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Druhý ročník cyklistických pretekov do vrchu sa blíži

Juniori súťažili

od môjho nástupu do funkcie poslankyne obecného
zastupiteľstva uplynulo
poldruha roka. Vo volebnom
programe som si vytýčila
niekoľ ko úloh, ktoré smerovali k zveľadeniu časti obce
Ponická Huta. Mojím cieľom
bolo vybudovať detské ihrisko, odvodňovacie rigoly na
ulici Na píle, upraviť budovu
kultúrneho domu a mnoho
iných úloh, ktoré sa riešia
operatívne.
n Okresné kolo hry Plameň
družstvami. Dievčenskému tímu
sa darilo oveľa lepšie, obsadili najvyššiu priečku. Postúpili teda do
krajského kola hry Plameň.

n Krajské kolo hry Plameň

Krajské kolo hry
Plameň – Málinec 2016
Podujatie sa konalo 18. júna. Vycestovať sme museli skoro ráno,
pretože súťaž sa začínala o 8.00.
Najskôr sme sa všetci desiati zaregistrovali a dostali sme čísla - každý
svoje. Boli tam družstvá z Badína,
Pitelovej, Málinca a iné. Disciplíny
boli rovnaké ako na okresnej súťaži.
Do dvanástej hodiny prebehli prvé
kolá, po dvanástej druhé kolá. Rozhodoval najlepší dosiahnutý čas.
Vyhodnotenie ukázalo, že konkurencia bola rýchlejšia, náš dievčenský tím skončil siedmy spomedzi
deviatich. Na požiarnom útoku
druhý z troch, za čo sme získali
pohár. Na celoštátne kolo to však
nestačilo. Ale súťaživosť nás neopustila a o rok zabojujeme viac.
Natália Pecníková

Poniky v Lille
Na začiatku tohto neuveriteľného zážitku bol nápad zažiť
naše národné mužstvo priamo v akcii, na kvalifikačnom
zápase v Žiline, keď sa ešte len
chcelo kvalifikovať na ME do
Francúzska. Tá atmosféra nás
tak „chytila“, že sme si povedali,
ak bude možnosť, pôjdeme tých
našich sokolov povzbudiť aj do
Francúzska.

Slnovrat

Vážení
spoluobčania,

Okresné kolo hry
Plameň - Poniky 2016

Okrem domácich súťažili v Ponikách 28. mája aj družstvá zo Šalkovej, Badína, Vlkanovej,Brusna
a Dúbravice. Hra sa začala o 8.00
v areáli na Horedoliní . Štafeta na
400 metrov, CTIF a požiarny útok
s vodou – to boli súťažné disciplíny. Pri každej z nich stáli aspoň
dvaja rozhodcovia, ktorí bdelým
okom sledovali, či robíme všetko
správne. Tímy bojovali statočne,
postúpiť však mohol iba jeden
z každej kategórie. Než družstvá
absolvovali všetky disciplíny, trvalo pomerne dlho. Aj rozhodcom trvalo hodnú chvíľu, kým spracovali
čiastkové výsledky a vyhodnotili
súťaž. Náš zmiešaný tím skončil
na šiestom mieste medzi šiestimi
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Cez internet sme si objednali
lístky za ľudovú cenu 25 eur, UEFA
nám pridelila 16 vstupeniek a začali
sme vybavovať dopravu. Na zápas
sme sa veľmi tešili. Cesta bola nekonečná, ale boli sme plní očakávania.
Na správy o nepokojoch vo Francúzsku (štrajky, šarvátky ruských
a anglických fanúšikov) sme zabudli, len čo sme vystúpili z autobusu.
Pokračovanie na str. 2 u

Za dôležité považujem
dobré spolunažívanie občanov, korektné
medziľ udské
vzťahy a dobrú spoluprácu
pri rozvoji celej
našej obce. Ako
poslankyňa som k dispozícii
všetkým občanom. Uvítam akékoľvek podnety, konštruktívne
nápady, ale aj kritiku.
Som presvedčená, že spoločnými silami a s vašou podporou
sa mi podarí splniť svoje ciele,
ktoré sú, pevne verím, našimi
spoločnými cieľmi.
Na záver mi dovoľte, aby som
nám všetkým zapriala príjemný
čas dovoleniek a letnej pohody
medzi najbližšími.
Petra Slávová, poslankyňa ObZ
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Na potulkách okolo štadiónu sme
stretli veľa slovenských fanúšikov.
Medzi nimi aj Banskobystričanov.
Natrafili sme aj na ruských fanúšikov. Ukázalo sa, že sme predsa
len Slovania. Po chvíli zoznamovania sme si spolu zaspievali Kalinku, Kaťušu a iné známe pesničky.
Rozišli sme sa na zápas, potom sme
sa opäť stretli v spevavej nálade. Nevedeli sme sa dočkať začiatku zápasu, pretože na takomto podujatí
nikto z nás ešte nebol. Po príchode
na štadión sme zostali v nemom
úžase, asi tak, ako keď herec príde
do Hollywoodu. Ocitli sme sa v nádhernom futbalovom chráme. A nezostali sme nepovšimnutí, mnohých z nás bolo vidieť v televízií (Ján
Zátroch na titulnej strane športu
denníku SME). Zápas, ktorý sme si
vybrali, bol skutočným zážitkom,
videli sme dva krásne góly rovno
pred našimi očami. Aj hlasivky dostali poriadne zabrať. Po zápase nás
čakali oslavy v okolí štadióna a dlhá
cesta domov, ale s krásnymi spomienkami.

