Ponický

Vážení a milí občania, občianky,
uplynulo niečo viac ako 70 dní odvtedy, ako
sme sa ujali vedenia našej obce zložením
sľubu starostu a poslancov na slávnostnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Mnohí z vás sa zúčastnili tohto zasadnutia,
ale potešiteľné je, že svojou početnou účasťou
aj na ďalších, už pracovných zasadnutiach
zastupiteľstva ste sa zapojili do vecí verejných.
Prejavili ste záujem o to, čo sa v obci deje, čo
sme urobili a čo pripravujeme. Do rúk sa Vám
dostáva prvé číslo 17. ročníka týchto novín,
ktoré je zároveň aj prvým vydaním tohto
volebného obdobia a úvodným dielom novovymenovanej redakčnej rady. Naším spoločným
cieľom je vydávať Ponického spravodajcu ako
dvojmesačník, poskytovať v ňom aktuálne,
pravdivé, objektívne a neskreslené informácie.
Z podnetov občanov sme sa rozhodli ho doručiť
do každého domu v Ponikách a v častiach
Ponická Huta a Ponická Lehôtka.
Volebné obdobie začalo prípravou
rozpočtu na rok 2015 s dilemou jeho prijatia,
alebo zavedením rozpočtového provizória pri
jeho neprijatí v decembri 2014. Rozpočet bol
prijatý a v súlade s ním obec hospodári;
pripravujeme záverečný účet obce, v zmysle
zákona je pripravovaná konsolidovaná ročná
účtovná závierka za rok 2014. O výsledkoch
budete informovaní. Tak, ako sme to sľubovali
aj konáme a iste ste si všimli, že zverejňujeme
na našom webovom sídle www.poniky.sk
mnohé aktuálne informácie, ale aj informácie,
ktoré je obec zo zákona povinná zverejňovať.
Chceme vytvárať prostredie pre slušný,
kultivovaný a dôstojný život občana v Poni-
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kách, priestor pre stretávanie sa obyvateľov
počas sviatkov, výročí, osláv a spoznávania
sa navzájom. K tomu prispel aj Vianočný
koncert organizovaný v spolupráci so
základnou školou v evanjelickom kostole
spojený s Vianočným punčom starostu.
V novom roku 2015 sme organizovali
Novoročnú čašu vína s predstaviteľmi rôznych inštitúcií pôsobiacich v obci. Konali sa
Fašiangové návraty, v ktorých účinkovali
žiaci a učitelia základnej školy, či obnovené
Hutnícke fašiangy, tradičné plesy – Katarínska zábava, XX. Poľovnícky ples,
VII. Evanjelický ples a pripravujeme ďalšie
kultúrne, či športové aktivity.
Ale obec žije aj ďalšími svojimi
činnosťami, povinnosťami a potrebami detí,
mladých, starších aj najstarších – proste
občanov našej obce. Dôležité je, aby obecný
úrad vykonával činnosti originálnych, ale aj
prenesených kompetencií profesionálne,
včas a k požiadavkám obyvateľov bol ústretový. Predpokladáme vybudovanie klientskeho centra pre vybavovanie všetkých žiadostí
občanov. Myslím si, že sme v obci celkom
dobre zvládli čistenie ciest, chodníkov, ba aj
snehovú kalamitu a výpadok dodávky
elektriny. Ďakujem všetkým občanom za
pochopenie, trpezlivosť a ústretovosť pri
zimnej údržbe ciest a chodníkov. Značnú
časť chodníkov čistili občania zamestnaní na
aktivačných prácach, kde máme zamestnaných na základe § 10 (povinnosť odpracovať
32 hodín mesačne), 19 občanov a na základe
§ 12 (povinnosť odpracovať 64 hodín
mesačne), 4 občanov, ktorí poberajú dávku
v hmotnej núdzi a sú evidovaní na Úrade
práce, soc. vecí a rodiny v Banskej Bystrici.
Vytvorili sme pre nich nové dôstojné
priestory, poskytli sme im v spolupráci
s ÚPSVaR ochranné pracovné pomôcky.
V uplynulom období prebehli intenzívne
pracovné stretnutia starostu a zamestnancov
obecného úradu so zástupcami rôznych
subjektov pôsobiacich v obci. Z početných
rokovaní vyplynuli dôležité závery – ako
napríklad preverenie kontrol relevantných
orgánov zavážania vyťaženého ložiska v lokalite „Lom Bôrovie“, upozornenie podnikateľských subjektov na dodržiavaní zákona pri
výrube stromov rastúcich mimo les a krovísk,
kde v zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny je súhlas obce a majiteľa pozemku na
takúto činnosť nevyhnutný. Na zreteľ sa bude
brať predovšetkým ochrana a tvorba krajiny.
Dokončenie na 3. strane
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POZVÁNKA
Obec Poniky, ZŠ s MŠ ŠZ, OZ
Ponickie deti v spolupráci s Radou seniorov organizuje v rámci
osláv MDŽ 8.3.2015 o 14. hodine
v KD Poniky programový deň
spojený s vernisážou výstavy dobových fotografií Okno do minulosti a kultúrnym programom.
Tešíme sa na Vašu účasť.

♥♥
Dňa 23. marca tohto roku si naša obec
a jej časti pripomínajú 70 rokov odo dňa,
kedy rumunská armáda spolu s vojakmi
Červenej armády oslobodila našu obec,
a pred tým, dňa 21. marca jej časť
Ponickú Hutu. K tomuto významnému
výročiu obec Poniky pripravuje
spomienkové kladenie vencov pri Pamätníku padlých rumunských vojakov.
Oslavy sa uskutočnia 22.3.2015 so
začiatkom 15. hodine pred obecným
úradom.
V mene obce Vás na tieto oslavy
srdečne pozývame.

