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Ako ďalej s Kultúrnym domom v Ponickej Lehôtke

Pozvánka na 21. ročník DFF
„Zdola ponickýho mlyna“
Ani sa nenazdáme a príde čas na
21. ročník DFF „Zdola ponickýho mlyna“, stretnutie rodákov
a priateľov obce, ktorý sa bude
konať v dňoch 10.-11. júna
2017.
Tento rok začneme už po tretí raz
ekumenickými službami Božími
v evanjelickom kostole. Krojovaný
sprievod pôjde až na Horedolinie,
kde budú všetkých čakať prestreté svadobné stoly. Tohto roku sa
dožívajú významných životných
jubileí naši rodáci, ktorí celý svoj
život spojili s ľudovou piesňou,
tancom, či folklórom a hlásili sa
svojou tvorbou k našim Ponikám
a ich tradíciám.
Vo výstavnom stane bude pripravená výstava z tvorby Jána Paloviča, Janka Močka a artefakty
ľudových umelcov z Poník, vzťahujúce sa na valašskú kultúru,
ktorá je u nás hlboko zakorenená.
Sobotný program bude pokračovať takmer dvojhodino-

vým pásmom, ktoré pripravuje
Igor Danihel a okrem jubilantov
v ňom vystúpia Poničania, taneč-

níci SĽUK-u pozdravia bývalého
sólistu tohto významného kolektívu. Jubilujúca Ľudová hudba
Juraja Pecníka a jej sólisti prinesú
zdravice pre priateľov, s ktorými
častokrát stávali na javiskách, či
v nahrávacích štúdiách. Na záver
vystúpi FS Urpín, potom bude ľudová veselica.
No a nedeľa, ktorá začne sprievodom zúčastnených detských súborov dedinou, bude patriť predovšetkým deťom, ich tanečným,
hudobným a speváckym kreáciám.
Domáci DFS Poničan pripravuje
nový program. Nedeľným hosťom
bude FS Železiar.
Organizátori pripravujú všetko
pre to, aby Poniky dôstojne privítali svojich rodákov, hostí a priateľov
obce, na ktorých sa všetci tešíme.
Opäť bude možnosť postretávať
sa, porozprávať sa s tými, ktorých
sme už dávno nevideli a spolu sa
zabaviť. Snáď nám bude priať aj
počasie.
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Niečo pre krížovkárov

Vážení
spoluobčania,
máme za sebou
prvé tri mesiace roka. Po dlhej
zime prichádza
jar, pre mnohých najkrajšie
obdobie roka.
Začala sa druhá polovica nášho
poslaneckého mandátu a stále
je pred nami veľa cieľov, ktoré
sme si predsavzali uskutočniť.
Vy, vážení občania, ste nám dali
svoje hlasy, aby sme zveľaďovali
našu obec po všetkých stránkach. Veľa sa vybudovalo a pripravujú sa nové projekty. Som
rád, že v mojom obvode sa podarilo prekryť kanalizáciu a vybudovať zvod odpadovej vody
do potoka na ulici Hriadky, čím
sa skvalitnilo životné prostredie v tejto časti obce. Dovoľte
mi poďakovať sa vám za doterajšiu spoluprácu a požiadať
vás o ďalšie podnetné návrhy
a pripomienky, ktoré by mohli
prispieť k rozvoju našej obce.
Ondrej Bukvaj, poslanec ObZ

Ján Beňo,starosta obce

Zdravotné stredisko v novom šate
Na sklonku minulého roka sme
začali s rekonštrukciou zdravotného strediska na Hornej
ulici.

Prestavali sme prednú časť,
kde doteraz ordinovala praktická lekárka. Z pôvodnej čakárne
vznikla ambulancia a nová čakáreň. Nové sú aj elektrické rozvody. Zrekonštruované sú toalety,
podlahy a nad rámec plánu sme
dali urobiť aj nové stierky. Pripra-

vené sú aj priestory pre kaderníctvo a pedikúru. V hornej časti sú
obnovené priestory pre dennú
miestnosť personálu. Keďže ide

o rekonštrukciu starej budovy,
bolo potrebné vykonať aj práce,
ktoré si vyžiadal jestvujúci stav.
V celej budove sa menili rozvo-

dy a telesá teplovodného kúrenia, bola vybudovaná počítačová
sieť, zrekonštruované pivničné
priestory, nainštalovali sme elek-

trickú zabezpečovaciu signalizáciu. Do polovice mája by sa mal
celý objekt zatepliť. Obnovená
bude aj zadná časť objektu, ktorá
v minulosti slúžila ako stomatologická ambulancia a vybudujú
sa toalety pre imobilných.
Pavol Ondrejko
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Obecné zastupiteľstvo obce PONIKY
na svojom 17. zasadnutí dňa 16. marca 2017
BERIE NA VEDOMIE
uznesením č. 211/2017
informatívnu správu o aktivitách
starostu obce,
uznesením č. 212/2017
správu hlavnej kontrolórky obce
Poniky o vnútornej kontrolnej činnosti za rok 2016,
uznesením č. 217/2017
správu o prijatom rozpočtovom
opatrení č. 1/2017,
uznesením č. 218/2017
informáciu o zmene rozpočtu Základnej školy s materskou školou
Štefana Žáryho Poniky,
uznesením č. 219/2017
informáciu o výstavbe chodníkov v Obci Poniky - Dolná ulica
a Hriadky,
uznesením č. 220/2017
informáciu o podaní žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu

