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Mesto Nová Baňa v spolupráci s občianskym združením 
Lyžiari mesta Nová Baňa a nadšencami behu zorganizovalo 
po minuloročnej „covidovej“ prestávke v poradí už IX. ročník 

bežeckého podujatia Tajchová osmička, ktoré sa uskutočnilo 4. 9. 
2021 v rekreačnej oblasti Tajch. Skutočnosť, že na podujatie sa 
vo všetkých kategóriách zaregistrovalo až 364 bežcov, hovorí o 
obľúbenosti tohto podujatia. Už tradične na Tajchu vítame bežcov z 
celého Slovenska, inak tomu nebolo ani tento rok. Svoje zastúpenie 
malo 77 miest a obcí, kým vlani to bolo 66. Teší nás záujem o toto 
podujatie aj medzi domácimi športovcami. V tomto ročníku sme 
zaregistrovali 133 Novobančanov. 

viac na strane 7



bohatý a zábavný kultúrny program, pri ktorom 
si oddýchnete a načerpáte sily a energiu do 
ďalších dní. Počas celého podujatia vás bude 
sprevádzať moderátor a hudobník Janko Kulich, 
frontman kapely Janko Kulich & Kolegium. 

DOVIDENIA NA XXIX. ROČNÍKU 
NOVOBANSKÉHO JARMOKU!

Mgr. Iveta Lukáčová
zdroj: internet

foto: súkromný archív kapiel
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XXIX. ROČNÍK NOVOBANSKÉHO JARMOKU

Milí návštevníci Novobanského jarmoku...
...opäť sa vám prihováram s ponukou bohatého zábavného programu pri príležitosti 

konania XXIX. ročníka Novobanského jarmoku, ktorý sa tento rok
uskutoční v dňoch 24. – 25. septembra 2021. 

Aký bude piatok?

Spevácka skupina Jesienka či folklórna 
skupina Vinička svojimi piesňami už 
tradične obohacujú toto dvojdňové 

podujatie. Tradície treba zachovávať, a tak tomu 
nebude inak ani tento rok. Po ich vystúpení sa 
vám prihovorí primátor mesta Nová Baňa Mgr. 
MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, ktorý zároveň 29. 
ročník Novobanského jarmoku otvorí. 

Pokračovať budeme s Novobančanom 
VLADOM ČÍKOM, ktorý predstaví repertoár, 
ktorý si pre vás pripravil. S HS WEEKEND sa 
zabavíme pri country a rockovej hudbe. Hovorí 
sa o nich, že sú najlepšia country kapela v 
Šuranoch a celom šírom okolí. Nechajme sa 
prekvapiť, či si získajú aj vašu priazeň. 

Poslednou kapelou, ktorá sa vám v piatok 
predstaví, bude bratislavská kapela ČERVENÝ 
BICYKEL, ktorá sa prezentuje vlastnou tvorbou 
v žánri folk rock. Ich piesne sú inšpirované 
cestovaním, prírodou a, samozrejme, láskou. 
Jednoducho, je to kapela, ktorá pedáluje celou 
krajinou, aby urobila ľudí šťastnejšími. Má 
za sebou účasť na niekoľkých festivaloch na 
Slovensku aj v Čechách ako Lodenica, Drienok, 
Moravský Vrabec či Strunobranie. 

Čo nás čaká v sobotu?
Sobotňajšie dopoludnie bude patriť 

novobanským detským talentom zo Základnej 
umeleckej školy Nová Baňa. 

Na ľúbivé tóny žiakov základnej umeleckej 
školy nadviaže HS IDEÁL z Novej Bane. Túto 
kapelu vám určite predstavovať netreba. Mali 
ste možnosť vypočuť si ju na Anna bále na 
Zvoničke či v rámci Kultúrneho leta 2021. 

A teraz to príde...
Potom sa už na pódium určite upriamia 

najmä všetky detské očká, pretože k nám 
prídu SMEJKO A TANCULIENKA. Je to 
hudobná dvojica hrajúca a spievajúca detské 
piesne a kadiaľ chodí, tadiaľ žne úspech 

za úspechom. Verím, že týmto vystúpením 
nahradíme detičkám detské atrakcie, ktoré na 
tomto jarmoku z dôvodu prevencie a dodržania 
protipandemických opatrení nebudú. 

FS Háj – naša stálica
Folklórny súbor HÁJ sa tiež stal našou 

stálicou na Novobanskom jarmoku a my sa tomu 
veľmi tešíme. Príďte ich aj tento rok podporiť 
svojou účasťou, bude sa na čo pozerať!

Budeže to veselo...
Inak to ani nemôže byť, pretože sa vám 

predstaví folklórny súbor MARÍNA zo Zvolena. 
Jeho umelecký šéf Andrej Sýkora čerpá 
inšpiráciu na svoju tvorbu najmä z blízkeho 
Podpoľania a Hontu, súbor spracúva tanečný, 
hudobný a spevný materiál z lokalít Zvolenská 
Slatina, Očová, Hrochoť, Môťová, Kráľová, 
Slatinka, Podzámčok, Dobrá Niva, Pliešovce. 
Zo vzdialenejších lokalít má súbor v repertoári 
tance z Jakubian na severnom Spiši, z Heľpy na 
Horehroní a zo Zámutova na Zemplíne.

Výborný spevácky prejav, príjemné gitarové 
aranžmány piesní skvelých muzikantov, vokály 
ústnej harmoniky a hlavne piesne, ktoré 
potešia každého – týmto je príznačná ďalšia 
výborná hudobná skupina JANKO KULICH & 
KOLEGIUM, ktorá je v jarmočnom programe 
tiež stálicou. 

Záver kultúrneho podujatia bude patriť známej 
hudobnej skupine SPODORECHA. Je to partia 
skúsených muzikantov a kamarátov, ktorých 
hudobný archív tvoria hity od 70. rokov až po 
súčasné, nezabudnuteľné ľudovky a šlágre, 
známe repeťácke hity aj československé 
rockové a popové hity. A čo je hlavné, vždy 
vytvoria skvelú zábavu!

Dúfam, že vám aj vystúpenie tejto hudobnej 
formácie navodí výbornú náladu, a my sa 
tak spoločne rozlúčime s XXIX. ročníkom 
Novobanského jarmoku.

Verím, že sme pre vás pripravili 



• V areály Zvonička 
budú v priebehu 
jesene tohto roku 
inštalované feratové 
trasy, ktoré budú 

určené hlavne pre deti a ostatných 
športovcov, nakoľko budú s ľahkým 
stupňom obtiažnosti. Ku feratám 
bude vytvorená aj lanová dráha na 
skalách. Vzhľadom na to, že na základe 
nesúhlasného stanoviska z ŠOP ku 
nášmu pôvodnému zámeru vybudovania 
ferát na Havranej a Červenej skale 
sme hľadali vhodnú alternatívu a ako 
vhodná lokalita boli vybrané skaly tesne 
susediace s areálom Zvonička, ktoré sa 
nachádzajú naľavo od betónovej plochy 
pri pódiu. Mesto už zrealizovalo už VO a 
financovanie bude zabezpečené s 50% 
prostriedkov mesta a 50% OOCR GRON 
v pôvodnom rozsahu 40 000 €.  

• V priebehu mesiaca september budú 
na Tajchu inštalované workoutové stroje, 
ktoré boli objednané pred letom a budú 
teraz dodané. Zároveň sa v najbližších 
týždňoch dokončí verejné osvetlenie aj na 
zvyšnej časti okruhu okolo Tajchu, ktoré 
bude poskytovať možnosť osvetlenia 
aj pre tieto workoutové zostavy. Už dňa 
7.7. 2021 prebehlo posúdenie stavu 
výpustného zariadenia a hrádze na 
Tajchu odbornými pracovníkmi OU 
Žarnovica a v týchto dňoch očakávame 
definitívne rozhodnutie aké budú ďalšie 
opatrenia pre ďalšie zabezpečenie 
vodnej nádrže Tajch. Mesto sa prikláňa 
k riešeniu bez vypustenia vody. Na to aby 
bola zabezpečená požadovaná kvalita vody 
je potrebné zabezpečiť prítok zo strany 
areálu Banského dvora, kde mesto jedná 
s SVP za účelom vyčistenia koryta potoka 
a hatí, aby sa v prípade intenzívnych 
zrážok nezanášalo jazero nánosmi s 
prítoku. Pre rok 2022 bude do rozpočtu 
navrhnutá aj suma na kompletnú 
rekonštrukciu mestskej chaty na Tajchu 
a na doasfaltovanie- rozšírenie úsekov 
na prístupovej komunikácii smerom ku 
parkovisku chatovej lokalite.

• Od 1.9. 2021 mesto uzatvorilo 
dohodu o pracovnej činnosti s novým 
zamestnancom, ktorý sa bude strať o 
čistotu a poriadok náučných chodníkov 
vrátane rozhľadne Háj a bude sa strať 
aj o zodpovedajúci stav promenád, 
najmä prvej promenády na Gupni. 
Podobne bola uzatvorená dohoda aj 
s MsL s pracovníčkou, ktorá sa stará 
o areál záhradného lesa na Zvoničke a 
v Kohútove. Tak isto bude vyčlenená/
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určená pracovná náplň aj pracovníka 
v areály Althandel na ulici Mariánskej, 
kde prebehol archeologický výskum a 
do doby výstavby nových objektov je 
potrebné zabezpečiť základy strojovne 
pred vplyvom poveternostných 
podmienok a chrániť ich tak pred 
poškodením. 

• Na MsÚ bola zverejnená nová 
organizačná schéma, ktorá reflektuje 
zmeny a to vytvorenie pozície Vedúcej 
kancelárie primátora, ktorú na základe 
pracovného pohovoru obsadila Ing. 
Lucia Beťková a vytvorenie troch 
manažérskych pozícii a to projektový 
manažér, ktorú po návrate s MD obsadila 
PhDr. Lenka Šubová a manažér kultúry 
a športu, ktorú obsadili Mgr. Lukáčová 
Iveta a Dagmar Lachká. Cieľom zmien 
organizácie práce na MsÚ je zabezpečiť 
jeho efektívny chod s udržaním objemu 
finančných prostriedkov určených na 
personálne náklady v rovnováhe so 
zabezpečením dostatočného objemu 
vlastných disponibilných prostriedkov 
pre rozvoj mesta. 

