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"Odišiel si preč,  nás to teraz bolí,
opustil si tento svet aj proti svojej vôli.

Neúplná cesta, prerušená púť,
bol si tu len veľmi krátko, by Ťa stihla

smrť. Boh má právo rozhodnúť, tu však,
zdá sa, priskoro, Tvoj čas ešte nemal
prísť, viac mal si zhliadnuť obzorov.

Niečie ruky zostali prázdne, niečie srdcia
pýtajú sa prečo, ešte chvíľu mal si 

zostať, uzrieť ďalšie leto. Keď už sa tak stalo,  keď si zostal
v zemi, nevyprcháš zo sŕdc tých, pre ktorých si bol všetkým."

Rok uplynul 16. apríla 2013 od tragického úmrtia nášho 
milovaného syna, brata, vnuka a priateľa 

BORISA ČUNDERLÍKA z Dolnej Strehovej, ktorý nás opustil 
vo veku 20 rokov. Spomienku na Teba nám nikto nevezme. 

S láskou v srdci spomínajú: mamina Danka, otčim Stano, priateľka 
Evka s rodičmi, brat Stanko, ostatní príbuzní, kamaráti a známi. 

Tvoj čas ešte nemal prísť

"Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto 
nečakal a v srdci si nám bolesť zanechal.
No čas ide ďalej, ako rieky prúd, kto Ťa
mal rád, nevie zabudnúť. Tak ako voda
svojim tokom plynie, krásna spomienka

na Teba nikdy nepominie."
Dňa 1. mája 2013 uplynú tri roky 
od tragického úmrtia nášho milovaného

manžela, otca a starého otca 
PETRA GAZDÍKA z Veľkého Krtíša. 

S láskou spomínajú: manželka Ľubka, 
syn Peťko, dcéra Vlaďka a vnučka Beatrica.

Odišiel si bez rozlúčky

Deň 28. 4. 2011 je pre našu rodinu 
navždy nezabudnuteľným dňom. 

Pripomíname si, že sú to už dva roky, ako 
MARTI PAVÚKOVÁ, 

musela od nás tak náhle odísť. 
Jej prázdne miesto medzi nami nás stále

a čím ďalej tým viac ubíja. 
Odišla práve vtedy, keď sme ju všetci 
najviac potrebovali − deti, manžel, rodičia,

sestry, švagrovia...  Až teraz sme pochopili jej motto: "Život, 
ktorý som žila, bol všetko, čo som mala a patril iba Vám." 

Odpočívaj v pokoji, zlato naše, nikdy na Teba nezabudneme.
Naše srdcia sú stále boľavé, nevedia sa zahojiť ako veľká rana,
ktorú spôsobil Tvoj náhly odchod. Dúfame, že príde čas, keď sa
spolu stretneme. Kto ste poznali našu veselú a obetavú
Martušku, spomeňte si na ňu.                        Smútiaca rodina. 

Naše srdcia sú boľavé,
nevedia sa zahojiť

Dňa 18. 5. 2013 uplynie 30 rokov, čo nás
náhle a navždy opustil manžel a otec

Július BRLÁŠ, vo veku 45 rokov 
z Veľkého Krtíša. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Manželka Ružena, dcéra 
Nataša a syn Maroš s rodinou. 

Tridsať rokov 
už len spomíname

Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás... 

Dňa 29. 4. 2013 uplynie päť rokov, ako
nás opustil náš drahý ocino, starký a
manžel ŠTEFAN BOJTOŠ zo Širákova. 

Ďakujeme všetkým, 
ktorí spomínate s nami. 

Manželka, dcéra a syn s rodinami.    

Nechal si nám krásne 
spomienky

V desiatich je všetko milé a krásne

Dňa 7.5.2013 oslavuje svoje desiate 
narodeniny naša vnučka 
TEREZKA LABÁTOVÁ

a týmto veršíkom jej chceme spríjemniť
tento krásny deň: 

"Nech kvitnú ruže v Tvojej tvári, nech
život žiari v tvojej jari. Nech Tvoje srdce

nepocíti sveta klam, to Ti prajeme 
k Tvojim  desiatim narodeninám." 

S láskou Ťa objímajú a bozkávajú: 
rodičia, brat Rastík, krstní rodičia 
Danka a Milan, starí rodičia Janko,

Danka a ostatná rodina.   

Nech Ti šťastie v náruč letí
Dňa 25. apríla oslávil svoje 

narodeniny MATEJ KANDA 
z Veľkého Krtíša. 

V deň Tvojich narodenín 
prichádzam k Tebe s pozdravením.
"Milý Maťko! Nech Ti hviezda 
láskou svieti, nech Ti šťastie 
v náruč letí, nech Ti zdravie srdce

hreje, nech Ti smutno nikdy
nie je. Veľa ruží, žiadne

tŕnie, nech sa 
od každého k Tebe

len porozumenie hrnie." 
Všetko najlepšie a Bohom 

požehnaný život Tebe a Tvojej 
rodine z celého srdca želá 

Tvoja starká.
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Vďačná pacientka ďakuje 
Chcem sa srdečne poďakovať obvodnému lekárovi 

MUDr. TIBOROVI GAŠPAROVI a jeho zdravotnej sestre za príkladnú
zdravotnú starostlivosť a chirurgovi MUDr. MIRKOVI TROJČÁKOVI
a jeho zdravotnej sestre za vysoko profesionálny prístup k pacientom. 