♥♥
BBSK - Stredoslovenské osvetové
stredisko Banská Bystrica
a Obec Poniky
Vás pozývajú na 33. ročník súťažnej
prehliadky detského hudobného
folklóru okresu Banská Bystrica
P o n i c k á f u j a r k a 2015
nedeľa 29.marca 2015 o 14.00 h
v KD Poniky - Ponická Lehôtka

Víťazka minulého ročníka
Johanka Šávoltová

ROKOVALO
OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
Obecné zastupiteľstvo obce
PONIKY konané dňa
12. decembra 2014:
Ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č.
7/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady s účinnosťou do 31. 12. 2014.
Schvaľuje
VZN obce Poniky č. 3/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
VZN obce Poniky č. 4/2014 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia.
VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia.
Schvaľuje
Rozpočet obce Poniky a ZŠ s MŠ Š. Žáryho
Poniky na roky 2015 – 2017 v zmysle
predložených materiálov, schválených VZN
obce Poniky č. 4/2014 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia, VZN obce Poniky č. 5/2014 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia
a pozmeňujúcich návrhov.
Zriaďuje
V súlade so štatútom obce a v súlade so
zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov komisie vo volebnom období 2014 – 2018, a to:
- Komisia financií a správy majetku
- Komisia zdravotníctva, sociálnych služieb
a marginálnych skupín
- Komisia školstva, kultúry a športu
- Komisia na ochranu verejného poriadku
- Komisia životného prostredia, výstavby
a územného plánu
- Komisia dopravy, rozvoja a cestovného ruchu
- Komisia – Biomasa
- Komisiu na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie starostu obce
- Komisiu na prešetrovanie sťažností.
Schvaľuje
Za predsedov komisií nasledovných poslancov Obecného zastupiteľstva obce Poniky:
Ing. Alenu Ježekovú za predsedníčku
Komisie financií a správy majetku
Mgr. Petru Slávovú za predsedníčku Komisie
zdravotníctva, sociálnych služieb a marginálnych skupín
Michala Šávolta za predsedu Komisie
školstva, kultúry a športu
Ondreja Bukvaja za predsedu Komisie
na ochranu verejného poriadku
Mareka Matušku za predsedu Komisie
životného prostredia, výstavby a územného
plánu

Ing. Petra Matulu za predsedu Komisie
dopravy, rozvoja a cestovného ruchu
Andreja Magnu za predsedu Komisie –
Biomasa
Mareka Matušku za predsedu Komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
starostu obce
Dušana Hrčku za predsedu Komisie na
prešetrovanie sťažností.

Schvaľuje
v zmysle §11, ods. 4, písm. l zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení zástupcov
obce v zložení: Ing. Josef Machala, Ing. Peter
Matula, Roman Meško, Ing. Juraj Piar a Ing.
Tomáš Piar do orgánu OPL, spol. s r.o.
Poniky – dozornej rady s účinnosťou odo dňa
konania najbližšieho zasadnutia Valného
zhromaždenia OPL, spol. s r.o. Poniky.

Poveruje
1. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.
z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Michala Šávolta a Mgr. Petru
Slávovú, poslancov obecného zastupiteľstva
uzatvárať manželstvá.
2. Michala Šávolta a Mgr. Petru Slávovú,
poslancov obecného zastupiteľstva prednášať príhovory na smútočných obradoch.

Berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č.
KN „E“ 8642 cca o výmere 8 m2, t.č.
vedenom na LV 2510 na základe žiadosti
Martina Blaha, trvale bytom Námestie Pod
krížom 83/9, Poniky – Ponická Huta.

Deleguje
Za členov Rady školy pri ZŠ a MŠ Štefana
Žáryho v Ponikách v zmysle § 25 ods. 1,
ods. 4 a ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v platnom znení a v zmysle § 2,
písm. d, vyhlášky č. 291/2004 Ministerstva
školstva SR poslanca Dušana Hrčku,
poslankyňu Ing. Alenu Ježekovú a poslanca
Mareka Matušku.
Žiada
Hlavnú kontrolórku obce Ing. Jaroslavu
Hýblovú, v zmysle §18d, ods. 2, písm. c) a
§18f, ods. 1, písm. h) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, o vykonanie kontroly
verejného obstarávania na rekonštrukciu
miestnych komunikácií – odstránenie
havarijného stavu:
- CESTA BUKOVINKA (ulica Bukovinka) –
Ponická Huta,
- CESTA PODŽIAR (ulica Podžiar) – Ponická
Lehôtka,
- CESTA KU MLYNU (ulica Poľná) - Poniky.

Obecné zastupiteľstvo obce
PONIKY konané dňa
29. január 2015:
Ruší
Komisiu školstva, kultúry a športu zriadenú
uznesením č. 16/2014, bod 9, písm. a) dňa
12. 12. 2014.
Zriaďuje
1. Komisiu kultúry a športu.
2. Komisiu školstva.
Volí
1. Michala Šávolta za predsedu komisie
kultúry a športu.
2. Mareka Matušku za predsedu komisie
školstva.
3. Ing. Romana Resla za predsedu komisie
životného prostredia, výstavby a územného
plánu.
Berie na vedomie
správu o vykonaní kontroly efektívnosti,
účinnosti a hospodárnosti v OPL, spol. s r. o.
Poniky za roky 2011-2014.
Žiada
Valné zhromaždenie OPL, spol. s r.o. Poniky
odvolať Dozornú radu OPL, spol. s r. o. Poniky
v zložení: Ing. Josef Machala, Ing. Milan Králik,
Ing. Andrej Meško, Miroslav Magna.

