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„Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,

keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia

majú radi.“

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých 
aj pripomenutím, ako si uctiť starších ľudí v 
našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala 

byť predovšetkým prirodzenou súčasťou 
nášho života, mala by byť spontánna a 

nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože 
vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré 

odovzdávajú nám, mladším.

Milí seniori, ďakujeme za vaše bohaté životné
skúsenosti, múdrosť, lásku a obetavosť.

Redakcia novín

XXIX. ročník Novobanského 
jarmoku zaplnil námestie

viac na str. 10



Štefan Wolf 
S l a m e n í k o v, 
pán Jozef Blaha, 
Ing. Július 
Uhrecký, pán 
Jozef Spurný a 
MUDr. Katarína 
T u ž i n s k á 
Zároveň bude 
udelené čestné 
o b č i a n s t v o 
MUDr. Gejzovi Bočovi. Takouto formou sa 
mesto snaží o vyjadrenie vďaky za záslužnú 
prácu jednotlivých ocenených, ktorých 
samostatná charakteristika je uvedená v tomto 
čísle Novobanských novín.
• V týchto dňoch sa finalizuje verejné 
obstarávanie na energie pre mesto počas 
nasledovných 24 mesiacov na elektrickú 
energiu a plyn. Tento proces je zhruba od 
polovice roku 2021 výrazne zmenený a všetky 
naše doterajšie skúsenosti a postupy sme 
museli prispôsobiť novej situácii, ktorá je 
veľmi neprehľadná a komplikovaná. Napriek 
tomu spolupracujeme so spoločnosťou, ktorá 
zastrešuje množstvo samospráv. Celkový náš 
objem predstavuje len malú čiastku z množstva, 
ktoré sa týmto spôsobom naraz obstaráva, práve 
preto očakávame, že nám verejné obstarávanie 
zabezpečí zodpovedajúce ceny, ktorými budeme 
vedieť zabezpečiť chod mesta a jeho organizácií 
počas nasledujúceho obdobia. O energiách sa 
nachádza v novinách aj samostatný článok.      

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa
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SAMOSPRÁVA
Informačný blok primátora 

• Vážení čitatelia 
Novobanských novín, na 
tomto mieste by som chcel 
upriamiť pozornosť na 
možnosti získať aktuálne 
informácie aj prostredníctvom 
Novobanských novín, a to buď 

ich zakúpením v Informačnom centre mesta Nová 
Baňa a na iných predajných miestach, alebo ich 
stiahnutím -  prezretím na webovej stránke mesta, 
kde sú pravidelne zverejňované od roku 2009. Za 
týmto dlhým obdobím novín je množstvo práce 
mnohých, ktorí boli členmi redakčnej rady. Za 
ich usilovnú prácu, čo vykonali, im srdečne 
ďakujem. Mnohí z nich nie sú vyštudovaní 
novinári, napriek tomu sa snažia robiť noviny čo 
najlepšie tak, aby zachytili život v našom meste. 
V množstve samospráv už nevydávajú noviny tak 
ako v našom meste pravidelne mesačne, ale len 
niekoľkokrát v roku. Zatiaľ máme o čom písať, vieme 
zabezpečiť plnohodnotný obsah do každého čísla, 
čo svedčí o skutočnosti, že život v našom meste 
aktívne plynie a je množstvo podujatí a informácií, 
ktoré radi zverejníme a na ktoré občania čakajú a 
radi si ich prečítajú. Ešte raz patrí všetkým moje 
poďakovanie, zároveň by som si dovolil upriamiť 
pozornosť čitateľov aj na rubriku Informačný 
blok primátora, ktorý sa začal písať od začiatku 
tohto funkčného obdobia a jeho cieľom bolo 
priniesť poobhliadnutie sa za udalosťami, 
ktoré sa stali v predchádzajúcom mesiaci a 
predznamenať niektoré podujatia, ktoré nás 
čakajú. Tak sa to deje aj v októbrovom čísle novín, 
ktoré môžeme nazvať volebným číslom, nakoľko je 
vyčlenené veľké miesto na prezentáciu kandidátov 
na post primátora mesta a miesta poslancov 
mestského zastupiteľstva. Tak ako každý občan 
môže aktívne ovplyvniť dianie vo svojom okolí tým, 
že sa zúčastní volieb, tak aj ja pozývam občanov, 
aby využili toto právo a odovzdali svoj hlas tomu 
kandidátovi, ktorý je pre nich favoritom, a aby sa na 
konci volieb splnili očakávania jednotlivých voličov. 
Všetkým kandidátom prajem, aby táto kampaň 
prebehla korektne a aby boli spokojní občania, ktorí 
prišli odovzdať svoj hlas.
• V termíne 23. – 24. 9. 2022 sa konal XXIX. 
ročník Novobanského jarmoku. Jarmok sa 
organizoval po dvojročnej nútenej prestávky 
kvôli covid pandémii a zároveň sme museli 
zabezpečiť program v rámci vyčleneného 
rozpočtu, ktorý bol navrhnutý a prijatý aj v 
súvislosti s mnohými negatívnymi dopadmi 
a požiadavkami na zabezpečenie financií s 
tým, že tento rozpočet bol napríklad značne 
nižší, ako bol rozpočet pred 4 rokmi v roku 
2018. Napriek tomu si myslím, že v prvom 
rade vďaka dobrému počasiu, ktoré bolo počas 
jarmočných dní, ale aj vďaka programu, ktorý 
sme pripravili pre návštevníkov jarmoku, môžeme 
konštatovať, že jarmok sa nám vydaril, o čom 
vypovedajú mnohé pozitívne ohlasy či už nás 
Novobančanov, alebo aj našich návštevníkov 
zo širšieho i bližšieho okolia. Predovšetkým by 
som chcel poďakovať nielen organizátorom, 
ale aj všetkým účinkujúcim a najmä tým, ktorí 
účinkovali bez nároku na honorár - sú to naše 
deti materských škôl a deti z centra voľného 
času, ktoré pripravili pedagógovia s rôznymi 
vystúpeniami a ktoré určite zožali úspech a 

boli odmenené hlasným potleskom. Tak isto 
prejavujeme vďaku za banícke pásmo, ktoré 
sme zaradili aj v súvislosti s výročiami, ktoré 
sa týkajú baníctva, t.j. 300 rokov od postavenia 
atmosférického stroja, 200 rokov od postavenia 
Baníckej kaplnky na Vrškoch. Banícke pásmo 
bez nároku na honorár nám predviedli Cantus 
Monte Regis a aj divadelný súbor MUZA v 
spolupráci s Petrom Kopernickým, ktorý 
pripravil scenár a viedol celú časť Baníckeho 
orloja baníckych osobností až po Banícky 
poriadok, ktorý pre nás pripravil FS HÁJ v 
spolupráci s Branislavom Medveďom. Za to im 
patrí naša veľká vďaka.
• V mesiaci október nás čaká ešte viacero 
podujatí z kultúrno - spoločenského a 
športového života v našom meste. Pôvodne 30. 
septembra sme si chceli pripomenúť 110. výročie 
založenia Mestského futbalového klubu v 
Novej Bani, ale kvôli nepriaznivému počasiu sa 
zvolil náhradný termín, ktorý je stanovený na 14. 
októbra 2022. Oslavy MFK začnú slávnostným 
ceremoniálom ocenenia zaslúžilých hráčov a 
funkcionárov klubu a potom exhibičným zápasom 
medzi novobanskými veteránmi a hráčmi z Levíc. 
Ďalej bude nasledovať súťaž pre širokú verejnosť 
v kopaní ,,jedenástok“ v hudobnom doprovode 
HS RETRO z Novej Bane. Počas podujatia sa o 
program pre deti postarajú animátori. Verím, že toto 
podujatie bude úspešné a pripomenieme si vskutku 
úctyhodnú dobu aktívneho fungovania MFK v Novej 
Bani. Ďalším významným podujatím bude 13. 
októbra uvedenie dvojeurovej mince s motívom 
300. výročia postavenia Potterovho stroja, ktorú 
uvedie Národná banka Slovenska v spolupráci 
so Štátnou mincovňou 
Kremnica v Novej Bani. 
Pri tejto príležitosti 
Novobanský banícky 
spolok zorganizoval 
program, ktorý je 
tematicky zameraný 
na 300. výročie 
postavenia Potterovho 
stroja a ktorý sa bude 
odohrávať najprv v 
bývalom kine Vatra a 
následne na mieste 
autentických základov 
Potterovho stroja v 
lokalite Althandel a v 
závere sa presunie na 
vodnú nádrž Tajch, ktorá 
je tiež banským dielom 
a ktoré bude o dva roky 
oslavovať 230. výročie 
od postavenia. Všetci sú 
srdečne vítaní.
• Dňa 19. 10. sa 
uskutoční slávnostné 
zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na 
ktorom budú udelené 
ceny mesta Nová 
Baňa. MsZ na svojom 
zasadnutí 28.9. 2022 
navrhlo a zároveň 
schválilo na ocenenie 
tieto osobnosti: pán 
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Aktuálne projektové informácie
- zapojenie sa do Európskeho 
týždňa mobility, a to
aktivitou: DEŇ BEZ ÁUT – 22.9.2022,
opatrením: novovybudovanej otočnej 

plochy na ul. Nábrežná pri MŠ;
- vyúčtovanie dotácií z BBSK: Letné tábory 
2022 a Tajchová osmička (ukončené projekty);  
- modernizácia požiarnej zbrojnice: realizácia 
stavebných prác s termínom ukončenia prác 
(dotácia): október 2022;
- prijatie MEMORANDA o spolupráci 
partnerov (mesto a sociálno-ekonomickí 
partneri: Knauf Insulation, s.r.o., Cortizo 
Slovakia, a.s., Tristone Flowtech Slovakia, 

s.r.o., K-plast, výrobné družstvo, malé a stredné 
podniky, Banskobystrický samosprávny kraj a 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región 
GRON).
Pripravujeme:
- 110. výročie založenia Mestského 
futbalového klubu Nová Baňa – dňa 
14.10.2022.

Potterov ohňový stroj
- dňa 9.9.2022 zorganizovanie exkurzného 
programu Nová Baňa – Krajina Potterovho 
stroja v spolupráci s Novobanským baníckym 
spolkom, o.z. v rámci 17. Európskych dní 

baníkov a hutníkov, 14. Stretnutie banských 
miest a obcí Slovenska a Salamandrové dni v 
Banskej Štiavnici; 
- odprezentovanie baníckeho pásma „Živý orloj 
– Potterov ohňový stroj“  na Novobanskom 
jarmoku v sobotu 24.9.2022;
- 300.výročia Potterovho ohňového stroja 
v meste Nová Baňa – slávnostné podujatie 
spojené s uvedeným 2-eurovej mince pri tejto 
príležitosti sa uskutoční dňa 13.10.2022. 

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér kancelárie primátora

LETNÉ KÚPALISKO

V predchádzajúcom čísle Novobanských 
novín bol uverejnený článok o vodnej 
nádrži Tajch. Zároveň bol na zasadnutí 

MsZ dňa 28.9.2022 predstavený aj zámer 
vybudovania prírodného plážového kúpaliska, 
ktoré by vzniklo v blízkosti areálu bývalej mestskej 
chaty na Tajchu. Tento projekt predstavili Peter 
Gajdoš a Branislav Medveď a nadväzoval by 
na plánovanú komplexnú rekonštrukciu Tajchu. 
Táto vodná plocha s adekvátnym zázemím by 
mohla zabezpečovať vhodné podmienky na letné 
kúpanie pre rekreantov. Návrh od Petra Gajdoša 
a Branislava Medveďa zahŕňa aj vybudovanie 
malého detského bazéna v blízkosti bývalej 
mestskej chaty, ktorý by mohol byť napájaný z 
vrtu a mohol by zabezpečiť komfortné vyžitie pre 
deti v takomto peknom prostredí. Tento projekt je 
zatiaľ iba v úvahovej rovine a je potrebné sa ním 
zaoberať bližšie. 
K téme letného kúpania patrí aj novobanské 

kúpalisko. Na viacerých miestach bolo 
uverejnené množstvo informácií, posledne sme 
sa snažili zhrnúť celý vývoj v aprílovom MsZ v 
časti Infoblok a aj tu v Novobanských novinách. 
Reálne novobanské kúpalisko svoju prevádzku 
ukončilo v roku 2007, čo je viac ako 15 rokov 
a snaha o jeho obnovu bola aj počas minulého 
volebného obdobia. Práve v roku 2017 bola 
vypracovaná projektová dokumentácia na jeho 
rekonštrukciu, ktorá predstavovala investíciu 
v sume takmer 1,3 mil. eur, za čo by bolo 
zrekonštruované kúpalisko, ktoré by zabezpečilo 
prevádzku zhruba na 4 mesiace s tým, že sa 
uvažovalo aj o vyhrievaní vody. Nakoniec sa 
tento projekt nerealizoval. V tomto funkčnom 
období sme boli začiatkom r. 2022, po prípravách 
trvajúcich cca. 9 mesiacov, vo fáze po verejnom 
obstarávaní na projektovú dokumentáciu pre 
projekt na tzv. multifunkčný kultúrno-spoločenský 
areál (multifunkčnú športovú halu), ktorá by bola 
aj zázemím pre letné kúpalisko. Umiestnená 
by bola medzi štadiónom a existujúcim starým 
kúpaliskom. Tento projekt sme však zastavili z 
dôvodu nepredvídateľných nárastov stavebného 
materiálu a extrémneho nárastu energií. Projekt 
bol dimenzovaný pri starých cenách na celkový 
rozpočet presahujúci 2,6 mil. eur. V tomto 
projekte by bola potrebná „už len“ rekonštrukcia 
bazénov vzhľadom na to, že zázemie pre 
letné kúpalisko by bolo v športovej hale a aj 
infraštruktúra ako parkovacie plochy a most 