Vďačná pacientka ZDENKA BIEWENOVÁ z Hornej Strehovej.

V rovnaký deň −  18.4 −  sa stali tri
dopravné  nehody. Ku prvej z nich
vyrazili hasiči do Hrušova, časť
Beluja, aby vytiahli nákladného au−
to  Iveco Eurocargo z priekopy,
stabilizovali ho a odstránili z okolia
vytečené kvapaliny. Pri nehode sa
zranil jeden človek, ktorého v čase

príchodu hasičov už ošetrovali
zdravotníci. 
Doobeda na  ceste v časti Riečky

začalo horieť nákladné vozidlo pl−
ne naložené drevom. Oheň vznikol
kvôli poruche na brzdovom systé−
me, kvôli čomu začalo horieť brz−
dové obloženie. Kým na miesto
dorazili hasiči, vodič začal oheň lo−
kalizovať pomocou dvoch ručných
hasiacich prístrojov. Hasiči auto
skontrolovali pomocou termoka−
mery, aby sa presvedčili, že už o−
heň nevzplanie.  

Pri Závade sa zrazili dve osobné
autá − Š Felicia a Fiat Bravo, pri−
čom sa zranil jeden človek. Hasiči
odstránili vytekajúce kvapaliny z
áut sorpčným materiálom, zabráni−
li ich ďalšiemu úniku a vykonali po−
trebné protipožiarne opatrenia.

− red − 

Hasiči zasahovali pri troch nehodách 

Nehoda pri Závade si vyžiadala
aj zranenie
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l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina −  linka pre poruchy

0800 123 332
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155

Užitočné telefónne čísla

l Informácie vlaky a autobusy 12 111 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

Ráno sme sa na hornej autobusovej
zastávke zišli ôsmi. Obloha bola po−
riadne zatiahnutá a hrozilo, že
zmokneme ešte skôr, ako stihneme
nastúpiť do autobusu. Nakoniec sa
nad nami príroda zľutovala a za ce−
lý deň na nás spadlo len pár kva−
piek. Hneď prvý výstup z Čeboviec
na Kamenný vrch nám spríjemnil
aprílový trojboj: skákanie cez roz−
vodnený potok, výstup do kopca po
blate a vietor vo vla−
soch. Po raňajkách
a pokochaní sa po
šírom okolí, sme sa
pustili tou istou ces−
tou napäť.  Keďže
trasa, ktorou sme
chceli ísť, nebola
žiadnou cestou ani
turistickou značkou,
pustili sme sa pria−
mo za nosom.
Cestou na Kamennú
ženu sme prekonali
ďalší potok, tento−
krát akrobatickým
lezením cez spad−

nutý strom. Mali sme tiež prezlieka−
ciu pauzu, keď sa Paťovi podarilo
zliezť jeden svah elegantnou šmý−
kačkou po zadku. Z Kamennej ženy
sme si zvolili približný smer ďalšieho
pochodu a pustili sme sa ďalej, pre−
tože nad hlavou sa nám začali zbie−
hať tmavé mračná. Práve tu sa nám
polia pod nohami zmenili na neko−
nečné moria blata, ktoré sa nesku−
točne lepilo na topánky − stačilo pár
krokov a každá topánka vážila as−
poň 5 kíl. A do toho sa nám do ces−
ty postavil ďalší potok s nánosmi
blata. Aj tu opäť zahviezdil Paťo, kto−
rý to chcel prejsť priamo, ale cestou
zapadol do bahna až po kolená. Po
niekoľkých záchvatoch smiechu
sme sa pustili ďalej, ale blata len pri−
búdalo a pribúdalo. Našťastie nás
spasili Stredné Plachtince a ich as−
faltka (alebo aspoň jej zvyšky). Úna−
va sa aj vďaka namáhavému po−
chodu cez blato stupňovala a pre−
stávky neustále pribúdali. Po krát−
kom olovrante a očiste topánok v
jednom výmoli (zmestili sa tam šty−
ria chalani...) sme sa pustili do po−
sledného kopca. No najprv sme mu−
seli nájsť nejakú cestu, a preto prišli
na rad mačety. Tu sa nám do cesty

postavil okrem
húštiny aj krásny
jeleň, ktorý popri
nás prebehol
možno na dva
metre. 
Vďakobohu sa

zľakol viacej ako
my všetci doko−
py a za pár se−
kúnd zmizol. Po
poslednej pauze
na Brale sme
rýchlo zbehli do
V. Krtíša a rozišli
sa domov. 