Kto by si chcel náš výlet pozrieť, môže si otvoriť internetovú
stránku Moje video pod názvom
Poniky v Lille, ktoré pekne spraco-

vala Dominika Kohútová. Ako sa
na konci videa uvádza, toto nám
nikto nezoberie. Celému kolektívu, ktorý s nami bol, patrí veľ ké

poďakovanie. Boli sme naozaj super partia.
Športu zdar a futbalu zvlášť.

Dušan Kohút

Deň detí v Ponikách
Občianske združenie „Ponickje
deti“ v spolupráci s našou školou
a rodičmi pripravilo športový deň.
Počasie nás tohto roku počastovalo drobným dažďom. Ale ani ten
nepokazil zábavnú atmosféru.
Program pri príležitosti Dňa detí
prilákal 11. júna mnoho detvákov.
Malí i veľ kí si s neskrývaným nadšením mohli vyskúšať rôzne povolania: záhradník, tesár, staviteľ,
čašník, farmár, športovec... Spestrením programu boli členovia
Dobrovoľného hasičského zboru
v Ponikách, ktorí deťom predviedli
prácu s hasičským autom a striekačkou, záchranársku prácu, aj
streľ bu zo vzduchovky či skákací
hrad. Sympatickým oživením bolo
maľovanie na tvár a tvorivé dielne.

Po pestrých aktivitách si vyšantené deti s radosťou prevzali vecné odmeny. Na záver sa posilnili
párkami a kapustnicou. Ako to už
pri podobných podujatiach býva,
aj toto sa mohlo zorganizovať len
za pomoci obetavých ľudí. Preto
sa chcem poďakovať aktívnym
rodičom, pedagogickému zboru
ponickej školy, starostovi a sponzorom: Obci Poniky, Obecnému
podniku lesov, spol. s r.o., Poľovnému združeniu Bukovina, Markovi Giertlymu, Ivanovi Kmeťovi,
Markovi Matuškovi, Ladislavovi
Štecovi a Petrovi Matulovi.
Tešíme sa na vás, milí rodičia
a deti, aj v roku 2017.
Jana Ondrejková,
OZ Ponickje deti
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In memoriam Jána Melku

Majstrovstvá vo varení baranieho perkeltu
Druhý ročník podujatia sa uskutočnil 25. júna v športovom
areáli na Ponickej Hute. Spomienku In memoriam organizátori OZ Hradisko na Kláštore
– Ponická Huta opäť venovali
výnimočnému človeku z oblasti
ovčiarstva a salašníctva v ponickom chotári, Jánovi Melkovi.
Obľúbenú špecialitu mohlo navariť len 12 vopred prihlásených
družstiev. Prišli aj cezpoľní - z Banskej Bystrice, Bratislavy, Zvolena,
Pezinku, Trnavy a iných kútov.
Každé družstvo dostalo kotlíkový
set a počas štyroch hodín varilo
podľa vlastnej receptúry z dvoch
kilogramov baraniny perkelt,
ktorý päťčlenná porota priebežne hodnotila. Súťažiaci dostávali body aj za jednotné oblečenie,
stolovanie, čistotu, výzdobu, pohostenie poroty a celkový dojem
vlastného súťažného stánku.
Po navarení sa členovia družstiev museli divákom originálne predstaviť - zaspievať ľudovú
pieseň, zložiť a zarecitovať krátku
básničku s použitím slov – ovca,
baran, perkelt, huta. Súťaž sa niesla v duchu country. Organizátori
vďaka sponzorom postavili jedinečnú hutnícku country uličku,
ktorá poskytovala hosťom full-

Druhý ročník
cyklistických
pretekov do
vrchu sa blíži
Ponickými kiarmi

Prvá septembrová sobota bude
termínom 2. ročníka cyklistických
pretekov Ponickými kiarmi. Na
trati zo Šalkovej do Poník dlhej 3 kilometre s prevýšením 230 metrov
privítame aktívnych pretekárov, aj
hobby cyklistov. V prvom ročníku
sa zúčastnilo 40 pretekárov a ako
sa zdá, v tomto roku bude počet
účastníkov o poznanie vyšší. Hneď
prvý deň po spustení registrácie
sa prihlásilo sedem pretekárov.
Prvý bol Peter Hargaš z Bratislavy, vlani najvzdialenejší účastník
pretekov obsadil 4. miesto v kategórii mužov nad 40 rokov. Renomovaný motoristický novinár
Peter Hargaš mal v termíne našich
pretekov pripraviť reportáž z Majstrovstiev Európy okruhových
truckov v Moste, ale uprednostnil
účasť na „Ponických kiaroch“. Berme to ako vyjadrenie spokojnosti

service. Po skvelej humornej prezentácií družstiev porota vyhlásila výsledky. Hlavnú cenu, ktorú
do súťaže venovali naši sponzori,

Víťazný pohár a víkendovú jazdu
na terénnom vozidle Jeep, vyhralo družstvo KDI team z Banskej
Bystrice /KDI - Krajský dopravný

inšpektorát/. Srdečne blahoželáme! Počas zábavného popoludnia
návštevníci ochutnali baranie špeciality, rodičia a deti si zasúťažili, pripravené boli tvorivé dielne
ÚĽUV, exkurzia na Hradisko na
Kláštore a nechýbala ani skvelá
tombola. Počas akcie až do skorého rána hostí sprevádzala country
skupina Colorado.
Ďakujeme sponzorom a Obecnému úradu Poniky za príspevky
a účasť na podujatí. Tešíme sa na
ďalší ročník Majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu.
www.hradiskohuta.sk