• Koncom mesiaca august na začiatku 
mesiaca september začali rekonštrukčné 
práce na budove ZUŠ, kde sa opravuje 
strecha a mení sa krytina, kompletne sa 
opraví fasáda budovy ZUŠ. Následne 
v roku 2022 prebehne rekonštrukcia 
dvoru, vrátane parkovacích plôch tak 
pred budovou ako aj vo vnútri areálu. 
Začiatkom roku 2022 bude realizovaný 
chodník na ulici Kollárovej, ktorý bude 
nasledovať na vchod do ZUS, tak aby 
mohli deti bezpečne prejsť do mesta 
popri Záhradkárstve Ďurček. Zároveň 
vzhľadom na výmeny pracovníkov 
zo strany LIDL mesto nadviazalo 
na predošlú komunikáciu a bude 
komunikovať o zmene organizácie 
dopravy na mieste vjazdu a výjazdu z 
parkoviska, tak aby bola zabezpečená 
čo najväčšia bezpečnosť deti, 
prechádzajúcich cez Námestie sv. 
Alžbety k ZUŠ. S rekonštrukčných prác 
prebehne aj kompletná rekonštrukcia 
fasády na budove CVČ. 

• Na júnovom zasadnutí MsZ bol 
schválený zámer mesta na podanie 
žiadosti na Fond na podporu športu 
pre spolufinancovane výstavby 
Multifunkčnej športovej haly. V súčasnosti 
pracuje trojčlenná skupina na prípravách k 
podaniu tejto žiadosti. Na septembrovom 
zastupiteľstve bude predložený návrh 
na model financovania výstavby haly, 

ktorý  uvažuje o 
čerpaní úverových 
zdrojov a získaní 
kofinancovania časti, 
ktorú bude mesto 
hradiť v rámci schémy 
spoluf inancovania 
pre výzvu od Fondu na podporu športu. 
V prípade schválenia našej žiadosti sa 
bude nová multifunkčná športová hala 
stavať v areály medzi futbalovým ihriskom 
a kúpaliskom, pričom v tejto lokalite 
bude potrebné zabezpečiť zbúranie 
objektu starého kúpaliska, vybudovať 
nový most cez potok a v konečnej fáze 
vybudovať parkovacie plochy na mieste 
súčasného skladu dreva MsL. V ďalšej 
fáze je plánovaná rekonštrukcia 
vonkajších bazénov tak aby bolo 
využité zázemie multifunkčnej športovej 
haly na prevádzku letného kúpaliska. 
Predpokladaný termín na podanie 
žiadosti je prvý pol rok 2022. 

• Na sídlisku Pod sekvojou je plánovaná 
výstavba bytového domu, ktorý bude 
posledným BD v rade naľavo a zavŕši 
sa tak plánovaná výstavba v rámci 
schváleného územného plánu. Byty v BD 
budú určené na predaj novým vlastníkom 
a k nim bude prislúchať pozemok, 
ktorý bude upravený a bude ponúkať 
priestor na oddych a priestor pre deti 
v rámci nového areálu. Staviteľom bude 
spoločnosť I.K.M. REALITY – STAVING 
Banská Bystrica, ktorá uspela v obchodnej 
verejnej súťaži na predaj pozemku. 

• Situácia s pitnou vodou v Novej Bani 
sa zlepší vďaku novému vrtu, ktorý 
bol zrealizovaný v lokalite Inovec v 
spolupráci StVS, a.s. (Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť). Tým sa zvýši 
objem pitnej vody hlavne pre lokalitu 
Hrádza a sídlisko Pod sekvojou. V 
súčasnosti prebiehajú čerpacie skúšky 
a laboratórne rozbory vody. 

• S SSD, a.s. mesto Nová Baňa 
uzatvorí Memorandum o spolupráci 
za účelom vzájomnej pomoci pri 
zabezpečení výstavby nového vedenia 
VN zo Žarnovice do Novej Bane, ktoré je 
plánované vybudovať v priebehu roku 
2022 k čomu je potrebné zabezpečiť 
súhlasy majiteľov pozemkov pod VN 
a súčinnosť všetkých dotknutých 
samospráv - Žarnovica, Voznica, Rudno 
nad Hronom, Brehy, Nová Baňa. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta
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MESTO NOVÁ BAŇA
NÁMESTIE SLOBODY 1, 968 26  NOVÁ BAŇA

podľa § 9a, ods. 9  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru určeného na 
skladové účely

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 
nebytového  priestoru v budove súp. č. 47 na Školskej ulici č. 25 v 
Novej Bani.  Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná 
Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. 
Aktuálna ponuka na nájom voľného nebytového priestoru na Školskej ulici 
25 v Novej Bani – prízemie. Predmet nájmu konkrétne:
nebytový priestor s výmerou 8,30 m2.
Doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou.

2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je 
stanovená na 20,00 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s 
nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
(energie – plyn, elektrická energia) sú účtované osobitne a hradí ich 
nájomca. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru sa 
uskutoční formou elektronickej aukcie prostredníctvo aukčného systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu nájomnej zmluvy:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia 
na konanie,
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru, 
za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného za predmet 
súťaže uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a podpisom 
záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže,
• kontakt: telefón a e-mail, 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu 
nemá žiadne splatné záväzky voči mestu  Nová Baňa a organizáciám, 
ktoré sú zriadené mestom.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr 
do 13. 10. 2021 – streda, do 12:00 hod. v zalepenej obálke so spätnou 
adresou záujemcu
na adresu: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie  slobody č. 1, 968 01  
Nová Baňa, s označením hesla:
„4. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytový priestor Školská 25 – 
 NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov sa stanoví termín 
uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú 
považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická 
aukcia na nájom nebytového priestoru. V prípade predloženia len jedného 
návrhu sa elektronická aukcia neuskutoční a priestor môže byť prenajatý 
záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené obchodnou 
verejnou súťažou.
7. Kritériom na určenie víťaza súťaže je NAJVÝHODNEJŠÍ NÁVRH NA 
UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po vyhodnotení návrhu. Rovnako vyhlasovateľ 
bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných 
účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
11. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená 
nájomná zmluva  z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ 
uzavrieť nájomnú zmluvu   s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení 
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
12. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy  
aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka 
bola najvýhodnejšia, neuzavrie nájomnú  zmluvu v lehote určenej 
vyhlasovateľom súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak 
tento je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, 
ktorá je zriadená mestom.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh 
je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných 
podkladoch, vyradiť návrh z OVS.
17. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia 
súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich 
cenové návrhy.
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuhrádzať náklady, ktoré účastníkom 
vznikli v spojení s účasťou na súťaži.

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh 
nájomnej zmluvy na podpísanie.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
nájomnej zmluvy a jej podpise.
3. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
M e s t o    Nová  Baňa 
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, primátorom  mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 14429422/0200 
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, štvrťročne dopredu)      
a  spôsob jeho platenia (prevodom na účet, resp. v hotovosti do pokladne 
MsÚ),
(b) podmienky refakturácií energií – elektrická energia, plyn (zálohové 
platby).

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže  a 
obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Lýdia Adamcová, samostatná 
odborná referentka, MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 
Nová Baňa, oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného 
prostredia a správy majetku, č. dverí 13 na 1. posch., e-mail: adamcova@
novabana.sk, príp. na telefónnom čísle: 045/67 82 822. 

OVS  je zverejnená na 
úradnej tabuli a internetovej 
stránke mesta Nová Baňa 

www.novabana.sk.

Príloha – návrh nájomnej zmluvy
V Novej Bani

dňa 23.augusta 2021

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 
primátor mesta
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Mimoriadna ťažba

V dňoch 24. 8. a 25. 8. 2021 vykonávali 
Mestské lesy spol. s r. o. Nová Baňa ako 
obhospodarovateľ lesných pozemkov 

mimoriadnu ťažbu v lokalite pod Gupňou. 
Mimoriadna ťažba sa tu vykonávala na základe 
rozhodnutia OŠS z dôvodu potreby odstránenia 
stromov ohrozujúcich bezpečnosť účastníkov 
cestnej premávky, ale aj chodcov. Z tohto 
dôvodu musela byť aj uzavretá cesta III/2512 
na Školskej ulici. Celý proces prípravy uzavretia 
cesty je dosť časovo náročný a termín je 
stanovený v dostatočnom časovom predstihu. 
Našťastie nám počasie v tomto termíne vyšlo 
a mohli sme odstrániť všetky nebezpečné 
stromy, ktoré boli už naozaj reálnou hrozbou 
pre bezpečnosť obyvateľov. Boli tam skutočne 
všetky možné prípady nebezpečenstva, duté 
stromy, extrémne naklonené, vyvrátené, 
prípadne stromy opreté o iný strom, stromy 
napadnuté hubami či stromy s hnilobou. V rámci 
smerovej stínky došlo k poškodeniu a často 
aj polámaniu stromov v spodnej etáži, tieto 
museli byť potom tiež odstránené. Ťažili sme 
hlavne dreviny ako hrab, agát, borovica a javor. 
Uzavretie cesty nám umožnilo na druhý deň 

spracovať kalamitu nad prvou promenádou, kde 
sme vytiahli vyvrátené stromy, ale predovšetkým 
sme vypílili sucháre a zavesené stromy. 
Príprava akcie takéhoto rozsahu trvá cca štyri 
mesiace a realizácia dva dni, ale výsledkom je 
bezpečnejší pohyb obyvateľov po promenáde 
aj áut po ceste. Výsadba po mimoriadnej ťažbe 
nebude potrebná, pretože nevznikla holina po 
ťažbe a pod porastom je dostatok prirodzeného 
zmladenia, ktoré po sprístupnení svetla využije 
poskytnuté podmienky a postupne nahradí 
jedince z hornej etáže. Na realizácii tejto akcie 
sa podieľali všetci zamestnanci MSL, štyria 
mestskí policajti, takmer všetci zamestnanci 
technických služieb a 10 dodávateľov ťažbových 
prác. Chcem sa všetkým, ktorí sa podieľali na 
tejto akcii či už priamo, ale aj nepriamo, veľmi 
pekne poďakovať, obzvlášť pilčíkom, ktorých 
majstrovské zvládnutie práce bolo podmienkou 
úspešnosti celej akcie. Ešte raz srdečná vďaka 
všetkým zúčastneným.