Dôležité
telefónne čísla
Poruchy – elektrina
0800 111 567
Poruchy – voda
0900 121 333
Obecný úrad Poniky
048 419 37 03
Prednosta obecného úradu
Bc. Pavol Ondrejko
0910 912 821
Správca obecného majetku
Milan Lenár 0911 490 051
Základná škola 048 419 37 00
Riaditeľka ZŠ s MŠ Štefana
Žáryho Poniky, Mgr. Mária
Janovčíková 0911 490 045
Materská škola 048 419 32 43
Školská jedáleň 0911 490 052
Dobrovoľný hasičský zbor
obce, veliteľ Pavol Lomen
0904 190 394
Praktická lekárka, MUDr.
Oľga Motošková 048 419 32 14
Evanjelický farský úrad Poniky
048 419 32 13
Rímskokatolícky farský úrad
048 419 32 63
Pošta Poniky 048 419 32 00
Obecný podnik lesov, spol. s r.o.
Poniky 048 419 37 37
Ing. Juraj Piar, konateľ
OPL, spol. s.r.o. 0918 334 539
Ing. Peter Matula, konateľ
OPL, spol. s.r.o. 0907 157 616

na základe Rozšírenia špecifikácie
činnosti podpory formou dotácie
pre rok 2017 pre oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania – Činnosť L3 na Kultúrny dom Ponická Huta s názvom
Kultúrny dom – zníženie energetickej náročnosti,
uznesením č. 221/2017
informáciu o príprave projektu
rekonštrukcie a prístavby kultúrneho domu a účelovej budovy Ponická Lehôtka.
SCHVAĽUJE
uznesením č. 213/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Poniky č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia upravené podľa návrhu
Komisie školstva pri ObZ Poniky,

uznesením č. 214/2017
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Poniky č. 2/2017 o vedení
kroniky Obce Poniky,
uznesením 215/2017
Juraja Piačeka, trvale bytom Námestie Štefana Žáryho 158, Poniky za kronikára Obce Poniky,
uznesením č. 220/2017
spoluúčasť na projekte Kultúrny dom
Ponická Huta formou spolufinancovania vo výške stanovenou výzvou
Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Činnosť L3.
RUŠÍ
uznesením č. 213/2017

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Poniky č. 5/2016 o určení
výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia.
ROZHODUJE
uznesením 216/2017
podľa §9 ods. 2, písm. a) a § 9a, ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predať
pozemok parc. č. KN „C“ 854/8 o výmere 116 m2, vytvorený z pozemku
parc. č. KN „E“ 3690/1, vedený na LV
č. 2510, kupujúcim Tiborovi Guzlejovi a Janke Žamborovej za dohodnutú kúpnu cenu 5 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Podrobné znenie uznesení a všeobecne záväzných nariadení
nájdete na webovom sídle obce Poniky – www.poniky.sk

O symboloch našej obce
Heraldika má svoje korene
v stredoveku, no erby vznikajú aj v súčasnosti. Ide zväčša
o jednoduché obrazce, ktoré na
malej ploche dokážu vyjadriť
veľa a pritom sú ľahko zapamätateľné. Mať svoj vlastný
erb je privilégium, ktoré bolo
v minulosti vyhradené iba
mestám. Znak dnes vnímame
ako určitú formu loga, značky.
Je chránený zákonom, podobne
ako ochranná známka. Symboly v obci skrášľujú významné
miesta, prispievajú k lepšej
orientácii. Každý znak a vlajku sprevádza jedinečný príbeh
o vzniku obce, jej rozvoji,
živote miestnych obyvateľov
i významných udalostiach.
Podčiarkujú atraktívnosť obce,
ktorú si turisti ľahko zapamätajú a podporujú tak cestovný
ruch v kraji.
Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR schválila v roku
1998 obecné symboly Poník - erb,
pečať a vlajku. Na tvorbu každého
z nich sa vzťahujú osobitné pravidlá.
Keďže doposiaľ užívaný erb
pochádzajúci
z historickej pečate privilegovaného
mestečka Poniky z roku 1729 mal
hnedý kmeň stromu (heraldika
hnedú farbu nepozná), heraldická komisia navrhla tento nedostatok upraviť. A tak hnedú farbu
vystriedala zelená.