Družstvo GREENPON, Poniky

s priebehom a atmosférou našich
malých pretekov. V prvom, tak trochu skúšobnom ročníku sme mali
len po dve kategórie mužov a žien.
Teraz predpokladáme vyšší počet
účastníkov, preto sme vypísali 3
kategórie mužov aj žien, aby vekové hendikepy neboli výrazné.
Nezmenené zostanú ceny pre víťazov – kvalitné dresy, tentoraz bude
základnou farbou modrá s doplnkovými farbami vlajky obce. Dresy
získajú aj najrýchlejší Poničania
v kategórii mužov a žien, najvzdialenejší účastník pretekov a za statočnosť pri zdolávaní stúpania aj
najstarší a najťažší pretekár. Novinkou bude bohatá tombola, ako
súčasť vyhodnotenia pretekov na
ihrisku ŠK OPL Poniky. Propozície
pretekov a registračný formulár
nájdete na stránke obce Poniky,
aj na webe mtbiker.sk. Zvýhodnenie 5 eur platí pri prihlásení sa
do 30. augusta, počet účastníkov
je limitovaný na 120 pretekárov.
Tešíme sa na bohatú účasť najmä
domácich pretekárov všetkých kategórií a pripomíname najlepší čas
premiérového víťaza Jožka Korýtka 10 minút 42 sekúnd – kto ho
prekoná v 2. ročníku?
Ján Matula, riaditeľ pretekov
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Za rána, za rosy...
V poslednú júnovú nedeľu sa
začali schádzať chlapi s kosami už po štvrtej hodine ráno
v dobovom pracovnom odeve,
aby začali kosbu podľa starých
zvykov. Rannú búrku prečkali
v kolibe na Jarabiní, nakovali
kosy a po malom fruštiku išli
kosiť do Bučia nad Ponickou
Lehôtkou.
Po ôsmej už s veľ kým fruštikom
a hrabľami prišli ženy i dievčence,
mladé matky si došikovali aj deti.
Roztriasli riadky, obhrabali kraje
lúky. Potom sa vrátili do koliby
a pochutnali si na kyslej fazuli,
haluškách s kapustou aj bryndzou, údených rebrách, krapňoch,
koláčoch, buchtách, vypili po poháričku, spevom si poľahčili pri
práci a čakali na pálivé slnko, aby
vysušilo seno. Všetko sa dialo pred
objektívom kamery nášho rodáka
Milana Kosca. Pekné zábery budú
použité aj vo filme o zvykoch v Ponikách.
Ján Beňo, starosta obce

Koncert španielskeho umelca
V ranogotickom kostole sv.
Františka Assiského v Ponikách je
niekoľ ko fresiek, ktoré zobrazujú
dobové hudobné nástroje. Antoni
Madueňo, španielsky umelec, ktorý k nám nedávno zavítal, si sám
zhotovuje verné kópie týchto nástrojov, hrá na nich a spieva.
V utorok 14. júna sme mali
príležitosť vypočuť si spev a hru
katalánskeho majstra, ktorý celé
podujatie venoval ku cti Matky
Božej Panny Márie. Bola to hudba
z obdobia stredoveku. Na koncerte
ho sprevádzal aj majster fujarista
Ľubomír Tatarka.
Ďakujeme za výnimočné chvíle prežité pri počúvaní duchovne
precíteného vystúpenia.
brat Stano, kapucín
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Škola v prírode
Žiaci 4.ročníka ponickej školy odcestovali 20. júna do školy
v prírode v Rajeckých Tepliciach.
Rána sa začínali krátkou rozcvičkou. Po raňajkách sa školáci učili

či Žilinu. V samotnom kúpeľnom
mestečku Rajecké Teplice si prezreli Múzeum dopravy aj Kúpeľný
dom Aphrodite, v Čičmanoch jedinečný skanzen. V tvorivých diel-

a popoludní si užívali voľný čas
naplnený rôznymi aktivitami.
Počas štvordňového pobytu v rekreačnom zariadení Altan mali
žiaci možnosť navštíviť aj Rajec

ňach zhotovovali výrobky z hliny,
pedigu a vlny, hrali sa rôzne hry,
samozrejme nechýbala opekačka
a záverečnou bodkou bol karneval s diskotékou. Žiakom sa pobyt
veľmi páčil, našli si nových kamarátov, spoznali neznáme miesta
a odniesli si množstvo zážitkov.
Ďakujeme OZ Ponickje deti a zriaďovateľovi našej školy za jedinečnú možnosť zorganizovať školu
v prírode pre našich žiakov.
Fotogaléria www.zsponiky.sk
Katarína Králiková

Slnovrat
Dňa 21.06.2016 sa v Kultúrnom dome v Ponikách uskutočnilo po prvýkrát zaujímavé kultúrne podujatie "Slnovrat", v deň
najdlhší a najkratšej noci, kedy sa
predstavili tri osobnosti zo sveta
umenia v profesionálnom reb-

ríčku a aj Tí najmenší, začínajúce
drobné hviezdičky - deti zo ZŠ s MŠ
Štefana Žáryho v Ponikách a deti
študujúce na Základnej umeleckej
škole Stožok pod vedením Michala
Budinskeho.
Diváci mohli zhliadnuť v dvojhodinovom programe rôzne ukážky tanca, spevu, hudby a mali
možnosť byť súčasťou rozhovorov
s troma hosťujúcimi osobnosťami Svetlany Sarvašovej - herečky
DJGT vo Zvolene, Barbory Debnárovej - čerstvej absolventky pantonými FAMU v Prahe a cimbalistu Michala Budínskeho - riaditeľa
ZUŠ Stožok.
Vo veselých rozhovoroch sme
nazreli do ich životných príbehov
ako sa dostali na profesionálnu

