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Pri príležitosti 100. výročia organizovaného poľovníctva na Slovensku bola za rok
2020 ako najlepšia poľovnícka spoločnosť v rámci Poľovníckej komory v Žiari nad
Hronom (okr. ZH, ZC, BŠ) vyhodnotená Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa.
Toto prestížne ocenenie jej bolo udelené za úspešné pôsobenie v poľovníckej
oblasti a za zásluhy pri popularizácii a propagácii poľovníctva. Mladá organizácia,
ktorá počas svojho pôsobenia stihla veľa nielen v poľovníctve, ale aj v iných
oblastiach života novobanskej komunity, združuje prevažne Novobančanov, ktorých
životným štýlom je trávenie času v prírode a starostlivosť o zver a les.

Poľovníctvo v duchu tradícií
Ocenenie novobanskej poľovníckej spoločnosti ako najlepšej za rok 2020 v rámci
OPK ZH je ocenením nielen poľovníckeho hospodárenia spoločnosti, jej pôsobenia
v rámci poľovníckej rodiny, ale aj jej pôsobenia navonok smerom k nepoľovníckej
časti spoločnosti. Je v prvom rade uznaním práce jej členov. To, že majú svojho
zástupcu v regionálnych štruktúrach OPK ZH, a to predsedu osvetovej komisie, sa v
plnej miere prejavuje na dodržiavaní poľovníckej etiky a tradícií i v mimo
poľovníckych aktivitách PS mesta Nová Baňa. Z titulu spoločnej vášne k poľovníckej
kynológii je novobanská spoločnosť už stabilným partnerom a spoluorganizátorom
skúšok poľovníckej kynológie a odborných seminárov v tejto oblasti. Každoročné
vzorné plnenie poľovníckych plánov a zlepšovanie kvality trofejí a genofondu zveri
žijúcej v poľovnom revíri je výsledkom cieľavedomého hospodárenia pod vedením
skúseného a odborne zdatného poľovníckeho hospodára. Modernizované
poľovnícke zariadenia a používané prírodné materiály sú štandardom a prvkom
reprezentujúcim ľudí, ktorí sa chcú o prírodu starať a chrániť ju.

Les je spoločný priestor na oddych pre každého
Les nie sú len stromy, ktoré v ňom rastú, a zver, ktorá v ňom žije, ale je to príroda a
priestor na trávenie voľných chvíľ. Rekreačnú funkciu lesa si plne uvedomujú aj
novobanskí poľovníci a ich pôsobenie v mestských lesoch si môže všimnúť každý,
kto navštevuje krásne miesta v novobanskej prírode. Zruční ľudia z radov poľovníkov
vytvorili pre radosť a úžitok okoloidúcich drevené sedenie na Záhrbskej pasienke.

Všetci, čo poznajú prírodnú raritu Novej Bane sekvojovce mamutie na Salašiskách, si určite všimli
upravené a pokosené prostredie a altánok, ktorý slúži
všetkým návštevníkom tohto čarovného miesta.
Súčasťou náučného chodníka v novobanských
mestských lesoch, ktorý informuje o dôležitosti vody v
ekosystéme, je aj studnička na Rovienke, ktorú za
vlastné prostriedky a s vlastnými kapacitami hrdo
obnovila práve novobanská poľovnícka spoločnosť ako
partner mesta. Všetci chceme mať zdravú a čistú
prírodu, a preto je potrebné aktívne pristúpiť k čisteniu
našich lesov. Tak ako to denne robia členovia PS počas
návštevy lesa, tak aj tento rok v rámci akcie Čistý revír =
čistá príroda vyčistili členovia našej poľovníckej
spoločnosti mestské lesy aj organizovane
a spolu vyzbierali 1,3 ton komunálneho
odpadu. Pridali sa tak k mnohým
jednotlivcov a organizáciám, ktorým
záleží na čistote nášho lesa.