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov bielej, zelenej, žltej, bielej, modrej a žltej farby.
Má pomer strán 2:3 a ukončená je
tromi cípmi, to znamená dvoma
zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej
listu. Od vlajky sú odvodené zástava obce, krátka aj znaková zástava,
koruhva obce, kombinovaná alebo
„veľ ká“ koruhva a štandarda starostu. Prvé tri majú podobnú kompozíciu ako vlajka obce. Zástavy sa
od vlajky líšia, zatiaľ čo vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa
vztyčuje na stožiar pomocou lanka,
zástava je vždy spojená so žrďou,
stožiarom alebo kratším priečnym
rahnom pri koruhve.
Znaková zástava, približne v tvare štvorca, zobrazuje erbové znamenie na celej ploche. Kombinovaná koruhva je spojením koruhvy
so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej

časti zástavy.
Osobitné postavenie má
štandarda
starostu. Je
jedným zo
znakov jeho
úradu. Podobá sa znakovej zástave, dopĺňa ju však lem vo
farbách obce. Rozdiel je aj v tom,
že kým znaková zástava môže byť
zhotovená vo viacerých exemplároch, štandarda starostu existuje
spravidla len jedna.
Pečať obce Poniky má priemer
35 mm, v strede
je obecný symbol
a kruhopis OBEC
PONIKY. Od obecnej
pečate sú odvodené okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši
od obecnej pečate, no kruhopis sa
mení podľa toho, či ide o pečiatku
starostu, obecného zastupiteľstva,
alebo obecného úradu.
Symboly obce Poniky sú zapísané v Heraldickom registri SR pod
signatúrou P–107/98.
Na základe podkladov obecnej kroniky
spracoval Juraj Piaček

Ponuka
Obec Poniky ponúka na prenájom priestory v budove zdravotného strediska pre zriadenie
prevádzky pedikúry. Viac informácii priamo na ObÚ Poniky
alebo na čísle 0910 912 821.
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Zo života seniorov
od Márie Kaľavskej

Z hodnotiacej
schôdze
Zámery klubovej činnosti za
uplynulý rok sa nám podarilo splniť, ba v mnohých prípadoch sme
urobili viac. Boli to najmä kultúrne podujatia, o ktoré mali členovia
záujem. Spoločné návštevy DJGT
vo Zvolene na predstavenia Lekárske tajomstvo a Skrotenie zlej
ženy finančne podporil Obecný
úrad Poniky, rovnako aj umelecké pásmo Sládkovičove návraty
v drevenom artikulárnom kostole v Hronseku.
Na výročnej schôdzi sme tiež
prerokovali a schválili plán práce na tento rok. Opäť v ňom majú

svoje miesto kultúrne podujatia,
pobyty v prírode a účasť na akciách organizovaných obecným
úradom a inými zložkami pôsobiacimi v obci. Spolupráca s ObÚ
bola v uplynulom období na veľmi
dobrej úrovni.

O stretnutiach
krížovkárov
Po úspešnom prvom ročníku
dvojtýždenných stretnutí nadšencov riešenia rôznych druhov krížoviek sme vstúpili do druhého.
Z mnohých úloh, ktoré sme riešili,
bol najväčší záujem o švédske krížovky, sudoku a duel. Motivačným
prvkom so strany nášho lektora
Jána Čižmára boli knižné odmeny
pre najúspešnejšieho a posledného riešiteľa. Smiech a dobrá ná-

n Stretnutie krížovkárov

lada sprevádzali každé naše stretnutie.
V tomto ročníku sa chceme popasovať aj s maľovanými krížovkami a v dvoch skupinách hráme
i scrabble. Sme radi, že sa naše
rady rozšírili o ďalších záujemcov. Radi konštatujeme, že každé
stretnutie nás obohacuje. Veríme,
že nás budú nasledovať aj tí, ktorí
sa s hádankami pasujú sami doma
a doteraz sa neodvážili pracovať
spoločne v kolektíve.

Fašiangové
posedenie
Zišli sme sa v ponickom kultúrnom dome pri tradičných
fašiangových pochúťkach. Spoločne sme si urobili pampúšiky,
ktoré sa v tomto období vyprážajú takmer v každej rodine. Členky
výboru pripravili aj teplý prípitok
v podobe ovocného čaju a hriateho. V družnej debate sme všetci
zotrvali a boli sme radi, že sme
sa po mesačnej pauze mohli opäť
porozprávať. Súčasťou stretnutia
bol aj krátky pohľad do fašiangových zvykov v minulosti. Je veľ ká
škoda, že uponáhľaná doba pomaly vytláča z nášho života jedinečné obyčaje z čias našich rodičov
a starých rodičov. Také páračky,
priadky, maskované šantenie pri
muzike pre nás zostanú nezabudnuteľnými spomienkami na našu
mladosť.