Lesu zdar!
Šmondrk Jozef, konateľ MSL

foto: archív MSL

Participatívny rozpočet
OZ TajchŠport sa so svojím projektom

„Oddychová zóna Zvonička“
uchádzalo o finančné prostriedky

z participatívneho rozpočtu
Mesta Nová Baňa.

Projekt bol úspešný, a tak sme mohli pre Vás začať budovať detské ihrisko 
na Zvoničke. 
S finančnou 

podporou Mesta Nová 
Baňa sme zakúpili 
certifikovanú hraciu 
vežu s hojdačkami 
a materiál na ďalšie 
prvky – balančný rebrík 
a senzorický chodník. 
Vytvorili sme tak priestor 
pre rozvoj zdravého 
pohybu detí, ktorý 
chceme v budúcnosti 
ďalej rozvíjať.

BoBa Gajdošová
OZ TajchŠport

foto: súkromný archív

POĎAKOVANIE

Naše poďakovanie za profesionálne 
zvládnutí výkon mimoriadnej ťažby na 
ulici Školskej patrí Mestským lesom 

Nová Baňa, pilčíkom, Technickým službám 
Mesta Nová Baňa, Mestskej polícií ako aj 
všetkým ostatným ktorí sa na tejto ťažbe 
podieľali.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta
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Kultúrne leto 2021

Skončením letných prázdnin sa skončilo aj Kultúrne leto 2021. Mali ste možnosť 
zúčastniť sa či už na športových, alebo na kultúrnych podujatiach. A nebolo ich 
málo. Mesto Nová Baňa pre vás pripravilo pestrú paletu. 

Kultúrne leto 2021 sme odštartovali Medzinárodnými cyklistickými pretekmi Visegrad 
4 Bicycle race 2021; Grand Prix Slovakia 1.2 UCI, ktoré sa uskutočnili v Novej Bani po 
prvýkrát. O pár dní neskôr sa uskutočnilo vystúpenie novobanskej hudobnej skupiny 
IDEÁL. Záver júla patril už tradičnému Baníckemu fakľovému sprievodu a Anna bálu na 
Zvoničke a videoprojekcii filmu Úsmevy smutných mužov, ktorá sa konala v amfiteátri na 
Tajchu. Na Baníckom fakľovom sprievode a Anna bále sa vás veru zišlo neúrekom, čo 
svedčí o tom, že toto podujatie patrí medzi obľúbené. 

Ani august sa nenechal počtom predstavení zahanbiť. Prvé bolo určené najmladším. 
Rozprávka Janko a Marienka prilákala do mestskej tržnice celé rodinky s malými deťmi. 
O niečo menej sa nás zišlo na vystúpení novobanskej hudobnej skupiny RETRO. Tu si 
však prišla na svoje staršia generácia. Na Tajchu sme pokračovali ďalšou videoprojekciou. 
Tentokrát sme pozerali film Sedem sestier. No a záver augusta patril opäť najmladšej 
generácii. V mestskej tržnici sme pre nich pripravili veselú a 
na pesničky bohatú Klauniádu a poslednú augustovú sobotu 
si mohli užiť na Zvoničke, kde bol pripravený pestrý detský 
program na podujatí s názvom Ukončime leto s úsmevom. 
Posledné podujatie však organizoval za Knauf Insulation, a. s., 
Nová Baňa Michal Tužinský v spolupráci s mestom Nová Baňa. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme, že podporili naše podujatia 
svojou účasťou. 

Mgr. Iveta Lukáčová, OKŠ, MsÚ Nová Baňa
foto: archív MsÚ

Stretnutie so spisovateľkou a pedagogičkou
Marianou Mrázikovou Repiskou

V jedno letné letné popoludnie 20. augusta 
2021 sme sa v Mestskej knižnici Nová 
Baňa stretli a zoznámili so spisovateľkou 

a pedagogičkou Marianou Mrázikovou 
Repiskou. Žije v Čaradiciach s manželom a 
tromi synmi. Pracuje na základnej škole ako 
učiteľka. Autorka vydala svoj prvý román pre 
ženy pod názvom Stretávka v novembri 2020. 
Ako sama spomenula, už ho čítalo aj pár 
chlapov. S myšlienkou napísať vlastný román sa 
pohrávala niekoľko rokov. Román je situovaný 

do prostredia 
Z l a t ý c h 
Moraviec a 
okolia. Kniha 
je podľa 
slov autorky 
plná lásky, 

humoru a dobrého jedla. V júni 2021 jej vyšla 
druhá kniha, ktorá je určená pre najmenších 
čitateľov a je o zajkovi a jeho kamarátoch z lesa. 
Je veľmi pekne ilustrovaná Zuzanou Hrvoľovou, 
ktorá je tiež učiteľka. Autorka je veľmi zaujímavý 
a inšpiratívny človek a dá sa s ňou rozprávať na 
rôzne témy. Má veľmi veľa záľub – rada číta, šije, 
aranžuje, chodí do prírody, má rada zvieratá, má 
rada divadlo, ktoré aj sama hrávala. V mladosti 
robila opatrovateľku v Anglicku a v Rakúsku a z 
tohto obdobia má veľa zážitkov. Dohovorí sa po 
nemecky aj po anglicky. Bolo to veľmi príjemné 
stretnutie a Mariane Mrázikovej Repiskej 
želáme veľa ďalších nápadov pri písaní možno 
ďalších kníh. Spomenula, že má rozpísané 
niečo pre deti, a to ďalší príbeh o zajkovi, a 
aj pre dospelých, zážitky z čias opatrovania v 
zahraničí. Tak sa určite máme na čo tešiť.

Hudobné popoludnie

Dňa 18. augusta sa mestskou tržnicou 
opäť rozliehali nezabudnuteľné ľudové 
piesne a šlágre. Mesto Nová Baňa 

pripravilo v rámci Kultúrneho leta 2021 pre 
svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta 
hudobné popoludnie v podaní HS RETRO z 
Novej Bane. Na úvod všetkých privítala Mgr. 
Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry a 
informácií, a následne sa už tržnicou začali 
rozliehať ľúbivé tóny ľudových piesní. 

Ďakujeme členom HS RETRO Oliverovi 
Polcovi a Zuzane Tužinskej za spríjemnenie 
pracovného popoludnia.

text a foto: Mgr. Iveta Lukáčová

Ešte by som rada poďakovala našej čitateľke 
p. Jarke Holej za vyrobenie záložiek do knihy 
pre všetkých, ktorí sa besedy zúčastnili.

text a foto: Eva Čaklošová,
Mestská knižnica Nová Baňa
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ŠPORT
Tajchová osmička úspešne za nami

Mesto Nová Baňa v spolupráci s 
občianskym združením Lyžiari mesta 
Nová Baňa a nadšencami behu 

zorganizovalo po minuloročnej „covidovej“ 
prestávke v poradí už IX. ročník bežeckého 
podujatia Tajchová osmička, ktoré sa 
uskutočnilo 4. 9. 2021 v rekreačnej oblasti 
Tajch. Skutočnosť, že na podujatie sa vo 
všetkých kategóriách zaregistrovalo až 364 
bežcov, hovorí o obľúbenosti tohto podujatia. 
Už tradične na Tajchu vítame bežcov z celého 
Slovenska, inak tomu nebolo ani tento rok. Svoje 
zastúpenie malo 77 miest a obcí, kým vlani to 
bolo 66. Teší nás záujem o toto podujatie aj 
medzi domácimi športovcami. V tomto ročníku 
sme zaregistrovali 133 Novobančanov. 

Pre bežcov bolo pripravených 17 súťažných 
kategórií podľa veku a pohlavia. Profesionálnu 
časomieru a služby s ňou súvisiace aj tento 
rok zabezpečovala spoločnosť Sport Timing 
Slovakia, s. r. o., z Kežmarku. Všetci pretekári 
mali k štartovému číslu priradený jednorazový 
čip, vďaka ktorému bol zaznamenaný 
dosiahnutý výsledný čas v cieli u každého 
štartujúceho, čím bolo určené aj celkové poradie 
v jednotlivých kategóriách. Cieľovou bránou 
nakoniec prebehlo 317 bežcov. Z celkového 
počtu štartujúcich bolo 149 detí a mládeže. Tí 
si zmerali svoje sily v siedmich kategóriách na 
tratiach dlhých 100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 
864 m, 1,2 km a 5,52 km si po prvýkrát odbehla 
kategória študenti a študentky SŠ. Ďalších 
10 kategórií bolo pre bežcov vytvorených na 
tratiach s dĺžkou 5,52 km, 8 km a 21,33 km. Na 
trati dlhej 5,52 km bežalo v dvoch kategóriách 
34 bežcov, hlavný beh na 8 km bol rozdelený do 
piatich kategórií a cieľovou čiarou prebehlo až 
98 bežcov. Na polmaratónovej, 21,33 km dlhej 
trati Tajchovej osmičky bežal doposiaľ rekordný 
počet, a to 36 bežcov v troch kategóriách. 
Po dobehnutí do cieľa bola všetkým bežcom 
odovzdaná účastnícka medaila s logom 
Tajchovej osmičky. 