by sa vybudovali 
už k športovej 
hale. Takáto 
r e k o n š t r u k c i a 
letného kúpaliska 
by bola cenove 
dostupná a 
znamenala by 
investíciu približne 
0,5 mil. eur. 
Ako sa do 

budúcnosti bude 
vyvíjať ekonomická 
situácia v súvislosti 
s energiami v rámci 
mesta, je nateraz nemožné presne stanoviť. 
O týchto projektoch rozhodnú už novozvolení 
predstavitelia samosprávy a myslím si, že 
možnosť spojiť rozumným spôsobom a vo 
vhodnom rozsahu projektu športovú halu 
prepojenú s kúpaliskom je stále do budúcnosti 
aktuálna. Na bližšie špecifikovanie zostáva 
otázka vody pre letné kúpalisko. Tak ako bolo 
kúpalisko prevádzkované v minulosti, to už 
nie je možné (využívať vodu z potoka). Pri 
návrhu rekonštrukcie kúpaliska v roku 2017 
bolo uvažované napúšťanie kúpaliska pitnou 
vodou, čo tiež v tejto situácii neprichádza do 
úvahy vzhľadom na sucho, ktoré bolo aj tento 
rok. Budeme musieť nájsť inú alternatívu, ako 
vyriešiť vodu na tomto mieste. Pokiaľ sme 

robili hydrogeologický prieskum podložia, ktorý 
bol  potrebný pre multifunkčnú športovú halu a 
zároveň sme zadali otázku na možný vrt, ktorý 
by v tejto lokalite mohol slúžiť na letné kúpalisko, 
odpoveď bola, že akýkoľvek vrt by tu obsahoval 
pravdepodobne železitú vodu, čo súvisí s 
minulou banskou činnosťou. 
K tejto téme sa budeme určite vracať v 

nasledujúcom období s tým, že priorita bude 
Tajch, aby sa zabezpečila jeho bezpečnosť, 
a následne budeme vyberať  také projekty, 
ktoré budú reflektovať na aktuálnu ekonomickú 
situáciu a finančnú kondíciu mesta ako aj na 
možné externé výzvy s tým súvisiace.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa

foto: zdroj internet
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Vyhodnotenie Európskeho týždňa mobility v našom meste

Slovenská agentúra životného prostredia 
(SAŽP) na Slovensku koordinuje 
program kampane EURÓPSKY 

TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na národnej 
úrovni. ETM prebieha každý rok od 16. do 
22. septembra. Umožňuje mestám či obciam 
vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej 
dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si 
volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú 
verejná hromadná doprava, pešia chôdza či 
cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, 
zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských 
častí príjemnejšie miesta na život a prácu. Do 
tejto kampane sa každoročne zapája viac sídel 
z rôznych krajín. Výnimkou nie je ani mesto 
Nová Baňa, ktoré sa už po siedmykrát zapojilo 
do kampane Európsky týždeň mobility (ETM).

Nová Baňa sa zapojila do ETM 2022 
realizáciou jednej aktivíty:

DEŇ BEZ ÁUT
Do aktivity súvisiacej s hlavnou témou 

podujatia sa zapojili žiaci dvoch základných 
škôl a materskej školy, vrátane elokovaných 
tried, ktorí do školy prišli pešo, na korčuliach, 
autobusom, na bicykli, kolobežke a skateboarde 
či iným dopravným prostriedkom okrem 
automobilu. Do tejto aktivity sa zapojilo 305 
žiakov základných škôl a 133 detí materskej 
školy. Každému zapojenému účastníkovi bola 
odovzdaná odmena v podobe jabĺčka. Deti 
materskej školy dostali aj sladkú odmenu s 
diplomom za účasť na aktivite. V základných 
školách sa zas z registrovaných účastníkov 
vylosovali výhercovia vecných cien.

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým účastníkom 
aktivít za podporu alternatívnych

spôsobov dopravy!
Za participáciu na kampani formou 

sponzorstva ďakujeme Slovenskej agentúre 
životného prostredia, spoločnosti Amazonit 
Tekovská Breznica – ovocné sady, COOP 
Jednota Žarnovica a Viktórii Valachovičovej. 
Poďakovanie za spoluprácu vyslovujeme 
riaditeľom základných škôl - Mgr. Márii 
Jankoveovej a Mgr. Branislavovi Pirháčovi, 
riaditeľke materskej školy Kataríne Štrbovej 
a koordinátorke za MŠ Mgr. Alici Bindovej, za 
komisiu poslancom Ing. Viktórii Valachovičovej 
PhD. a Mgr. Jurajovi Kološtovi, členke komisie 
Natálii Kopernickej a žiakom ZŠ za pomoc pri 
rozdávaní jabĺk.

Účasť za jednotlivé školy podľa alternatívneho spôsobu dopravy:

 Základná škola Jána Zemana:
pešo – 104 žiakov, bicykel – 25 žiakov, 

autobus – 28 žiakov, kolobežka – 25 žiakov, 
skateboard – 1 žiak.

 Základná škola sv. Alžbety:
pešo – 62 žiakov, bicykel – 23 žiakov, autobus 

– 28 žiakov, kolobežka – 8 žiakov,
skateboard – 1 žiak.

 Materská škola Nová Baňa:
pešo – 74 žiakov, bicykel – 18 žiakov, autobus 

– 12 žiakov, kolobežka – 23 žiakov,
odrážadlo – 6 žiakov.

Martina Svetíková
kancelária primátora

foto: archív MŠ – A. Bindová, ZŠ J. 
Zemana – V. Štrbová
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Po prvý raz nás čakajú spojené voľby. Ako v nich hlasovať?

Na Slovensku sa 29. októbra 2022 v 
čase od 7.00 do 20.00 otvoria volebné 
miestnosti pre voľby do orgánov územnej 

samosprávy. V Novej Bani budú volebné okrsky 
zriadené na šiestich miestach. Chcem upozorniť 
voličov aj na dve zmeny umiestnenia volebných 
miestností:
volebný obvod č.1 – volebná miestnosť 
bude v Základnej umeleckej škole, Kollárova 
č. 5;
volebný obvod č.2 – volebná miestnosť 
bude v Centre voľného času, Bernolákova č. 30;
volebný obvod č.3 – volebná miestnosť 
bude v kultúrny dom  KINO VATRA, Osvety 
č. 13 ;
volebný obvod č.4 – volebná miestnosť bude 
v Základnej škole Jána Zemana, Školská č. 6;
volebný obvod č.5 – volebná miestnosť 
bude v Kultúrnom dome Bukovina č. 49;
volebný obvod č.6 – volebná miestnosť 
bude v Kultúrnom dome Štále, Kolibská cesta 
č. 232.
Po prvý raz budú voľby do orgánov samosprávy 

obcí a tiež do orgánov samosprávnych krajov 
spojené do jedného termínu. Aj vzhľadom na 
túto skutočnosť čaká okrskové volebné komisie 
náročnejšia práca, predovšetkým čo sa týka 
spočítavania hlasov.  O post primátora Novej 
Bane zabojujú traja kandidáti – Mgr. MVDr. 

Branislav Jaďuď, MBA, JUDr. Vladislav Lalka 
a Ing. Viktória Valachovičová, PhD., o trinásť 
poslaneckých miest v mestskom zastupiteľstve 
sa uchádza 26 kandidátov. Čo sa týka volieb 
do orgánov samosprávneho kraja – o post 
predsedu BBSK má záujem 9 kandidátov, 
z 10 kandidátov pre voľbu poslancov 
Banskobystrického samosprávneho kraja si 
budeme voliť v dvanástom volebnom obvode 
dvoch. Za predsedníčku mestskej volebnej 
komisie bola po žrebovaní zvolená Mgr. Eva 
Rupcová a podpredsedom je Ing. Michal 
Motyka. 
Voličom bude umožnené voliť iba v mieste 

trvalého pobytu – vo volebnom okrsku, kde 
je volič zapísaný v zozname. „Volič je povinný 
po príchode do voličskej miestnosti preukázať 
sa okrskovej volebnej komisii občianskym 
preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca.“ 
Členovia okrskovej volebnej komisie zakrúžkujú 
poradové číslo voliča v zozname voličov pre 
voľby do orgánov samosprávnych krajov a 
vydajú voličovi prázdnu modrú obálku, opatrenú 
úradnou pečiatkou, a dva hlasovacie lístky s 
modrými pruhmi – jeden pre voľbu predsedu 
samosprávneho kraja, druhý pre voľbu 
poslancov BBSK.
Následne okrsková volebná komisia 

zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname pre 
voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a 

vydá voličovi prázdnu bielu obálku s úradnou 
pečiatkou a dva biele hlasovacie lístky – jeden 
pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva 
a jeden pre voľbu primátora mesta.
Prevzatie hlasovacích lístkov potvrdí volič 

osobitne v každom zozname voličov svojím 
podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do osobitného priestoru, určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky 
s modrým pruhom vloží do modrej obálky a 
biele hlasovacie lístky pre voľby do orgánov 
samosprávy mesta Nová Baňa vloží do bielej 
obálky. Ak volič vloží hlasovacie lístky do 
nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok 
neplatný. Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne upravené 
lístky novú sadu hlasovacích lístkov.
Po opustení osobitného priestoru uloží volič 

modrú obálku do modrej schránky a bielu 
obálku do bielej chránky.
Obyvatelia, ktorí zo závažných, najmä 

zdravotných dôvodov nemôžu navštíviť 
volebnú miestnosť, môžu požiadať o voľbu do 
prenosnej schránky. Kontakt na zapisovateľku 
mestskej volebnej komisie: 0917 590 700, resp. 
rajnohova@novabana.sk

Mgr. Ľudmila Rajnohová
prednostka MsÚ

a zapisovateľka mestskej volebnej komisie

OSOBNOSTI Novej Bane

Mesto Nová Baňa a jeho okolie je 
rodiskom a pôsobiskom mnohých 
významných osobností spoločenského, 

kultúrneho a politického života. „OSOBNOSTI 
Novej Bane“ vznikli na podnet MUDr. Mariána 
Boču, ktorý priniesol myšlienku spoločenského 
prínosu poznania významných osobností z 
radov súčasníkov i z radov osobností, ktoré 
spoluvytvárali kultúrne a spoločensky významné 
dielo obrazu Novej Bane. Predstavenie portálu 
sa uskutočnilo 7. októbra 2022 na Zvoničke 
za účasti vzácnych hostí – žijúcich osobností 
uvedených na webovej stránke mesta. Pri 
tejto príležitosti udelilo mesto ďakovný list 
osobnostiam za významný prínos v rozvoji 
mesta a vzdalo úctu za ďalšie generácie, pre 

ktoré sú nenahraditeľným vzorom a inšpiráciou.   
Mesto Nová Baňa vyslovuje poďakovanie MUDr. 
Mariánovi Bočovi za myšlienku a spoluprácu pri 
realizácii celej platformy, taktiež aj pracovnej 
skupine pod jeho vedením v zložení PaedDr. 
Ján Juhás a Mgr. Katarína Konečná, založenej 
za účelom nominácie a výberu významných 
osobností, ako aj všetkým osobnostiam, ktoré 
sú jej súčasťou. 
Banner nájdete na webovej stránke mesta: 
https://www.novabana.sk/navstevnik/osobnosti-
novej-bane. 