Schvaľuje
odpredaj časti pozemku parc. č. KN „E“ 8642
cca o výmere 8 m2, t.č. vedený na LV č.
2510, ktorý sa nachádza pod stavbou
rodinného súpisné číslo 89, sit. na pozemku
parc. č. KN „C“ 1467, časť obce Ponická Huta
v prospech žiadateľa Martina Blaha, trvale
bytom Námestie Pod krížom č. 83/9, Poniky –
Ponická Huta.
Neschvaľuje
odpredaj časti pozemku parc. č. KN „E“ 8642,
t.č. vedený na LV č. 2510, ktorý sa nachádza
pred stavbou rodinného domu súpisné číslo
89, pod dvorom predmetného rodinného
domu, časť obce Ponická Huta v prospech
žiadateľa Martina Blaha, trvale bytom
Námestie Pod krížom č. 83/9, Poniky –
Ponická Huta.
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky
č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.
Ruší
Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Ponikách a členov orgánov,
zriadených
obecným
zastupiteľstvom
schválené uznesením č. 14/2011, bod 7,
písm. b) zo dňa 18. 1. 2011.
Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Poniky a členov orgánov,
zriadených obecným zastupiteľstvom
vo volebnom období 2014 – 2018.
Schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Poniky na I. polrok 2015.
Berie na vedomie
informáciu starostu obce o liste Ing. Jaroslavy
Hýblovej, hlavnej kontrolórky obce Poniky,
v ktorom sa v zmysle § 18a, odseku 8, písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vzdáva funkcie hlavnej kontrolórky obce k 28. 2.
2015. V zmysle §18a, ods. 4, písm. l zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné
zastupiteľstvo vyhlási nové voľby hlavného
kontrolóra do 60 dní odo dňa skončenia výkonu
funkcie hlavného kontrolóra, t.j. do 29. 4. 2015.
Podrobné informácie nájdete
v časti
Obecné
na
www.poniky.sk
zastupiteľstvo (http://poniky.sk/index.php/obz)

Dokončenie z úvodnej strany:
Podnikatelia v agrosektore, ktorí hospodária
aj na obecných pozemkoch, prisľúbili obrobenie
plôch poľnohospodárskej pôdy, ktoré v minulom
roku najmä z dôvodov nepriazne počasia
nemohli urobiť. Pripravujeme riešenie na zmenu
stavu na plochách zarastených kríkmi
a náletovými drevinami.
Starosta obce absolvoval pracovné
rokovanie k riešeniu problematiky pitnej vody ,
opravy cesty zo Šalkovej do Poník a sú
pripravené ďalšie stretnutia a rokovania so
subjektmi, ktoré poskytujú služby obci, alebo
ktoré sú povinné majetok v katastrálnom území
obce spravovať, udržiavať, alebo iným
spôsobom zabezpečovať. Dotýka sa to
predovšetkým správcov sietí a vodných tokov.
Uvažujeme o zavedení optického širokopásmového pripojenia obyvateľov na internet.
Značná
pozornosť
bola
venovaná
hospodáreniu s majetkom obce, ktorý spravuje
Obecný podnik lesov, s.r.o. Šesťčlenná
audítorská skupina vymenovaná v zmysle
uznesenia obecného zastupiteľstva starostom
obce vykonala audit a s jeho výsledkami boli
oboznámení poslanci a občania na 3. zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v
Ponickej Hute. Správa bola predložená aj
orgánom OPL s.r.o. Výstupy a zistenia v nej
uvedené
dávajú
dôvody
na
zmenu
v manažmente spoločnosti, vynucujú si
zavedenie
iných
postupov
v riadení,
výkonnosti, efektívnosti a spravovaní nášho
spoločného majetku. Je pripravovaná zmena
stanov spoločnosti. Obecné zastupiteľstvo
schválilo zástupcov do dozornej rady.
Pripravujeme výberové konanie na schválenie
zástupcov do štatutárnych orgánov spoločnosti.
Nasledujúce valné zhromaždenie spoločnosti
rozhodne o zmenách.
Bolo by možné ešte mnoho písať o tom, čo
sme rozbehli v športe, v našej škole,
o rokovaniach so zakladateľmi súkromnej
základnej umeleckej školy, príprave kultúrnych
podujatí, aktivitách hasičského zboru, rade
mladých a klubovniach, rade seniorov
a obnovení ich klubovej činnosti, o riešení
a financovaní nových miestnych komunikácií
v Ponikách, Ponickej Lehôtke, ale najmä v
Ponickej Hute. Cieľom obce je spracovať Plán
rozvoja do roku 2020, podať projekt na
rozšírenie kapacity materskej školy. Uvažujeme
o stretnutiach k zachovaniu rodného domu
Štefana Žáryho, o príprave revitalizácie
námestí, odborných názorov na architektúru
a urbanizáciu obce, zastávky autobusov na
znamenie, o ...
To by však pre toto číslo nášho Ponického
spravodajcu mohlo stačiť. Ďakujem všetkým
občanom, ktorí vyjadrujú svojim aktívnym
prístupom k spravovaniu vecí verejných
podporu tomuto vedeniu obce a veria mu.
Pevne verím, že skupina tých, ktorí ešte
neveria, sa bude zmenšovať a presvedčí sa o
tom, že sľubované zmeny budú dosiahnuté.

