, aby potok, les, sídlisko, hôrka či 
studnička boli znova čisté. Nie všetky deti sú zlé, 
neporiadne, podporme a pomôžme tým, ktorí sa 
snažia, upozornime tých, ktorí to nevedia alebo si 
to neuvedomujú. Snažme sa všetci !  
 

                                                                             PaedDr. Ľubica Machavová 

 

odpočítali nejaké tie 
prázdniny, vyšlo nám 
obrovské číslo – okolo 35 000  
sáčkov a fliaš. Kde sa to stratí 
v tej našej malej planétke? 
A to sme len jedna z mnohých 
škôl. A preto sme sa rozhodli 
vyzvať spolužiakov, ale aj 
ostatných spoluobčanov, aby 
skúsili neplytvať. Rodičov, aby 
zainvestovali jednorazovo do 
zakúpenia desiatových boxov 
a fliaš na desiatu . Oplatí sa. 
Aké obrovské je to číslo iba za 
jeden rok!!! A po všetkých tých 
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N A P Í S A L I  S T E  N Á M  

Z AKTIVÍT ZO 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU 

ZDRAVOTNE 

POSTIHNUTÝCH CINOBAŇA 
 

Počas januára sme oddychovali, tešili sa zo 
snehu, ktorý prikryl Slovensko, samozrejme aj 
našu obec. Samozrejme, ako starší, sme si 
dávali veľký pozor, aby sme neprišli k úrazu. 
Vo februári sme už pripravovali posedenie 
k MDŽ. Oprášili sme tento sviatok žien, ktorý 
mladí už prevažne neuznávajú. Dňa 14. 3. 
2013 sme uskutočnili posedenie 
s vynikajúcou účasťou. Každej žene zaiskrili 
oči a objavil sa úsmev na tvári, keď si 
vypočula gratulácie, dostala krásny karafiát 
a spomienkami si vrátila do svojej mladosti.  
11. 4. 2013 sa konala výročná členská 
schôdza, na ktorej sme zhodnotili svoju 
činnosť za uplynulý rok. Súčasne sme 
odmenili karafiátmi tých členov, ktorí mali  

generála Ľ. Svobodu. Jedni vojnu prežili 
a ďakovali, že sa vrátili domov k rodinám. Iní 
zostali odpočívať svoj večný spánok v ďalekej 
cudzine, ostatní vo svojej rodnej zemi 
s menami na pomníkoch i bez nich ako 
neznámi. ZO SZPB položila k pomníku kyticu 
kvetov na znak úcty a spomienky.  
Šesť mien mladých chlapov -  otcov a synov 
je pre slávu a úctu vyrytých na pamätnej 
tabuli pamätníka v Cinobani. Nedajme nikdy 
zabudnúť na tento historický okamih, lebo oni 
obetovali svoj život a nám darovali slobodu. 
Milióny životov vyhasnutých vo vojne. Je to 
stále málo na to, aby dostali úctu ?  

 

Výbor ZO SZPB  Cinobaňa 
 

Foto: Ing. Mária Švikruhová                                                            

 
 
 

okrúhle jubileum. I keď finančných 
prostriedkov máme málo, snažili sme sa na 
obidvoch podujatiach pripraviť malé 
občerstvenie.  
Dňa 12. 4. 2013 sme v našej obci pred 
kultúrnym domom mali stanovište a tešili sme 
sa, keď naši obyvatelia, čo chodili okolo nás, 
prispievali do pokladničky „Liga proti 
rakovine“ finančne. Táto pokladnička bola 
odovzdaná v ten istý deň v nemocnici 
Lučenec na onkologickom oddelení.  
Dňa 30. 4. 2013 sme boli pri stavaní mája. 
Tento krásny vysoký smrek, ktorý krášli našu 
dedinu, sme ozdobili zakúpenými stužkami. 
Tiež sme si radi pozreli program, ktorý pri 
tejto príležitosti pripravila naša škola. Máme 
radi našu obec a jej obyvateľov, a preto sa 
snažíme i my, prevažne starší občania, 
svojím málom prispieť k zviditeľneniu 
Cinobane i v iných obciach a regiónoch. 
 

Darina Belovová, predsedkyňa  
ZO SZZP Cinobaňa 

 OSLÁVILI SME DEŇ 

VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Cinobani 
zorganizovala a cestou miestneho rozhlasu 
pozvala občanov obce na slávnostné 
spomienkové oslavy Dňa víťazstva nad 
fašizmom dňa 8. mája 2013 o 18:00 hodine 
na námestí obce, pri pomníku padlých 
hrdinov v SNP. Asi 30 ľudí si vypočulo 
príhovor predsedkyne ZO SZPB Ing. Márie 
Švikruhovej, ktorá v číslach hovorila 
o stratách na ľudských životoch a majetku 
počas 2. svetovej vojny. Tiež sa dotkla 
vysvetlenia, prečo oslavujeme 8. máj a nie 9. 
máj alebo prečo oslavujeme 9. máj a nie 8. 
máj. Pravdivé konštatovanie je, že strašná 
vojna sa skončila pred 68. rokmi a tento čas 
sa nikdy nezmení, ak svet ubráni mier. 
V programe vystúpili žiaci zo ZŠsMŠ 
Cinobaňa – Karolínka Albertová, Adka 
Melicherová a Simonka Albertová. Pripravila 
ich pani učiteľka Mgr. Vladimíra Albertová. 
Touto cestou patrí účinkujúcim a všetkým 
prítomným poďakovanie.  
Na oslavách bola prítomná aj pani Emília 
Korimová   /86 rokov/, ktorej manžel Pavel 
Korim bol vojakom I. paradesantnej brigády 
 