Novinkou tohto ročníka bol Pohyb pre zdravie, 
nesúťažná kategória, ktorá vystriedala aktivitu 
v minulých ročníkoch známu ako Beh zdravia. 
Naším cieľom bolo (a do budúcna aj bude) 

povzbudiť všetkých, ktorí sa v čase podujatia 
nachádzali na Tajchu, aby urobili niečo pre 
svoje zdravie a aby pocítili radosť z pohybu. 
Zvoliť si mohli disciplínu beh alebo chôdza, a 
to podľa svojich aktuálnych fyzických možností 
a schopností. V pohodovom tempe, ktoré si 
účastníci Pohybu pre zdravie tiež sami zvolili, 
absolvovali jedno koliesko po cyklochodníku 
okolo jazera Tajch. Ako odmena ich v závere 
čakalo jabĺčko. Medzi účastníkmi sme mohli 
vidieť všetky vekové kategórie počínajúc tými 
najmenšími v kočiaroch až po staršiu generáciu. 
V tomto naozaj veľkom pelotóne sme mohli 
zahliadnuť aj členov ZO Jednoty dôchodcov na 
Slovensku v Novej Bani, ktorí tento deň prežili 
naozaj aktívnym pohybom. V doobedňajších 
hodinách si v Banskom dvore zorganizovali 
petangový turnaj. 

Okrem víťazov jednotlivých kategórií sme 
vyhlásili aj najmladšieho a najstaršieho 
účastníka podujatia, ako aj najlepší ženský 
a mužský výkon na 8 km trati. Najmladším 
účastníkom IX. ročníka Tajchovej osmičky 
sa stal David Škvarka z Horných Hámrov 
narodený v roku 2020, najstarším účastníkom 
bol Peter Kypta z Banskej Bystrice narodený v 
roku 1951, ktorý pretekal za BK Sliač. Najlepší 
čas zo žien v behu na 8 km dosiahla Zdenka 
Hezká z Tešedíkova, členka atletického oddielu 
zo Šale. Trať dlhú 8 km odbehla za 0:36:13:13. 
Najlepší mužský výkon v behu na 8 km dosiahol 
Vladimír Kováč zo Skačian, člen klubu Achilles 
Handlová, ktorý 8 km zvládol za 0:29:43:84.

Zorganizovanie podujatia v takomto rozsahu 
a aby ho účastníci hodnotili pozitívne a bežci 
sa naň tešili opäť o rok si vyžaduje nemalé 
úsilie nielen zo strany organizátorov, ale veľmi 
významná je aj podpora partnerov podujatia. 
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí finančne, 
materiálne, vecnými cenami či iným spôsobom 
podporili tento ročník Tajchovej osmičky: 
NorthFinder, a. s. – hlavný partner podujatia, 
PIPER SLOVAKIA, s. r. o., Vojšín Šport Nová 
Baňa, Zelený pes, s. r. o., LTK Solutions, s. r. 
o., Penzión Tajch Nová Baňa, Šport Bar Brehy. 

Tak ako som už spomínala, prioritou 
organizátorov, mesta Nová Baňa, OZ Lyžiari 

mesta Nová Baňa a nadšencov behu, je 
vždy pripraviť podujatie, ktoré spĺňa všetky 
predpoklady kvalitného, dobre zorganizovaného 
a úspešného podujatia. To by však nebolo 
možné bez nemalého počtu dobrovoľníkov, 
ktorí ochotne, nezištne a vo svojom voľnom 
čase zastrešili množstvo im pridelených úloh. 
Ďakujeme vám, veľmi si to vážime a ako vždy, 
zvládli ste to na výbornú!

V mene organizátorov ďakujem ešte raz 
bežcom, partnerom, dobrovoľníkom a všetkým, 
ktorí sa podieľali na tomto krásnom športovom 
podujatí.

Verím, že sa nám spoločnými silami podarí 
zorganizovať aj jubilejný, X. ročník Tajchovej 
osmičky, ktorý sa uskutoční 3. 9. 2022. 

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa
foto: Veronika Volfová, MsÚ Nová Baňa

Ing. Peter Valachovič
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Vážení občania mesta
Nová Baňa, dovoľte mi, aby som 

vám pripomenula.

Volám sa Lenka Šubová 
a bývam v Novej Bani. 
Vyštudovala som Fakultu 

Stredoeurópska  areálová 
kultúra Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre v študijnom 
odbore Kulturológia a vykonaním 
rigoróznej skúšky s udelením 

akademického titulu „doktor 
filozofie.“ (PhDr.) 

Od marca 2012 som súčasťou 
Mestského úradu v Novej Bani, 
kde som začínala na pozícii 
samostatný odborný referent v 
Informačnom centre a od mája 
2015 vykonávam prácu projektový 

manažér. Po 1,5 roku sa vraciam 
z materskej dovolenky na pozíciu 
projektový manažér, ktorá od 1. 
septembra patrí v organizačnej 
štruktúre pod novozriadené 
Oddelenie kancelária  primátora 
mesta. 

Verím, že moje skúsenosti 
a zodpovedný prístup budú 
prínosom pre mesto. Teším sa 
na spoluprácu pri získavaní a 
využívaní projektových finančných 
možností pre rozvoj mesta.

PhDr. Lenka Šubová
foto: súkromný archív

Vážení  občania mesta
Nová Baňa, čitatelia 
Novobanských novín.

Dovoľte mi o sebe napísať 
pár riadkov a v krátkosti 
sa Vám predstaviť. Volám 

sa Lucia Beťková  pochádzam  
z Novej Bani. Po absolvovaní 
základnej školy v Novej Bani 
som navštevovala Pedagogickú 
a sociálnu akadémiu v Leviciach 
odbor sociálno – výchovný 
pracovník. Vysokoškolské 

vzdelanie som absolvovala na 
Slovenskej technickej univerzite, 
Materiálovotechnologickej fakulte 
v Trnave, v študijnom odbore 
priemyselný manažér. Po štúdiu 
som pracovala pre spoločnosti 
pôsobiacej v oblasti automotive. V 
roku 2016 som dostala najkrajšiu 
šancu od života, a to stať sa 
mamou krásnej dcéry Lujzy.  Po 

návrate z materskej dovolenky 
som pokračovala prácou v 
oblasti automotive. Od roku 2019 
pôsobím vo verejnej správe na 
vedúcej funkcii a od septembra 
2021 pracujem na MsÚ v Novej 
Bani na pozícii vedúca kancelárie 
primátora. 
Novovzniknuté oddelenie 
Kancelária primátora je pre mňa 
pracovnou výzvou, ktorej sa 
nesmiernej teším a ostáva mi len 
veriť, že bude pre Vás občanov a 
MsÚ prínosom.  

Ing. Lucia Beťková
foto: súkromný  archív

FOTO

Naše mesto sa zapojí tradičnou aktivitou

DEŇ BEZ ÁUT dňa 22.9. v materskej 
škole, vrátane ET a v dvoch základných 

školách.
Tých, ktorí prídu do škôl pešo, autobusom, na 
bicykli, korčuliach a pod. bude čakať zdravá 

odmena.
Nebude chýbať ani losovanie o vecné ceny.
Tešíme sa, že sa zapojíte do danej aktivity.

#mobilityweek 

22. SEPTEMBER 
2021 

#europskytyzdenmobility 
www.eurotm.sk 

DEŇ BEZ ÁUT 
2021  

v Novej Bani 

S PODPOROU 
 MESTA NOVÁ BAŇA 

Pripomíname, že vypaľovanie 
porastov je podľa zákona 
o ochrane pred požiarmi 
č. 314/2001 Z. z. prísne 

zakázané v každom období, 
nielen v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku 

požiaru. 



ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

SEPTEMBER 2021 NOVOBANSKÉ NOVINY     9

Nový začiatok v ZŠ Jána Zemana

Vo štvrtok 2. septembra sme 
opäť otvorili brány našej 
školy. Na úvod sa nám 

prihovorila pani riaditeľka Mgr. Mária 
Jankoveová a pán primátor Mgr. 

MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. Obaja zaželali 
deťom aj nám pedagógom úspešný a v zdraví 
prežitý školský rok. Bolo milé pozorovať usmiate 

tváre detí, 
ktoré sa 
tešili, že 
k o n e č n e 
zasadnú do 
ško lských 
l a v í c . 
Niekto sa 
tešil na 
kamarátov, 
niekto na 

svoju pani učiteľku, niekto na nové vedomosti. 
Najviac očakávania bolo vidieť na tváričkách 
našich prváčikov, ktorí s napätím čakali na svoju 
pani učiteľku. Po rozdelení do tried na školskom 
dvore prešli do svojich krásnych prváckych tried, 
kde strávili prvé chvíle v našej škole. Všetci to 
zvládli bravúrne a s úsmevom, dokonca sa už 
aj niečo nové naučili. Rozlúčili sme sa s pocitom 
radosti a so slovami ako sa tešíme na ďalší 
deň, ako sa stretneme a budeme tráviť ďalšie 
spoločné chvíle v škole. Želáme im, nech im to 
nadšenie vydrží čo najdlhšie. Urobíme pre to 
všetko, pretože hlavným cieľom je spokojné a 
šťastné dieťa, vtedy sú šťastní aj rodičia a len 
vtedy môžeme byť spokojní a šťastní aj my 
učitelia. Ďakujeme ešte raz za prejavenú dôveru 
a tešíme sa na spoluprácu.

Mgr. Denisa Bátorová
foto: archív ZŠ

Začal sa nový školský rok 2021/22...

Kým žiaci oddychovali, v škole sa celé leto 
pracovalo – prebehli posledné úpravy 
na našom zelenom školskom dvore, kde 

sa tešíme z rozkvitnutej zelene, dokončeného 
altánku a osadených vyvýšených záhonov. K 
novinkám patrí aj lezecká stena, ktorá poteší 
najmä nadšencov adrenalínových športov. Na 
zrenovovanom múre je 5 lezeckých stien rôznej 
obtiažnosti. Súčasťou novinky je aj doplnenie 
kabinetu TV o lezecký výstroj.

V rámci interiéru školy sme počas leta 
vybudovali ucelené oddelenie prírodných vied, s 
moderným fyzikálno – chemickým laboratóriom. 
Upravili sme skladové priestory na chemické a 
fyzikálne pomôcky a  zútulnili učebňu prírodných 
vied.