dráhu umelca, dozvedeli sme sa
kto ich motivoval, podporoval
a tiež sme si vypočuly ich veselé
zážitky. Osobnosti sa samozrejme odprezentovali aj samostatne
v jednotlivých ukážkach , ktoré
boli skvelé. A čo je najdôležitejšie

zanechali odkaz pre tých najmenších, aby boli usilovní a vytrvalí
a pokračovali vo vzdelávaní sa
v jednotlivých odboroch. Ďakujeme účinkujúcim, divákom a tešíme sa na ďalší Slnovrat.

Tatiana Jánošová
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Memoriál
Ondreja Holca
v cezpoľnom
behu 2016
V sobotu 15. októbra 2016 sa
v športovom areáli v Ponikách
uskutoční 2. ročník obnovenej
série Memoriálu Ondreja Holca
v cezpoľnom behu.

Po minuloročnej skúsenosti zostávame v rámci hlavnej kategórie
čiže behu na 10km pri tej istej trati,
ktorej rekord stanovil víťaz vlaňajšieho ročníka Erik Lenhardt z BŠK
Banská Bystrica časom 43:11. Táto
trať bola samotnými bežcami hodnotená ako veľmi náročná, zároveň
však veľmi pekná, kvalitná a zaujímavo členitá. Aj tento rok pre Vás
pripravíme Hobby beh a ocenenia
budú rozdelené do viacerých vekových kategórií medzi mužov, ženy
a domácich bežcov. Organizačný
tím sa teší na stretnutie s Vami pri
posúvaní Vašich športových rekordov a osobných maxím.
Andraj Brzula - riaditeľ pretekov

Michal Šávolt - člen organizačného tímu
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„Zdola ponickýho mlyna“

Aký bol jubilejný dvadsiaty ročník?
Počas prvého júnového víkendu sme mali v obci krásny
sviatok – detský folklórny festival „Zdola ponickýho mlyna“
sa konal už po dvadsiatykrát.
K jubilujúcemu podujatiu sa
druhý rok pridružilo aj stretnutie rodákov a priateľov obce.
Všetko sa začalo v sobotu
Ekumenickými Bohoslužbami
v rímsko-katolíckom kostole sv.
Františka z Assisi, po nich sme si
pripomenuli tradičnú kresťanskú
ponickú svadbu. Do krásnych krojov sa oblieklo okolo dvesto ľudí.
Farbami hýriaci sprievod pokračoval zo Stráni cez dedinu na ihrisko, kde príležitostných mladomanželov privítali svokrovci
podľa nášho dávneho zvyku medom, starosta prípitkom a vzápätí všetkých pozval k slávnostne
prestretým svadobným stolom
na hostinu.
Program ďalej pokračoval vystúpením folkloristov z Poník
a susedov z Hrochote v pásme Bolaže to svadba, ktoré bolo pokračovaním minuloročného programu A spomienky ožili... Potom
sa predstavil žilinský Rozsutec
s programom nazvaným Ľúbezná krása.
Nedeľa sa začínala už tradične
sprievodom detských folklórnych súborov našou obcou a pokračovala programom Hraj nak

sa zahráme, v ktorom účinkovali
Vienok z Bratislavy, Zornička zo
Zvolena, žiaci Ľubomíra Tatarku
a domáci detský súbor Poničan.
Symbolickou bodkou za celodenným programom bolo pôsobivé
vystúpenie Kandráčovcov.
Súčasťou víkendového podujatia boli ukážky remesiel, výstava svadobných párt a čepcov, tiež
tvorivé dielne pre deti, aj výstava
svadobných fotografií Teraz vieme že je naša.
DFF Zdola ponickýho mlyna
už dvadsať rokov tvorí históriu
obce Poniky, ktorá sa píše už ôsme
storočie. Zakladatelia festivalu
prispeli k obrazu tradície, ktorá
tu je a navždy zostane, v pamäti
Poničanov, tunajších rodákov, ale
aj ostatných ľudí, priateľov, ktorí
majú radi ľudové obyčaje a všetku
tú nádheru, ktorá k tomu patrí.
Nemôžem hodnotiť všetky ročníky a ani mi to neprináleží. Určite nebolo vždy všetko stopercentné, ale som rád, že tých dvadsať
ročníkov bolo bez prestávky a že
sme sa dočkali aj toho jubilejného. Som rád, že sa organizátorom
podarilo oživiť festival Ekumenickými službami Božími, tradičnou
ponickou svadbou, krojovaným
sprievodom v sobotu aj v nedeľu, že sa do sprievodu vrátil koč
aj voz s koňmi, že ľudia opäť mali
chuť zaspievať si ľudové pesničky,
rozkazovačky, ukázať kroje, kto-