PhDr. Lenka Šubová
poverená vedením  kancelárie primátora mesta

projektový manažér 

Ing. Hindický:  „Vážený pán doktor, cítim sa 
veľmi poctený vaším mailom. Gratulujem vám 
k tomuto nápadu. Je to veľmi záslužné pre 
súčasníkov, budúce generácie a tiež uctenie si 
predkov. Želám vám úspechy pri plnení vašej 
záslužnej myšlienky.“

Ing. Burjaniv: „S pozdravom a želaním 
úspešnej práce celému kolektívu, ktorý to robí. 
Držím vám palce.“

RNDr. Kamil Jakal, CSc.:
„Prajem celému podujatiu úspech a pozdravujem 
všetkých prítomných. Organizátorom podujatia 
patrí veľký obdiv a vďaka!“

Mgr. art. Gladišová:
„Dovoľte mi, aby som sa vám úprimne 
poďakovala. Je to jedinečná možnosť stretnúť 
sa na podujatí pri príležitosti oficiálneho 
sprístupnenia portálu Osobnosti Novej Bane 
so zaujímavými osobnosťami, rodákmi z Novej 
Bane, ktorí osobitým spôsobom zviditeľnili 
mesto Nová Baňa v rámci Slovenska, alebo aj v 
širšom medzinárodnom kontexte. Patrí vám za 
to veľké poďakovanie, ale aj všetkým, ktorí sa 
akokoľvek podieľali na príprave tohto projektu.“ 

Prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc.
sa cíti poctený touto iniciatívou a veľmi si váži 
snahu o zviditeľnenie osobností pochádzajúcich 
z Novej Bane, ktoré doma aj vo svete významne 
a  dôstojne reprezentovali nielen svoje rodné 
mesto, ale aj svoju vlasť.
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Založili sme Sociálny podnik mesta Nová Baňa

Mesto Nová Baňa založilo v tomto roku 
Sociálny podnik mesta Nová Baňa, 
ktorý je spoločnosťou s ručením 

obmedzeným a súčasne v septembri tohto 
roku získalo štatút registrovaného sociálneho 
podniku. 
Jeho hlavným poslaním je podpora zvyšovania 

zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, rozvoj 
verejných služieb a podpora regionálneho 
rozvoja. 
V súčasnosti má sociálny podnik troch 

zamestnancov, ktorí sa starajú o verejnú 
zeleň, čistotu mesta, napomáhajú v iných 
činnostiach Technickým službám mesta Nová 
Baňa, ale rovnako majú byť nápomocní aj 

ostatným mestským organizáciám alebo našim 
obyvateľom. 
Veríme, že postupne si sociálny podnik upevní 

svoje postavenie na podnikateľskom trhu a 

naďalej budeme môcť zamestnávať nových 
pracovníkov. 

Eliška Vallová
agenda sociálnych vecí

Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre deti, 
dospievajúcich a dospelých

Mgr. Denisa Petorová
v MEDIFORM-e,
Cintorínska 20, č. dverí 111
0911 554 225

Ordinačné hodiny:
Pondelok 7:30 – 11:30 obed 12:00 – 14:30
Utorok 7:30 – 11:30 obed 12:00 – 14:30
Streda 7:30 – 11:30 obed 12:00 – 14:30
Štvrtok neordinuje
Piatok neordinuje

Klienti sa objednávajú telefonicky na konkrétny 
dátum a čas, nečakajú v čakárni. Služby sú 
poskytované s maximálnou diskrétnosťou.
Poskytujeme odbornú psychologická 
pomoc pri riešení:
 životných kríz (významných rozhodnutí, 
zmeny, straty, stresu);
 problematických medziľudských vzťahov (v 
páre, v rodine, v práci);

 otázok rodičovstva malých detí aj 
dospievajúcich, napr. porúch správania u 
detí, adaptačných ťažkostí (škôlka, škola), 
zadržiavania stolice, sebapoškodzovania;
 ťažkostí s učením, pripravenosti pre vstup do 
školy, profesijnej orientácie;
 rozvodovej a porozvodovej situácie;
 nepríjemných duševných stavov, ako úzkosť, 
depresívna nálada, strach,
psychosomatických ťažkostí;
 otázok sebapoznania a osobnostného rastu.

Realizujeme:
- psychologickú diagnostiku;
- psychologické poradenstvo a konzultácie 
(jednotlivec, rodina, pár);
- individuálnu psychoterapiu;
- terapiu hrou, filiálnu terapiu - kurz rodičovských 
zručností;
- prednáškovú činnosť (rodičia, pedagógovia, 
študenti). zdroj foto: PEXELS
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Poznáme víťazov súťaže o najkrajšiu predzáhradku 

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku 
bola vyhlásená za účelom ocenenia 
obyvateľov mesta, ktorí svojou prácou 

prispievajú k skrášleniu prostredia a to tým, že 
o svoje pozemky sa starajú a vytvárajú z nich 
prekrásne  kvetinové záhradky. Súťažiacich 
ste mohli podporiť svojím hlasom v ankete do 
31. augusta 2022, do  ktorej sa zapojilo 63  
hlasujúcich a rozhodli o nasledovnom poradí 
ocenených: 
1. miesto – Diana Králová; 
2. miesto – Mária Belanová;
3. miesto – Martina Šranková.

Odovzdávanie cien prebehlo 29. septembra 
2022 v Informačnom centre mesta Nová Baňa. 
Víťazi si prevzali darčekové poukážky na nákup 
záhradníckeho materiálu, ktoré zakúpilo mesto. 
Poďakovanie patrí Záhradkárskym potrebám - 
Ján Ďurček, ktoré venovalo hodnotné ceny pre 
prvé dve miesta: záhradnú kosačku a záhradnú 
keramickú dekoráciu „majáku“ so solárnym 
svetlom. 
Mesto Nová Baňa víťazom srdečne gratuluje a 

ďakuje všetkým zúčastneným. S poďakovaním 
sa obracia aj na všetkých občanom, ktorí svojou 
činnosťou prispievajú k skrášľovaniu okolia. 

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže!
text a foto: Veronika Štrbová

Banskobystrický samosprávny kraj s Novou Baňou
rozvíja sociálne podnikanie v našom meste

Poslaním  sociálneho podniku je 
podporovať integráciu a rovnosť 
znevýhodneným a zraniteľným osobám. 

Vytvára príležitosti, ktoré umožňujú zlepšiť ich 
život a dôstojne sa zapojiť  do spoločnosti so 
znížením závislosti na sociálnom systéme. 
Prinášame vám  krátky rozhovor s Ing. Milanom 

Vaňom – špecialistom na sociálnu ekonomiku 
Banskobystrického samosprávneho kraja, 
ktorý navštívil Novú Baňu a informoval nás o 
prínose sociálneho podniku a jeho správnom 
nasmerovaní.
Ako si predstavujete smerovanie sociálneho 
podniku v našom meste?
Hlavným cieľom sociálneho podnikania nie 
je maximalizácia zisku, ako je to pri bežnom 
podnikaní, ale spoločenské poslanie smerujúce 
k riešeniu reálnych sociálnych problémov. 
Cieľom sociálnych podnikov je aj zamestnávanie 
ľudí znevýhodnených na trhu práce, s 
problematickým začlenením sa do bežného 
pracovného života. V sociálnom podniku môžu 
takíto ľudia nájsť pomocnú ruku v podobe 
vytvorených podmienok na svoju realizáciu s 
prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 
Práca v sociálnom podniku pre nich znamená 
príležitosť zdokonaliť sa v určitej profesii za 
primeranú mzdu, v mnohých prípadoch aj 
splatiť svoje dlhy, a tým sa opätovne začleniť do 
spoločnosti. 

V čom vidíte jeho najväčší prínos?
Za pozitívne efekty sociálnej ekonomiky je 
možné považovať zvýšenie zamestnanosti, 
rozvoj služieb, začlenenie a akceptovanie 
marginalizovaných skupín spoločnosti. Sociálne 
podniky vytvárajú podmienky na rozširovanie 
pracovných príležitostí tým, že zamestnávajú tú 
časť pracovnej sily, ktorá sa z rôznych dôvodov 
nedokáže uplatniť na trhu práce. Adresnou 

identifikáciou a podporou potrieb miestnych 
komunít prispievajú k ich rozvoju a regenerácii. 
Zabezpečením zlepšenia sociálnych služieb 
v rámci komunít, v ktorých pôsobia, zapájajú 
ekonomicky neaktívnych alebo znevýhodnených 
ľudí do podnikateľských aktivít, čím na jednej 
strane odbremeňujú štát a ich okolie a zároveň 
jednotlivcom pomáhajú budovať pracovné 
návyky a osobné sebavedomie. Sociálny podnik 
tak prostredníctvom poskytnutia šance na 
sebarealizáciu v prispôsobených podmienkach, 
v oblasti sociálnej starostlivosti a mzdy za 
odvedenú prácu navracia daným ľuďom pocit 
dôstojnosti. Tento prínos patrí medzi najmenej 
merateľné prínosy sociálnych podnikov, zároveň 
je však pre každého jednotlivca kľúčový.
Čo by ste zaželali sociálnemu podniku?
Sociálnemu podniku želám, aby bol prínosom 
pre mesto, či už sociálnym alebo ekonomickým. 
Chce to čas, veľa trpezlivosti, ale myslím si, 
že je tu šikovný tím ľudí, ktorí majú záujem 
ísť touto cestou a ja im prajem, aby im tento 
tím vydržal do budúcna a aby mohli rozvíjať 
myšlienky, ktoré sú už v plných obrátkach. Aby 
občania pochopili, že sociálne podnikanie má 
veľa prospešných vecí a pre mesto môže byť 
prínosom, nie záťažou.  
Redakcia novín ďakuje za rozhovor.

text a foto: Veronika Štrbová
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 KULTÚRA
XXIX. ročník Novobanského jarmoku bol úspešný

Ani sme sa nenazdali a Novobanský 
jarmok máme opäť úspešne za sebou. 
Počas dvoch dní sme mali možnosť si 

vychutnať výborný kultúrny program, ukážky 
ľudovo-umeleckých výrobcov a ich výrobkov a 
remesiel. Znova k nám zavítali umelci nielen 
z Novej Bane, ale aj zo širokého okolia. SOŠ 
obchodu a služieb v Novej Bani pripravila 
samé výborné jedlá, poľovníci opäť uvarili 
chutný poľovnícky guláš. A aj ostatní labužníci 
jarmočných špecialít si prišli na svoje.
Kultúrny program Novobanského jarmoku 
začal vystúpením detí Materskej školy Nová 
Baňa a detí Centra voľného času Nová Baňa, 
s ktorými účinkovala Ľudová detská hudba 
ZUŠ J. Rosinského z Nitry. Po nich nasledoval 
slávnostný príhovor primátora mesta Nová 

Baňa Branislava Jaďuďa, ktorým zároveň 
otvoril 29. ročník Novobanského jarmoku. Ďalej 
sa pokračovalo bohatým kultúrnym programom, 
ktorý bol zostavený pre všetky vekové  
generácie. Mali sme možnosť pri príležitosti 
685.-teho výročia prvej písomnej zmienky 
o Novej Bani, 200.-stého výročia Baníckej 
kaplnky a 300.-stého výročia Potterovho stroja 
privítať vzácnych hostí. Predstavili sa nám 
známi heligonkári a nechýbali ani stálice na 
Novobanskom jarmoku a to Folklórna skupina 
Vinička a Spevácka skupina Jesienka. V pásme 
Banícke tradície sa predstavili Cantus Monte 
Regis, Banícky fašiang nám predviedli FS Háj a 
OZ Nová Baňa, Banícky orloj na čele s Petrom 
Kopernickým predviedli členovia Divadelného 
súboru Múza spolu s dobrovoľníkmi. Týmto 

pásmom sme si pripomenuli minulosť a zvyky 
nášho slobodného kráľovského a banského 
mesta.  
Po obľúbenej hudobnej skupine KOLLÁROVCI 
sa mladšej generácii predstavila večne pozitívna 
a usmiata speváčka SIMA. 
Záver kultúrneho podujatia patril 

Novobančanovi Vladovi Číkovi. Jeho 
vystúpením sme sa spoločne rozlúčili s XXIX. 
ročníkom Novobanského jarmoku. 
Ďakujeme Technickým službám mesta Nová 

Baňa, Mestskej polícii Nová Baňa, ktorí nám boli 
počas trvania jarmoku nápomocní. Ďakujeme 
vám, návštevníkom Novobanského jarmoku, za 
to, že ste podujatie poctili svojou návštevou, a 
tým podporili toto dvojdňové podujatie. 