Mgr. PETER
BOBÁĽ

Kde sa blatovelo, tam sa blatovelo...
Dňa 7.4. 2013 sme sa vydali v rámci turistického krúžku na ďalšiu
vychádzku veľkokrtíšskym okresom. Aj tentokrát sme si napláno−
vali niečo dlhšie, konkrétne sme šli z Čeboviec na Kamenný vrch
nad Kosihovcami, odtiaľ ponad Čebovce na Kamennú ženu pri
Príbelciach, potom krížom cez polia do Stredných Plachtiniec a cez
Bralo sme sa vrátili do V. Krtíša. Dokopy to bolo približne 16 km.
Počasie nám práve neprialo, bolo pod mrakom a chladno, ale as−
poň nepršalo. To, že naša cesta bude viesť cez polia a bude prav−
depodobne po dažďoch rozmočená, sme tak trochu očakávali. Ale
skutočnosť nás predsa len trošku prekvapila...

Divadlo bez groša
Veľký Krtíš 

DBG a MsKS V. Krtíš vás pozýva−
jú 9. mája 2013 o 19. 00 hodine
do kultúrneho domu vo V. Krtíši
na divadelnú hru o osudovej ma−
terinskej láske, bratskej rivalite a o
vždy platných životných hodnotách

MATKA, 
ktoré podľa predlohy J. Barča −
Ivana upravil a réžijne pripravil C.
Páriš, scéna, kostýmy S.
Svákusová, účinkujú L.Stanková,
R.Sýkora, M.Varga, D. Králiková /
T. Čániová, E. Henteková, J.
Matiaš, B. Danko, hudec − hudba
A. Babiar. Vstupné 3,− eurá, ZŤP,
dôchodcovia 1,50 eur.

Deti maľujú 
vojakov

Náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR generálmajor
Peter Vojtek a mesačník
Ministerstva obrany SR OBRANA
vyhlasujú pre žiakov základných
škôl 12. ročník výtvarnej súťaže
Deti maľujú vojakov.

Účastníci súťaže zašlú svoje
práce spolu so spiatočnou ad−
resou, telefónnym kontaktom a
dátumom narodenia najneskôr
do 17. 5. 2013 na adresu:
Redakcia OBRANA, Kutuzovova
8, 832 47 Bratislava.

Autori najlepších prác v kategó−
rii mladších a starších žiakov zís−
kajú hodnotné ceny. Ich práce bu−
dú uverejnené na internetovej
stránke Ministerstva obrany SR.
Zároveň budú pozvaní na oslavy
Dňa detí s Ozbrojenými silami SR,
ktorý sa uskutoční 1. júna v
Giraltovciach.

LEKÁRSKA
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA  
Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31
111. Pre dospelých: Po. − Pi.
15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 −
7.00 h. Pre deti a dorast: Po. − Pi.
15.30 − 22.00 h., So. − Ne. 8.00 −
22.00 hod.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 
V MESTE V. KRTÍŠ

pondelok − piatok 16.00 −  20.00
h., sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 −
12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
29. 4. BELLADONNA (Ul. SNP)
30. 4. ČIERNY OROL 

(Nemocničná)
1. 5. PANACEA (pri stomatológii)
2. 5. BIELY LEV (Banícka)
3. 5. Dr. MAX (v nemocnici)
4. a 5. 5. AQUA VIVA (Ul. SNP)

AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE

MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš. Na
vyšetrenie alebo odborné konzul−
tácie sa môžete objednať na tele−
fónnom čísle 0903 052 666 každý
deň od 7.30 − 13. 00 hodiny. 

BLÍŽI SA NAJKRAJŠÍ
SVIATOK MATIEK 
Míľa pre mamu 2013

V Opatovskej Novej Vsi sa opäť pri−
pravujeme na podujatie Míľu pre
mamu, ktorá  sa uskutoční po ce−
lom Slovensku 11.mája 2013 od 15.
− 18. hodiny. Viac o podujatí nabu−
dúce. 

Mesto V.Krtíš, MsKS a ZUŠ
vo V. Krtíši vás pozývajú na

 "Deň matiek" 
do parku za kultúrnym domom vo
V. Krtíši 10.5.2013 o 17:00 hod. V
programe účinkujú žiaci ZUŠ vo V.
Krtíši. V prípade nepriaznivého po−
časia sa program uskutoční
17.5.2013 (piatok) o 17:00 hod.
Vstup zdarma.

Kino Baník Veľký Krtíš
11.5.2013 o 19:00 hod. (sobota)
MILÁČIK  − romantická dráma,

VB/Taliansko, 2012, 102 minút, dabing
Vstupné: 2 eurá. Film podľa románu
od francúzskeho realistu Guy de
Maupassant−a. Mladý muž sa chce vy−
švihnúť do vyššej spoločnosti a využíva
k tomu známosti s bohatými a vplyvný−
mi ženami. Hrajú: Robert Pattinson,
Uma Thurman, Holliday Grainger.