V týchto priestoroch, ale aj v ostatných 
učebniach sa nám podarilo zrealizovať nové 

inštalácie na internet, pripraviť ďalšiu modernú 
kmeňovú triedu a zútulniť relaxačné priestory pre 
našich žiakov vrátane novej ponuky školského 
bufetu. Záverečnou bodkou za tohtoročnými 
rekonštrukčnými prácami bude jesenná výmena 
okien v podkrovných priestoroch školy.
Za finančnú dotáciu ďakujeme 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju 
a všetkým firmám a jednotlivcom, ktorí sa 
podieľali na príprave a realizácii úprav v našom 
gymnáziu. 

Milí pedagógovia, milí žiaci, milí rodičia, 
želám vám všetkým úspešný školský rok, nech 
náš nový školský príbeh píše pero múdrosti s 
náplňou skúseností a túžby po poznaní!

PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy
foto: archív GFŠ

... a my začíname písať ďalšiu kapitolu v histórii Gymnázia Františka Švantnera.

Letné brigády

Už tretia skupina novobanských gymnazistov 
sa zapojila do projektu „Projekt je zmena“, 
ktorý umožňuje mládeži získať zručnosti pri 

písaní a realizácii malých projektových zámerov. 
Cieľom nášho projektu je prispieť k úprave renovovaného 
školského dvora a k oživeniu jeho vizuálu, konkrétne doplnením 
zelených a úžitkových prvkov, ako sú napr. vyvýšené záhony 
či zelená stena. Keďže zrealizovať tieto plány máme do konca 
septembra, zorganizovali sme si pár prázdninových brigád. 
Počas nich sme upravili potrebný priestor a veľa pracovali s 
drevom. Pod vedením nášho zručného pána školníka Juraja 
Uharčeka sme vyrobili záhony a ďalšie drevené konštrukcie. 
Dokončenie a vysadenie rastlín nás čaká ešte v septembri, ale 
už teraz sa tešíme na výsledok!

Za podporu ďakujeme inštitúciám: MŠ VVaŠ SR; Iuventa – 
Slovenský inštitút mládeže; Dobrý kraj, Rozvojová agentúra 
BBSK, n. o.

tím GFŠ v zložení: Mária Magdaléna Borošová, Bianka 
Kršiaková, Mária Alžbeta Srnková a Mgr. Katarína Sekerková

foto: archív ZŠ
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Neleníme ani v lete, konkrétne naši žiaci, ktorí sa zúčastnili 

letného IT sústredenia...

Programovanie hier s navrhnutím, vytlačením a 
postavením vlastného ovládača, to bol názov IT 
bootcamp-u, ktorého sme sa zúčastnili v Banskej Bystrici 

v dňoch 9. až 13. augusta. Každého z nás na tom hneď zaujalo 
niečo iné, či už možnosť vymyslieť si vlastný ovládač, práca 
s počítačom Raspberry Pi, alebo samotné programovanie, no 
všetci sme vedeli, že takúto príležitosť jednoducho nemôžeme 
prepásť. 
A neboli sme sklamaní. Po krásnom privítaní, rozdelení do 
tímov a workshop-e zameranom na Design Thinking sme sa 
vrhli priamo na 3D modelovanie. Pomocou online softwaru 
TinkerCad sme sa naučili základy a náš tím si dokonca stihol 
ovládač vymodelovať a vytlačiť! To bol prvý deň. Nasledujúce tri 
sme potom strávili opakovaním si základov v programovacom 
jazyku Python a programovaním samotnej hry. 
Prišiel posledný deň a všetci sme sa snažili dokončovať naše 
hry, aby boli čo v najlepšom stave. Mali sme ich totiž už o pár 
hodín odprezentovať spolu s ovládačmi, ktoré sme deň predtým 
zapájali. Nakoniec všetko prebehlo úspešne a všetci sme 
bootcamp zvládli až do konca. Úspešný týždeň sme oslávili v 
Bar Code Cafe. 

Ramona Valková, Diana Valková,
Tobias Kopernický 

Pozvánka
na výstavu JARNÝ VÁNOK

Od 25.8.2021- 30.09.2021.

Radničný park

Pohronské múzeum Nová Baňa
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VERNISÁŽ - OBRÁZOK PRE DARINKU
 „Jarný vánok“

Projekt “OBRÁZOK PRE DARINKU“ 
je celoslovenská výtvarná súťaž detí 
predškolského veku zameraná na rozvíjanie 

nadania a talentu na základe súťaživosti detí. 
Hlavným cieľom projektu je podporiť vzdelávaciu 
oblasť umenie a kultúru v predprimárnom 
vzdelávaní.

Súťaž bola spojená s prehliadkou výtvarných 
prác a ukončená slávnostným odovzdávaním 
cien oceneným deťom v jednotlivých kategóriách 
rozdelených podľa veku a z toho kategória „D“ 
patrila deťom so špeciálno-výchovnovzdelávacími 
potrebami.
 VERNISÁŽ sa uskutočnila v Pohronskom Múzeu 
Nová Baňa dňa 25.augusta 2021 a výstava detských 
prác potrvá do konca septembra.

Prvý ročník „ZIMNÉ RADOVÁNKY“ oslovilo 43 
škôl a prijali sme 208 výtvarných prác. Druhý ročník 
pod názvom „JARNÝ VÁNOK“ sa zapojilo 110 škôl 
a obdržali sme 462 výtvarných prác. Tento projekt 
by však nebolo možné zrealizovať bez správnych 
ľudí a sponzorov, ktorým sa touto cestou chceme 
ešte raz poďakovať. Veľmi nás potešila veľká účasť 
ocenených detí aj pozvaných hostí. Nesmierne 
si vážime prácu pani učiteliek, ktoré sa zapojili 
do celoslovenskej výtvarnej súťaže a maľovali 
so svojimi deťmi v materských školách. Všetkým 
autorom prác, oceneným deťom blahoželáme a 
už teraz sa tešíme na III. ročník, pod  názvom 
„VOŇAVÉ LETO“

článok: Mgr.Alica Bindová
Mgr.Alexandra Beňová Debnárová

foto: Lucia Volfová
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Nová Baňa privítala svetových diplomatov

Ako sa vraví Hosť do domu, Boh do domu. 
Každá návšteva je vzácna a takou bol 
na Novej Bani aj posledný augustový 

víkend. Vtedy sme sa o naše krásne vrchárske 
výhľady na Novobansko z Rozhľadne Háj mohli 
podeliť aj s diplomatickou návštevou z celého 
sveta. Boli nimi špičkovými diplomati z 18 krajín 
momentálne akreditovaní na Slovensku, ktorí 
tak mohli vidieť aspoň niečo z toho čo je nám k 
srdcu v našom meste najbližšie.

Na pozvanie primátora mesta Nová Baňa Mgr. 
Branislava Jaduďa, PhD. a štátneho tajomníka 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Doc. Martina Klusa, PhD. tak 
Novú Baňu spoznali diplomatické špičky z 
Nórska, Cypru, Švajčiarska, Číny, Rakúska, 
Albánska, Nemecka, Holandska, Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, 
Gruzínska, Indie, Belgicka, Ukrajiny, Írska, 
Talianska, Rumunska, Kazachstanu a Južnej 
Kórei. Výlet do nášho Novobanska nadviazal 
na predchádzajúcu tradíciu neformálnych 
spoločných výletov a turistiky diplomatov 
po  Strednom Slovensku, ktoré už tradične 
organizuje tím okolo štátneho tajomníka Klusa 
po oslavách Slovenského národného povstania 
v Banskej Bystrici. Po výletoch na Pustý hrad, 
Banskej Štiavnice a Kremnice tak tentokrát 
diplomati navštívili Novú Baňu a veru, nenudili 
sa ani sekundu.

Cieľom návštevy v našom meste bola nielen 
túra na rozhľadňu Háj, ale popri tom aj návšteva 
historických základov strojovne Potterovho 
atmosferického ohňového stroja. Naši hostia 
tak mohli vidieť nielen najkrajšie lokality nad 

naším mestom, vynikajúce pohostenie na znovu 
obnovenej Zvoničke, „obe hájske turistické 
strany“, ale aj pekné privítanie na Althandli, kde 
sme hosťom  ukázali to naj z  bohatej svetovej 
baníckej histórie mesta v tradičných baníckych 
uniformách a krojoch. Pre svetových diplomatov 
hádam niet lepšieho miesta, ktoré symbolizuje 
inováciu, technologický pokrok a spoluprácu, 
na ktoré nadväzuje aj prezentovaný zámer 
vybudovať v týchto priestor špičkový muzeálny 
komplex. Pevne veríme, že aj vďaka tomuto 
stretnutiu sa mestu podarí získať nových 
partnerov. Pred 300 rokmi sme v Novej Bani 
s medzinárodnou, najmä anglicko-rakúskou, 
pomocou naše bane zachránili a je preto 
dobré si pripomínať čo sa tu vlastne vtedy 
dokázalo. Ak sme už vtedy chápali dôležitosti 
vzájomnej spolupráce pri konštrukcii takéhoto 
fenomenálneho stroja, ktorý predbehol svoju 
dobu, je tiež dobré si významu slova spolupráca 
znovu a znovu pripomínať aj tu v Novobansku 
pre naše súčasné a budúce životy. Ešte raz ďakujeme hosťom, že prijali naše 

pozvanie a za organizačnú pomoc v rôznych 
fázach prípravy veľká vďaka všetkým, ktorí 
pridali pomocnú ruku k dielu, mestu Nová 
Baňa pod vedením p. primátora Jaďuďa, 
Martinovi Klusovi a jeho tímu na MZVaEZ 
SR - Tomášovi a Matúšovi, členom a vedeniu 
Novobanského baníckeho spolku, p. Považan, 
p. Vén, bratrancovi Martinovi Štrbovi, 
Petrovi Konečnému, Igorovi Czielovi, rodine 
Barniakovej, rodine Gajdošovcov a Monikinmu 
tímu na Zvoničke, Jurajovi Kološtovi, Jozefovi 
Spurnému, Braňovi a Tónovi Medveďovcom, 
Janovi Havranovi, Petrovi Kopernickému, 
členkám FS Háj Kataríne Šipikalovej Búryovej, 
Mirke Plechlovej, riaditeľovi Mestských lesov 
p. Šmondrkovi a najlepšiemu autobusárovi 
široko ďaleko Tonkovi Tabernausovi so synom 
Šimonom.