Mgr. Iveta Lukáčová
foto: Mgr. Erika Jauschová
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Tajchová osmička už po 10.-krát

Okrúhly X. ročník bežeckého Tajchová 
osmička zorganizovalo mesto 
Nová Baňa s finančnou podporou 

Banskobystrického samosprávneho kraja a 
v spolupráci s občianskym združením Lyžiari 
mesta Nová Baňa a nadšencami behu v sobotu 
3. 9. 2022 v rekreačnej oblasti Tajch. 
Skutočnosť, že na podujatie sa vo všetkých 

kategóriách zaregistrovalo až 395 bežcov, 
hovorí o obľúbenosti tohto podujatia. Už 
tradične na Tajchu vítame bežcov z celého 
Slovenska, inak tomu nebolo ani tento rok. 
Svoje zastúpenie malo neuveriteľných 91 
miest a obcí, kým vlani to bolo 77. Teší nás 
záujem o toto podujatie aj medzi domácimi 
športovcami. V tomto ročníku sme zaregistrovali 
130  Novobančanov. A  opäť sme zaznamenali 
aj medzinárodnú účasť. Okrem Slovenska mali 
svoje zastúpenie aj Česko a USA. 
Pre bežcov bolo pripravených 17 súťažných 

kategórií. 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. 
Na štart sa postavilo celkom 326 bežcov, ktorí 
úspešne a v zdraví prebehli aj cieľovou bránou. 
Veľmi nás teší, že z celkového počtu štartujúcich 

bolo až 169 
detí a mládeže. 
Zmerali si 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. Ďalších 
10 kategórií bolo 
v y t v o r e n ý c h 
pre bežcov na 
tratiach s dĺžkou 5,52 km, 8 km a 21,33 km. Na 
trati dlhej 5,52 km bežalo v dvoch kategóriách 
38 bežcov, hlavný beh na 8 km bol rozdelený 
do piatich kategórií a cieľovou čiarou prebehlo 
až 76 bežcov. Polmaratónsku, 21,33 km dlhú 
trať Tajchovej osmičky odbehlo 43 bežcov 
v troch kategóriách. Po dobehnutí do cieľa 
bola všetkým bežcom odovzdaná účastnícka 
medaila s logom Tajchovej osmičky. 
Opäť sme do tohto ročníka zaradili aj pohyb 

pre zdravie, nesúťažnú kategóriu.  Jej 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 absolvovali jedno koliesko po 

cyklochodníku 
okolo jazera 
Tajch. Ako 
odmena ich v 
závere čakalo 
jabĺčko. Medzi 
ú č a s t n í k m i 
sme mohli 
vidieť všetky 
vekové skupiny,  
počínajúc tými 
n a j m e n š í m i  
až po staršiu 
generáciu. 
Okrem víťazov 
j e d n o t l i v ý c h 
kategórií sme 
vyhlásili aj 
n a j m l a d š i e h o 
a najstaršieho 
ú č a s t n í k a 
podujatia, ako aj 
najlepší ženský a 
mužský výkon na 
8 km a 21,33 km 
trati. Najmladším 
účastníkom X. 
ročníka Tajchovej 
osmičky bol 
Lukáš Krajčovič 
z Novej Bane, 
narodený v roku 
2021,  najstarším 
účastníkom bol 
John Dove z 
USA, narodený 
v roku 1946. 
Najlepší čas zo 

žien v behu na 8 km opäť po roku dosiahla 
Zdenka Hezká z Tešedíkova, členka Atletického 
oddielu Šaľa. Trať dlhú 8 km odbehla za 
0:35:15,9. Najlepší mužský výkon v behu na 
8 km dosiahol František Belohorec z Banskej 
Štiavnice, ktorý 8 km zvládol za 0:30:19,44. Na 
polmaratónskej trati s dĺžkou 21,33 km dosiahla 
najlepší ženský výkon Iveta Furáková, ktorá 
štartovala za Svetielko nádeje Zvolen. Do cieľa 
dobehla s časom 1:43:37,15 a najlepší mužský 
výkon patrí Jozefovi Gašpárekovi z Udiče, ktorý 
túto trať zvládol za 1:36:51,60. 
Zorganizovanie podujatia v takomto rozsahu, 

s pevným a jasným cieľom organizátorov 
zabezpečiť spokojnosť účastníkov po všetkých 
stránkach a v neposlednom rade dosiahnuť 
výsledok, aby sa naň bežci tešili opäť o rok a 
vo svojej komunite šírili jeho kladné hodnotenie,  
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., 
Banskobystrický samosprávny kraj, PIPER 
SLOVAKIA, s. r. o., Vojšín Šport Nová Baňa, 
Zelený pes, s. r. o., LTK Solutions, s. r. o., 
Penzión Tajch Nová Baňa, Lekáreň AQUA 
Žarnovica a Šport Bar Brehy. 
Tak ako som už spomínala, prioritou 

organizátorov - mesta Nová Baňa, OZ Lyžiari 
mesta Nová Baňa a nadšencov behu je 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. 
Mnohí z nich sú súčasťou tohto podujatia od 
jeho vzniku v roku 2012. Ďakujeme vám, veľmi 
si vážime váš prístup a podporu. A ako vždy, 
zvládli ste to na výbornú!
V mene organizátorov ďakujem aj  TS mesta 
Nová Baňa, Mestskej polícii Nová Baňa a 
všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu 
tohto krásneho a obľúbeného  športového 
podujatia. 
A na záver patrí  poďakovanie Petrovi 

Gajdošovi, pravej ruke hlavného organizátora 
mesta Nová Baňa a riaditeľovi pretekov, ktorý je 
neodmysliteľnou súčasťou a nenahraditeľným 
článkom Tajchovej osmičky od jej vzniku. 
Dovidenia  na XI. ročníku Tajchovej osmičky. 

Dagmar Lachká
MsÚ Nová Baňa

foto: Ing. Peter Valachovič
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KARATE – správna voľba

Po dvoch rokoch poznačených pandémiou 
sa ŠK KARATE rozbieha naplno. A 
práve aj pandémia ukázala, aký dôležitý 

pohyb pre zdravie detí nesporne je. Už vlani 
sa nám podarilo vybrať veľmi dobrú skupinu 
začiatočníkov. Pevne veríme, že podobný, ak 
nie lepší bude nábor nových členov aj tohto 
roku. Pokročilí členovia trénujú s veľkým 
odhodlaním, vytvoril sa ešte lepší, „pokoronový“ 
kolektív.
ŠK KARATE Nová Baňa potvrdzuje, že patrí 

medzi popredné kluby v rámci SFKaBU. 
Úspešne sa konfrontuje aj v rámci Slovenska 
a sveta. Dvaja naši reprezentanti  úspešne 
reprezentovali SR na Majstrovstvách sveta 
WUKF v USA (Fort Lauderdale) v dňoch 4.-7.
júla 2022, kde Ema Kasanová získala titul 
vicemajsterka sveta v kata Goju ryu 21-35r. a 

Martin Lenart získal bronzovú medailu v kumite 
individuál 18-20r. a bronzovú medailu v kumite 
team rotation 21-35r.
Našu prípravu na nadchádzajúcu sezónu sme 

zahájili už v lete, kedy sme sa na konci augusta 
stretli na klubovom sústredení. Týždeň plný 
tréningov, zábavy a zážitkov vyvrcholil skúškami 
STV, počas ktorých skúšobní komisári preveria 
ich pripravenosť a ovládanie bojového umenia v 
jednotlivých stupňoch kyu.
V týchto dňoch sa skupina 16-tich našich 

členov talentovanej mládeže a reprezentantov 
pripravuje na majstrovstvá Európy, ktoré sa 
budú konať v dňoch 3.-6.novembra v talianskej 
Florencii. Tam máme neskromné ambície. 
Rozbieha sa kolotoč domácich a zahraničných 
súťaží, ktoré preveria pripravenosť 
novobanských športovcov.

Členská základňa ŠK KARATE Nová Baňa je 
pestrá, spolu cvičia deti od 5 do 24 rokov, mladší 
sa učia od starších, začiatočníci od svojich 
skúsenejších rovesníkov, k svojim deťom sa 
v cvičení pridávajú aj ich rodičia. Klub má aj 
kolektív skúsených trénerov, ktorí sa neustále 
vzdelávajú. Vďaka mestu Nová Baňa máme 
vytvorené dobré podmienky na svoj rozvoj a 
konfrontáciu.
Do najbližšieho obdobia máme smelé 

očakávania a veríme, že sa nám podarí ešte 
lepšie reprezentovať mesto Nová Baňa a 
Slovensko na tých najväčších podujatiach. 
Okrem úspešnosti sa tešíme aj z vedľajšieho 
benefitu, akým je nesporne fakt, že sa deti hýbu 
a venujú zmysluplnému a úspešnému športu, 
akým KARATE určite je.

text a foto: ŠK KARATE Nová Baňa

Mente et malleo

V jubilejnom roku 
P o h r o n s k é h o 
múzea sme 

zorganizovali konferenciu 
pod názvom Mente 
et malleo, v preklade 

Rozumom a kladivom. Venovali sme ju 300. 
výročiu postavenia Potterovho ohňového stroja 
v Novej Bani. 
Nakoľko nedisponujeme vhodnými priestormi, 

konferencia sa konala v novobanskom 
Gymnáziu F. Švantnera. Na podujatí sa stretlo 
niekoľko zaujímavých, vzdelaných ľudí, vedcov 
i amatérskych historikov, ktorí sa venujú 
problematike baníctva a veciam okolo neho. 
Odzneli prednášky venované samotnému 

Potterovmu stroju, témou bol aj poľský záujem 
o tento fenomén, či prednáška venovaná Jánovi 
Lillovi, ktorý je neodmysliteľne spätý s dejinami 
baníctva bývalého slobodného baníckeho a 
kráľovského mesta Nová Baňa. Ako môže 
vyzerať expozícia baníctva, bola téma ďalšieho 
príspevku, kde sme sa zoznámili s postupným 
budovaním Múzea Bane Všechsvätých v 
Hodruši-Hámroch. Problematike mlynských 

kameňov a lomov na ne sa venoval nasledujúci 
príspevok od zahraničného účastníka.  
Prvý deň bol zakončený exkurziou po 

baníckych dielach vrátane archeologického 
náleziska Althandel so základmi strojovne 
Potterovho stoja.
Počas druhého rokovacieho dňa témami 

príspevkov boli banícke uniformy, náš 
novobanský Banícky poriadok, ktorého znenie 
bolo prevetrané po obsahovej i jazykovej stránke. 
Nahliadli sme aj do novej expozície baníctva a 
hutníctva v Baníckom múzeu v Rožňave či do 
fungovania Zväzu stredoslovenských banských 
miest. Na záver konferencie si záujemcovia 
mohli prezrieť expozície a aktuálne výstavy 
Pohronského múzea. 
Teší nás, že na časť prednášok zavítali aj 

študenti z gymnázia. Ďakujeme všetkým 
aktívnym i pasívnym účastníkom konferencie 
i garantovi našej konferencii Mgr. Petrovi 
Konečnému, PhD. za odborný dohľad. 
Konferenciu z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia a dofinancoval 
Banskobystrický samosprávny kraj. 
Ešte nás, múzejníkov, čaká práca, keďže sa 

budeme snažiť pripraviť výstup z konferencie v 
podobe elektronického zborníka. 

Mgr. Katarína Stredáková
Pohronské múzeum Nová Baňa



ŠPORT

NOVOBANSKÉ NOVINY     13OKTÓBER  2022

NAŠE MÚZEUM 70 – ROČNÉ 

Rok 2022 je 
významný pre 
P o h r o n s k é 

múzeum, ktoré si 
pripomína úctyhodné výročie – 70 rokov 
svojej existencie. Máme narodeniny! Jeho 
vznik odsúhlasila vtedajšia Rada Okresného 
národného výboru v Novej Bani svojim 
uznesením z 8. augusta 1952, vďaka čomu 
bolo v Novej Bani založené Okresné múzeum. 
Do svojej pôsobnosti zahŕňalo oblasť bývalého 
novobanského okresu, pričom bolo zamerané 
predovšetkým na dokumentáciu dejín mesta a 
jeho bezprostredného okolia. 
Prvým správcom sa stal zanietený novobanský 

zberateľ starožitností Anton Solčiansky a to 
aj napriek tomu, že bol pôvodným povolaním 
obuvník. Zaujímal sa o všetko, čo súviselo 
s históriou, hlavne s dejinami nášho mesta. 
Jeho rozsiahla zbierka predmetov nielen 
novobanského pôvodu sa stala základom pre 
vznik takejto inštitúcie. Presný rozsah jeho 
zbierky nevieme odhadnúť, v tej dobe ešte 
neexistoval prepracovaný systém muzeálnej 
evidencie zbierok, ako je to dnes. Odhadom 
podľa porovnaní s jeho zachovanými 
rukopisnými záznamami evidujeme dodnes v 
zbierkovom fonde 360 starožitností a 650 mincí 
z pôvodnej Solčianskeho zbierky. K tejto zbierke 
pribudlo 220 predmetov, spojených s dejinami 
mesta, ktoré do vzniku múzea boli uchovávané 
v bývalom mestskom archíve.
Po Solčianskom bol vedením múzea poverený 