Obnova Kultúrneho domu
Ponická Huta
Začiatkom marca sme predložili
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Kultúrneho domu Ponická Huta v rámci
Environmentálneho fondu pre oblasť Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
Predpokladaná hodnota rekonštrukcie je cca 150 tisíc eur.
Projekt zahŕňa zateplenie celého
objektu vrátane podlahy a obnovu vnútorných priestorov. Po
kontrole krovu a plechu na streche
sme zistili, že nie je potrebné ju
meniť, a preto strecha dostane len
nový ochranný náter. Bude však
nutné vymeniť snežníky, odkvapy a žľaby. Je zrejmé, že budova si
rekonštrukciu zaslúži. Najskôr si
však musíme počkať na schválenie
projektu.
Pavol Ondrejko
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Občianske
združenie
Ponickje deti
Občianske združenie Ponickje
deti vzniklo v obci Poniky v roku
2005 ako nezávislé dobrovoľné
združenie rodičov a priateľov
Základnej školy s materskou
školou v Ponikách. Pri vzniku
stáli nadšenci z radov občanov,
ale i zamestnancov základnej
školy. Občianske združenie sa
zameriava hlavne na vytváranie podmienok pre skvalitňovanie výchovnovzdelávacieho
procesu. Počas svojej pôsobnosti v obci pravidelne organizuje
športový deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a Katarínsku zábavu. Financie získané
z úspešných projektov, dotácií
a iných príjmov sme z väčšej
miery použili na materiálno
technické vybavenie priestorov základnej a materskej školy:
vybavenie tried prvého stupňa
ZŠ, počítačové vybavenie v ZŠ,
vybavenie výdajne jedla v ZŠ,
oddychová zóna v areáli ZŠ, vybavenie tried v MŠ, revitalizácia
záhradnej časti MŠ a pod. Medzi
veľ ké úspechy môžeme zaradiť
vydanie zborníka a mediálneho
nosiča svadobných piesní s podtitulom Teraz vieme, že je naša
a tiež prezentáciu výstavy fotografií nazvanú Poniky – okno
do minulosti. OZ je dlhoročným
prijímateľom 2% z daní príjmu
fyzických a právnických osôb.
Všetky finančné prostriedky
sú venované na podporu našej
budúcej generácie, našich detí.
Dovoľujem si vás preto požiadať
o darovanie 2% z vášho príjmu,
ktoré výrazne prispeje k rozvoju Základnej školy s materskou
školou Štefana Žáryho v Ponikách i k rozvoju obce Poniky. Vyhlásenie k 2 % môžete nájsť na
webovej stránke obce Poniky.
V mene detí obce Poniky vám
ďakujem!
Jana Ondrejková

Demografická
štatistika
za rok 2016
Celkový počet oby- 1546
vateľov Obce Poniky k 31. 12. 2016

Analýza vody
Pracovníci Obecného úradu
Poniky odovzdali 22. marca pri
príležitosti Dňa vody vzorku
na zistenie obsahu dusičnanov.

Z toho
V laboratóriu StVPS a.s. zistili, že
voda obsahuje dusičnany v hodnote 7 mg/l, povolený limit je
50 mg/l.

Z toho detí do 18 r.

760 mužov
786 žien
238

Počet narod. detí:

17

Počet zomrelých
obyvateľov:

21
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Hra so slovíčkami alebo
Prečo máme
radi krížovky
Čím sú pre vás krížovky?
Dnes, po rôznych odbočeniach,
môžem povedať, že znova koníčkom. Ak to zoberiem po rokoch, tak
od 1963 do 1990 koníček, do 2001
kombinácia s profesiou a potom
zasa koníček. Mal som to šťastie,
že na strednej škole si ma vzal pod
krídla nestor slovenskej krížovky
a hádanky, dnes už nežijúci Ing. Lociga. To, čo ma naučil, som neskôr
mohol využiť pri spolupráci s redakciou Lišiaka – špecializovaného časopisu pre krížovkárov. V tom
čase sa už ľudia rovnakej krvnej
skupiny stretávali v tzv. krúžkoch,
teda akýchsi kluboch a spoločne sa
„borili“ s nástrahami, ktoré si pripravili buď sami pre seba alebo riešili úlohy z rôznych časopisov.
Som rád, že aj mne s priateľmi sa
v Banskej Bystrici podarilo v roku
1981 obnoviť krúžok Hron. Ten tu
totiž existoval už od roku 1932. Dá
sa povedať, že prakticky je najstarším krúžkom na Slovensku.
Činnosť Hrona bola skutočne
pestrá a rovnako aj jej výsledky.
Zúčastňovali sme sa na domácich,
ale aj zahraničných súťažiach. Prešli sme pritom krajiny od Baltu až
po Jadran a zažili nádherné chvíle.
Založili sme Slovenský zväz krížovkárov a hádankárov, Majstrovstvá Slovenska v riešení krížoviek
a hádaniek, dvakrát sme boli organizátormi Majstrovstiev sveta –
Medzinárodného krížovkárskeho
maratónu a stále sa nám to málilo.
Začali sme vydávať krúžkový časopis HRON, v ktorom sme prezentovali vlastnú tvorbu a časopis sme postupne rozšírili na celé
Slovensko. A keď prišiel rok 1990,
boli sme už s priateľmi Slašťanom
a Čupkom pripravení vyplávať
s týmto časopisom na more profesionálnych médií.
Písať o tom, čo všetko bolo potrebné obetovať pre úspech časopisu, je nosením dreva do lesa.
Stačí, keď poviem, že behom dvoch
rokov sa RELAX, nástupca Hrona,
stal najväčším a najúspešnejším
krížovkárskym časopisom na Slovensku a to trvá dodnes.
Vtedy vlastne došlo k tomu spojeniu profesie s koníčkom. Je veľa
názorov a teórií, že je to najlepšie
možné spojenie. Súhlasím, ale len
do určitej doby. Či človek chce alebo nechce, po čase sa v každej práci stane rutinérom. Vtedy je čas
pohnúť sa ďalej, iným smerom.
Bolo to síce zlé pre mňa, ale dobré
pre krížovky. Prešlo desať rokov
profesionálnej tvorby a tak som
prehodil výhybku. Profesia vydavateľa mi síce zostala až doteraz,
no venujeme sa v rodinnom vy-