ré nám tu zanechali naše staré
matere a starí otcovia. Konečne
majú Poničania dôvod vytiahnuť
zo skríň svoje krásne kroje, veď
je predsa festival Zdola ponickýho mlyna. Bolo úžasné sledovať
defilé krásy, hrdosti, súdržnosti
a dobrej nálady v improvizovanom svadobnom sprievode od
kostola až na Horedolinie.
Druhý rok vnímam podujatie aj
ako organizátor. V tejto pozícii mi
dal festival možnosť ešte viac sa
priblížiť k jeho samotnej podstate.
Všetko od bohoslužieb, sprievodu, hostiny, programu a sprievodných akcií je spojené zo životom
Poničanov v nedávnej minulosti,
s tým ako ťažko pracovali, ako sa
trápili, ale aj radovali, zabávali...
Sám som si posledné dva ročníky spojil napríklad s priahaním
koní do vozu tak ako to robil môj
otec i starý otec. Oživil som si pohľad z voza na dva konské chrbty
a silu koní, keď som ich poháňal.
Spomienky sa sprítomnili a tento
festival má byť aj o tom. Vážme
si svoju dedinskú históriu a poznávajme ju – kto si neváži svoju
históriu nemá budúcnosť.
Ďakujem všetkým organizátorom za spoluprácu a teším sa
na DFF Zdola ponickýho mlyna
2017.
Pre spomienku pripájame aj pár
fotiek v prílohe novín.
Pavol Ondrejko

Vybrali sme pre vás
Karel Čapek: KALENDÁR, ZÁHRADNÍKOV ROK

Záhradníkov júl
Podľa kanonického práva záhradníkov sa v júli očkujú ruže.
Robí sa to zvyčajne takto: pripraví sa šíp, podpník alebo podložka,
na ktorú sa má očkovať, ďalej lyko
a nôž, čiže žabka. Keď je všetko
nachystané, treba vyskúšať ostrie
žabky na brušku palca. Ak je dostatočne ostrá, zareže do palca a zanechá v ňom krvácajúcu ranku,
ktorá sa musí obviazať. Aj takto
môže vyzerať očkovanie ruží. Len
čo záhradkár túto činnosť dokončí, zistí, že by mal zasa skypriť na
hriadke zľahnutú a spečenú pôdu.
To sa robí asi šesťkrát do roka a zakaždým sa mu podarí vyhádzať
z pôdy množstvo kamenia, ktoré
nevedno, kde sa berie, ustavične vystupuje z tajomných útrob

zeme. Záhradná, čiže kultúrna
pôda, zvaná aj humus alebo prsť,
sa skladá z určitých ingrediencií
ako sú hlina, hnoj, zotleté lístie, rašelina, črepiny z pollitroviek, klince, drôty, tehly, psí trus, uhlie, plechové nádoby, gombíky, pracky,
podkovy, plechovky a nespočetné
iné súčiastky, ktoré prekvapený
záhradkár vydoluje pri každom
kyprení zo svojich hriadok. Možno
raz vyhrabe spod svojich tulipánov americké kachle, Attilov hrob
alebo Sibyline proroctvá. V kultúrnej pôde sa totiž dá nájsť všetko.
Ale hlavnou júlovou starosťou
je, pravdaže, polievanie a kropenie.
Záhradkár polieva krhlou, ráta ich
ako šofér kilometre. „Uf!“ vyhlasuje s pýchou rekordmana, „dnes
som ich naťahal štyridsaťpäť“.
Keby ste vedeli, aká je to roz-

koš, keď chladná voda padá na
vyprahnutú pôdu, keď si potom
celá záhradka s úľavou vydýchne,
ako si vydýchne smädný pútnik.
„Ahahah“, vraví pútnik, stierajúc
si penu z fúzov, „to bol pekelný
smäd. Gazda, ešte jednu!“ A záhradkár beží ešte po jednu krhlu
na júlový smäd.
S hydrantom a hadicou sa dá
polievať rýchlejšie a vo veľ kom.
Za pomerne krátky čas pokropíme
nielen hriadky, ale aj trávnik, susedovu olovrantujúcu rodinu, chodcov na ulici, členov vlastnej rodiny
a najviac seba. Taký strek z hydrantu je náramne účinný, takmer
ako ľahký guľomet. Môžete ním za
chvíľu vymlieť v zemi jamu, skosiť
trvalky a skmásať stromom koruny. Vynikajúce osvieženie vám poskytne, ak striekate hadicou proti
vetru. To je priam vodoliečba, ako
vás to skrz-naskrz skropí. Hadica
má navyše osobitnú záľubu urobiť
si dierku niekde uprostred, kde to