KRYTÁ PLAVÁREŇ A POSIL−
ŇOVŇA: Pondelok 14.00 − 20.00 h.,
Utorok − Piatok 9.00 − 20.00 h.,
Sobota − Nedeľa 10.00 − 20.00 h.
Pokladňa do 19.00 h., 047/48 308 19
ŠPORTOVÁ HALA: Pondelok −
Piatok 7.30 − 21.00 h., Sobota −
Nedeľa 8.00 − 21.00 h. Tel. č. 0904
335 750

Otváracie hodiny v športových
zariadeniach vo V.Krtíši

Nie vždy sme sa do blata 
zaborili len po členky...

Nebyť oblakov, možno by sme
videli až do Budapešti

Keď chýbali mosty, museli sme
improvizovať
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"Pre väčšinu z nás
sa lesy stali oázou
pokoja a oddychu v
každom ročnom ob−
dobí, miestom kde
chodíme načerpať
nové sily a energiu.
Jarné mesiace pred−
stavujú obdobie, ke−
dy sa nová vegetácia
len začína rozvíjať a
zostatky minuloroč−
nej suchej trávy , lís−
tia a ihličia predsta−

vujú  veľké nebezpečenstvo vzniku a najmä
rozšírenia požiarov. Príjemné jarné a  slneč−
né počasie priam zvádza hlavne záhradká−
rov k zvýšenej aktivite pri skrášľovaní svo−
jich záhradiek, dvorov, sadov  a rôznych zá−
humienok. Žiaľ, mnohí si ešte stále tieto prá−
ce, čo je hlavne odstraňovanie suchých tráv−
natých  a krovinatých porastov uľahčujú vy−
paľovaním  čistených plôch. Týmito činnos−
ťami sa zvyšuje nielen nebezpečenstvo vzni−
ku požiaru, ale aj prenesenia vzniknutého
požiaru na lesné porasty, prípadne rôzne iné
stavebné objekty. Občania teda ohrozujú
nielen svoj, ale aj cudzí, resp. štátny maje−
tok. Aj napriek neustálemu upozorňovaniu,
hlavne od príslušníkov Hasičského a zá−
chranného zboru, vzniká v jarnom období
množstvo požiarov, ktoré sú zapríčinené
práve nedovoleným vypaľovaním suchých
trávnatých porastov.  

Upozorňujeme občanov, ako aj právnic−
ké osoby, že za porušenie daných ustanove−
ní zákona o ochrane pred požiarmi môže byť
fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331
eur, právnickej osobe a fyzickej osobe − pod−
nikateľovi pokuta do výšky 16 596 eur.

Preto venujte pozornosť pobytu v príro−
de a pamätajte na to, že aj odhodený nedo−
palok cigarety môže byť príčinou vzniku po−
žiaru. Je v záujme nás všetkých, aby sa
predišlo škodám na súkromnom ako aj štát−
nom majetku, a preto majme na pamäti do−
držiavanie ustanovení zákona o ochrane
pred požiarmi."

V zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov
právnické osoby a fyzické osoby − podnikatelia
nesmú: 
l Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
l zakladať oheň v priestoroch alebo na
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozší−
reniu,
l spaľovať horľavé látky na voľnom prie−
stranstve bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Okresného riaditeľstva  Hasičského
a záchranného zboru.  

Pre fyzické osoby platia tieto zákazy:  
l Fajčiť alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
l vypaľovať porasty bylín kríkov a stromov, 
l zakladať oheň v priestoroch alebo na
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Požiare v minulom roku
V roku 2012 bolo na území Banskobystrického
kraja zaznamenaných 1471 požiarov v prírod−
nom prostredí s celkovou priamou škodou 426
630 eur. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov

v prírodnom prostredí bolo zakladanie ohňa v
prírode, vypaľovanie porastov kríkov a stromov,
fajčenie a úmyselné zapálenie. 
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pohybu
detí v prírode. Upozorňujeme aj turistov, že o−
heň je možné zakladať len na určených mies−
tach a pred odchodom ho dokonale uhasiť. 

−red−Kpt. Ing. Martina 
Červočová, oddelenie
požiarnej prevencie

Okresného riaditeľstva
Hasičského 

a záchranného zboru
Veľký Krtíš

S teplejším slnkom prichádzajú aj spaľujúce plamene
Po extrémne dlhej chladnej zime sa pravdepodobne prehupneme do horúcej jari, sprevádzanej suchom. Práve ta−
kéto podmienky sú charakteristické zvýšeným počtom požiarov pri záhradkárskych aktivitách, aj práci a oddychu v
lese. Z týchto dôvodov vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši upozorňuje na
najčastejšie možné príčiny vzniku požiarov. Bližšie nám o tom hovorí: kpt. Ing. Martina Červočová z oddelenia po−
žiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši:

Minulý rok horela aj vinica v Bátorovej.
Prap. Miroslav Chromek pri hasení plame−
ňov pustošiacich vinič 

Do pozornosti 
zdravotne postihnutým 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Madácha 2,
Veľký Krtíš oznamuje, že preukazy občana s ťažkým
zdravotným postihnutím ( ďalej "preukaz ŤZP" ) a pre−
ukazy občana  s ťažkým zdravotným postihnutím s po−
trebou sprievodcu ( ďalej "preukaz ŤZP/S" ) vydané
podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia
len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preu−
kaze uvedená doba platnosti "bez časového obmedze−
nia".

Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S je na oddelení po−
sudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a ro−
diny v mieste trvalého pobytu držiteľa po predložení
preukazu ŤZP alebo preukazu ŤZP/S, identifikačného
preukazu a fotografie veľkosti 3x4 cm bezplatne. 

Zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení nie−
ktorých zákonov sa novelizoval zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len "živnostenský zákon")
− "§ 80s ods. 3 živnostenského zákona −
prechodné ustanovenie účinné od 1.júna
2010". Podľa § 80s ods. 3 živnostenského
zákona "Podnikatelia, u ktorých bolo do
31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení
prevádzkovania živnosti upravia svoje
právne vzťahy v súlade s § 57 ods. 6 do
troch rokov od účinnosti tohto zákona, inak

im uplynutím tejto doby pozastavené živ−
nostenské oprávnenie zanikne". V praxi to
znamená, že všetci podnikatelia, ktorí ma−
li k 1. júnu 2010 pozastavené prevádzko−
vanie živnosti na dobu dlhšiu ako 3 roky,
musia oznámiť živnostenskému úradu zá−
konom požadovanú zmenu pozastavenia
živnosti, ktorá nemôže prekročiť túto záko−
nom stanovenú dobu (1. júna 2013), inak
im uplynutím tejto doby pozastavené živ−
nostenské oprávnenie zanikne.

Ing. MICHAELA ČINČUROVÁ
vedúca odboru živnostenského

podnikania, ObÚ Veľký Krtíš

Pozastavené živnostenské oprávnenia

Obvodný úrad Veľký Krtíš, odbor živnostenského podnikania upozorňuje podni−
kateľskú obec na úpravu dĺžky obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti.
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Začiatok Noci sme stanovili na
16.00 a deti a ich rodičia obvešaní
spacákmi, dekami a karimatkami
sa pomaly začali schádzať do ško−
ly už polhodinku pred samotným
začiatkom. Za niekoľko minút sa
dal hluk v škole aj krájať. Po uvíta−
ní detí sme sa rozdelili do skupín a
šli sme si pripraviť pelechy na noc.
Najstarší účastníci akcie − ôsmaci a
deviataci − sa ujali funkcie servis tí−
mu a pomáhali najmenším s nano−
sením žineniek a vybaľovaním.
Potom sme sa všetci zišli v jedálni
a očakávali príchod pána
Andersena. Ten rozdelil deti do
skupín, ktoré sa rozišli na svoje
stanovištia a Noc s Andersenom sa
mohla rozbehnúť na plné obrátky.
Deťúrence postupne prekonali 8
stanovíšť od pohybových (Šunko−
tras, Športoviny), cez zábavné
(Hernička, Ťuk Ťuk), oddychové
(Čítankovo) až po tie, kde sa otes−
tovala ich zručnosť (Separáčik,
Alchymistická dielňa, eFarbičkovo).
Aby to nemali také ľahké, na pol−
ceste museli zdolať večeru a tiež
sa popasovať s odhalením hesla
večera. Po druhej večeri malo na−

sledovať vypúšťanie lampiónov
šťastia, ale vďaka zlému počasiu,
sme to už druhý rok po sebe mu−
seli zrušiť. Keďže energia sa deťom
nemíňala a bolo ešte skoro na spa−
nie, zamierili sme do telo−
cvične, kde sa pri žiari
bateriek rozpútali
n e m i l o s r d n é
Gladiátorské zá−
pasy. Bojovalo
sa neúnavne a
dlho, ale na−
koniec sme
kvôli pokroči−
lému času
zavelili na ú−
stup sme−
rom k  pele−
chom. Na
záver nás na
chvíľku prišli
pozrieť aj deti
z III.ZŠ, ktoré
spali v knižnici. 
Dúfali sme, že
deň v škole a ve−
čer plný aktivít a
pohybu decká vy−
čerpá a noc bude

kľudná a pokojná. No už okolo pol−
noci bolo jasné, že to bude veľmi
dlhá noc. Myslím, že decká mali
dosť energie aj na výstup na
Kriváň. Napriek tomu jednotlivé
skupinky postupne zaspávali.