Myslím, že toto bol a bude po mnohých 
stránkach pre všetkých zúčastnených jeden z 
tých nezabudnuteľných zážitkov.

text a foto: Mgr. Marek Lenč, PhD.
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No čo zase otravujú, pomyslel som si v 
jedno májové ráno, keď sa mi na opačnej 
strane telefónu ozvala a predstavila 

zamestnankyňa Národnej banky Slovenska. 
„Zase nejaká ponuka na úver, čo?“ odvrkol 
som znechutene. „Nie, nie, chcem sa s vami 
porozprávať o Potterovom stroji,“ argumentoval 
nežný hlások a bez zastavenia pokračoval.

„K trojstému výročiu stavby stroja vo 
vašom meste by sme chceli vydať pamätnú 
dvojeurovú mincu. Mali by ste záujem s nami 
spolupracovať?“ „Prosím?“ spýtal som sa 
nechápavo.

„Dozvedeli sme sa totiž, že táto téma je vám 
blízka. Išli by ste s nami do toho?“ „Á... á... á... 
áno, samozrejme,“ vykoktal som prekvapene a 
okamžite prehodil výhybku z nevraživého hlasu 
do milých a ústretových tónov. 

Mojou úlohou na úvod bolo napísať zadanie 
pre umelcov a návrhárov, pre tých, ktorí budú 
tvoriť budúcu mincu. Ešte v ten večer som sa 
pustil do písania, aby som svoju úlohu zvládol v 
dohodnutom termíne.

Potom nasledovalo vyhlásenie výtvarnej 
súťaže. Všetky budúce mince, zatiaľ len 

Potterova eurominca
ako zväčšené sadrové odliatky, mali spĺňať 
predpísané náležitosti. Rozmery, stanovené 
nápisy, čísla, znaky. Na tri najúspešnejšie 
návrhy čakali finančné odmeny.

Stretnutie výberovej komisie, do ktorej som 
bol pozvaný, sa konalo v jednej zo zasadacích 
miestností tridsaťtriposchodovej budovy 
Národnej banky Slovenska. Pätnásťčlennú 
komisiu tvorili predstavitelia banky, umelci a 
profesori z VŠVU. Počas predstavovania som 
zistil, že členovia komisie sa dobre poznajú a 
pravidelne sa tu stretávajú pri výbere pamätných 
či iných mincí a medailí, ktoré Národná banka 
Slovenska pravidelne vydáva. Mení sa iba 
technický dozor v závislosti od rôznych tém.

Do uzávierky sa do súťaže prihlásilo osem 
výtvarníkov, ktorí odliali do sadry svoju 
predstavu o budúcom platidle. Výber pozostával 
z troch kôl. Pred úvodným kolom som sa 
mal vyjadriť k jednotlivým návrhom, či boli 
splnené požiadavky z technického hľadiska 
a či zobrazenie atmosférického stroja a jeho 
častí korešponduje so strojom postaveným 
v našom meste. Po mne nasledoval expert z 
kremnickej mincovne, ktorý komentoval návrhy 
z pohľadu razby budúcej mince, a následne sa 

k odliatkom vyjadril aj písmoznalec. Do druhého 
kola sa dostalo šesť návrhov, do tretieho už len 
tri. Medzi kolami sa diskutovalo. Nakoniec sa 
odhlasoval víťazný návrh, ktorý bol od začiatku 
dominantný a bol veľmi pekne vypracovaný. 
Boli sme vyzvaní, aby sme tento návrh ešte 
pripomienkovali, tak sme ho obohatili ešte o 
autogram Isaaca Pottera.

Dvojeurová pamätná eurominca bude 
teda vydaná pri príležitosti trojstého výročia 
postavenia stroja. Jeho zobrazenie bude na 
národnej strane mince a do riadneho obehu v 
rámci eurozóny sa dostane v októbri budúceho 
roka. 

Domov som odchádzal nadšený, plný 
pozitívnych dojmov z milých ľudí. Myšlienky mi 
prebiehali od mince k Potterovi. Keby pred tristo 
rokmi počul, že sa raz jeho atmosférický stroj 
a aj podpis budú skvieť na európskom platidle, 
isto by tomu neveril. A určite vtedy ani netušil, 
ako týmto vynálezom preslávi naše mesto. Česť 
jeho pamiatke.

Na záver sa chcem poďakovať členovi 
baníckeho spolku, veľkému milovníkovi a 
znalcovi novobanského baníctva Jozefovi 
Spurnému za to, že podal podnet a informoval 
Národnú banku Slovenska o výročí, ktoré si 
budeme pripomínať.

Nová eurominca sa do obehu na budúci rok v 
októbri dostane práve jeho zásluhou.

Prosím, všetci obzerajte dvojeurovky. 
Približne o rok by mala byť v obehu už tá naša, 
novobanská, so zobrazením Potterovho stroja, 
so zobrazením najväčšej historickej udalosti v 
dejinách nášho malého banského mesta.

text a foto: Peter Kopernický
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Aké bolo novobanské zastupiteľstvo 
pred 150 rokmi?

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867) sa 
v Uhorsku uskutočnilo množstvo zmien. 
Jednou z nich bola i zmena v oblasti 

správy. V zmysle zákonného článku 42/1870 
sa Nová Baňa stala jedným z 28 municipálnych 
miest – teda mestom so zriadeným magistrátom, 
ktoré nahradili bývalé slobodné kráľovské 
mestá. Naďalej však, aj keď už iba formálne, 
používala názov „slobodné kráľovské mesto“. 
Priblížime si fungovanie takéhoto mesta pred 
okrúhlymi 150 rokmi, v roku 1871.

Samosprávu reprezentovalo mestské 
zastupiteľstvo. Jeho výkonným orgánom bola 
mestská rada. Zastupiteľstvo sa skladalo z 
tzv. virilistov, čo boli občania platiaci najvyššie 
dane, a z volených občanov. Mestská rada sa 
skladala z mešťanostu, policajného kapitána, 
notára, radcov, mestského fiškáľa a mestského 
lekára. Mesto rozhodovalo samostatne 
o vlastných veciach, vydávalo štatúty, 
rozhodnutia, vykonávalo správu mestského 
majetku a vyberalo dane. V zásadných veciach 
ale už podliehalo Tekovskej župe. V roku 1871 
bolo od politickej správy oddelené súdnictvo, 
čím aj Nová Baňa stratila svoju odvekú súdnu 
právomoc. 

Vo fonde mestského magistrátu sa z tohto 
roku nachádza 13 zachovaných zápisníc zo 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Napísané 
boli v rokovacom maďarskom jazyku na šnúrkou 
zviazaných dvojhárkoch čiernym atramentom, 
úhľadným rukopisom mestského pisára 
Viliama Gaibla a boli podpísané mešťanostom 
a notárom. Zastupiteľstvo teda v tomto roku 
zasadalo 13-krát v nepravidelných intervaloch 
podľa potreby. Počet prerokovávaných bodov 

bol rôzny. Najmenej – iba jeden bod, ich bolo 
na programe 21. septembra, keď sa rokovalo o 
návrhu novej organizácie mestskej samosprávy. 
Najviac – až 90 bodov, sa prerokovalo dňa 28. 
septembra 1871. Kópie zápisníc boli pravidelne 
zasielané ministerstvu vnútra.

Funkciu mešťanostu v sledovanom období 
zastával Rafael Gajdošík. S jeho menom 
je spojená zásluha na ochrane výmenného 
obchodu s ovocím, hrncami a drevenými 
výrobkami pre Novobančanov. Policajným 
kapitánom a súčasne mestským radcom bol 
Ladislav Herkovich, hlavným notárom a radným 
zas Anton Lithvay. Ako mestský radca a súčasne 
sirotský tútor pôsobil Alojz Schenko. Ďalším 
radným bol riaditeľ Novobanskej spoločnosti 
na výrobu mlynských kameňov Rudolf Wágner, 
ktorý v rade zastával aj funkciu predkladateľa 
hospodárskych záležitostí. Mestským fiškáľom 
a súčasne členom rady bol Alexander Herkovich 
a mestským lekárom a radným bol Dr. František 
Horecký. Horeckého v priebehu roka 1871 
nahradil Dr. František Rajčič, ktorý túto funkciu 
zastával iba pol roka a opäť muselo byť vypísané 
výberové konanie, po ktorom bol z uchádzačov 
vybratý Dr. Ernest Kolczonay. Okrem riadnych 
členov mala rada aj troch čestných členov. 
Prvým z nich bol mäsiar Gabriel Staud pôvodom 
z Ostrihomu, novobanský mešťan od roku 
1854, druhým tunajší mešťan Jozef Doležal – 
nájomca mestského pivovaru. Tretím čestným 
členom rady bol zlatník Ján Pratzner pôvodom z 
Trnavy, ktorý zložil meštiansku prísahu dokonca 
už v roku 1824 a vyhotovil pre mesto klenot na 
mestskú zástavu.

Zloženie mestského zastupiteľstva bolo 

rôznorodé. Všetci jeho členovia patrili k 
mešťanom, mali zloženú meštiansku prísahu. 
Sedeli v ňom príslušníci mestskej honorácie: 
mestský inžinier (merník) Ján Flakovits, správca 
farnosti Alexej Peťko, lekárnik Edmund Nickl, 
úradník Alojz Orgonáš a riaditeľ školy, učiteľ, 
organista, zbormajster, kapelník a hudobný 
skladateľ v jednej osobe Eduard Rizner. 
Najhojnejšie bolo zastúpenie remeselníckych 
majstrov. Štyria z nich boli hrnčiari – Ján 
Gliedený, Ján Mixa, Jozef Jakuš a Ignác Benč. 
Krajčírski majstri boli traja – Jozef Košický, 
Anton Štuller a Ján Gross, ktorý bol zároveň 
príslušníkom zemianskeho stavu. Po dvaja boli 
kožušníci – Ján Nehnevaj a Alexander Dubay, 
mäsiari – Andrej Benkovič a Štefan Rajczy, 
súkenníci – Jozef Krajčík a Jakub Truska, kolári 
– Juraj Prok a Pavol Bakoš, a čižmári – Daniel 
Krušpán a Ján Pritz. Majstri ďalších remesiel boli 
zastúpení po jednom – klobučník Ján Horecký a 
kováč Jozef Polc. V mestskom zastupiteľstve 
bol aj jeden roľník – Štefan Holota.