Anton Emanuel, pôvodným povolaním čižmár. 
Po ňom sa stal riaditeľom Vojtech Rudzan 
(pôvodne krajčír a pracovník Okresného 
výboru Československého zväzu mládeže). 
V novembri 1959 prevzal na krátke obdobie 
vedenie múzea Jozef Bureš, ktorého však už 
nasledovnom roku vystriedal opäť V. Rudzan. 
Medzníkom v existencii múzea bol rok 1960, 
keď Nová Baňa prestala byť okresom. Zmenil 
sa tak jeho názov na Mestské múzeum a prešlo 
pod zriaďovateľskú spôsobnosť Mestského 
národného výboru v Novej Bani.
Činnosť múzea sa v podstate orientovala „len“ 

na zhromažďovanie a prípadné sprístupňovanie 
predmetov, čo znamenalo, že sa väčšina 
predmetov vystavila v nesystematickom celku, 
no podľa možností aspoň v chronologicky 
usporiadanom. Celý tento deficit plynul z toho, 
že v múzeu nutne chýbal odborný pracovník. 
Ďalším nedostatkom bol malý priestor. Pre 
múzeum totiž boli vyčlenené len priestory na 1. 
poschodí budovy radnice s rozlohou 69 m², z 
čoho bola jedna miestnosť pracovňa.
Značnou stagnáciou boli roky 1967-1972, keď 

prebiehala oprava historickej budovy radnice. 
Múzeum sa počas tohto obdobia presťahovalo 
do provizórnych priestorov bývalej cukrárne 
(dnes Park cafe), kde boli v dvoch malých 
miestnostiach nakopené muzeálne predmety, 
pričom na ich prezentovanie slúžilo bývalé 
výkladné okno.
Ani po návrate do budovy radnice v roku 1973 

sa nenaplnili potreby múzea. Vyčlenených mu 
bolo len 5 miestností na 1. poschodí, pretože 
na prízemí sídlila mestská knižnica a na druhom 
poschodí zas mestský národný výbor plánoval 

zriadiť sobášnu sieň. Tento projekt sa však 
nezrealizoval, a tak múzeu pribudli aj priestory 
na 2. poschodí.
Zásadným medzníkom pre kvalitatívny rozvoj 

múzea bol príchod PhDr. Alexandra Zrebeného, 
ktorý sem nastúpil v roku 1972 na miesto 
riaditeľa. Odbornú stránku múzea začal budovať 
v podstate od začiatku. Začala sa robiť odborná 
evidencia predmetov, rôzne výstavy, položili sa 
základy odbornej knižnice a fotoarchívu. V roku 
1974 bola verejnosti sprístupnená expozícia 
dejín feudalizmu, expozícia ľudového umenia a 
pri príležitosti 30. výročia SNP Izba revolučných 
tradícií. A. Zrebený bol riaditeľom múzea do 
roku 1985. Svojou prácou a odbornosťou po 
sebe zanechal nezmazateľné stopy a prínos 
nielen v oblasti múzejníctva, ale aj v rámci 
skúmania regionálnych dejín. Novobančania 
mu napríklad vďačia za dodnes neprekonanú 
monografiu Dejiny Novej Bane.
Po smrti PhDr. Alexandra Zrebeného múzeum 

zakrátko prešlo pod zriaďovateľskú pôsobnosť 
Okresného národného výboru v Žiari nad 
Hronom a došlo aj k zmene v názve múzea, 
ktoré sa z mestského pretvorilo na vlastivedné 
múzeum s okresnou pôsobnosťou pre 
bývalý žiarsky okres. Do funkcie riaditeľa bol 
menovaný archeológ PhDr. Gejza Trgina. Počas 
tohto obdobia sa múzeum obohatilo o nové 
trvalé expozície, rozšíril sa okruh odborných 
i prevádzkových zamestnancov a zriadila sa 
konzervátorská dielňa. 
Po roku 1989 nastalo rušné obdobie aj v živote 

múzea, čo sa odrazilo neustálymi zmenami v 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Postupne prešlo 
od Okresného národného výboru v Žiari nad 
Hronom pod Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky, neskôr Regionálne kultúrne 
centrum v Žiari nad Hronom a nakoniec pod 
Krajský úrad v Banskej Bystrici. V súvislosti s 
reformou verejnej správy je od roku 2002 na 
základe prenosu kompetencií zo štátu jeho 
zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny 
kraj. V tomto hektickom období dochádzalo 
aj k premenovávaniu múzeí, v roku 1996 bolo 
múzeum premenované na dnešné Pohronské 
múzeum. 
V roku 1999 zasadla na miesto riaditeľa po 

prvýkrát žena, Mgr. Katarína Konečná. V múzeu 
v súčasnosti pracuje 10 zamestnancov. 
Počas rokov pribúdali do zbierok rozličné 

artefakty, či už kúpou, darom, alebo zberom 
a spočiatku skromná zbierka narastala a 
k dnešnému dňu múzeum eviduje 18 861 
predmetov. Z týchto vzácnych svedkov 
minulosti väčšina je ukrytá pred zrakmi 
verejnosti v depozitári múzea, odkiaľ sa 
dostávajú von len pri príležitostných výstavách 
v našom múzeu, ale aj v iných múzeách. 
Stav zbierkových predmetov je pravidelne 
kontrolovaný, sú ošetrované a podľa potreby 
sa na nich vykonávajú konzervátorské alebo 
reštaurátorské práce, v záujme ich zachovania 
pre ďalšie generácie. V stálej expozícii múzea 
v súčasnosti vystavujeme 1 322 exponátov, 
prípadne ich súborov.
Muzeálna zbierka je rôznorodá. Obsahuje 

napríklad 6 489 archeologických nálezov, 1035 
mincí a papierových platidiel, viac ako 500 

výrobkov novobanských a brežských hrnčiarov, 
takmer 400 súčastí ľudového odevu z okolitých 
obcí, viac ako tisícku historických fotografií 
a pohľadníc, približne tri stovky pamiatok z 
oblasti sklárskej výroby, necelú stovku bodných, 
sečných, úderných a palných zbraní, ďalej 
umelecké diela, historické nástroje a náradie, 
medaily a vyznamenania, liturgické textílie, 
tlačoviny, písomnosti a pod. K nim možno ešte 
pripočítať aj rozsiahlu zbierku 869 ľudových a 
baníckych piesní z nášho regiónu s notovým i 
textovým záznamom. Fotoarchív múzea eviduje 
tisíce negatívov, pozitívov i elektronických 
obrazových dokumentov. Zbierkový fond 
vedieme v chronologickej evidencii – podľa 
ročných prírastkov v elektronickej forme a v 
odbornej evidencii, pričom každý predmet musí 
mať vypracovanú svoju katalogizačnú kartu 
s odborným opisom, fotografiou, datovaním, 
pôvodom a pod.
Pre verejnosť sú sprístupnené stále expozície, 

každoročne usporiadaných 8-10 krátkodobých 
výstav. Pracovníci múzea pripravujú pre 
verejnosť rôzne výchovno-vzdelávacie  i 
kultúrno – spoločenské podujatia, napr. otvorené 
vyučovacie hodiny v múzeu, prednášky, besedy, 
tvorivé dielne, letné aktivity, vernisáže výstav, 
koncerty a pod. 
Odborná knižnica múzea, ktorá je prístupná aj 

pre verejnosť, spravuje  vyše 4000 knižničných 
jednotiek odbornej literatúry, 216 historických 
knižničných dokumentov – starých tlačí do roku 
1918, ďalej archívne dokumenty, historické 
mapy a plány, rukopisy a pod.
Knižnicu využívajú predovšetkým študenti 

stredných a vysokých škôl, pričom s metodickou 
pomocou našich odborných pracovníkov 
vypracovali len za posledných 5 rokov dovedna 
132 seminárnych, ročníkových a diplomových 
prác.
Naše – vaše múzeum sa rozvíja. Poprajme 

mu ešte veľa plodných rokov: veľa krásnych 
výstav, veľa zaujímavých prednášok, mnoho 
unikátnych nových zbierok, prepracované a 
interaktívne stále expozície  a hlavne tisíce 
spokojných návštevníkov. 

Mgr. Katarína Konečná
Pohronské múzeum Nová Baňa
foto: archív Pohronské múzeum
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 ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
Výlet do Vysokých Tatier - Bachledova dolina

Žijeme v meste, ktoré je obklopené horami. 
Stále nás však láka pýcha Slovenska - 
Vysoké Tatry. Preto sa výbor Denného 

centra seniorov Lipa rozhodol usporiadať zájazd 
do Bachledovej doliny, ktorý sa uskutočnil dňa 
28. 9. 2022 vďaka vedeniu nášho mesta, ktoré 
financuje naše aktivity. Výbor realizáciou tejto 
akcie poveril svoju členku Natálku Šimovú, 
ktorej výdatne v jej aktivitách pomáhal manžel 
Vladko Šimo. 
Na celý týždeň meteorológovia hlásili 

nepriaznivé počasie, preto sa 37 záujemcov 
vybralo na jeden deň s malou dušičkou 
vyskúšať jesenné počasie vo Vysokých Tatrách. 
Vo vybraný deň sa trochu počasie umúdrilo, 
a tak našich výletníkov v Tatrách privítalo 

krásne slnečné počasie. Výhľad na už trochu 
zasnežené vrcholy našich veľhôr bol nádherný 
a zostane trvalou spomienkou v pamäti našich 
výletníkov. 
 Na Chodník korunami stromov sa vyviezli 

lanovkami. Samotný chodník nebol náročný ani 
pre seniorov s paličkami.  Ani sa nenazdali a už 
boli na vrchole. Nezabudnuteľná krása okolitej 
prírody vyčarila úsmev na každej tvári. 
 Ísť na výlet do tejto doliny a obísť Ždiar, to by 

nebolo ono. V Ždiari si naši členovia so záujmom 
pozreli Múzeum kroja, ktorého prehliadka bola 
doplnená kvalitným výkladom. 
Záverom spokojní účastníci výletu chcú 

poďakovať mestu za finančnú podporu, 
manželom Šimovcom za doprovod a 

starostlivosť počas celého dňa a v neposlednom 
rade šoférovi Milanovi Majerčíkovi za bezpečnú 
jazdu. Všetci sa tešíme na ďalšiu podobnú akciu.

Ing. Marta Búryová
foto: archív DCS

Opekačka seniorov sa vydarila na výbornú

Výbor Denného centra seniorov Lipa už 
tradične v jesennom období pripravuje 
pre svojich členov opekačku. Trochu 

sme si to zmodernizovali, pretože mesto nám 
zakúpilo nový elektrický sporák a naplno ho v 
poslednom čase využívame. Vzácnymi hosťami 
na opekačke 20. septembra 2022, bez ktorých 
si už nevieme náš program predstaviť, bol náš 
pán primátor MVDr. Mgr. Branislav Jaďuď, MBA 
a jeho dve kolegyne, Ing. Mgr. Eliška Vallová 
a Mgr. Lucia Štefanková. Akcie sa zúčastnila 
takmer tretina členskej základne. Najväčšia 
miestnosť v klube bola obsadená do posledného 
miesta. Po vychutnaní si čerstvých špekáčikov 
a prinesených koláčikov sme požiadali o 

príhovor pána primátora, aby nás oboznámil s  
jeho plánmi a víziami, ktoré mesto očakávajú 
v najbližšej budúcnosti. Členovia klubu sú 
mu za každý príhovor a informácie  veľmi 
vďační, pretože svojím darom reči, podrobným 
prehľadom o dianí v našom meste a  jasnej 
predstave o ďalšom smerovaní lepšie chápeme 
prekonávaniu všetkých prekážok predstaviteľov 
mesta pri ich riešení. Ďalším zaujímavým 
hosťom bol dlhoročný včelár Mgr. Ján Píš, 
ktorého odborná prednáška o včelárstve a 
včeličkách nás zaujalo natoľko, že Ing. Imrich 
Šebo bez väčšieho váhania podstúpil  metódu 
liečby včelím jedom. Prednáška by bola trvala 
ešte dlhšie, ale naši členovia sa radi zabávajú, 

spievajú a tancujú a radi využili prítomnosť 
dvoch rokmi zohratých muzikantov Ctibora 
Šályho a Ľudovíta Kašubu, st. Ich hudba 
sprevádzala prítomných od úvodu akcie až po 
jej záver. S hudobníkmi si zaspievali  všetci 
prítomní a  najmä členka speváckeho súboru 
Jesienka Janka Budinská a niektorí členovia 
klubu si aj vo vedľajšej miestnosti zatancovali. 
Ťažko sa nám odchádzalo z veselej akcie, ale 
ako sa hovorí, že v najlepšom treba prestať, tak 
sme postupne opúšťali priestory nášho klubu. 
Záverom ďakujem všetkým účinkujúcim, najmä 
pánovi primátorovi, ktorý v tomto hektickom 
období si na nás našiel čas, včelárovi Píšovi, 
muzikantom a členom výboru, ktorí túto akciu 
pripravili a  pracovali počas celého jej priebehu. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutie.                                      

Ing. Marta Búryová

V Dennom centre seniorov Lipa sa oslavovalo

Krásneho životného jubilea - 80 rokov sa 
dožil 13. septembra 2022 hudobník a 
spevák, náš dlhoročný člen Ctibor Šály, 

ktorý od roku 2005 sprevádza na harmonike 
Spevácku skupinu Jesienka. Každoročne ju 
doprevádzal  na vystúpeniach v našom meste, 
ale aj na okresných prehliadkach speváckych 
súborov, súťažiach v okrese, kraji, ba aj na 
celoštátnej súťaži. 
Výbor denného centra sa rozhodol uctiť si 

svojho oslávenca a zorganizoval oslavu jeho 
narodenín presne v deň jeho sviatku. Pozvanie 
prijali aj pán primátor mesta Mgr. MVDr. 
Branislav Jaďuď a Ing. Mgr. Eliška Vallová. 
K príprave oslavy sa pridala aj manželka 

oslávenca Helenka,  ktorá spolu s rodinou 
prispela k príprave občerstvenia. Výborné 
chlebíčky a zákusky všetkým chutili. 
Pán primátor otvoril oslavu milým slávnostným 

prípitkom a po podaní občerstvenia členky 
Jesienky zaspievali oslávencovi jeho obľúbené 
piesne.
Milý náš oslávenec, si ako dobré vínko... vždy 

je s Tebou pohoda aj dobrá nálada, si milý 
spoločník a vítaný hosť. S Tebou každý deň 
je sviatok a nikdy Ťa nie je dosť! Ku krásnemu 
jubileu všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a 
spokojnosti praje Spevácka skupina Jesienka.