Vďaka zjaveniam zombíkov a
dvojmetrových potkanov

sme museli pri druhákoch
držať celú noc čestnú
stráž. Ešteže pri nich
spali deviataci a tí ich
statočne bránili pred
útokmi týchto mon−
štier... Na záver len
dodám, že niekoľko
nezničiteľných ôsma−
kov a deviatakov vy−
držalo klábosiť až do
rána bieleho. 
Po budíčku o sied−
mej, sme sa presu−
nuli do telocvične,
kde nás čakala roz−
cvička Šialeného trpas−

líka. Po následnom hro−
madnom útoku na jedá−

leň a zbalení sa, sme Noc
s Andersenom zakonči−
li rannými aktivitami
(turnaj vo vybíjanej,

kreslenie, hry Mravce a Mraky).
Detí postupne ubúdalo a o desiatej
v škole opäť zavládlo ticho.
Upratovacia čata zložená z učiteľov
a dvoch ôsmačiek Mišky a Bianky
vypucovala celú školu. No a potom
nasledoval už len dlhý spánok. Ďal−
ší ročník Noci s Andersenom sa
skončil a nám ostáva len dúfať, že
deťúrencom sa páčilo a domov pri−
šli maximálne spokojné.
Na záver by som sa chcel poďako−
vať vedeniu II.ZŠ, konkrétne pani
riaditeľke Mgr. Vlaste Lunterovej a
zástupkyniam Mgr. Zuzane Balovej
a Mgr. Alene Bursovej, že nám o−
päť umožnilo usporiadať túto akciu.
Taktiež našim sponzorom pánovi
Kanátovi a pekárni TIWA.
Nemôžem zabudnúť ani na pani
kuchárky so svojou vedúcou Janou
Vargovou, ktoré pre deti pripravili
koláče, muffiny, chlebíčky a občer−
stvenie. Veľká vďaka tiež patrí vy−
učujúcim z našej školy, ktorí vy−
mysleli program a zabezpečili do−
zor na jednotlivých stanovištiach,
konkrétne Mgr. Adriáne Dubovskej,
Mgr. Petrovi Bobáľovi, Mgr. Zuzane
Bartošovej, Ing. Estere Hrončekovej,
PhD., Mgr. Veronike Šimonovej,
PaedDr. Kamile Fajčíkovej, Mgr.
Patrikovi Rechtoríkovi a nášmu školní−
kovi Štefanovi Lenickému. Taktiež
chcem vyzdvihnúť tých žiakov 8. a
9. ročníkov, ktorí nám aktívne po−
máhali od prvej do poslednej minú−
ty a správali sa ukážkovo aj počas
aktivít.    (Pokračovanie na str.7)

Nezabudnuteľná rozprávková školská noc
NOC S ANDERSENOM 2013

Rok sa stretol s rokom a my sme sa 5. a 6. apríla 2013 opäť stretli na akcii Noc s Andersenom uspora−
dúvanou našou školou. O tom, že robiť túto akciu má zmysel, sme sa presvedčili už niekoľko týždňov
pred samotnou Nocou, keď sa nám neustále hlásili nové a nové deti, ktoré sa jej chceli zúčastniť.
Nakoniec sme ich počet museli udržať na hranici 120, pretože pri väčšom počte by sme organizáciu ak−
cie zvládli len ťažko. 

Aj tohtoročná Noc s Andersenom sa vydarila. Deti sa ani sekundu nenudili vďaka kreatívnym učiteľom, ktorí pre svojich žiakov pripravili
bohatý program. Noc s Andersenom bude pre tieto deti patriť určite k najkrajším spomienkam na základnú školu

Hans Christian Andersen
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Nápad nocovať v knižnici práve v
čase výročia narodenia H.Ch.
Andersena vznikol v hlavách det−
ských knihovníčok Hanky
Hanáčkovej a Mirky Čápovej z
Knihovny B. B. Buchlovana v
Uherskom Hradišti. Na Slovensku
Noc s Andersenom koordinuje
Spolok slovenských knihovníkov.
Tohtoročnú čarovnú noc v priesto−
roch knižnice prežilo 21 žiakov z III.
Základnej školy na ulici Poľnej, kde
na nich čakal bohatý a starostlivo
pripravený program. Po úvodnom
privítaní a predstavení projektu pra−
covníčka knižnice Miriam
Medvegyová, ktorá mala celé po−

dujatie v réžii, od−
prezentovala pred−
chádzajúce Noci s
A n d e r s e n o m .
Aktivity celého ve−
čera boli poprepá−
jané rozprávkou
Hansa Christiana
A n d e r s e n a
"Lietajúci kufor". Po
prečítaní rozprávky
si deti začali v tvori−
vých dielňach vyrá−
bať z papierových
krabíc "farebné kuf−
ríky", ktoré sa po−
čas večera napĺňali

rôznymi získanými predmetmi a ce−
nami za aktivity. Všetky deti boli za
kreativitu odmenené a traja najlep−
ší získali špeciálne ceny. Po malom
občerstvení deti pokračovali vedo−
mostnou hrou "Knižničný milionár",
kde bola každá správna odpoveď
odmenená potleskom a búrlivým
výskotom účastníkov. Nocľažníkov
navštívila aj pani riaditeľka ZŠ
Poľná Mgr. Jarmila Adamovová,
aby pozdravila svojich žiakov.
Následne sa presunuli do telocvič−
ne Základnej školy na Nám. A. H.
Škultétyho, kde sa deti vyšantili na
"Barbarských hrách", ktoré pre nich
pripravil pán učiteľ Mgr. Bobáľ. Po
návrate do knižnice nasledovala
diskotéka. Po nej už deti  netrpez−
livo čakali na napínavé hľadanie