rí aj zlí. Tých dobrých je dosť, ale
aj u nich sa môže stať, že tvorbu
začnú brať ako zárobok a kvalita
prehrá.
Aký druh krížoviek tvoríte? Sú
na to nejaké pravidlá?
Existuje veľké množstvo druhov
krížoviek a každý z nich má svoje
písané i nepísané pravidlá. V bežných časopisoch sa objavujú klasické jednopísmenové a švédske krížovky. Tie náročnejšie nájdete vari
už len v Relaxe a na súťažiach.

Slovensko sa niekedy označuje ako krížovkárska veľmoc. Lúštime
radi a s rovnakou vášňou sa ponárame do tajov najrôznejších
hádaniek a hlavolamov. Krížovky sú skoro vo všetkých novinách,
pričom v poslednom čase im výdatne konkuruje sudoku. Čaru
štvorčekového papiera podľahol aj Ján Čižmár, ktorý je nielen
zdatným lúštiteľom ale aj autorom. Stál pri zrode časopisu Relax,
Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov, je spoluorganizátorom a účastníkom Svetového krížovkárskeho maratónu. Jeho
tvorivý záber je však oveľa širší. Od strednej školy, teda od svojich literárnych začiatkov, toho stihol naozaj veľa. Ako textár spolupracoval so skladateľom Igorom Bázlikom. Zaslúžil sa o vznik
hudobného festivalu Bystrické zvony. Písal tiež poéziu, kratšie
literárne útvary a scenáre, libretá pre muzikály i hudobné pásma.
Na konte má okolo 300 piesňových textov, ktoré interpretovali
známi speváci. Na dokreslenie všestrannej osobnosti Jána Čižmára by som mohla spomenúť aj jeho aktivity v oblasti športu, ale
podnetom pre naše stretnutie, ako napovedá názov, boli krížovky
– téma pre mnohých zaujímavá a tak trochu tajomná.
davateľstve beletrii a technickej
literatúre.
Na krížovky a hádanky som však
vôbec nezanevrel. Naďalej sa snažím ako terajší predseda Hronu
udržať krúžok pri živote, hoci pokročilý vek nás už presunul do kategórie korešpondenčných súťaží.
Vynahrádzam si to tvorbou krížoviek a hádaniek predovšetkým
pre naše bývalé dieťatko Relax, ale
aj pre mnohé ďalšie časopisy, hoci
iného zamerania.
Ako zanietený krížovkár si zrejme hravo poradíte aj s náročnejšími otázkami, nenudí vás, keď ste
s vyplňovaním rýchlo hotový?
Lúštenie krížoviek treba rozdeliť na súťažné a také, len tak. Kým
to súťažné je aj o emóciách, bežné
krížovky riešim skôr ako porovnávanie so svojou tvorbou.
Vidíte do problematiky, váš uhol
pohľadu je teda iný, ľahko odhalíte nedostatky, časopisy neraz
uverejňujú nekvalitné krížovky,
údajne viac ako polovica z nich
je brak, nie je to frustrujúce?

Na kvalite, či nekvalite krížoviek
sa podieľajú všetci zainteresovaní.
Od autora cez redakciu až po riešiteľa.
Začnem od riešiteľa. Niektoré
redakcie si robia prieskumy o názoroch čitateľov na krížovky. Pokiaľ
však lúštiteľ neodlíši ľahkú krížovku od primitívnej, potom nepomôže ani sto prieskumov. Rovnako závažným nedostatkom je, že
mnohí riešitelia vylúštia krížovku
len v okolí tajničiek a tým končia.
Ako potom môžu posúdiť kvalitu.
To je ako vziať knihu, prečítať si pár
posledných stránok, zistiť pointu
a ďalšiu knihu mám za sebou.
Veľký podiel na nekvalite majú
aj redakcie. Tie, čo majú krížovku
len ako lákavý doplnok, mnohokrát nemajú ani šajn o krížovkárskej problematike a pustia čokoľvek. V inom súdku sú krížovkárske
časopisy, ktoré chcú od časopisu to
známe – za málo peňazí veľa muziky. Honoráre tlačia na minimum
a potom krížovky aj tak vyzerajú.
Pozorný krížovkár veľmi ľahko odhalí, ktorý časopis to myslí vážne.
Autori, ako vo všetkom, sú dob-