Ing. Ján Beňo,
starosta obce

Začiatkom marca 1945 sa vojna blížila k Ponikám bližšie a bližšie. Dunenie diel a
streľbu bolo čím ďalej tým viac počuť. Až dňa 11.marca 1945 dopadli už do záhrady J.
Močku 250 prvé delostrelecké granáty, ktoré však nespôsobili žiadnu škodu. Do obce
prichádzalo stále viac a viac vojska a to najprv nemeckého a neskôr maďarského. Je
zaujímavé, ako zachádzali Nemci so svojimi maďarskými spojencami v zbrani. Keď sa
blížil front k Ponikám, zostali v obci už len Maďari v sile jedného práporu a nemecké
vojská ustúpili bez boja, báli sa obkľúčenia. Ale aj na maďarskom vojsku, ktoré veľmi
biedne vyzeralo, bolo vidieť, že sa im už nechce bojovať a že radšej by boli už doma.
Videli a cítili stále zreteľnejšie, že sú tu nasadení len na ochranu Nemcov a že proti
valiacej sa ruskej lavíne nič nezmôžu. Preto tiež skupinka Maďarov zostala na Úslní a
pridali sa k ľuďom v horách a vzdali sa.
Dňa 23.marca 1945 o tretej hodine ráno prišla do obce prvá ruská hliadka, ktorá
búchala na okná notárskeho úradu so slovami: Što ty žďoš Germana? U notára sa v tom
čase v pivnici schovával továrnik Perly - liehovaru v Banskej Bystrici Nutter.

Pamätná tabuľa na Kultúrnom
dome v Ponickej Hute. V tejto
budove bolo v marci 1945
umiestnené zberné stredisko
ranených vojakov oslobodzovacej
rumunskej armády.

Za ruskou hliadkou ráno došli rumunské jednotky. Tieto sa zdržali v obci pol dňa a
postupovali ďalej, takže v skutočnosti v obci žiadne boje neboli. Ani občania neutrpeli
žiadne škody na majetku. Sovietske a rumunské vojsko v obci nadšene privítali. Občania
ich pohostili tým, čo práve mali poruke. Obec im zabila býka na pohostenie. Sovietski a
rumunskí vojaci sa v obci správali korektne a slušne a po celý čas ich pobytu u nás
nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu a k nijakej neprístojnosti, ktorým ľudí tak strašila
slovenská vláda.
Ustupujúci Maďari ostreľovali mínami obec a jej okolie celý deň 23. marca a v noci na 24.
marca. Obeťou mínových črepín sa stali tri ženy, ktoré boli zabité dňa 23. marca 1945.
Boli to: Vdova Anna Trnková, rod. Šávoltová, č.d. 71, zabitá zablúdenou guľkou,
Anna Chriašteľová, rod. Demianová, Pon. Lehôtka, č.d. 39, Madlena Mešková, rod.
Selecká, č.d. 65, zabitá tiež zablúdenou strelou z pušky.
Okrem toho bola črepinou míny ťažko ranená Elena Poliaková, č.d. 107, ktorú ošetrili
potom rumunskí lekári v poľnej nemocnici umiestnenej v tunajšej škole. Museli jej však
amputovať nohu.
V bojoch v chotári našej obce “Na vrchách“ padlo 63 vojakov, z toho 12 Nemcov, 49
Rumunov a 2 Maďari. Pochovaných bolo v rímsko-katolíckom cintoríne 53 Rumunov, v
záhrade novej školy 6 a ev.a.v. cintoríne 2. O dvoch sa nevie, kde boli pochovaní.
Po odchode vojska ostalo v chotári obce veľa zbraní a munície. Pri ich zbieraní a pri
neopatrnom zaobchádzaní prišlo o život niekoľko detí.
Dňa 2.apríla 1945 boli výbuchom náboja do pancierovej päste zabití dvaja chlapci a
to Slavomír Pavella, 9 ročný syn učiteľa Pavellu a Ján Iskra, 7 ročný syn garbiara Jána
Iskru, č.d. 26. Dňa 24. apríla bol zase výbuchom granátu dokaličený Pavel Smrtník, 15
ročná sirota č.d. 207, ktorý však zraneniu podľahol.
Dňa 13. mája výbuchom granátu bol dokaličený Ján Meško, 16 ročný mládenec, č.d.
48, ktorý len-len, že životom nedoplatil na svoju zvedavosť a neopatrnosť. V nemocnici
mu museli amputovať ľavú ruku po zápästie.
Dňa 7.mája 1945 sa konečne rozniesla aj našou obcou radostná správa, že Nemecko
konečne bolo prinútené kapitulovať. Konečne si ľud mohol oddýchnuť – skončila sa
hrôzostrašná, skoro 6 rokov trvajúca druhá svetová vojna. Kapitulácia bola podpísaná
dňa 9. mája 1945 – tento deň bol vyhlásený za „Deň víťazstva.
Už 10. mája 1945 sa zišli občania Poník v počte vyše 400 ľudí na školskom dvore, aby
slávnostne oslávili skončenie vojny.
Spracoval J. Piaček

HUTNÍCKE FAŠANGE 2015
Končí sa fašiangové obdobie, staré baby plačú, že sa
nevyskáču. Ale aspoň v sobotu 14. februára 2015 v Ponickej Hute sa mohli naskákať mladice i tie postaršie do
sýtosti na tradičných, už 16 rokov bez prerušenia, Hutníckych fašangoch.
Sprievod masiek Ponickou Hutou

Už ako tradícia káže, stretli sme sa o 13.00 hodine Pred
Gembalom a sprievod prechádza zo stredu Huty na jeden
i druhý koniec. Hore i dole.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude

Večerný program spojený s fašiangovým veselím
v Kultúrnom dome Ponická Huta
O 6 hodine večernej sála Kultúry (Kultúrny dom Ponická
Huta) sa plní. Za oponou na bíne (javisku) niečo sa
chystá. Po zvyklostných minutách čakania opona sa
otvára. Prekvapenie – TV MARKÍZA poslala svoj štáb
spolu s moderátormi Švajdom a Puškárovou uvádzať
Televízne noviny z Ponickej Huty. Zo záznamu vyberáme ľapanie uletejšieho vtáka papagajá, policajná akcia
zameraná voči nezodpovedným vodičom (Pili ste pán
vodič? Nie, len trošička), obnova elektrickej siete po
snehovej kalamite...atď). V závere priamy prenos
vystúpenia baletného súboru Bolšovo teatra Huta v balete
Labudie jazero.
Nasledoval prestávkový mix a pokračovalo Radio PERINA,
ktoré hralo zaľúbeným jubilantom. Na bíne sa striedali
speváci aj tanečné páry v známych melodiach a piesniach.
Program končí „hymnickou“ hutníckou piesňou.
To je naša obec, Huta nádherná,
lúkami, horou obklopená
Nasleduje tanečná zábava do skorých ranných hodín pri
živej a reprodukovanej hudbe a všetci tancuchtiví sa
vytancovali .
Pochovávania basy

Je nádherný zimný čas, modrá obloha a veľké hrejúce
slniečko.
Juraj spolu s Ondrejom trápia gitary a sprievod vyspevuje,
neskôr sa pridáva aj Ján so saxafonom.
A tam hore v komore,
sedí kocúr na slanine
Gazdiné i gazdovia netrpezlivo postávajú na priedomí
očakávajúc masky, aby ich privítali i pohostili tradičnými
šiškami i krapňami a inými varenými aj pečenými
dobrotami od výmyslu Huty a niečo aj v poháriku, aby
veselšie bolo.
Ak sa máte porezať
pôjdem si ho sám odrezať
kus kus ako hus
V sprievode masky v predvedení hutníkov nezabudli na
Uhorsko - šlachtic vedno s dôstojníkom c.k. armády, a
našu blízku minulosť – podpoliansky bača a za ním
kráčajúci kat s toporom (veď nie nadarmo sa hovorí, že
bača po štyroch rokoch bačovania je súci na šibenicu).
Zima trvá dlho a muchotrávky, kravičky a býčok spolu so
zmrzlinárkou už volajú jar. Exotickí hostia Depardieu ako
Obelix, Gagarin a Tereškovová v skafandroch NASA,
Kuzminová so zlatou olympijskou medajlou... priestor mi
nedovoluje ďalej pokračovať, ale sprievod masiek
pokračuje ďalej.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú
tam koňa zabili, tu rebrá majú

Masky v sprievode v sobotu vyspievali na šablu i do košíka
klobásky aj slaninku. Čo ostalo po fašiangovej zábave,
našlo sa na stoloch v pohostinstve Ponická Huta,
u Hrčkov, 17.februára v predvečer Popolcovej stredy.
Rozvoniavala pečená klobáska, opekaná slaninka
a v neposlednej miere um na masle. Mladosť sa zišla
zaspievať
aj zaplakať – fašiang sa končí, basu
pochováme a štyridsať dní pôstiť budeme.
Basa naša milá, čo si nám to urobila
Staré dievky plačú, že si nezaskáču
Spev i plač netrval dlho, bo ráno vstávať musíme (ak si
nezoberieme dovolenku. Prečo nie ? Deti majú prázdniny a
počasie volá na lyže) .
Na záver poďakovanie
Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, najmä obci, ale aj
všetkým , čo i minimálne prispeli. Poďakovanie patrí
všetkým, čo aktívne sa zúčastnili Hutníckych fašangov
v sprievode v maskách, ale najme učinkujúcim vo
večernom programe v “Kultúre“. Ďakujeme všetkým čo sa
pasívne / aktívne zúčastnili ako vítajúci fašiangový
sprievod masiek, či tlieskajúci účinkujúcim v “Kultúre“.
Aurel Hrušovský

OBNOVENIE ČINNOSTI KD PONIČAN
Začiatkom roka 2015 sa stretla hŕstka ochotných
žien a na podnet mnohých členov Klubu dôchodcov sa
rozhodla pozvať záujemcov na fašiangové posedenie.
Organizátorky boli milo prekvapené, keď sa v klubovej
miestnosti zišlo 22 členov.
Slávnostný rámec stretnutia zdôraznil aj moment,
že v našich radoch sme mali tri členky, ktoré sa dožili
okrúhlych narodenín.
Tento akt umocnil svojím príhovorom a gratuláciou ako hosť i starosta obce, Ing. Ján Beňo. Úprimným vinšom poprial jubilantkám, ale aj všetkým
prítomným zdravie, pohodu a úspešnosť v klubovej
činnosti.
Ku gratulantom sa pripojili i ďalší hostia a to Mgr.
Peter Kevický, Ing. Jana Ondrejková a PhDr. Mária
Palovičová. Posledne menovaná oboznámila prítomných
s projektom zachovania kultúrnych hodnôt našich
predkov. Jej zámerom je zmapovať celoročné zvykoslovie našej obce.
Požiadala prítomných o pomoc pri tejto záslužnej
práci. Zároveň ich oboznámila so stavom prípravy
trvalej výstavy fotografií, ktoré miestni občania ochotne
zapožičali, aby tak zdokumentovali rôzne činnosti
a zvyky našich predkov.
Posedenie sa vydarilo a prítomní sa zhodli na
ďalších sedeniach s vopred dohodnutým programom.
Radi privítame v klube aj ďalších našich spoluobčanov.
Za výbor KD spracovala Mária Kaľavská