 
 
 
 
 

CESTIČKOU V ČASE SME SA 

VYBRALI AŽ DO PRAVEKU 
 

Piatok 26. apríl 2013 bol krásny slnečný deň. Ako 
stvorený na výlet. Pre žiakov II. stupňa to bolo 
cestovanie v čase – návšteva pravekého parku 
Ipolytarnóc v Maďarsku, ktorý sa nachádza len 
niekoľko kilometrov za Kalondou. Toto 
paleontologické nálezisko volajú aj Zelený div 
Maďarska. Odkryté žraločie zuby a pozostatky rají 
sú dôkazom, že sa tu niekedy vlnilo more 
Paratethys. V pobrežnom bahne pravekej rieky sa 
zachovali odtlačky nôh pravekých tvorov, napr. 
pramedveďa či pravekého nosorožca, ktorých 
domovom bol tropický až subtropický prales. 
Začali sme prehliadkou geologického parku – 
chodili sme po dne mora, videli stopy pravekých 
zvierat a vďaka 3D filmu sme sa priamo ocitli 
medzi pravekými zvieratami. Zážitok zo 4D kina 
bol asi najsilnejší, sedeli sme vo vesmírnej lodi, 
ktorá nás unášala časom...Skameneliny 23 – 17 
miliónov rokov starých útvarov sa zachovali 
v dôsledku vulkanickej katastrofy, ktorá síce 
zničila praveké prostredie, ale zároveň ho aj 
konzervovala. 
Ďalší park s maketami pravekých zvierat slúži 
nielen na oddych, ale aj na prekonávanie 
„horolezeckých schopností“. Deti si mohli na 
zvieratá sadnúť, vyliezať na ne, pohladkať ich. 
Poslednou atrakciou pre nás  bol zábavný park 
s chodníkom v korunách stromov. 
Ipolytarnóc ponúka aj ďalšie atrakcie – starostlivo 
zakonzervované 7 miliónov rokov staré prastromy, 
biologické náučné chodníky, minizoo, najväčší 
doteraz známy skamenený strom rodu Pínus 
a pod. Milovníci histórie si určite prídu na svoje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARONOVÝ HOSŤ NA 

REGIONÁLNEJ VÝCHOVE 

 

Spolupráca s p. Jozefom Demjanom nadviazala 
na minuloročnú tradíciu aj v tomto školskom roku 
a postupne navštívil ako hosť všetky ročníky, 
v ktorých sa vyučuje regionálna výchova. V 5.roč. 
sa venovali  téme Rómovia ( história, oblečenie, 
kultúra), v 6.roč. si pripravil rôzne aktivity na témy 
Ako odolať tlaku okolia a Prečo je pre Róma 
dôležité vzdelanie a v 7.roč. prebrali problémy 
drog a návykových látok. Vyučovacie hodiny oživil 
spevom a hrou na gitare. Žiaci uvítali zmenu vo 
vyučovaní, nové aktivity a zážitkové učenie.  

 

Mgr. Vladimíra Albertová  
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Ján Svediak, Mária Strapková, 

Jolana Dudeková, Božena Garajová, 

Michal Šarkan, Jolana Turcajová  
  

Česť  ich  svet le j  pamiatke.  

 

V mesiacoch  máj  a jún  sa dožívajú  
životných jubi leí  

 

 Anna ZDECHOVANOVÁ  (Maša) 

 Miroslav JAMNICKÝ   (Cinobaňa) 

 Ivan SALAJ   (Cinobaňa) 

 Helena BLAŽEKOVÁ  (Turičky) 

 Božena ČÁNIOVÁ   (Maša) 

 Marta SVEDIAKOVÁ   (Cinobaňa) 
 Vladimír SALAJ  (Cinobaňa)  

 Július GOMBALA   (Maša) 
 

Mnoho zdravia ,  š ťast ia ,  spokojnost i  a  pohody  
v  kruhu b l ízkych  pra jú  č lenovia    
 

Komisie pre občianske záležitosti pri OZ v Cinobani 

    
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Adam Bota, Karina Lorková  

 

33..  aauugguussttaa  22001133  
vv  CCiinnoobbaannii  

 