Dnes vraj stačí mať softvérovú
databázu a krížovka je na svete...
Veru, dnes už je možné aj to. Ja
považujem krížovku za určité umenie a ak si spomenieme, pred časom
tu už boli pokusy o tvorbu hudby
počítačom. Výsledkom bola dokonalá harmónia, zvuk, rytmus, ale
chýbala duša. Podobne je to aj pri
krížovkách. Počítač veľakrát naukladá slová so spoločným slovným
základom, či niekoľko cudzích výrazov vedľa seba a podobne. Skrátka, citu ani za máčny mak.
Je pravda, že ani skúsený tvorca
sa nezaobíde bez slovníkov?
Tak to sa určite nezaobíde. Je síce
možné vytvoriť krížovku z bežnej
slovnej zásoby, ale to je tak otrocká
práca, že výsledný čas v porovnaní
s efektom autora skôr znechutí ako
poteší.
Koľ ko času vám zaberie povedzme krížovka formátu A4?
Tvorba je proces, ktorý sa ťažko naplánuje, samozrejme, ak to
niekto nerobí ako na bežiacom
páse. Ale pri poctivej príprave
a kontrole, tak asi tri dni.
Začiatky nebývajú ľahké. Pamätáte sa na svoju prvú krížovku?
Keď som s tvorbou začínal,
v prevahe boli klasické krížovky –
obrazec a k nemu legenda. Nebola
to vtedy jedna krížovka, ale seriál
o slovenských hradoch a zámkoch
pre Lišiak. Vychádzal mesačne
a tak do každého čísla jedna krížovka.
Najznámejšiemu typu krížovky
sa hovorí švédska, asi preto, lebo
ju vymysleli v Škandinávii. Ako
by ste ju charakterizovali.
Priznám sa, že neviem, kto ju vymyslel. Švédi tvrdia, že oni nie. Tento typ krížovky viac vyhovuje riešiteľovi ako autorovi. Dôvodom je
legenda. Kým pri klasickej krížovke
môže autor pracovať tvorivo aj s legendou, pri švédskej je limitovaný
rozmerom štvorčeka pre legendu. u
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u A opačne, riešiteľ má legendu poruke, kým v prvom prípade musí
každý výraz pozorne hľadať. Neuvedomuje si ale, že ponúknutá legenda vo švédskych krížovkách je
strohá a len obmedzene výstižná.
Zúčastňujete sa aj na súťažiach,
ako prebiehajú?
Ako som spomínal, vek nás hendikepoval už len do role korešpondujúcich súťažiacich. Má to svoje výhody, lebo máte k dispozícii
svoj archív, internet, encyklopédie,
slovníky a atlasy, ale o to sú podávané krížovky ťažšie. Na živých
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súťažiach tieto pomôcky nemôžete používať a tak autor súťažných
prác by mal toto zohľadňovať.
Podľa požadovanej náročnosti sa
riešia väčšinou dokresľovky, predložia vám len raster a presne stanovený čas na riešenie. Raster je
buď ohraničený a vnútorné deliace
linky musíte odhaliť, alebo je úplne čistý a výsledkom je napríklad
hlava leva. Ale občas sa stane, že sa
rieši aj švédska krížovka tak ťažká,
že zlatá dokresľovka. Za každé nesprávne písmeno alebo nevyplnený štvorček je bod a vyhráva ten,
čo ich má najmenej. Ak sú dvaja,

vyhral ten rýchlejší. Keď autor neodhadne obťažnosť, tak tých bodov
sa nedorátate.
Čím sa zaoberáte v tomto čase?
Je tu niečo, čo mi závidia všetci
kolegovia zo Slovenska i z Čiech,
a to partiu zanietených krížovkárov pri Klube seniorov. Možnosť vidieť dnes pohromade osem a viac
„poznaniachtivých“ priateľov príťažlivých štvorčekov sa nedá ničím
zaplatiť. O to viac ma teší, že sa so
svojimi skúsenosťami môžem stále
s niekým deliť a pritom prežívať
príjemné chvíle v spoločnosti mi-
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lých Poničanov. Verím, že cestu
medzi nás si nájdu aj ďalší, na čo
sa už teraz teším.
Ešte by som sa rád pochválil niečím, čo možno zaujme aj našich čitateľov. Prevádzkujem totiž webovú stránku http://www.chytrak.
estranky.sk/, na ktorej si každý
záujemca o lúštenie krížoviek, hádaniek, scrabble, sudoku, logiky,
indícií a ďalších oblastí riešenia
nájde to svoje. Do súťaží sa zapájajú ľudia, ako sa hovorí, od Čiernej
nad Tisou až po Aš.
Rozhovor pripravila

Veronika Ďurovčíková

Ponická zakáľačka
Vlani sme zaviedli tradíciu Ponickej zakáľačky a 14-teho januára
2017 pri Obecnom úrade bola zas.
Organizačný tím, tentoraz rozšírený o kuchárov Borisa a Petra, sa
pustil do neľahkej roboty. Kuchár
Boris nasadil obrátky a podelil sa
o svoje profesionálne skúsenosti.