Značnú časť zastupiteľstvom prerokovávaných 
bodov tvorilo predčítanie nových zákonov a 
rozličných ministerských nariadení, vyhlášok 
a predpisov, ktoré boli brané na vedomie a 
ďalej v kópii postúpené mestskej rade alebo 
príslušným úradníkom a zamestnancom 
mesta. Tie, s ktorými mala byť oboznámená aj 
verejnosť, odpísali a pravidelne vyvešiavali na 
vstupnú bránu radnice. Takáto bola napríklad 
výzva ministerstva poľnohospodárstva, 
priemyslu a obchodu na účasť na svetovej 
výstave vo Viedni, ktorá sa mala uskutočniť 
v roku 1873. Originály všetkých spisov sa 
ukladali do mestského archívu. Členovia 
zastupiteľstva boli pravidelne oboznamovaní 
s celoštátnymi pátraniami po páchateľoch 
trestných činov, prípadne vojenských zbehoch 
a tieto postupovali mestskému policajnému 
kapitánovi Ladislavovi Herkovichovi. Zakaždým 
si vypočuli aj hlásenia o výskyte nákazlivých 
chorôb alebo dobytčieho moru v rôznych 

Historický záber z roku 1871. Stojaci zľava: radný a tútor Alojz Schenko, mestský fiškáľ 
Alexander Herkovich, radný Rudolf Wágner, mestský notár Anton Lithvay.
Sediaci zľava: policajný kapitán Ladislav Herkovich, mešťanosta Rafael Gajdošík, 
prísediaci a súdny zapisovateľ Anton Skof.

Novobanský mešťanosta 
Rafael Gajdošík
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končinách Uhorska. Riešili tiež zastupovanie 
mestského lekára, aby obyvateľstvo nezostalo 
bez pomoci. Poverený bol vedúci kúpeľný lekár 
z Vyhní Dr. Štefan Boleman, ktorému za osem 
návštev v meste schválili honorár 40 forintov. 
Odmeňovanie riešili aj v ďalších prípadoch. 
Zamietnutá bola žiadosť Štefana Tencera 
spravujúceho mestský vodovod o zvýšenie 
platu. Nebola uspokojená ani žiadosť mestskej 
pôrodnej babice Anny Krajčíkovej a ani žiadosť 
mestského pisára Viliama Gaibla. Zamietli 
taktiež žiadosť o vyplatenie odchodného 
pre bývalého mešťanostu Leopolda Thulla 
z mestskej pokladnice. Za čistenie a pranie 
liturgických textílií a omšových rúch bola Márii 
Draxler schválená ročná odmena 13 forintov a 
44 grajciarov. Mestskému hájnikovi Andrejovi 
Jančekovi zvýšili ročný plat na 120 forintov 
a poskytli mu aj ošatenie. Ošatné vo výške 5 
forintov dostal aj policajný kapitán a každý jemu 
podriadený mestský hajdúch. Zastupiteľstvo 
stanovilo aj odmeny za verejnoprospešné práce 
pre peších na 21 a pre účastníkov s konským 
povozom na 60 grajciarov na deň. 

Z rôznych miest a obcí v krajine prichádzali 
listy so žiadosťami o pomoc po požiaroch 
a živelných pohromách. Na podporu týchto 
žiadostí býval mestský notár Anton Lithvay 
poverený vykonaním zbierky na účely pomoci. 
Do týchto zbierok väčšinou ako prví prispeli 
samotní členovia mestskej rady či zastupiteľstva. 
Mesto prispievalo tiež do štipendijného fondu 
Banskobystrického štátneho gymnázia a 
Kremnického reálneho gymnázia, keďže na 
týchto školách študovali aj Novobančania.

Na zasadnutiach sa zastupiteľstvo zaoberalo 
aj finančnými či majetkovými otázkami. 
Záverečný účet za rok 1870 bol predložený 
mestským účtovníkom Karolom Škultétym 
už v marci 1871. Riešilo sa tiež financovanie 
novej hasičskej striekačky za 134 forintov, 
ktorá bola objednaná u Fridricha Seltenhoffera 
zo Šopronu. Starostlivosť o mestské cesty 

bola zverená obyvateľovi Andrejovi Gažimu. 
Všetok materiál potrebný na údržbu a opravy 
ciest mu poskytovalo mesto na základe 
rozpočtu pripraveného kapitánom Ladislavom 
Herkovichom a mestským inžinierom Jánom 
Flakovitsom. Lekárnik Edmund Nickl zas 
mestu štvrťročne predkladal účet za lieky 
vydané na potreby špitála, ktorý spravovalo 
mesto. Mešťanosta Rafael Gajdošík inicioval 
tiež potrebu regulácie jarku privádzajúceho 
vodu k dvom mlynom na dnešnej Školskej 
ulici. Na júlovom zasadnutí sa venovali aj 
náležitostiam okolo odvodnenia hradskej a 
stavby kamenného mosta na dolnom konci 
mesta pri špitáli. Most bol dokončený v októbri, 
keď zastupiteľstvo poverilo 6-člennú komisiu na 
kontrolu a prevzatie stavby. 

V roku 1871 vypršali aj nájmy regálnych práv 
a mestského majetku, členovia zastupiteľstva 
preto schvaľovali podmienky ich verejnej dražby. 
Podmienky dražby museli byť zverejnené v 
jednom celouhorskom periodiku a boli zaslané 
na vedomie aj občanom Banskej Štiavnice, 
Kremnice a Pukanca. Právo výčapu piva, 
liehovín a prenájom mestského pivovaru boli 
dražené v jednom balíku s vyvolávacou cenou 
3 564 forintov. Ostatné boli dražené jednotlivo, 
napr. obchodné priestory po 266 forintov, 62 
grajciarov, právo na výsek mäsa za 146 ft. a 
25 gr. Účastníci dražby museli vopred zložiť 10 
% z vyvolávacej ceny do mestskej pokladnice 
k rukám pokladníka Ignáca Plachnera. Na 
základe výsledkov dražby mesto uzatváralo 
nové zmluvy na ďalšie tri roky. Čestný mestský 
radný Jozef Doležal si opäť prenajal mestský 
pivovar s priľahlými budovami a právo výčapu 
piva. Člen zastupiteľstva Andrej Benkovič 
vydražil dve mäsiarstva a právo predaja 
liehovín v dolnom hostinci. Zaujímavé je, že 
po dražbe sa riešilo aj disciplinárne konanie 
voči mestskému inžinierovi Jánovi Flakovitsovi, 
ktorý v liste adresovanom ministerstvu vnútra 
údajne osočil mestskú radu z nezákonného 
obohacovania pri nájmoch mestských regálnych 
práv. Na poslednom z novembrových zasadnutí 
sa potom Flakovits písomne i ústne ospravedlnil 

členom rady, na čo bolo disciplinárne konanie 
zastavené. 

Dňa 28. augusta privítalo zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí novozvoleného župana 
banských miest (Banskej Štiavnice, Novej 
Bane, Pukanca a Kremnice) Alexandra 
Goldbrunnera. Jeho menovanie predčítal 
notár v maďarskom i slovenskom jazyku a 
následne Goldbrunner, ktorý bol aj poslancom 
Uhorského krajinského snemu, zložil prísahu. 
Po nej zaujal svoje miesto, pričom mu prítomní 
prevolávali na slávu. Následne prišiel ešte aj 
na prvé novembrové zasadnutie, na ktorom sa 
schvaľovala nová organizácia mestskej správy. 
Jej návrh prečítal prítomným notár Lithvay 
v maďarčine, popritom výklad k jednotlivým 
bodom po slovensky podával sám mešťanosta 
Rafael Gajdošík. Prijatý bol v plnom rozsahu a 
zápisnica bola podpísaná členmi mestskej rady.

Katarína Konečná,
Pohronské múzeum

foto: archív PM

Hrob Rafaela Gajdošíka na 
novobanskom cintoríne
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LETO 2021 V CENTRE VOĽNÉHO ČASU 

Centrum voľného času Nová Baňa je 
organizácia, ktorá spája mladých ľudí, 
deti a ostrieľaných učiteľov zo zážitkovej 

pedagogiky. Už 20 rokov tento kolektív vytvára 
a odovzdáva spoločné hodnoty deťom vo 
forme prímestských táborov. Našim cieľom je 
vytvárať priestor, kde deti nájdu porozumenie 
a príležitosť spoznávať, rozvíjať svoj potenciál 
v hravom a inšpiratívnom prostredí. O tom 
všetkom svedčí  veľká naplnenosť jednotlivých 
turnusov a spokojnosť detí, ktoré sa každý rok 
rady vracajú.