RADA SENIOROV
- poradný orgán starostu obce
Vo volebnom programe nových predstaviteľov našej obce
na nasledujúce štyri roky je mnoho aktivít. Na ich realizáciu
si predsavzal starosta obce zapojiť všetky skupiny
obyvateľov.
Tak vznikla myšlienka vytvoriť Radu seniorov ako
poradný orgán starostu. Oslovení občania zo všetkých častí
našej obce sa zišli na pracovnom stretnutí dňa 20. januára
2015, ktoré zvolal starosta obce.
Na tomto stretnutí prítomných informoval o súčasnom
stave, nových aktivitách a o príprave Plánu rozvoja do roku
2020. Seniori poradného orgánu vo voľnej debate reagovali
na príhovor pána starostu a zamerali sa na problémy vo
všetkých troch častiach našej obce. Prisľúbili pomoc najmä
pri odhaľovaní nedostatkov a hľadaní riešenia na ich
odstránenie.
Poradný orgán bude pri riešení problémov zvolávaný
podľa potreby starostu obce. Rada seniorov bude pracovať
v tomto zložení:
Poniky – Ján Šávolt, Mária Králiková, Michal Minárik,
Zuzana Matulová, Juraj Piaček, Mária Kaľavská,
Ponická Huta – Mária Sedliaková, Štefan Oros, Zuzana
Krajanová, Lucia Orosová, MUDr. Milan Bojo,
Ponická Lehôtka – Anna Pecníková, Anna Mešková, Anna
Dišková, Dušan Bielik.
Spracovala Mária Kaľavská

5. ROČNÍK PRECHODU ZIMNOU BUKOVINOU
Partia nadšencov a pripravovateľov Občianskeho združenia
Hradisko na Kláštore – Ponická Huta, ktorých okrem lásky k Ponickej
Hute a okoliu spája aj hlboký vzťah k turistike, pripravili ako každý rok
28.decembra turistický prechod zimnou Bukovinou. Tohto roku to bol
už 5.ročník na ktorom sa zúčastnili milovníci prírody z Ponickej Huty a
okolia. Pochod sa začal o 7:30 hod. z Námestia pod Krížom v Ponickej
Hute. Cez zamrznutú Veľkú dolinu s chudobnou nádielkou snehu,
teplotou vzduchu -7°C sme sa cez Granátku popod Veľký Jasenov vrch
dostali na hrebeň Šajbianskej Bukoviny. S krátkou zastávkou na Minci
(1027 n.v.), kde sme sa stretli s ďalšou skupinkou turistov z Povrazníka
nás cesta zaviedla do drevenej kolibky s názvom „Turistický hotel
Partizán“. Tu ako každý rok volíme prvý oddych a občerstvenie a
zároveň sa stretávame s ďalšími priaznivcami turistiky. Tento rok to bola skupinka mladých turistov z Topoľčian. Po
oddychu a občerstvení sme stúpali vyššie na vrchol Šajbianskej Bukoviny (1194 n.v.), kde nás potešila väčšia snehová
prikrývka a zmrznutý zľadovatelý sneh. Na vrchole Bukoviny pri triangulačnom bode sa nám naskytol nádherný výhľad
na okolité vrchy a pohoria (Nízke Tatry ,Ľubietovský vepor, Kremnické vrchy, Poľanu). Aj keď fúkal silný nárazový
vietor a bola neskutočná zima , pocit víťazstva nás hrial pri srdci.
Nasávajúc atmosféru zážitku sme sa po turistickej značke dostali
cez Šajblíkov úplaz (odtiaľ je nádherný výhľad na zasnežený kráter
Poľany) na Ponickú Bukovinu ku chate Horalka (1212 n.v.), kde
sme sa po krátkom oddychu a občerstvení spustili cez Grúň,
Žiakovú, Kamienku a Malú dolinu do Ponickej Huty. Bol to naozaj
skvelý výlet. Večer si dať teplý čaj, natiahnúť sa do vyhriatej
postele, uvolniť stiahnuté svaly a zaspať. Človek má pocit, akoby
mal za sebou jeden z najlepších zážitkov života. Cieľom založenia
tohto tradičného zimného prechodu bolo, nie len urobiť niečo pre
svoje zdravie a vypotiť vianočné kalórie, ale hlavne sa príjemným
spôsobom rozlúčiť s naším nádherným chotárom a dôstojne
ukončiť kalendárny rok.
Dušan Králik

V priebehu mesiaca február sa žiaci
ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách
pripravovali na školské kolo
v umeleckom
prednese
poézie
a prózy v súťaži, ktorá je všetkým
iste známa – Hviezdoslavov Kubín.
Tento rok ide už o 61. ročník. Talent
a recitačné schopnosti našich žiakov
hodnotila porota v zložení: Mgr.
Ružena Hrašková, Mgr. Martina
Balleková a Mgr. Silvia Šlosárová.