Spolu s veliteľom hasičov Paľom, sme sadli do auta a vyštartovali po sviňu. Tento rok sme nevyužili obecné auto, ale „teréňak“
z OPL-ky. Bola to dobrá voľ ba, lebo
cestou nás zastihla snehová kalamita.
Svinka, ktorá vážila 270 kilogramov, zaťažila aj zadnú nápravu,
a tak sme nemali problém vyjsť
hore ponickými kiarmi po ceste
pokrytej 20 centimetrovou snehovou pokrývkou. Tento rok sme boli
len blízko v Jakube. Druhú, ktorá
vážila asi 150 kg, sme zaobstarali
v Podlaviciach.
Keď sme dorazili, chlapi sa hneď
pustili do práce. Začali sme už
v piatok večer, mali sme teda dosť
času pripraviť chutné klobásky, ja-

ternice, nakrájať slaninu, aby sme
na druhý deň mohli pražiť škvarky, piecť a variť chutné špeciality.
V sobotu sme pripravili
priestranstvo pred obecným úra-

dom a tradičný zimný sviatok sa
mohol začať. Samozrejme, nechýbala muzika, ani tombola so
skvelými cenami. Zima priala aj
ľadovej ploche a Katka Piarová so

svojimi banskobystrickými priateľmi pripravila pre deti pekný
sprievodný program.
Myslím si, že sa celá akcia vydarila. Zisk rozdelíme medzi našich

mladých hasičov, detský folklórny
súbor a nezabudneme ani na klub
seniorov.

Pavol Ondrejko
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Ako ďalej s Kultúrnym domom
v Ponickej Lehôtke
Už dávnejšie pracujeme na štúdii rekonštrukcie Kultúrneho
domu Ponická Lehôtka. Vyhlásili sme súťaž, ktorú vyhrala spoločnosť HLINKA architekti s.r.o.

spoločenskou sálou, javiskom
a jeho zázemím, ale aj viacúčelovou miestnosťou, umožní plynulú obsluhu počas spoločenských
akcií.
V existujúcej prístavbe sme kvôli
bezpečnosti navrhli zmenu výstupu na terasu, susediacu s hlavnou
komunikáciou. Namiesto pôvodnej terasy je navrhnutý chodník
pre peších pozdĺž prístavby. Vstup
sa presúva na bočnú severnú stranu k hlavnému vstupu.
Odstránením súčasného javiska
a následným znížením podlahy, sa
zväčší celková plocha sály.
Znížením podlahy sa zníži svetelná výška v kotolni a skladoch,
čo by mohlo pre takéto priestory
stačiť. Súčasná výmera zastavanej plochy sa zvýši zo súčasných
544,94 štvorcových metrov na
696.

Prvou myšlienkou bolo rozšíriť
kultúrny dom cez predné piliere
do ulice. To by ale znemožnilo parkovanie pred budovou a objekt by
bol ešte bližšie k hlavnej ceste, čo je
už teraz problémom, najmä kvôli
bezpečnosti. Preto sme sa rozhodli
zrušiť existujúce javisko a nahradiť ho novým. Tak vznikol nápad
dostavať na vedľajšej voľnej parcele dvojpodlažnú prístavbu. Zrušenie starého javiska a prístavba
nového umožní vytvoriť nezávislý
viacúčelový priestor pod javiskom
so samostatným vstupom, ktorý
bude spojený aj s kuchyňou.
Kuchyňa, ktorá ako srdce kultúrneho domu, bude spojená so

VÝZVA
Voľný pohyb psov
Vzhľadom na to, že sa hromadia stažnosti občanov na voľný pohyb psov vo všetkých
častiach našej obce, žiadame
majiteľov psov, aby zabránili
ich voľnému pohybu, najmä
z dôvodu bezpečnosti.
Vodenie psov upravuje VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PONIKY č. 2/2015
o vodení psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na
chov.
Občanov upozorňujeme, že
obecný úrad bude monitorovať
voľný pohyb psov a v prípade
opakujúcich sa sťažností na majiteľov
psov môže byť voči
nim začaté priestupkové konanie.

Pavol Ondrejko

Vitajte
Prvého marca sme na obecnom
úrade za prítomnosti rodičov, starých rodičov, priateľov a známych
uvítali do života našich najmenších občiankov: Jakuba Magnu,
Annu Bukvajovú, Dávida Schneidera, Žofiu Žiakovú, Natáliu Rigovú, Miroslava Hrčku, Matúša

OZNAM
Pelca, Mateja Petra Horčinu, Karola Berkyho, Šimona Bagačku,
Matúša Gallu, Elly Koscovú, Tomáša Mastiša.
Maličkým obyvateľom a ich rodičom prajeme najmä pevné zdravie, veľa lásky a radosti zo života
v našej obci.

Po rokoch sa rozhodol správca
Domu smútku v Ponikách pán
Juraj Polóni nepredĺžiť zmluvu
na túto činnosť. S dôstojnosťou jemu vlastnou odprevadil
v tejto pracovnej pozícii z domu
smútku na miesto posledného
odpočinku viac ako 200 našich
spoluobčanov. Za prácu mu patrí naše poďakovanie.
Služby pri smútočných obradoch budú poskytovať zamestnanci profesionálnych Anjelskych služieb Banská Bystrica
na základe dohody, pričom pre
pozostalých sa na príprave a poplatkoch nič nemení.
Obecný úrad Poniky
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Karneval na ľade
Tento rok nás zastihla poriadna
zima. Zastihla nás ale pripravených a to aj vďaka našim šikovným hasičom. Neviem presne
povedať koľ kokrát sme otočili
s vodou hasičskú Tatru 148 a koľkokrát Iveco, ale ľad rástol. Posla-

nec Roman Meško vyrobil provizórnu rolbu a klzisko bolo takmer
dokonalé. Deti si ho užívali celé
zimné prázdniny. Roman navrhol večerné korčuľovanie a nebolo nad čím váhať. Záujem bol
značný, večer sa nazbieralo aj do