www.psnb.sk

Aj poľovníctvo môže byť dobrý spôsob ako propagovať mesto
Ocenenie Najlepšia poľovnícka spoločnosť
v rámci OPK ZH je ocenením práce
novobanských poľovníkov a je svojím
spôsobom pozitívnou reprezentáciou
Novej Bane. Nie je tajomstvom, že viacerí
poľovníci si ctia banícku tradíciu a
dokonca sú medzi nimi aj samotní baníci.
O pozitívnom vzťahu k týmto aktivitám
svedčí množstvo podujatí, na ktorých sa
podieľala PS, a to nielen ako organizátor
chutného gulášu.
Osobitným podujatím svojho druhu,
propagované v rámci celého Slovenska
(RTVS, relácia Halali, časopis Poľovníctvo
a rybárstvo), bola spoločná poľovačka
stredoslovenských banských miest. Toto
reprezentačné podujatie združilo
priateľov poľovníctva, baníctva, baníckych
kultúrnych tradícií a predstaviteľov miest,

ktoré v minulosti tvorili spojenectvo
slobodných kráľovských a banských
miest. Bolo prezentáciou tradícií,
kultúrneho dedičstva a priateľskej
spolupráce v úzkej kooperácii s mestom
Nová Baňa. Ocenením snahy
organizátorov bola osobná účasť štyroch
primátorov a troch starostov banských
miest. Dať verejnosti vedieť, ako sa
poľovníctvo historicky vyvíjalo a ako
pôsobilo a pôsobí dnes pri starostlivosti o zver a les, je dôležitá úloha pre všetkých
poľovníkov. PS mesta Nová Baňa sa jej ujala príkladným spôsobom a v spolupráci s
Pohronským múzeom v Novej Bani pripravila pre širokú verejnosť výstavu pri
príležitosti 100. výročia organizovaného poľovníctva na Slovensku. Múzeum vo Sv.
Antone a OPK ZH organizujú prírodovednú súťaž Čo šepká les pre deti zo základných
škôl regiónu, ktorej sa každoročne zúčastňuje poľovnícka spoločnosť ako s
poluorganizátor a sponzor podujatia. Zároveň ide o aktivity, ktorých cieľom je
spropagovať poľovníctvo aj medzi mladšou generáciou, aby poľovníctvo v Novej
Bani a širšom regióne malo budúcnosť a vychovalo si svojich nástupcov.

Poľovnícka spoločnosť chce byť spoľahlivým partnerom
PS chce byť od počiatku svojho vzniku spoľahlivým partnerom mesta a cíti potrebu
sa dobrovoľne zapájať do verejnoprospešných vecí. Pomáhať, kde je to potrebné,
podieľať sa na komunitnom živote v rámci mesta, budovať a vytvárať hodnoty, ktoré
presahujú oblasť poľovníctva a zlepšujú a spríjemňujú život všetkým, ktorí žijú v
Novej Bani. Tak vidí svoje poslanie PS mesta Nová Baňa. Pre členov PS je cťou a
vnútornou povinnosťou spolupodieľať sa na takých veciach, ako je tvorba
cyklochodníkov, organizácia stretnutia banských miest a spolkov, organizácia
cyklistických pretekov V4 a keď je to potrebné, trebárs ísť pomôcť záchranným
zložkám hľadať do lesa nezvestné osoby.
„V čase, keď poľovníctvo na Slovensku prežíva neľahké obdobie a čelí novým výzvam, by som
rád ocenil fungovanie a prácu PS mesta Nová Baňa a jej členov. Svojím vzorným poľovníckym
hospodárením, ale aj rôznorodými aktivitami, ktoré prekračujú oblasť poľovníctva, je vzorom
nielen pre všetky poľovnícke spoločnosti v našom regióne, ale i na celom Slovensku.“
(Ing. Slavomír Kicko, predseda OPK Žiar nad Hronom)
„PS mesta Nová Baňa je spoľahlivým a dlhodobým partnerom mesta pri organizácii rôzneho
spektra podujatí. Osobne vnímam viaceré pozitívne rozmery fungovania PS a jej členov. Verím,
že naša úspešná spolupráca bude pokračovať aj ďalšie roky a bude prinášať benefity pre
všetkých obyvateľom mesta, nielen tých, ktorí sa rozhodli spojiť svoj život so starostlivosťou o
zver a prírodu.“
(Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa)

„ Lesu a lovu zdar !“