V tomto školskom roku 2014/15 sa žiaci 6. ročníka mali možnosť
zapojiť do nezvyčajnej súťaže organizovanej Inštitútom aplikovanej
ekológie Daphne – do ŽIVEJ UČEBNICE. Zadanie bolo jednoduché:
organizátorov zaujímalo ako živú učebnicu vidia deti, žiaci 6. ročníka,
čo si predstavujú pod týmto pojmom. Svoje predstavy šiestaci ZŠ
s MŠ Š. Žáryho v Ponikách vyjadrili rôznymi spôsobmi, ktoré pretavili
do tejto finálnej podoby:

Vyhodnotenie školského kola:
I. kategória (1.-3. ročník):
Poézia: 1. miesto: Liana Zacharová
2. miesto: Bruno Piar
3. miesto: Mária Poštová
Próza: 1. miesto: Lea Lišaníková
II. kategória (4.-6. ročník):
Poézia: 1. miesto: Viktória Piarová
2. miesto: Nikola Lomenová
Próza: 1. miesto: Nela Šajbanová
2. miesto: Nora Škutová
3. miesto: Johanka Šávoltová
III. kategória (7.-9. ročník):
Poézia: 1. miesto: Petra Šávoltová
2. miesto: Alena Sedíleková
Próza: 1. miesto: Erika Králiková
Pre excelentné výkony Lianky
Zacharovej a Nelky Šajbanovej sa
porota rozhodla postúpiť tieto žiačky
do okresného kola súťaže.

Hoci na facebookovej stránke súťaže sme nemali dostatok hodnotení
na to, aby sme postúpili medzi troch najlepších, z ktorých vybrala
porota víťaza týždňového pobytu v Banskej Štiavnici, aj napriek tomu
sa tešíme daru, ktorý sme v súťaži získali. Ide o knižku Juraja
Červenáka Legendy Zlatého mesta, ktorú autor napísal špeciálne pre
túto súťaž. Sú v nej zakomponované učebné osnovy niektorých
predmetov 6. ročníka, preto je pre žiakov veľmi atraktívna a celkovo
pre vzdelávací proces obohacujúca.
Ďakujeme.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Počas dvoch dní 4. a 11. februára 2015 sa brány našej školy otvorili pre predškolákov. Zapísať sa do prvej triedy kráčali budúci
prváčikovia ruka v ruke so svojimi rodičmi. Dlho čakali na tento deň plní očakávania i s trochou obáv, čo ich vo „veľkej škole“
čaká. Čakali ich usmiate pani učiteľky a privítali ich terajší prváci, ktorí si pripravili uvítací program. Potom si predškoláci
vyskúšali, aké to je sedieť v školskej lavici a pracovať s pani učiteľkami. Predškoláci predviedli, čo sa v materskej škole naučili
a ako sú pripravení na vstup do základnej školy. S dobrým pocitom a darčekmi od starších spolužiakov odchádzali domov,
tešiac sa, kedy konečne zasadnú do školských lavíc.
A čo Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho ponúka?
školu v krásnom prostredí, ktorá veľkú pozornosť venujeme environmentálnej výchove,
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, alternatívne vyučovacie postupy,
kvalitnú výchovu a vzdelávanie, vychovávame múdre, dobré, aktívne deti,
školu pre všetkých - prihliadame na individuálne vzdelávacie potreby každého žiaka,
vyučovanie cudzieho jazyka už od 1. ročníka,
interaktívne tabule takmer v každej triede,
neohrozené prostredie bez nástrah z cestovania - rodičov odbremeňujeme od vozenia detí do školy a žiakov od
skorého vstávania,
- triedy vybavené moderným nábytkom, kultúrne prostredie v školskej jedálni, v šatniach, na toaletách...

-

Ďalej ponúkame:
v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť
v záujmových útvaroch,
po vyučovaní pestrý program v Školskom klube detí
od 6,30 - 16,30 hod.,
možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik,
možnosť absolvovať „Školu v prírode“,
rôzne školské kultúrne a športové podujatia:
exkurzie, výlety, Šarkaniáda, Mikulášska pošta,
Jedličková slávnosť, Pasovačka prvákov, Deň Zeme,
tvorivé dielne, zábavné a vedomostné súťaže,

olympiády, aktivity v rôznych projektoch, koncerty,
prednášky,...
spolupracujeme so ZUŠ Talent. Deti zapísané na
hudobný odbor , výtvarný odbor aj dramatický odbor
majú vyučovanie priamo v našej škole,
naša škola je zapojená do projektov: "Modernizácia
vzdelávania“, a silne sa u nás rozvíja "Regionálna
výchova", čím sa podporuje u detí láska k rodnej
dedine a k ľudovým tradíciám,
máme vynikajúce výsledky v športových, speváckych,
recitačných aj vedomostných súťažiach.

DETSKÝ FAŠIANGOVÝ
SPRIEVOD
V piatok 13. februára sa uskutočnil
karnevalový sprievod obcou v
maskách, ktorým si žiaci školy
pripomenuli
fašiangové zvyky
a tradície v obci Poniky. Divákom,
ktorí sa zišli v hojnom počte,
predviedli žiaci tradičný fašiangový
zvyk – pochovávanie basy. Spev
a hudba zneli od školy až po
obecný úrad. Fašiangujúcim prialo
počasie a mnohí prizerajúci
odmenili deti v tradičných ľudových maskách aj fašiangovou výslužkou a pán starosta pred
obecným úradom detským punčom
a pampúchmi, ktoré napražila naša
kolegyňa p. Kaľavská. Všetci sa
zhodli na tom, že tento pekný zvyk
si o rok opäť zopakujeme.