Tieto prázdniny sme ponúkli tradičnú,  ale 
aj neobyčajnú ponuku šiestich prímestských 
táborov a jednodňových piatkových aktivít. 
Celkovo sme odrekreovali 133 táborníkov. 
Každý tábor mal stanovený svoj cieľ a 
zameranie. Malí výtvarníci si svoje umelecké 
zručnosti vyskúšali od 6. – 9. júla 2021 vo 
Výtvarnej jašiškole. Naučili sa pracovať podľa 
stanovených technických postupov, pri ktorých 
dostali priestor na prejavenie svojej fantázie. 
Rozprávkovo bola kúzelná krajina od 12. – 16. 
júla 2021, v ktorej sa plnili všetky sny a túžby 
rozprávkových bytostí. Tretím táborom bola 
Fantázia v čase od 19. – 23. júla 2021. V nej 
deti zažili bohatý animačný program, každý deň 
nabitý fantáziou detí. Spoznali sme netradičné 
hudobné nástroje, tancovali, maľovali na tvár a 
spoznávali mnohé zaujímavé aktivity. V ďalšom 
tábore sa deti zahrali a vyskúšali si život indiánov. 
Indiánska osada sa konala od 26. – 30 júla 
2021. Každé dieťa získalo indiánske zručnosti. 
Vyrábali si odev, čelenky, totemy, náramky, 
náhrdelníky a jazdili na koni. Nechýbalo ani 

strieľanie z luku. 
R e m e s e l n ý 
tábor sa konal 
2. – 6. augusta 
2021. Deti sa so 
svojimi vedúcimi 
tábora preniesli 
do remeselnej 
histórie cechov 
nášho mesta. 
Zažili však aj 
s ú č a s n ý c h 
remese ln íkov 
a povolania 
dnešnej doby. 
9. – 13. augusta 2021 sa v Centre voľného času 
hlavne športovalo a relaxovalo pri vode.

Vo všetkých táboroch sme absolvovali výlety 
do Cinemaxu v Banskej Bystrici, deti jazdili na 
koni, kúpali sa vo Vodnom Raji vo Vyhniach, na 
Margite Ilone a zažili turistiku na Tajch a v okolí 
Novej Bane. Deti si z každého turnusu odniesli 
na pamiatku darček a vlastnoručne vyrobený a 
namaľovaný odznak, ktorý im bude pripomínať 
letné zážitky z tábora.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám boli nápomocní 
pri bohatom programe letných prímestských 
táborov.

Heslo CVČ: Radi sa o teba postaráme na 
krúžku cez školský rok, aby sme sa s tebou tešili 
v lete na tábore.

text a foto: PaedDr. Tatiana Polcová,
riaditeľka CVČ Nová Baňa
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Na účely organizovania akcií a podujatí organizovaných školskými 
zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta na účely vlastnej prezentácie – zadarmo.
K dispozícii máte veľkú sálu kultúrneho domu, kuchynku, vestibul a 
možnosť parkovania priamo pri budove. 

Prenájom KD pri príležitosti kultúrnych, divadelných a iných predstaveniach 
organizovaných DS Bukovinka a miestnymi školami, inštitúciami a 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na účely vlastnej 
prezentácie – zadarmo.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 045/6782 885.

Veronika Volfová

Kultúrny dom Štále
Pre FO alebo podnikateľské subjekty, OZ, so 
vstupným (koncert, zábava)
*Primátor mesta môže v tomto prípade upraviť 
cenu za prenájom v mimoriadnych a
nevyhnutných prípadoch, napr. v rámci 
spolupráce mesta s prenajímateľom.

90,00 eur/3 dni

FO s trvalým pobytom v meste Nová Baňa 
(oslava, svadba) 60,00 eur/3 dni

Pre FO s trvalým pobytom mimo mesta Nová 
Baňa (oslava, svadba) 90,00 eur/3 dni

Z dôvodu konania karu 20,00 eur/deň
Reklamná prezentácia, míting, schôdza 
politickej strany a hnutia, predaj a pod., do 
troch hodín

80,00 eur/3 hod.

Míting, schôdza politickej strany a hnutia v 
čase predvolebnej kampane 30,00 eur/hod.

Prenájom na cvičenie, jedna hodina leto: 10,00 eur 
zima: 15,00 eur

Kultúrny dom Bukovina
Letné obdobie 

od 1.5. do 30.9.
Zimné obdobie 

od 1.10 do 30.4.
Prenájom KD na jednu noc 20,00 eur 50,00 eur
Prenájom KD na jednu 
hodinu 10,00 eur 20,00 eur

Prenájom na cvičenie, jedna 
hodina 10,00 eur

Z dôvodu konania karu 20,00 eur/deň

Priestory kultúrnych domov možno využiť na organizovanie kultúrno-
spoločenských podujatí, akými sú svadby, stužkové, stretávky, 
večierky, zábavy, diskotéky a iné. Firmy môžu priestory využiť na 

prezentáciu a propagáciu svojich výrobkov a služieb, prípadne školenia 
pre svojich zamestnancov. Samozrejmosťou je možnosť organizovania 
rodinných osláv a životných jubileí, promócií, karov a iných príležitostí.

Prenájom KD na jednu hodinu, iný účel 
(nekomerčný) 

leto: 15,00 eur
zima: 30,00 eur

Kuchynský inventár 10,00 eur

DÁVAME DO POZORNOSTI

Ponúkame vám do prenájmu 
priestory

KD Štále Nová Baňa a KD BUKOVINA

SUSEDOVICA

Ďalšia „susedovica“ je 
za nami a v nás stále 
doznievajú zážitky z už 

5. ročníka nášho vydareného 
pouličného podujatia, ktorý sa 
niesol v znamení pásikov. 

Sobota 7. 8. 2021 totiž opäť patrila 
všetkým našim susedom z Dlhej 
lúky, už od rána sme pripravovali 
všetko na guláš, piekli dobroty na 
spoločný stôl a chystali posedenie 
na našej ulici za potokom.

Pozvanie prijali všetci susedia, a 
tak sme sa aj piatykrát, tentokrát 
po mimoriadne náročnom období, 
stretli na jednom mieste, spoločne 
sme sa zabavili, zaspievali si a 
porozprávali sa. Nechýbali veselé 
chvíľky, dobrá nálada či chutná torta 

Desatoro pre zdravý mozog
1. Udržiavať ho v aktivite (nenechať 
ho zlenivieť). Prospieva mu 
akákoľvek aktivita – komunikácia, 
sociálne vzťahy, literatúra, zážitky, 
nové podnety, kultúra, umenie, 
pestovanie koníčkov, spoločenské 
hry. Obzvlášť dôležité je pestovať 
spoločenský kontakt a vyhýbať sa 
sociálnej izolácii. 
2. Trénovať pamäť – výkon pamäti 
sa môže vekom znižovať. Preto ju 
treba stále trénovať a udržiavať 
v aktivite. Netreba zabúdať, že 
dôležité je používať aj vlastnú, 
nielen digitálnu pamäť.
3. Kvalitná strava – mozog 
spotrebúva veľa energie. Dôležitá 
je zdravá a vyvážená strava, 
napríklad stredomorská strava 
zahŕňajúca zeleninu, ovocie, 
olivový olej, obilniny, chlieb, 
strukoviny, ryby, vajíčka, mliečne 
výrobky, mäso. Dôležitá je aj 
redukcia príjmu alkoholu. Vitamíny 
skupiny B sú dopingom pre celý 
nervový systém. 
4. Dostatok tekutín – ak je telo 
zásobené tekutinami, mozog je 
dostatočne prekrvený a nervové 
bunky navzájom dobre komunikujú. 
5. Kvalitný spánok – chronický 
nedostatok spánku poškodzuje 
pamäť a narúša koncentráciu. 
Mozog je pomalší, sme zábudlivejší 
a nedokážeme dlho udržať 

pozornosť. Ak dobre spíme, vieme 
lepšie reagovať na pozitívne i 
negatívne situácie.
6. Pravidelná fyzická 
aktivita – vďaka pohybu sa zvyšuje 
mozgová výkonnosť. Najideálnejší 
je pohyb na čerstvom vzduchu. 
Pravidelný pohyb pomáha zvýšiť 
prietok krvi a urýchľuje transport 
dôležitých látok do mozgu, zároveň 
pomáha prečistiť myseľ.
7. Pravidelný oddych 
počas dňa – krátke prestávky 
(mikroprestávky, 5- až 
10-minútové) počas dňa zmierňujú 
únavu – pohľad z okna, chôdza po 
schodoch, hlboké dýchanie, krátka 
meditácia.
8. Pobyt v prírode – 
podporuje psychické aj fyzické 
zdravie. Mozog, ako aj každá bunka 
tela na svoje normálne fungovanie 
potrebuje čerstvý vzduch. Pri 
pobyte v prírode dodávame 
telu množstvo kyslíka, ktorý je 
významný z hľadiska dlhodobého 
zachovania dobrého zdravia.
9. Používať informačné a 
komunikačné technológie len v 
najnutnejšej miere a nenechávať 
ich zbytočne zapnuté.
10. Určiť si vo svojom byte aj 
pracovnom prostredí zóny bez 
akýchkoľvek technológií.

pripomínajúca naše 5. (jubilejné) 
posedenie. Zaspomínali sme si na 
tých, ktorí už nie sú medzi nami, a 
tešili sme sa, že sme opäť spolu, 
dokonca v rovnakom – pásikavom 
oblečení.

ĎAKUJEME, milí susedia, že 
sme všetci opäť vytvorili príjemnú 
atmosféru na spoločnom stretnutí 
a posilnili dobré vzťahy medzi 
sebou. Je dôležité cítiť, že niekam 
patríme, že každý z nás má na 
našej ulici svoje miesto a hodnotu 
medzi ostatnými. Stretli sme sa s 
úctou, rešpektom, porozumením a 
už teraz sa tešíme na ďalší ročník 
našej jedinečnej „susedovice“.

text a foto: vaše susedky
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SPOMÍNAME
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY

18. 9. 2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

19. 9. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 – 12:00

25. 9. 2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

26. 9. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 9:00 – 12:00

2. 10. 2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

3. 10. 2021 Lekáreň Beňadik, Ulička 353/3,  Hronský 
Beňadik 9:00 - 12:00

9. 10. 2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

10. 10. 2021 Lekáreň Dr.Max, Námestie slobody 3/4,  Nová 
Baňa, tel. 0901 961 096 9:00 - 12:00

16. 10. 2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

17. 10. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 - 12:00

23. 10. 2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

24. 10. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 - 12:00

30. 10. 2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

31. 10. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 9:00 - 12:00

v okrese Žarnovica v mesiacoch SEPTEMBER a OKTÓBER 2021

Gymnázium Františka Švantnera ponúka do prenájmu
2 zrekonštruované priestory v celkovej výmere

18m2 a 44m2 vo vedľajšej časti budovy na
1. poschodí s vlastným prístupom.

V prípade záujmu volajte
0905 942 616.
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