truhlice s pokladom  pomocou lam−
pášikov medzi knižničnými regálmi.
Tajomnú atmosféru umocňovali
rozprávkové bytosti, ktoré sa vyná−
rali zo samotných príbehov z kníh
uložených v poličkách. Odmenou
bola truhlica plná zlatých čokoládo−
vých tehličiek. Deti vyšantené a u−
navené zaspávali pri rozprávkach
Hansa Christiana Andersena. Celá
atmosféra noci doplnená hľadaním
karimatiek, spacích vakov, okulia−
rov, či akýchkoľvek osobných vecí
bola úžasná, zábavná, fyzicky i
psychicky náročná. Stála však za
to, bola to čarovná noc, ktorá sa
musí zažiť. Veríme, že žiaci, ktorí
sa zúčastnili podujatia odchádzali s
dobrým pocitom, obohatení o nové
zážitky a zároveň povzbudení k o−
pätovným návštevám knižnice. 

Mgr. ZUZANA UNZEITIGOVÁ,
Foto: archív HNK  

A za všetko hovoria bezprostredné pocity v pomyselnej pamätnej kni−
he z Andersenovej noci 2013:
l "Je tu sranda a máme dobré hry." FEKETEOVÁ, VI. C.
l "Super,odhalili sme indíciu." TERKA R., 1. B. 
l Dúfam, že sa v zdraví dožijem rána." LAURA, 5. A.
l Je tu veľmi super, dobrá zábava, fajn kolektív, super priatelia. Milujem
takéto akcie." SOFIA KNAPEKOVÁ, 8. C.
l "Spanie v škole! Pecka!" PATRIK TEREK, 8. C.
l "Je tu super! Sú to dobré zážitky. Tešíme sa na budúci rok." VERO−
NIKA, 6. C.
l "Je to tu fakt pecka. Prídem aj nabudúce." NATÁLIA BAKIOVÁ, 6. C.
l "Na túto noc nikdy nezabudnem." TAMARA PUŠKÁROVÁ, 5. C.
l "Tento rok sa mi spanie v škole veľmi páčilo." MÁRIO HODÁSI, V.C. 
l "Chcel som sa zúčastniť týchto hier a podarilo sa." TOMÁŠ PASTO−
REK, 2. B.
l "Som tu druhý raz a je to tu supééér!" KRISTÍNA SIVEKOVÁ, VI. C.
l "Ja len dúfam, že hneď ako prídem do triedy, tak hneď zaspím. Som
totiž strašne unavená. Hádam nebudem hore ani  o 10.00 hod. ráno,

keď pre mňa prídu rodičia." ZDENKA SEDLAČKOVÁ, V. A. 
l "Páči sa mi v škole. Najradšej by som tu bol deň i noc." MAŤKO
JAČMENÍK, I. B.
l "Najviac sa mi páčil "ŠUNKOTRAS". Tancovali sme super tance (bo−
li trochu namáhavé). Som veľmi rada, že som tu mohla prespať." L.
HORVÁTHOVÁ, I. B. 
l "Som tu už štvrtý raz. Stále sa mi to páči. O 23.00 hod., máme ve−
čierku. Ale chodíme spať okolo polnoci. Tešila som sa aj na tento rok.
A prezradím aj tajomstvo − Andersen je pán učiteľ Bobáľ." SABÍNA
SZABÓOVÁ, V. C. 
l "Som rada, že tu spím." LINDA VLADOVIČOVÁ, I. B. 
l "Teším sa na spanie a hranie." SAMKO GOREJ, I. B.
l "Vydržím do rána hore?" MAŤO HRONČEK, V. A.
l "Je tu super, máme tu super akcie. Veľmi sa mi páčilo na alchymis−
tických aktivitách." VIKTÓRIA BARTOŠOVÁ, V. A. 
l "Páči sa mi, že sa v noci hráme hry." PETER LIBIAK, V. A

Text: −PB, foto: −KC−

NOC S ANDERSENOM 2013

Duch dánskeho spisovateľa ožil aj v knižnici
Hontiansko−novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
sa 5. − 6. apríla 2013 už po piatykrát zapojila do úspešného medzi−
národného podujatia "Noc s Andersenom", Knižnica realizovala po−
dujatie s finančnou podporou Mesta Veľký Krtíš.