najmenej čakáte. A potom stojíte
ako boh vôd medzi sršiacimi vodometmi, s dlhým vodným hadom
pri nohách. Je to podmanivý pohľad. Keď ste už do nitky premoknutý, vyhlásite, že záhradka má
dosť a idete sa usušiť. Medzitým
záhrada povedala „uf“, bez mihnutia oka vstrebala vodostreky a zase
je smädná a suchá ako predtým.
/krátené/
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Stalo sa v našej obci
Územie Poník daroval panovník
v roku 1284 zemanovi Filipovi, synovi Tomáša. O deväť
rokov neskôr Ondrej III. udelil
novú donáciu kráľovského lesa
Poniky Filipovi a jeho zaťovi
magistrovi Ondrejovi. Podľa
listiny z roku 1302 daroval Filip
svojmu zaťovi Ondrejovi časť
Poník, ktorá zo západnej strany
susedila s Čerínom a Mičinou.
Podľa udanej polohy išlo o neskoršie Oravce. V roku 1373 si
miestni zemania nechali potvrdiť spoločnú držbu Poník. Prešli
tri roky a Šóšovci svoje majetky
/Poniky, Dúbravicu, Lehotu
a Môlču/ vymenili s kráľom Ľudovítom za Poltár v Novohradskej stolici.
Medzi sídlami vystupuje i Ponická Lehôtka, uvádzaná pod názvami Lehota, Lehôtka. Zvolenský župan Dávid udelil Ponikám v roku
1400 výsady slobodnej dediny. Po
štyroch rokoch ich s upresnením
podľa krupinského práva potvrdil kráľ Žigmund. Mestečko a obce
následne nachádzame v majetku
Ľupčianskeho hradného panstva.
V držbe zemanov zostali Oravce.
Magister Ondrej, ktorý bol v rokoch 1295 až 1302 spoluvlastníkom Poník, patril k najstarším členom rodu z Palúdzky v Liptove.
K roku 1282 sa hlási listina,
podľa ktorej Ladislav IV. nariadil
Ostrihomskej kapitule, aby podala
svedectvo o vykonaní obhliadky
zeme Poniky a štatuovaní magistra Filipa do jej vlastníctva. Listina
sa považuje za falzifikát.
Podľa neho sa hranice začínali
na sútoku dvoch potokov Zolná
a postupovali po jednom z nich na
západ k ďalšiemu toku označovanému „potok“. Viedli až k jeho prameňu a odtiaľ cez vrch do doliny
k potoku Môlča, od ktorého pokračovali až ku Hronu. Severnú hranicu vymedzoval Hron až po sútok
s potokom Driekyňa. Východný
úsek sa tiahol pozdĺž Driekyne
až k jej prameňu, ďalej postupovali hranice cez vrch k prameňu
Zolnej. Odtiaľ južný úsek hraníc
prechádzal od Javorového vrchu
popri lúke Kosmín a Veľ kom blate
až k vrchu Hrochoť a Čačinskému
(Hrochotskému/ potoku. Popri
ňom viedli hranice k prvému
medzníku pri potoku Zolná.
Predlohou pre vyhodnotenie
falza hlásiaceho sa k roku 1282
bola donačná listina Ladislava IV.
z roku 1284. Podľa nej panovník
poveril Turčiansky konvent, aby
podal svedectvo o vykonaní obhliadky Poník a štatuovaní magistra Filipa do vlastníctva.
Vymedzenie polohy chotára
v pravej listine je stručnejšie. Hra-

ničné body sú zhodné s falošnou
listinou s výnimkou južného úseku. Ohraničenie na tomto mieste
prechádzalo iba po potoku Zolná.
V edícii Adolfa Ipolyiho sa nesprávne uvádza smer ohraničenia medzi
sútokom Hrona s Môlčanským potokom a potokom Driekyňa. Ohraničenie v týchto miestach neprechádzalo na sever, ale na východ.
Vo falzifikáte sa južný úsek takmer
zhoduje s rozhraničením medzi
Ponikami, Dúbravicou a Hrochoťou z roku 1557. Je pravdepodobné, že s vymedzením polohy vo
falošnej listine z 13. storočia sa
v tejto časti v roku 1557 manipulovalo. Reambulácia (doplnenie,
oprava/ ponického chotára z roku
1295 totiž opisuje južnú hranicu
územia Poník zhodne s pravou listinou z roku 1284. Tok označený
v tomto roku ako Primum potok,
spomína pod presnejším názvom
Zarazpotok (Száraz patak - Suchý
potok). Tok Zolnej, či presnejšie
Malej Zolnej, tvoril južnú hranicu
chotára Poník aj podľa dokladov zo
14. storočia. Ďalším problematickým miestom vo vymedzení je určenie severnej hranice chotára na
úseku Hrona medzi Môlčanským
potokom a Driekyňou. Na toto
územie už v roku 1263 zasahovali
hranice majetku banskobystrického richtára Ondreja. Falzum hlásiace sa k roku 1282 uvádza túto
osobu medzi svedkami. Pre listinu
z roku 1284 je príznačné, že počas
ohraničenia nespomína konkrétnych svedkov. Zložité vymedzenie
ponického chotára skomplikovali
v nasledujúcom období aj hranice
územia Ľupče, ktoré na úseku medzi Driekyňou a Plavnom zasahovali do územia Poník, ktoré takto
stratili časť chotára kvôli susedným privilegovaným sídlam.
Podľa dnes nezvestnej listiny
z roku 1302 Tomášov syn Filip
daroval svojmu zaťovi magistrovi Ondrejovi časť svojho majetku
Poniky, ktorá na západe hraničila
s územím Madačovho syna Pavla a Mika. Hranice určila Ostrihomská kapitula, podľa jej listiny z roku 1310 rodina magistra
Filipa protestovala proti synom
Gottschala, ktorí násilím zabrali časť jej zeme Poniky ležiacu pri
rieke Hron východne od Banskej
Bystrice pri potoku Môlča. Zo strachu pred Matúšom Čákom sa zemania báli obrátiť na príslušného sudcu. Protestovali preto pred
kapitulou. Vzhľadom na nesúlad
medzi rozhraničením ponického
chotára a územím banskobystrických hostí nemožno vylúčiť, že dôvodom obsadenia časti Filipovho
majetku boli nedoriešené spory so
susedmi.
Jakub, syn Petra zvaného Šóš,