Ing. Marta Búryová
foto: archív DCS

Poďakovanie 

Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Nová Baňa ďakuje mestu 
Nová Baňa za dotáciu v roku 2022, vďaka ktorej členovia zväzu mohli absolvovať 
dva  poznávacie zájazdy. Oba zájazdy boli dofinancované účastníkmi zájazdu.

V mesiaci máj sme obdivovali históriu drotárstva na hrade Budatín, v Čičmanoch ľudovú 
architektúru dreveníc a v Oravskej Lesnej zručnosť rezbára pri zhotovení mechanického 
betlehema.
V poznávaní Slovenska sme pokračovali v mesiaci september. Využili sme slnečné 
počasie na turistický výstup v obci Klin na Orave. Zdolali sme kopec Grap, kde stráži celú 
Oravu socha Ježiša. Ide  o kópiu sochy v Rio de Janero. Relax po výstupe sme si užili 
plavbou po Oravskej priehrade.
Unavení, ale obohatení o nové zážitky z poznávania nových prírodných krás sme sa 
vrátili spokojní domov.

Výbor ZO SZZP
Nová Baňa     
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 ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
Regionálna prehliadka speváckych súborov

V Kine Vatra Nová Baňa 6. septembra 
2022 od rána bolo veselo. Všade, 
kde sa dalo, pred kinom i v átriu kina 

sa spievalo. Muzikanti ladili svoje nástroje a 

ĎALŠIA VÝBORNÁ ZÁBAVA V KD ŠTÁLE

Veselica organizovaná v KD Štále už 
niekoľko rokov má za cieľ zachovávať a 
rozvíjať naše kultúrne tradície.

Stavili sme na hudobnú skupinu Tuzex
V štálanskom kulturáku sa v sobotu 17. 
septembra stretlo približne 80 ľudí s chuťou 
dobre sa zabaviť. Podujatie organizovali OZ 
Novobanskí Patrioti s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho kraja. 
Miestne podniky a organizácie venovali cenu 
do tomboly. Výzdobu pripravilo kvetinárstvo 
Neobyčajný kvet, jedlo a bar Penzión 
Semmelrock. Akciou nás sprevádzali výborní 
tuzexáci, moderátor Tomáš, zvukár Marek 
a DJ Minka. Na veselici sa zabávali rôzne 
vekové kategórie, na jednom parkete sa tak 

stretli rodičia a ich deti so svojimi partnermi. 
Aj prostredníctvom takýchto akcií chceme 
zachovávať naše kultúrne hodnoty a tradície.
Obľúbená tombola
Za cenu do tomboly ďakujeme: Tristone 

Flowtech Slovakia, s.r.o., Banský dvor, Wellness 
Patince, Cortizo Slovakia, a.s., Šport bar Brehy, 
Penzión Tajch, HalfPoint, s.r.o., Pizzeria Della 
Piaza, Vojšín Šport, Novobanskí Patrioti, Moje 
maľované, mesto Nová Baňa, Gazdovstvo 
Zelienka, lekáreň Medea, Knauf Insulation, 
s.r.o., kvetinárstvo Neobyčajný kvet, bufet 
Zvonička, rodina Búriková, Valachovičová a 
Raffajová. Vďaka výťažku z tomboly plánujeme 
mestu Nová Baňa ponúknuť zakúpenie 
elektrospotrebičov, ktoré momentálne v KD 
chýbajú, ako napr. mikrovlnná rúra alebo 
vysávač. Tak by organizácia budúcich akcií 
mohla byť zas o trošku jednoduchšia.

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
OZ Novobanskí Patrioti

foto: OZ Novobanskí Patrioti

Úspechy členov MO SRZ Nová Baňa

Naši členovia sa počas kalendárneho 
roka zúčastnili viacerých národných i 
svetových súťaží. V tomto roku nás Jozef 

Ďurček a Henrich Pohronský ako členovia tímu 
Slovenska reprezentovali na Majstrovstvách 
sveta v love rýb udicou – disciplína mucha v 
talianskom stredisku Madonna di Campiglio, 
provincia Trentino.
V dňoch 18. – 24. júla 2022 súťažili v kategórii 

jednotlivcov, kde spomedzi 85 pretekárov získal 
J. Ďurček 28. miesto a H. Pohronský 52. miesto. 
V kategórii družstiev zo 17 štátov sveta náš 
slovenský tím, ktorého súčasťou boli J. Ďurček 

a H. Pohronský, získal 10. miesto. Blahoželáme! 
MO SRZ ďakuje mestu Nová Baňa v zastúpení 
Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, primátora 
mesta, za finančnú dotáciu, ktorou umožnili 
menovaným členom účasť na MS v Taliansku. 
Vážime si, že mesto podporuje aj netradičné 
športové záujmy. Vďaka!
MS klubov vo feedri
Piate majstrovstvá sveta klubov vo feedri 
sa konali na kanáli Bianco v oblasti Adria v 
Taliansku, 70 km od Benátok, konkrétnejšie 
pozdĺž rieky Pád neďaleko pobrežia 
Jadranského mora. Zo Slovenska súťažilo 2.-

10. apríla 2022 naše družstvo Masterfish z 
Novej Bane a tím Zelo FT z Považskej Bystrice.                                                                                                                                        
 Naši feedristi pod hlavičkou MO SRZ NB ako 
dvojnásobní majstri Slovenska, dvojnásobní 
víťazi feedrovej ligy (2020, 2021) sa umiestnili 
spomedzi 22 tímov v TOP 10-ke na krásnom  
9. mieste na MS klubov vo feedri v Taliansku. 
Porazili aj družstvá svetových lídrov, ako 
sú Taliani, Angličania, Česi či Maďari.                                                                                                                 
MO SRZ NB ďakuje družstvu za reprezentáciu 
našej organizácie a Slovenska.

Mgr. Pavol Lipták
tajomník MO SRZ NB 

speváci hlasivky. Primátor mesta Mgr. MVDr. 
Branislav Jaďuď, MBA  presne o 9:30 hod. 
privítal hostí a otvoril Regionálnu prehliadku 
speváckych súborov seniorov. Krátky príhovor 

povedal aj predseda Krajskej organizácie 
jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Hlaváč. 
Predsedníčka Mária Hudecová povedala 
organizačné pokyny a spolu si všetci popriali 
krásny kultúrny zážitok. Tejto regionálnej 
prehliadky sa zúčastnili spevácke súbory: 
JESIENKA – Nová Baňa, HRIŇOVČIANKA 
– Hriňová, TEPLIČIANKA – Sklené Teplice, 
HRONKA – Brehy, SENIOR DETVA – Detva, 
PRAMEŇ – Žarnovica, SENIORI OPTIMISTI – 
Žiar nad Hronom, BREZNIČIANKA – Tekovská 
Breznica.
Svojím spevom podujatie spríjemnila sólová 

speváčka Magdaléna Poloňová, tiež šikovní 
tanečníci z tanečnej školy Tiffani a Novobanské 
mažoretky z CVČ. Počas celého podujatia 
vládla dobrá atmosféra, „súboristi“ spievali na 
vysokej úrovni a veľmi často sa pridali aj diváci. 
O dobrú náladu sa starali aj hudobníci hrajúci na 
hudobné nástroje – na heligónky a akordeóny.
Aby bolo podujatie úspešné, sa nemalou 

mierou podieľali aj naši sponzori: v prvom rade 
mesto Nová Baňa, Knauf Insulation, s.r.o., SS 
Zamkon, s.r.o., MAPRO SLOVAKIA, s.r.o., 
MARSHALL spol., s.r.o., COOP JEDNOTA 
Žarnovica, s.d., SMER – sociálna demokracia, 
TRISTONE FLOWTECH, s.r.o. Touto cestou 
vyslovujem úprimnú vďaku za podporu.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. 

Mária Hudecová
predsedníčka JDS Nová Baňa

foto: archív JDS Nová Baňa         
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 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Nový školský rok sme 
začali slávnostnou 
svätou omšou vo farskom 

kostole. Do školských lavíc 
zasadlo 193 žiakov, otvorili sme 2 prvé triedy. 
Od tohto školského roka poskytujeme možnosť  
vzdelávať sa aj v domácom prostredí – takzvané 
„domškoláctvo.“ Žiaci prejavili v tomto školskom 
roku záujem o nasledovné krúžky: Kockáči, 
Spevácky zbor Alžbetka, Potulky prírodou, 
Atletický krúžok,  Učiaca záhrada, MASLO, 
Futbalový a florbalový krúžok.
Pokračujeme ďalej v budovaní oddychových 

zón v triedach aj na chodbách, kde sa teší 
veľkej obľube stolný tenis. V triedach na 1. 
stupni pribudli moderné interaktívne tabule 
pripomínajúce televíznu obrazovku. Vyučujúce 
tu majú nahraté aj učebnice.
Naši druháci prijali výzvu regiónu Gron a 

zúčastnili sa jesennej Gruntovačky a vyčistili 
náučný chodník Zvonička.

Aj v tomto školskom roku pokračujú naši 
žiaci pravidelnými duchovnými obnovami v 
pastoračnom centre. V septembri začali piataci 
pod vedením sestry Samuely a pána kaplána.
Exkurziu  do Banskej Štiavnice absolvovali žiaci 
4., 6. a 7. ročníka. Navštívili Banské múzeum 
a Múzeum mineralógie spojené s výstavou 
Potterovho stroja.  V tomto  múzeu  bol pre nich 
pripravený workshop, kde si vyskúšali brúsenie 
minerálov, vyrábali si náramky a vyskúšali si 
určovanie minerálov.
Prváci spolu druhákmi sa učili dopravnú 

výchovu na detskom dopravnom ihrisku v Žiari 
nad Hronom.
25. septembra sme ďakovali Bohu za 

tohtoročnú úrodu počas Roľníckej nedele. 
Oltár sv. Antona Paduánskeho zdobili tradične 
žiaci a učitelia našej školy, výraznou mierou sa 
na výzdobe podieľal aj náš pán školník Jožko 
Škvarka, ktorý je šikovným rezbárom. Keďže 
v tomto školskom roku oslavujeme 30. výročie 

založenia školy, témou výzdoby nášho oltára 
bola patrónka našej školy, sv. Alžbeta Uhorská. 
Znázornili sme hrad Wartburg, kde prežila časť 
života,  a zobrazili sme sv. Alžbetu ako kňažnú 
slúžiacu žobrákom a chorým. Nesprávala sa 
ako typická kňažná, žila skromne, rozdávala zo 
zásob hradu jedlo chorým a žobrákom v čase 
veľkej neúrody a hladomoru. Jej príbuzným sa 
to nepáčilo, po nečakanej smrti jej milovaného 
manžela jej odňali deti a vyhnali ju zo zámku. 
Po čase sa dostala k časti z dedičstva a za tieto 
peniaze založila nemocnicu. Umrela mladá, 
ako 24-ročná po krátkej chorobe. Štyri roky 
po smrti bola vyhlásená za svätú. Atribútmi 
sv. Alžbety sú chlieb a ruže. Počas sv. omše 
účinkoval spevácky zbor Alžbetka spolu s 
bývalými žiačkami školy a niektorými členmi 
spevokolu Cantus Monte Regis. Ďakujeme 
Jánovi Ďurčekovi zo záhradkárstva Orbis za 
sponzorský dar kvetov na výzdobu.

M.  Solčanová

Zemaňácky spravodaj

Prvý mesiac školského 
roka prešiel ako voda a 
my sme sa pomaličky 

vrátili do starých školských 
koľají. Niektorí sa adaptovali 
rýchlejšie, niektorí pomalšie a 
niektorí s tým ešte stále bojujú. 