Strany pripravila
Mgr. Mária Janovčíková

NAŠI VŠEVEDKOVIA

jubilantom, ktorí sa dožili životného jubilea v mesiacoch január
a február 2015

60. rokov
Oľga Kapustíková, Hriadky 282
Zdeňka Majerská, Dolná ulica 102
Mgr. Zdenka Škamlová,
Na Hlinku 334
Juraj Mikuláš,
Nám. Štefana Žáryho 151

V decembri sa na našej škole udialo mnoho kultúrnych i mimoškolských aktivít, no netreba
zabúdať ani na vedomostné súťaže, ktoré sú medzi žiakmi čoraz viac obľúbené. Pre žiakov 2.,
3., 4. a 5. ročníka nezisková organizácia Talentída pripravila súťaž VŠETKOVEDKO, kde si
žiaci mohli overiť a porovnať vedomosti z viacerých oblastí, napr. vlastiveda, prírodoveda,
slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova.
Diplom Všetkovedkov učeň a záložku s rozvrhom získali títo žiaci: Lea Lišaníková, Michal
Štecz, Sofia Starovecká, Branislav Resl, Timotej Šaling, Kristián Markus, Šimon Vyšný,
Patrik Šávolt, Richard Škuta, Juraj Ondrejko a Pavla Polóniová. Umiestnili sa na 43. až
111. mieste z 11 191 detí na celom Slovensku. GRATULUJEME ☺!
Na druhom stupni ZŠ pre žiakov 6. až 9. ročníka Talentída pripravila už 8. ročník súťaže
EXPERT geniality show. Je zaujímavá tým, že žiaci si v deň súťaže po prezretí testových
zadaní môžu vybrať dve z týchto atraktívnych tém: Spoločnosť kedysi a dnes, Do you speak
English?, Tajomstvá prírody, Mozgolamy a Svetobežník. Téma Góly, body, sekundy je síce
určená stredoškolákom, ale na jej riešenie dali priestor aj žiakom vyšších ročníkov ZŠ. Aj tu
sme mali úspešných žiakov: Nora Škutová, Lukáš Magna, Lucia Pinková, Ema Strelníková,
Nela Šajbanová, Erika Králiková, Sára, Magnová, Martin Resl, Dominik Lichý, Kristián
Baláž a Frederik Golian. Z 8872 súťažiacich sa naši niektorí žiaci umiestnili v prvej stovke.
Poradili by ste si s niektorými otázkami aj Vy?

70. rokov
Miloslav Chaban,
Na píle 38
Anna Kapustíková,
Družstevná ulica 182
Anna Búliková,
Hriadky 284
80. rokov
Mária Pertzianová, Dolná ulica 142

Správa o počte obyvateľov
v obci Poniky za rok 2014
K 1.1.2014 bol počet obyvateľov
1541, k 31.12.2014 1540.
V roku 2014:
sa narodilo 8 detí z toho
2 dievčatá a 6 chlapcov,
umrelo 22 obyvateľov z toho
9 žien a 13 mužov,
prisťahovalo sa 36 obyvateľov,
odsťahovalo sa 23 obyvateľov
V Ponikách, dňa 29.1.2015

Poradne detskej lekárky
pre deti v Ponikách budú
v týchto termínoch:
11.02.2015
11.03.2015
08.04.2015
06.05.2015
03.06.2015
V Banskej Bystrici sú poradne každý
utorok od 13.00 hod. do 14.30 hod..

Káder mužstva dospelých pre jarnú časť: brankári: Peter Zátroch, Peter Madoš, obrancovia:
Dušan Kohút, Andrej Piar, Miroslav Potkan, Vladimír Farkaš, Ľubomír Hrčka, Filip Trnka,
záložníci: Dalibor Pertzian, Richard Valent, Tomáš Piar, Walter Poliak, Marek Kíšik, Daniel Oros,
útočníci: Ján Kubašiak, Marek Mikuláš, Martin Račko, Michal Piar.
Cieľ mužstva: Umiestniť sa v hornej časti tabuľky do 7. miesta.
Kolo
Termín
14. 22.03.2015 15:00
15. 29.03.2015 15:00
16. 05.04.2015 15:30
17. 12.04.2015 15:30
18. 19.04.2015 16:00
19. 26.04.2015 16:00
20. 03.05.2015 16:30
21. 10.05.2015 16:30
22. 17.05.2015 17:00
23. 24.05.2015 17:00
24. 31.05.2015 17:00
25. 07.06.2015 17:00
26. 14.06.2015 17:00

Súperi
Poniky – Podkonice
Selce – Poniky
Poniky – Lučatín
Valaská – Poniky
Poniky – Nemecká
Strelníky – Poniky
Poniky – Brusno
Poniky – Hronec
Jakub – Poniky
Poniky – Osrblie
Jasenie – Poniky
Poniky – Čierny Balog
Braväcovo - Poniky

I. TRIEDA DOSPELÍ
1 TJ ŠK Sok. Jakub
2 ŠK Selce
3 Sokol Braväcovo
4 Mladosť Lučatín
5 OFK Sl. Valaská
6 Sokol Nemecká
7 ŠK OPL Poniky
8 Družst. Strelníky
9 FK 1928 Jasenie
10 FK Podkonice
11 Tatran Č. Balog
12 Partizán Osrblie
13 ŠK Hronec
14 FK Brusno "B"

13 9 3 1 33:10 30
13 9 2 2 44:17 29
13 9 1 3 36:27 28
13 6 3 4 30:30 21
13 5 5 3 15:13 20
13 6 1 6 25:24 19
13 5 2 6 26:24 17
13 4 5 4 19:17 17
12 5 1 6 17:25 16
13 4 2 7 18:28 14
13 3 4 6 19:26 13
12 2 4 6 18:30 10
13 2 3 8 21:30 9
13 1 4 8 7:27 7
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