ako aj Filip, Ján a Mikuláš, synovia Tomáša z Poník, si v roku
1358 rozdelili svoje majetky vo
Zvolenskej a Novohradskej stolici. Predmetom deľ by majetkových podielov vo Zvolenskej stolici
boli Poniky a Hronsek. Južná časť
majetku Poniky spolu s horným
mlynom pripadla Tomášovým synom. Severná časť spolu s dolným
mlynom zase Jakubovi. Ohraničenie prechádzalo naprieč ponickým územím v smere od západu
na východ. Hranice sa začínali pri
potoku Môlča, pri doline nazvanej Boncsvőlgy, kde majetkové
podiely rozdeľovali dva medzníky. Odtiaľ smerovali hranice do
druhej doliny, otáčali sa napravo a vystupovali na vrch. Potom
prechádzali východným smerom
krátku vzdialenosť po ceste a smerovali na juh, kde boli dva hraničné kamene. Odtiaľ sa ohraničenie
otáčalo do doliny, ktorou pretekal
potok, baníkmi zo zlatých baní nazývaný Kuzepmusas (Kőzepmosás - Stredné mytie). Pozdĺž neho
išlo ohraničenie až na miesto, kde
vtekal do zeme. Hranice klesali
k ceste a mierili na východ, kde sa
spájali so staršou cestou smerujúcou k dedine Poniky a tamojšiemu potoku. Od neho mierili na juh
k druhému potoku a nakláňali sa
nad ním na východ ku chodníku,
po ktorom vystupovali ku kostolu.
Pri ňom boli osadené dva medzníky. Odtiaľ smerovalo ohraničenie
po dlhej ceste východným smerom a pri potoku Bykpataka (Bükkoatak - Bukový potok) sa hranice
dostali do priestoru medzi dvoma
vrchmi, nazývanými Usolná. Odtiaľ klesali k potoku a pozdĺž neho
na juh, kde sa spájali s potokom
Zolná (Zolnavyze), prechádzali až
k jeho prameňu, kde sa ohraničenie Poník končilo.
Na základe terénnych daností
možno usudzovať, že ohraničenie
vystupovalo z doliny Môlčanského
potoka západne od vrchu Drienok
(606 metrov). Popri neidentifikovanom toku Kőzepmosás prechádzalo k ceste a popri doline Vladárka k obci a farskému kostolu.
Východne od Poník tvoril hranicu
bližšie neznámy tok Bykpataka.
Môže ísť o zaniknutý ľavostranný
prítok Vladárky s ústím severne
od Poník. Vrch /či dva vrchy/ Usolná možno stotožniť s výraznými
geografickými bodmi Farská hora
(846 metrov) a Učovník (759 metrov). V tejto oblasti sa do potoka
Zolná vlieva i pravostranný prítok, po ktorom zrejme prechádzala
hranica. Ďalší priebeh hraníc už
určoval samotný tok Zolná.
Zdroj: Pavol Maliniak: Človek a krajina
Zvolenskej kotliny v stredoveku
Spracoval Juraj Piaček

Kreatívnosť na
dennom rozvrhu
Od roku 2014, keď v Stožku vznikla
Základná umelecká škola, sme pripravili mnoho podujatí. Chceme byť kvalitnou a otvorenou školou s kolektívom
žiakov, pedagógov a rodičov, ktorej
hlavným poslaním je umelecká výchova a vzdelávanie s ohľadom na kvalitnú
umeleckú prezentáciu. Našim ďalším
cieľom je udržiavať tradície prostredníctvom tanca, divadla a hudby. Záujem o štúdium v našej škole narastá,
čo nás veľmi teší. Naša vďaka patrí rodičom za to, že nám dôverujú. Pravidelnou činnosťou ZUŠ v Stožku sú interné
koncerty hudobného odboru. Príležitostnú záujmovú činnosť organizujeme podľa ročného plánu akcií, ktorý
začiatkom každého mesiaca upravujeme podľa materiálno-technického
vybavenia, počasia a pod. Príležitostná
činnosť je zameraná na širšiu skupinu
detí a mládeže v obci, ale aj dospelých.

Prehľad podujatí školy:

- Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ /
september/, podujatie pre verejnosť
- Úcta k starším /október/
- Tekvičková slávnosť /október/, podujatie pre deti a mládež
- Uvítanie do života /november/
- Vianočný koncert hudobného a tanečného odboru /december/, podujatie pre verejnosť
- Vianočný koncert hudobného odboru v kostole, podujatie pre verejnosť
- Vernisáž na stanici /marec/, podujatie pre žiakov ZUŠ a MŠ v Stožku,
umelecký prednes žiakov literárnodramatického odboru, výstava prác
výtvarného odboru
- Veľkonočný jarmok /marec/, podujatie pre deti a mládež spolu s rodičmi,
koncert žiakov ZUŠ
- GulášmajsterStožok/máj/,podujatiepre
verejnosť organizované obcou Stožok,
koncert žiakov ZUŠ (všetky odbory)
- Benefičný koncert pre Lukáška /jún/,
podujatie pre verejnosť
- Záverečný koncert literárno-dramatického odboru spojený s odovzdávaním vysvedčení /jún/, podujatie pre
verejnosť
- Záverečný koncert žiakov tanečného
a hudobného odboru /jún/, podujatie
pre verejnosť
- Zápis do nového školského roka /jún/
- Denný letný tábor /august/
Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky uznesením č. 169/2016 súhlasilo
so zriadením elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Stožok
v Základnej škole s materskou školou
Štefana Žáryho Poniky, Družstevná
ulica č. 201, Poniky k 01.09.2016.
Podrobnejšie informácie o programe ZUŠ Stožok pre deti našej školy, podmienky prihlásenia získate v priloženom letáku alebo na
telefónom čísle 0908817445, stránke
http://zuscvcstozok.edupage.org/
prípadne na Obecnom úrade v Ponikách.
Michal Budinský
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Blahoželáme
nášmu
jubilantovi
Jánovi Krajanovi, ktorý sa
v júni dožil významného životného jubilea 90-tich rokov.
Starosta obce
Poniky prijal
pána Krajana
na obecnom
úrade, ktorému
pri príležitosti
jeho významného jubilea
srdečne zablahoželal. Táto milá udalosť bola
zaznamenaná aj do pamätnej
knihy obce Poniky.