Každopádne, škola opäť ožila prítomnosťou 
žiakov i zamestnancov a všetci spoločne sa 
pustili usilovne do práce. Pretože začiatky sú 
vždy ťažšie, zúčastnili  sme sa s našimi žiakmi 
na niekoľkých zaujímavých akciách, ktoré boli 
príjemným spestrením prvých jesenných dní. 
Slovenská agentúra životného prostredia 

na Slovensku koordinuje program kampane 
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na 
národnej úrovni. ETM prebieha každý rok od 16. 
do 22. septembra. Do aktivity súvisiacej s hlavnou 
témou podujatia sa zapojili aj naši žiaci, ktorí 
do školy prišli pešo, na korčuliach, autobusom, 
na bicykli, kolobežke a skateboarde, či iným 
dopravným prostriedkom, okrem automobilu. Do 
tejto aktivity sa zapojilo na našej škole: pešo – 
104 žiakov, bicykel – 25 žiakov, autobus – 28 
žiakov, kolobežka – 25 žiakov, skateboard – 1 
žiak. Vylosovanými víťazmi v tomto školskom 
roku sú: Michal Žigmund (1.A), Robert Šandor 
(1.B), Martina Hefková (2.A), Hugo Zduch a 

Sára Brandová (3. B), Samuel Rákoczy (4.C), 
Marcel Varsányi a Hanka Kotorová (6.B), 
Oliver Považan (7.A), Laura Šadláková (7.B). 
BLAHOŽELÁME. Ostatní žiaci dostali od mesta 
Nová Baňa jabĺčko. Za koordináciu tejto skvelej 
aktivity ĎAKUJEME Veronike ŠTRBOVEJ.
Vo štvrtok 22. 09. sme sa v predjarmočnej 

nálade zúčastnili akcie, ktorú pripravila Spojená 
škola Hrabiny pod názvom „Náš deň pre 
vás.“ Deti si mohli vyskúšať rôzne techniky 
od hrnčiarskeho kruhu cez výrobu vrecúšok, 
svietnikov, náramkov, servítkovej techniky, 
pletenie z pedegu až po tvarovanie drôtu. Deti to 
veľmi bavilo, vyrobili si množstvo krásnych vecí, 
ktoré si  s hrdosťou niesli domov. Nemenej ich 
zaujal aj kultúrny program. Ďakujeme za krásne 
a tvorivé zážitky.
V piatok 23. 09. nám prišli jarmočnú náladu 

zlepšiť svojím vystúpením členovia zoskupenia 
VIA HISTORICA. Interaktívne predstavenie 
previedlo deti našou históriou, zoznámili sa s 
Jánošíkom, Máriou Teréziou a jej reformami, ale 
aj s Ľudovítom Štúrom a ďalšími významnými 
osobnosťami. V predstavení sa dozvedeli 
historické fakty zábavnou formou.
Naši žiaci sa zúčastnili behu za NOVOBANSKÉ 

GYMNÁZIUM, ktorý bol vyvrcholením 
športového podujatia Štafetový polmaratón 
stredných škôl v okrese ZC. Zemaňáci nastúpili 

v počte 17 žiakov. Touto cesto, by sme chceli 
poďakovať usporiadateľovi - Gymnáziu 
Františka Švantnera za pozvanie.
To, že nám nie je ľahostajný osud ľudí so 

zdravotným znevýhodnením, sme dokázali 
zapojením sa do verejnej zbierky BIELA 
PASTELKA, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa 
ocitli v neľahkej životnej situácii. V spolupráci 
s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
sme zorganizovali zbierku aj na našej škole a 
prispeli tak na dobrú vec.
Veríme, že aj zvyšné školské mesiace budú 

rovnako zaujímavé a veselé, ako bol ten prvý 
- september.

Mgr. Denisa Bátorová
foto: archív ZŠ

Na nové – stredoškolské – podmienky si zvykajú naši prváci
29 študentov 1.ročníka 

Gymnázia Františka 
Švantnera absolvovalo 
v mesiaci september 2 
časti adaptačného kurzu, 

ktorý viedla školská psychologička Mgr. Adriana 
Gregorová. 
Prvá časť kurzu bola zameraná na vzájomné 

spoznanie sa žiakov a preskúmanie, s akými 
očakávaniami do našej školy prišli.  Zhodli 
sa v tom, že od štúdia v gymnáziu očakávajú 

prípravu na vysokú školu, rozšírenie vedomostí, 
rodinný prístup, získanie nových skúseností a 
taktiež nových kamarátov. 
V rámci druhej časti adaptačného kurzu rozvíjali 

naši prváci svoju emocionálnu inteligenciu 
prostredníctvom práce s terapeutickými kartami 
a vlastnou sebareflexiou. Diskutovali o tom, čo je 
inteligencia a ako si predstavujú inteligentného 
človeka. Zaoberali sa teóriou 8 druhov 
inteligencií podľa Gardnera a ich prepojením 
s preferovanými učebnými štýlmi. Následne si 

každý študent urobil test na zistenie vlastného 
zastúpenia jednotlivých inteligencií a graficky 
si znázornil svoje silné stránky i priestor na 
zlepšenie. 
Cieľom oboch stretnutí bolo u žiakov hlavne 

posilniť komunikačné zručnosti a podporiť 
novovznikajúcu skupinovú dynamiku. Veríme, 
že tieto dva nevšedné dni boli pre nich plné 
podnetov a zároveň posilnili vzťahy v novom 
kolektíve. 

Mgr. Adriana Gregorová



Klobúk dole pred zlatým expedičným 
tímom z oktávy. Lucia Rybárová, Simona 
Káčerová, Jakob Ján Juhás, Samuel 

Struhár a Daniel Budinský zažili a zvládli to, 
čo ešte nikto iný v našej škole. Prežili 4 dni 
a 3 noci na potulkách v Súľovských vrchoch 
bez pedagogického dozoru – iba s občasnou 
kontrolou svojich vedúcich. Bola to celkove 
už ich 6. spoločná expedícia, skúseností 
mali dostatok a my sme im verili. Počasie ich 
tentokrát poriadne zmordovalo a preverilo. 
To bolo v podstate aj účelom ich „Poslednej 
výpravy“ (tak totiž nazvali svoj posledný 
spoločný projekt v rámci plnenia programu 
Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu) – 
pozorovať a preveriť fungovanie tímu a vlastné 
doteraz nadobudnuté schopnosti, „ako prežiť v 
teréne.“  
Rozvojový program DofE prebieha v našej 

škole už 5. školský rok, realizuje sa v rámci 
krúžkovej činnosti pod vedením Mgr. Andrei 
Budinsky a Mgr. Radovana Mádela, ktorí 
obetujú aj množstvo svojho voľného času 
s jediným cieľom: podporiť mladých ľudí 
angažovať sa v rôznych dobrovoľníckych a 
športovo-umeleckých aktivitách.

Mgr. Andrea Budinská,
PaedDr. Renáta Juhásová

NOVOBANSKÉ NOVINY     17OKTÓBER  2022

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Štafetový polmaratón opäť v uliciach Novej Bane

Znova po roku sa nám 
22. 9. 2022 s podporou 
B a n s k o b y s t r i c k é h o 

samosprávneho kraja podarilo 
zorganizovať už naše tradičné podujatie – 5. 
ročník Štafetového polmaratónu stredných 
škôl v okrese ZC a Beh za GFŠ. Sme radi, že 
sa k skalným súťažiacim družstvám zo SOŠ 
Žarnovica a, samozrejme, z GFŠ Nová Baňa 
pripojila aj SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, a 
tak trojboj škôl o pekné bežecké výkony, medaily 
i odmeny mohol začať.
Vyštartovali sme presne o 9:00, hoci v 

poslednej chvíli padla – sfúkla celá štartovacia 
brána, za podpory ostatných žiakov, pedagógov 
a sprievodného slova (p. Peter „Rumbo“ 
Rumanko) a hudby (DJ Karči). Kým niektorí 
súťažili, iní prezentovali aktivity programu DofE a 
školský parlament varil bylinkový čaj. Medzitým 
sme vďaka štedrým sponzorom chystali tombolu 
a záverečné odmeny pre víťazov: 1. miesto GFŠ 
Nová Baňa; 2. miesto SOŠ Žarnovica; 3. miesto 
SOŠ OaS Nová Baňa. Blahoželáme!

Do záverečného Behu za 
gymnázium sa zapojila asi 
stovka bežcov vrátane žiakov 
z oboch novobanských 
základných škôl. Sme radi, 
že ste spolu s nami podporili 
myšlienku športu a zdravého 
pohybu. Ďakujeme všetkým, 
ktorí pod vedením Mgr. 
Eriky Kopernickej prispeli k 
vydarenému bežeckému dňu, 
a tešíme sa na ďalšie športové 
stretnutia: BBSK, mesto Nová 
Baňa, RZ pri GFŠ NB, p. Eva 
Mikušková - ŠPORT BAR 
Brehy, p. Robert Brodziansky 
- Menučko Brehy, p. Marek 
Šály - Sady Tekova Tekovská 
Breznica, Šport Vojšín, Cukráreň Alžbetka, p. Zuzana 
Hrnčiarová, p. Branislav Jaďuď a Národné športové 
centrum – Beactive.

PaedDr. Renáta Juhásová
foto: archív GFŠ

Naši zlatí to dokázali 

Naša cesta za výberom povolania 

Pandémia Covid_19 nás 
pripravila o množstvo 
spoločných spomienok 

a možností vidieť spolu svet, 
ale vďaka našej úžasnej pani 
riaditeľke PaedDr. Renáte 
Juhásovej a šikovnej Clare 
Haaseovej, dobrovoľníčke z 
Goetheho inštitútu, ktorá bola v 
našej škole na ročnom pobyte a 
mali sme ju možnosť spoznávať 
počas celého minulého školského 
roka, sme dostali priestor spoločne zažiť aspoň 
Erasmus+ v Nemecku. Pripojila sa k nám i 
ďalšia dobrovoľníčka Carla, ktorá s nami bude 
tráviť tento školský rok.
Projekt Erasmus+ slúži na to, aby sme sa 

mohli zdokonaliť v anglickom jazyku, spoznať 
inú kultúru, stretnúť nových ľudí a konkrétne 
tento projekt bol zameraný i na výber nášho 
vysneného povolania. 
Náš program sa odohrával v nemeckom 

mestečku Schkeuditz, na mieste zvanom Gut 
Wehlitz, v spolkovej krajine Sasko. Dni prázdnin 
sa pomaličky blížili ku koncu, ale my, skupinka 
20 žiakov z Gymnázia Františka Švantnera 
(konkrétne triedy oktáva, 4.A a jedna žiačka z 
3.A), sme sa museli zbaliť a pripraviť na omnoho 
vzrušujúcejšie dobrodružstvo.
Dňa 28. 8. 2022 sme už ráno stáli všetci na 

vlakovej stanici s plnými kuframi a nadšenými 
tvárami plnými očakávania. S mnohými 
prestupmi sme prišli až do mesta Leipzig 
(Lipsko), kde nás už čakala Clara, ktorá spolu 
s nami absolvovala nasledujúcich 10 dní. V 
prvý deň sme spoznali Matthewa, ktorý nás 
motivoval k tomu, aby sme sa zamysleli nad 
sebou a premýšľali o tom, akí sme a čo chceme 
v budúcnosti robiť. Spoločne s ním sme si urobili 
testy osobnosti a vďaka nim sme sa zaradili do 
skupín, v ktorých sme mali počas nasledujúcich 
pár dní pracovať v rôznych pracovných 
oblastiach. Posledný augustový deň sme strávili 

s milou sprievodkyňou v Drážďanoch, kde nám 
ukázala množstvo zaujímavých pamiatok (videli 
sme napríklad Residenzschloss, Dresdner 
Zwinger, Schlossplatz, Stallhof a mnohé ďalšie). 
Neskôr sme mali voľno a mohli sme navštíviť 
obchody alebo si dopriať občerstvenie.
Pondelok (29.8.), utorok (30.8.), štvrtok (1.9.), 

piatok (2.9.), pondelok (5.9.) a utorok (6.9.) boli 
pracovné. Vo vopred dohodnutých skupinách 
sme mali možnosť nahliadnuť do pracovných 
oblastí, ako informačné technológie, kuchyňa, 
záhrada, kozmetika, mechanika a elektronika. 
Pani riaditeľka pre nás pripravila výlety v Lipsku, 
do ktorého sme vyrazili cez víkend. V sobotu 
sme navštívili trampolínovú arénu, centrum 
mesta a v nedeľu sme mali možnosť vidieť 
nezvyčajnú výstavu formou 360° expozície o 
teroristických útokoch, ktoré sa odohrali 11. 
9. 2001 v meste New York a následne sme 
sa ešte presunuli k Pamätníku bitky národov 
(Völkerschlachtdenkmal), ktorá sa odohrala v 
roku 1813, ale pamätník bol postavený o 100 
rokov neskôr. Museli sme síce prekonať 500 
schodov, ale naskytol sa nám krásny výhľad 
na Lipsko a jeho ďaleké okolie. Posledné dva 
dni sme strávili v Schkeuditzi, užívali sme si 
spoločne posledné chvíle a voľno pred školou. 
Posledný deň sme ešte získali certifikáty za 
absolvovanie pobytu a celý deň prebehol veľmi 
rýchlo.
V stredu sme vstávali v skorých ranných 

hodinách a rozlúčili sme sa s týmto krásnym 
miestom. Nemôžeme uveriť, že týchto 10 dní 
prebehlo tak neuveriteľne rýchlo a po príchode 
sme museli hneď „skočiť“ už do naštartovaného 
nového školského roka. To, čo sa nám pandémia 
Covid-19 snažila vziať, nám naša pani riaditeľka 
tvrdo vybojovala spoločne s Clarou a my sme im 
za túto prácu neuveriteľne vďační, pretože na to 
vynaložili množstvo úsilia a času.     

za všetkých
Eva Jenisová 

a Mária Alžbeta 
Vávrová
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ

Banícka história mesta perom novobanských žiakov a študentov

V literárnej súťaži, vyhlásenej 
v máji Novobanským baníckym 
spolkom, sa v kategórii starší žiaci 

umiestnila na treťom mieste študentka 
Gymnázia Františka Švantnera Mária 
Alžbeta Vávrová. Predstavujeme vám jej 
tvorbu.