Dlhá trať: 85 km/Stredná trať: 45 km/ 

Krátka trať: 20 km  
 

ŠTART:  Obec  Cinobaňa - námestie 
9:30 hod  MARATÓN 
10:00 hod POLMARATÓN 
10:30 hod ŠTVRŤMARATÓN – HOBBY 
10:45 hod Kategórie vypísané v spolupráci so SZC - sú 
určené výhradne pre mládež na samostatných pretekoch ako 
sprievodný program k maratónom – jazda zručnosti na určenom 
priestore alebo krátky crossový pretek na okruhu cca 200 m, podľa 
podmienok určí a upresní usporiadateľ v deň preteku. Bicykel 
najlepšie horský, keď bude obyčajný, je možné ho použiť. 
Kategórie: 
Mladší žiaci /žiačky – 10, 11, 12 rokov 
Starší žiaci/ žiačky – 13, 14 rokov 
REGISTRÁCIA A CIEĽ:  Obec Cinobaňa – futbalový štadión 
 

Pre teku sa  môže zúčastn i ť  k aždý mi lovník  j azdy  
v  t e réne na horskom b icyk l i .   
 

w w w . h o r n o h r a d s k y . e s t r a n k y . s k  

 

Š P O R T  

AKO TO VLASTNE JE? 

Len toť nedávno som si všimol, že na pamätnej tabuli na 
pomníku v strede obce figuruje 6 padlých občanov počas Slovenského 
národného povstania. Nejako mi to nesedí, pretože vždy som vedel 
o piatich. Tento fakt potvrdzuje pamätná tabuľa na pomníku pri Základnej 
škole, ako aj zápis v obecnej kronike: 
„Naši vojaci na poli cti a slávy hrdinsky dokázali, že za národnú slobodu 
vedeli priniesť tú najväčšiu obeť, ktorú hrdina môže priniesť na oltár vlasti, 
svoj drahocenný mladý život za krajšiu budúcnosť slovenského národa. 
Mená našich hrdinov nikdy nezabudneme a ich pamiatka večne bude žiť 
medzi nami. 
1. Náš krajan Ján Korim, riaditeľ školy v Opave odpadol pri bojoch 
o Priekopu dňa 7.septembra 1944. Jeho telesné pozostatky prevezené 
boly do Cinobane, kde podľa obradov ev.a.v. cirkvi boly dňa 26.novembra 
1944 uložené na večný odpočinok v miestnom cintoríne. 
2. Ján Aláč robotník odpadol dňa 23.septembra 1944 v boji o Svätý Kríž 
nad Hronom. 
3. Michal Juriček robotník odpadol dňa 8.októbra 1944 v boji o Trubín pri 
Kremnici 
4. Jozef Segeč odpadol pri obrane Lovinobane dňa 22.októbra 1944. 
5. Leopold Gruliš odpadol pri obrane Dubravy dňa 10.októbra 1944.“ 
Za minulého režimu ZO SZM v Cinobani obsadila popredné miesto v súťaži 
Klubfórum práve s filmovým príspevkom, v ktorom spomínajú pozostalí na 
tie kruté časy. A tiež ich bolo päť. 

Neviem, kto sa pričinil o to, aby na pomníku pribudlo ďalšie 
meno. Vôbec týmto príspevkom nechcem spochybňovať ťažké príkoria  
ľudí počas oboch svetových vojen. Či tých, ktorí sa priamo zúčastňovali 
ťažkých bojov, či tých, ktorí v týchto bojoch padli alebo aj obyčajných ľudí, 
ktorí pomáhali partizánom, ako sa dalo. Všetkých vojna trvalo poznačila.  
Práve naopak - rád by som sa dozvedel viac o 20-ročnom Jozefovi 
Vellekovi, ktorého meno pribudlo na pamätníku. Kto to bol, kto boli jeho 
blízki, kde a akým spôsobom padol. Verím, že by bolo správne niečo 
o tomto človeku obyvateľom obce napísať. 

Julo Jarábek  

 

I N Z E R C I A   

Rast i s lav  L í ška -  Predajňa potravín Cinobaňa  
oznamu je  občanom zmenu  OTVÁRACÍCH  HODÍN: 

 

pondelok,  utorok,  streda,  štvrtok,  piatok:  
7:00  -  12:00 hod./ 12:30  -  16:30 hod./ 18:00 - 21.00 hod.  

 

sobota:  7:00  -  12:00 hod./18:00 - 21.00 hod. 
 

nedeľa:   17:00 - 20.00 hod.  
 

 

M E M O R I Á L   
EVALDA  KANTORÁKA  

29. júna 2013 
 

Zahájenie turnaja o 12.00 hod  
na futbalovom ihrisku CŠK Cinobaňa 
Súťažné mužstvá: Poltár, Santrio Láza, Hrnčiarska  Vec, 
Cinobaňa, veteráni Cinobaňa – Málinec 
 
 

Občianske združenie  Cinobančan organ izu je  

v dňoch 26. –  28. júla 2013   

SPLAV HRONA. Viac in formácií  na:  

w w w . f a c e b o o k . c o m / o z . c i n o b a n c a n  
     

mailto:ocucinobana@cinobana.sk