Hľadáme
študentov
na brigádu
Obec Poniky hľadá partiu mladých ľudí, študentov na pomoc
pri rekonštrukciu ihriska na Ponickej Hute. Viac informácií na
Obecnom úrade v Ponikách alebo
na telefónom čísle 0910912821.
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Obecné zastupiteľstvo obce
PONIKY na svojom 13. zasadnutí
dňa 30. júna 2016
súhlasilo uznesením č. 159/2016
so spolufinancovaním rekonštrukcie rímsko-katolíckeho kostola sv.
Františka z Assisi ako nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky (národnej kultúrnej pamiatky) do výšky 15.000
€ v rokoch 2016-2017 najmä na
interiérové osvetlenie, rekonštrukciu okien, opravu a údržbu
strechy.
Schválilo uznesením č. 161/2016
Záverečný účet obce Poniky za rok
2015 v súlade s § 16 ods. 10 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s výrokom: Celoročné hospodárenie obce Poniky za rok 2015
sa schvaľuje bez výhrad.
Schválilo uznesením č. 161/2016
prevod zostatku finančných
prostriedkov z roku 2015 v objeme 18.667,172 EUR zo základného účtu na účet rezervného fondu,
ostatné finančné prostriedky v objeme 16.8004,548 EUR budú prevedené na bežný účet obce Poniky.

Z matriky

Vitajte medzi nami

Neschválilo uznesením č.
162/2016 odpredaj časti pozemku
parc. č. KN „E“ 8612/1 cca o výmere 12 m2, t.č. vedený na LV 2510 na
základe žiadosti Petra Šincla , trvale bytom Na Vladárke 74, Poniky.
Neschválilo uznesením č.
163/2016 odpredaj časti pozemku
parc. č. KN „E“ 33/1 cca o výmere
102 m2, t.č. vedený na LV 2510 na
základe žiadosti Vladimíra Sameka, Horná ulica 271, Poniky.
Schválilo uznesením č. 165/2016
zmenu Štatútu obce Poniky, kde
sa v §20c a § 20d rozdelila Komisia školstva kultúry a športu na
Komisiu kultúry a športu a Komisiu školstva s príslušnými úlohami a úplné znenie nového štatútu
obce Poniky.
Zobralo na vedomie uznesením
č. 166/2016 informatívnu správu o pripravenosti ZŠ s MŠ ŠŽ na
školský rok 2016/2017.
Schválilo uznesením č. 167/2016
v zmysle § 18 zák. 596/2003 Z.z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradenie
elokovaného pracoviska Základnej
školy s materskou školou Štefana
Žáryho - Materskú školu, Horná
ulica 240, Poniky, zriadenú obcou
Poniky do siete škôl.
S c hvá l i l o u z n e s e n í m č .
168/2016 v zmysle §29, zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
udelenie výnimky na otvorenie
tried s nižším počtom žiakov
v ročníkoch 6., 8. a 9. v školskom
roku 2016/2017.
Uznesením č. 169/2016 súhlasí
so zriadením elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy
Stožok v Základnej škole s materskou školou Štefana Žáryho Poniky, Družstevná ulica č. 201, Poniky
k 01.09.2016.
Podrobné znenie uznesení nájdete na webovom sídle obce Poniky
– www.poniky.sk

Obec Poniky vyhlasuje výberové konanie
na miesto zamestnanca Obecného úradu - VEDÚCI EKONÓM obce a organizácii v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti
Kvalifikačné predpoklady:
 minimálne stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie II stupňa výhodou
 prax v odbore ekonomiky a financovania min. 3 roky
 znalosti príslušných zákonov v oblasti obecného zriadenia, účtovníctva
a rozpočtovníctva
Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:
 analytické a logické schopnosti
 dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť
 znalosť z prípravy projektov a žiadostí o NFP vítaná

22. júna sme na obecnom úrade za prítomnosti rodičov, starých
rodičov, priateľov a známych uvítali do života našich najmenších
občiankov: Jonáša Lakoštíka,
Róberta Tillera, Karolínu Koscovú, Alžbetu Petríkovú, Lauru
Debnárovú, Samuela Slávu, Lujzu Ruskovú, Alana Urbana, Róberta Ránu, Mathiasa Farkaša,

Luciu Melkovú a Emu Oláhovú.
Maličkým ratolestiam a ich rodičom prajeme veľa pevného zdravia, lásky a radosti zo života v našej
obci.
Vitajte na svete, detičky krásne,
váš príchod znamená radosť a jas.
Zo šťastia rodia sa najkrajšie básne,
ktoré vám napíše život a čas.

 flexibilita a kreativita
 bezúhonnosť
 vodičský preukaz sk. B

Zoznam požadovaných dokladov:
 prihláška do výberového konania
 profesijný štruktúrovaný životopis
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
Predpokladaný možný nástup od 1.8.2016, prípadne podľa dohody.
Platové podmienky: v zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme
Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „EKONÓM
OBCE PONIKY - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33
Poniky alebo elektronicky na adresu prednosta@poniky.sk. Pohovor s uchádzačmi
sa uskutoční na základe písomnej pozvánky pohovor. Obecný úrad si vyhradzuje
právo nevybrať žiadneho z uchádzačov. Bližšie informácie na čísle 0910 912 821.
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