Dvadsaťjeden nocľažníkov 
z III. Základnej školy 
si rozložilo spacáky 

medzi regálmi s knihami

V rámci tvorivých dielní
si deti vyrobili farebné kufríky
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Dôchodcovia vo Veľkom Krtíši ani na dôchodku nezaháľajú. O svojich aktivitách in−
formovali na členskej schôdzi mestskej organizácii Jednoty dôchodcov, ktorá má v
okresnom meste 261 členov. Na úvod zhrnuli uplynulý rok a všetkým prítomným, ako
aj primátorovi mesta Ing. D. Surkošovi, predstavili svoje plány pre rok 2013. Aj v tom−
to roku sa chystajú organizovať rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. S Poradňou
zdravia už naplánovali prednášky a besedy na rôzne témy. Dôchodcovia spolupra−
cujú aj s miestnym spolkom SČK, kde každoročne urobia zbierku pre detský domov.
O svojej šikovnosti širokú verejnosť presvedčia výstavou ručných prác a súťažou v
prednese poézii a prózy.  Mesto im každoročne finančne prispieva na liečebno−rela−
xačný pobyt. Dôchodcom s trvalým pobytom v meste ponúka aj možnosť donášky
stravy, či opatrovateľskej služby.Na krytej plavárni majú starobní dôchodcovia ďalšiu
výhodu: zaplávať si môžu za 10 centov. Na záver všetci skonštatovali, že v novom
Klube dôchodcov sa už "zabývali" a deň čo deň sa tam radi stretávajú. A tak ani na
starobu neostávajú mimo spoločenského života.   − Text a foto:− ERIKA GREGA −  

De
ts

ká
 t

vá
r 

Po
kr

ok
u 

20
12

"Centrum voľného času nepretrži−
te napĺňa základný cieľ − pripravo−
vať a organizovať voľný čas deťom
a mládeži. Centrum vychováva a
vzdeláva žiakov k ľudským hodno−
tám aj k aktívnemu tvorivému vy−
užívaniu voľného času. Zamestnanci
CVČ sú vždy ochotní odovzdať ve−
domosti, zručnosti, podať pomocnú
ruku mladým ľuďom, hovoriť s nimi
o témach, ktoré ich zaujímajú, sú
pripravení podporovať ich talent,
jedným slovom: ukázať im svet.
Naše zariadenie prešlo počas svo−
jej histórie rôznymi obdobiami,
zmenami názvov aj sídla. V súčas−
nosti centrum pôsobí a sídli na
Ulici P. O. Hviezdoslava 51 vo V.

Krtíši v areáli materskej škôlky, pa−
vilón C.
V súčasnosti sme modernou mlá−

dežníckou organizáciu, ktorou pre−
šlo tisíce detí a mladých ľudí, aby
u nás našli uplatnenie svojho ta−
lentu, využili vhodne svoj voľný
čas a možno mnohí tu získali aj pr−
vé vedomosti pre svoje budúce po−
volanie.

Ďakujem a veľmi si vážim prácu
všetkých "dospelákov", ktorí tu za−
nechali svoju stopu − v mysli a v
srdci detí a odovzdali im zo seba
to najlepšie, čo vedeli a poznali.
Dôsledok zmeny financovania
školských zariadení z MŠ SR nás
však neobišiel. Od januára 2013

došlo v našom CVČ k personál−
nym zmenám − zníženiu počtu za−
mestnancov. Len vďaka ústreto−
vosti primátora mesta Ing. Dalibora
Surkoša centrum nezaniklo a vo
svojej činnosti pokračuje naďalej.
Zmenila sa jeho celá koncepcia a

je postavená na spolupráci s ex−
ternými kvalifikovanými pracovník−
mi. Na leto sme pripravili pre deti
niekoľko táborov a o ponuke krúž−
kov v ďalšom školskom roku bude−
me verejnosť informovať priebež−
ne." −red−

Na prázdninové obdobie CVČ V. Krtíš 
pripravil pre vaše deti tieto tábory: 

" Prímestský tábor Veselé leto (od 8.7. − 12.7.2013), poplatok 15 eur, 
" prímestský tábor Letné tvorivé dielne výtvarné a keramické

(od 8.7. − 12.7.2013) poplatok 18 eur, 
" prímestský turistický tábor (od 1.7. − 5.7.2013) poplatok 12 eur, 
" pobytový tábor Hotel Poniklec Osrblianska dolina, 

od 15.7. − 21.7.2013, poplatok 130 eur.
Program táborov a bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke
CVČ v kategórii Tip na prázdniny alebo na čísle 48 314 71,
poprípade osobne v CVČ.

Čo nového v CVČ Veľký Krtíš, nás informovala jeho riaditeľka Mgr. Monika Mazúchová

Pomáhame deťom spoznávať svet

Volám sa Matej Oravec a v marci budem mať
2 roky. Bývam v Obeckove. Som poslušný
chlapec. Veľmi rád sa hrám s autíčkami a lop−
tičkami. Rád
c h o d í m n a
prechádzky a
ešte radšej
sa vozím v
aute.

KUPÓN  
MATEJ MATEJ 

ORAVECORAVEC
Kategória:
0-3 roky

Veľkokrtíšski dôchodcovia sú stále aktívni

Zamestnanci CVČ sú vždy ochotní odovzdať
vedomosti, zručnosti a podať pomocnú ru−
ku mladým ľuďom