Mgr. Viera Kopernická

,,Nuž viete, pán Nový, viem, že ste veľmi 
vzdelaný človek, ale viem i to, že za vzdelanie, 
ktoré ste nadobudli, vďačíte len a len mne. Rád 
by som, aby ste mi oplatili túto službičku,” oslovil 
pána Nového starý zámožný Tužinský, ktorý bol 
v dedine váženým pánom. Tento muž bol muž s 
veľkým M a vzbudzoval rešpekt široko-ďaleko. 
,,V poriadku teda, máte nejakú predstavu, čím 
by som vám vašu dobrotu mohol odplatiť?” 
ozval sa pán Nový s roztraseným hlasom. Celý 
sa potil, tvár mu očervenela a telo mu zalial 
pot. ,,Viete, v dedine nie je veľa ľudí s takým 
kvalitným vzdelaním, aké máte vy, a starému 
richtárovi Šálymu zdravie už neslúži tak, ako by 
sme si my, mestská rada, predstavovali. Radi 
by sme vás videli práve v tejto funkcii.” Tužinský 
vyriekol tieto slová s úplnou vážnosťou a Nový 
tomu nemohol uveriť. Stisol starému mužovi 
od Tužinských ruku a potriasol mu s ňou takou 
silou, až mu takmer rameno vykĺbil. ,,Nuž, 
neviem čo vám mám na to povedať. Od smrti 
mojej ženy spred troch rokov som si myslel, že 
môj život už ďalej nespeje k svetlému koncu, 
ale toto? Bol by hriech neprijať vašu ponuku,” 
Nový nemal ďaleko od sĺz. Predstavoval si, 
ako sa on i jeho dcéra Julka budú mať dobre. 
Budú si môcť dovoliť každé ráno čerstvý chlieb, 
v zime budú mať teplo a Julinka bude mať tie 
najkrajšie a najfarebnejšie šaty. ,,Nuž dobre, 
počítam s vaším prísľubom. Iste ale viete, Šály 
a jeho vedenie tejto obce je zastaralé. radi by 
sme, aby ste sa posnažili a zvýšili potenciál tejto 
dediny. Trošku prekopať základy, priniesť niečo 
nové, atraktívne pre nových, potenciálnych 
obyvateľov. Začali by sme asi názvom obce. 
Zapojte rozum a zmeňte ho!” povedal prísnym 
hlasom Tužinský, ktorý si hneď všimol 
ustráchaný pohľad Nového, a tak sa okamžite 
usmial popod fúzy. ,,Fíha, bude to výzva, a...” 
Nový nestihol dopovedať a Tužinský mu už skočil 
do reči. ,,Samozrejme, nebude to jednoduché 
a taktiež nie ste jediný vysoko učený muž v 
tejto dedine. Vašimi konkurentmi budú Ján od 
Palajových a Jozef Budinský. Poponáhľajte sa, 
richtárska stolička bude patriť tomu, kto príde čo 
najskôr s najlepším nápadom,” riekol Tužinský a 
narovnal sa. „Iste, iste, máte pravdu,” vykoktal 
zo seba Nový. „Schyľuje sa k večeru, mal by 
som ísť. Každopádne, som rád, ako som u vás 
pochodil. Spolieham na vás.” Domáci odprevadil 
Tužinského k dverám, zaželal mu dobrú noc a 
po zatvorení dverí skĺzol Nový k zemi. 
Za malebného dňa sedela malá Julinka na 

veľkom drevenom pni, ktorý stál vedľa domu, 
ktorý obývala s ockom. Bola maličká, nôžky 
jej nedočiahli na zem, a preto nimi len kmitala 

Prečo sa Nová Baňa volá Nová Baňa?

v rytme svojej obľúbenej piesne, ktorú si 
pohmkávala. Húsky, ktoré mala na starosti, 
poslúchali, čo malú Julku nebavilo. Mala rada 
dobrodružstvá a predtým s ockom objavovala 
tajomné miesta, nepoznané veci a len vďaka 
nemu mala hlávku plnú faktov, o ktorých iné 
deti ani nesnívali. Potom ako jej otecka navštívil 
starý, tučný Tužinský pred desiatimi dňami, 
sa otecko nejako pokazil. Julka skočila dole z 

pňa a odišla dnu. Húsky 
sa o seba na chvíľku 
postarajú a Julke 

škvŕkalo v brušku. Vošla do kuchyne a uvidela 
ocka sedieť za stolom, dlane mal položené na 
hlave, všade bola kopa papierov s nápadmi na 
nový názov dediny a jeho tvár bola červená sťa 
paradajka od toľkého rozmýšľania. Toto bola 
jeho náplň práce posledných 10 dní. Julke sa 
jeho nový koníček nepáčil. ,,Ocko, hladná som. 
Nemám čo robiť, húsky sa len prechádzajú 
po dvore. Keď ich chcem pohladkať, utekajú,” 
sťažovala sa Julinka. ,,Julka, nečuduj sa, 
naposledy si sa chcela iba hrať s kameňom a 
skončilo to tak, že si ho matke husi hodila do 
hlavy. Päť minút nevnímala,” odpovedal ocko 
a už aj bol späť ponorený v papieroch. ,,A čo 
moje prázdne bruško?” opýtala sa ocka dcérka. 
,,Bež k tete Holej, tá ma rada deti a teba zo 
všetkých najradšej. Ona ti určite niečo podá. 
No, bež a prosím nevyrušuj ocka. Ak prídem 
na ten správny nový názov pre našu obec, tým 
skôr budem richtárom. Nože si len predstav, ako 
nám bude dobre, keď bude tento post môj,” a 
otecko bol už myšlienkami inde. ,,A rozprával 
si sa so susedou Majkou Suchou? Má malé 
mačičky a jedno je také krásne, ryšavé a veď 
vieš...” nestihla ani dopovedať. ,,Julka, a už 
dosť! Nechaj ocka pracovať! Ja ťa taktiež 
nevyrušujem, keď si kreslíš!” Julka vedela, 
že týmto konverzácia skončila. Postavila sa a 
odišla. Buchla dvermi najsilnejšie, ako vedela, 
až sa okná zatriasli, ale ockom ani nehlo. Julka 
so smutným výrazom len potichu za dvermi 
šepla: ,,Nikdy si ma nevyrušoval, pretože sme 
vždy kreslili spolu.” 
Pani Holá nebola doma. Musela isto ísť dole 

do dediny chystať výzdobu na najbližší jarmok. 
Julkino bruško neutíchalo, preto sa rozhodla, že 
zbehne do lesíka a ak bude mať šťastie, nájde 
si tam nejaké divé ovocie. Najradšej mala Julka 
divé jabĺčka. Takmer lietala, keď si spomenula na 
ich sladučkú chuť. Jedine, čo rada nemala, bol 
prípad, keď ich obýval pán Červík. ,,Ako sa mám 
zabaviť? Ocko je zahĺbený v papieroch, na mňa 
nemá čas, i keď rozumiem, že sa chce dostať do 
vyšších kruhov, aby sme sa mali čo najlepšie. 
Ale ja ho chcem mať tiež pre seba. Aspoň na 
chvíľku,” vzlykala Julinka. V tom momente 
uvidelo malé dievčatko vtáčika. Ďateľ udieral 
zobáčikom do kmeňu stromu a malá slečna sa 
rozhodla, že sa zahrá na pozorovateľku. Ako 
skúsená prírodovedkyňa opíše oteckovi výzor 
a činnosť tohto liečiteľa stromov. Ako uvidel 
Julku, prestal, roztiahol krídelká a odletel. ,,Stoj! 
Ako ťa mám preštudovať?” Julka sa rozbehla 
za vtáčikom. Bežala krížom cez kríky, vysokú, 
pichľavú trávu, nič jej v ceste nestálo. Počas 
trielenia krížom cez les pozorovala let vtáčika 

a snažila sa zapamätať si každý jeho pohyb 
počas letu. Zrazu ale stratila pevnú pôdu pod 
nohami, zatmelo sa jej pred očkami a padala 
nevedno kam. 
Na dvere niekto klopal. ,,Pán Nový?” ozvala sa 

susedka Suchá. Klopala už dobrých pár minút 
a Novému už bolo blbé sedieť a ignorovať jej 
divoké búchanie na dvere. „Čo potrebujete, 
pani susedka?” odvrátil pohľad od papierov pán 
Nový. ,,Viete, Julka sa sľúbila, že príde pozdraviť 
mačiatka, ale neukázala sa. Nuž, má zvieratká 
veľmi rada a vraj ak zvolíte, jedno z mačiat si 
veľmi rada vezme,” riekla suseda. ,,Aha, no 
Julka mi spomínala...” začal Nový. ,,Nejde o to, 
Julka sa mi včera sťažovala, že na ňu nemáte 
čas a dnes som ju celý deň nevidela a to je 
takmer sedem hodín večer! Strachujem sa o 
ňu,” povedala s obavou v tvári suseda Majka. 
,,Máte pravdu, bol som ja ale hlúpy, pomôžte mi 
ju nájsť prosím,” žobronil Nový. ,,Pomôžem vám 
a ak sa podarí presvedčiť aj iných obyvateľov 
obce, vysnoríme ju snáď skôr.” Nový si vzal 
klobúk a vyrazil s Majkou hľadať Julinku. 
Podarilo sa im zverbovať takmer celú dedinu. 

Hľadali ju celú večnosť, až nastala tma. 
Zhľadávali ju v dedine, na trhu, v kostole, pri 
škole,... Nikde jej nebolo, nik ju nevidel. Nový 
mal už hlavu v smútku a jej stratu si vyčítal. 
,,Nový, chlapi v krčme vraveli, že v lese počuli 
detský plač, skúste to preveriť,” navrhol krčmár 
Medveď. Nový ani nestihol poďakovať za 
informáciu a už aj trielil s ďalšími občanmi za 
pätami do najbližšieho hája. 
Julka už prestávala dúfať v záchranu, ani 

hlások už nemala taký silný od toľkého kričania. 
Zrazu ale začula akési zvuky. V diere bola tma 
a chladno, najmä kvôli kameňom a nejakej 
železnej konštrukcii. Vzala si do ruky kameň a 
začala ním biť o kov. ,,Julka, si to ty, nezábudka 
moja?” vtom zalialo dievčatko pocit bezpečia - 
vetu vyriekol jej otecko, ktorý vykúkal z otvoru 
diery niekoľko metrov nad ňou. ,,Ocko, to 
som ja! Ja som taká nemotorná, chcela som 
pozorovať vtáčika a porozprávať ti o ňom!” 
vyhŕklo dievčatko. „Počkaj, kvietok, hneď som 
pri tebe! Skĺzla si do starej šachty miestnej 
bane,” zakričal ocko a pripevnený lanom sa 
spustil dole. Keď sa dostali von za pomoci 
dedinčanov, v hlave pána Nového sa zrodila 
nová myšlienka. Jeho dcéra - Julka Nová 
práve vyšla z bane, akoby sa znova narodila. 
Evokovalo to v ňom nový začiatok. ,,Nová, 
Nová Baňa!” šepkal Nový. „Čože si to šepkáš, 
otecko?” opýtala sa Julka. Otecko jej vysvetlil, 
ako dospel k nápadu len a len vďaka svojej 
dcérke. Predstavil nápad dedinčanom a tí boli 
nadšení. Jeho nápad im prišiel ako skvelý nápad 
s krásnym príbehom, ako jedna baňa naučila 
staršieho muža, aké dôležité je nezabúdať na 
svoju rodinu i napriek povinnostiam, a ako jedno 
malé dievčatko porazilo obrovskú baňu, z ktorej 
vyšla ako znovuzrodená. Nový získal vytúžený 
post richtára a odvtedy sa Nová Baňa volá Nová 
Baňa.

Alžbeta Mária Vávrová, 3. A
Gymnázium Františka Švantnera

Nová Baňa
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DÁVAME DO POZORNOSTI
Anketa

Cieľom ankety je zistiť spokojnosť občanov Novej Bane
s organizovaním podujatia Novobanský jarmok.
Zapojte sa aj vy a prezentujte svoj názor!

Údaje o respondentoch

 Žena  Muž  

Vek: 

Miesto bydliska (mesto, obec):   

Organizuje mesto Nová Baňa uvedené kultúrne
podujatie dostatočne? Ako ste spokojný s jeho kvalitou? 

 áno, som spokojný/á

 nie, nie som spokojný/á

 áno, chcelo by to však viac programu pre mladých

 áno, ale podujatí pre staršiu generáciu je málo

Čo, koho by ste radi uvítali na 30. ročníku Novobanského
jarmoku?

Iné, vyjadrite svoj názor:

Dátum vyplnenia:

Ďakujeme všetkým zúčastneným za vyplnenie.  Anketový lístok môžete doniesť 
do Informačného centra mesta Nová Baňa. 

"

Mestská 
knižnica 

Nová Baňa 
vás pozýva 

na besedu so 
spisovateľkou

Ivanou Havranovou, 
ktorá sa uskutoční vo 
štvrtok 20.10.2022 v 
mestskej 
knižnici. 
Tešíme 
sa na 
vás.