40 korčuliarov. V ten istý večer
sme dostali nápad usporiadať karneval na ľade. Na organizáciu sme
mali len týždeň a čuduj sa svete,
stihli sme to. V deň D, bolo to 28.
januára 2017, sme zaevidovali 69
masiek a nielen detí, čo všetkých

veľmi potešilo. Čo dodať, vari len
to, že akcia sa vydarila na jednotku. Teším sa opäť o rok a ďakujem
všetkým, ktorí pomáhali pri polievaní ľadu a príprave sympatického podujatia.
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Vandalizmus
v našej obci
Obecný podnik lesov, spol. s r.o.
v spolupráci s Obcou Poniky plánoval v minulom roku zarybnenie
vodných nádrží na území obce.
Do jednej z nich, do nádrže na Námestí Mateja Kosca v časti Ponická
Lehôtka, boli vlani na jeseň nasadené ryby – tisíc pstruhov dúhových.
Podľa plánu sa časť rýb mala na jar
presunúť do lesnej protipožiarnej
nádrže v lokalite Húdlová.
V prvých mesiacoch po nasadení
boli pstruhy životaschopné a viditeľne sa im darilo, pravidelne ich
kŕmil Ján Turčan. Tak to bolo až do
Štefana zrejme v noci, odkedy nám
začali rybky hynúť po stovkách za
deň.
Požiadali sme Štátny veterinár-

ny a potravinový ústav v Dolnom
Kubíne, aby vykonal laboratórne
skúšky a zistil príčinu úhynu. V poskytnutých vzorkách ešte žijúcich
rybičiek bolo zistené nadmerné
množstvo chlóru.
Prítok vody do nádrže je napájaný z rezervoára pitnej vody ktorú
správca nevyužíva a nechlóruje,
teda chlór sa do vody nemohol dostať úpravou pitnej vody. Je pravdepodobné, že ho ktosi vylial do
nádrže úmyselne.
Prečo sa niekto podujme na takýto zúfalý čin a vyvŕši sa na nemých
tvárach, na ktoré sa chodili pozerať
malí i veľkí, je vskutku nepochopiteľné.
Peter Matula
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Výherná krížovka
Pomôcky:
APOKOPA,
ILEK,
KOŽALIN,

MODLA,
IDEÁL

VLANI,
PO ČESKY

DRUŽSTVO
V CYKLISTIKE

SKRATKA
PRE
KLAPKU

VEĽKÝ
MUŽ,
KOLOS

SVOKRA
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VIEME, ŽE V PONIKÁCH JE VEĽA KRÍŽOVKÁROV, A TAK... (tajnička)
.......................................................................................................

UPEVNIL
NA
MIESTO

UCELENÝ
ÚTEK,
PASIENOK UNIKNUTIE

PREVINE- ČASŤ TELA,
VYHYNUTÝ
NIE,
OD PÁSA
KOČOVNÍK
POKLESOK PO KOLENÁ

NÁSTROJ
NA ŠITIE
--------------------VO VNÚTRI,
LEKÁRSKY

OVINÚ
--------------------UNITED
KINGDOM

ST. SLOV.
TEXTÁR
A LITERÁT

10,
RÉBUSOVO

2.
RUSKÝ SPISOVATEĽ
--------------------ST. OBYVATEĽ PERU

OSOBNÉ
ZÁMENO

SERIÁLOVÁ
SESTRIČKA
--------------------OPAK DŇA
KRAJAN,
SLOVÁK
--------------------VLASŤ, BYT

DJ, RAPPER
PATRIK
LIPOVSKÝ
ANGL.
ČASŤ
SPOJKA „A“
--------------------TRASY,
PRETEKOV TESÁRSKA
SEKERA

NEPLÚŽ
--------------------ÚRODNÉ,
VÝŽIVNÉ
VÝZNAMNÁ
OSOBA,SKR.
--------------------JESŤ,
DETSKY

VEĽKÉ
VRECE
--------------------VZDUŠNÝ
VÍR

HMYZ
POTEŠENIE,
S FAREBPOTECHA
NÝMI
V ŽIALI
KRÍDLAMI

VEĽA ŠELIEM Z LESA
--------------------DOMÁCE
ZVIERA

EXTRA
TIME
RIEKA,
PRÚDENIE
KVAPALINY

HLAS
KRAVY
--------------------TNE, RÚBE
KLAM,
MÁMENIE
--------------------ZATIAĽ ČO,
POKIAĽ

BOXERSKÝ
ÚDER
--------------------INFO. TECH.
PODNIK

SLOVENSKÁ
MEDIÁLNA
RADA
TŔPNETE,
BOJÍTE SA
--------------------CITOSL. POVZDYCHU

ZÁNIK
POSLEDNEJ
HLÁSKY

1.
MENO
CHAČATURJANA

POŤAHOVAŤ,
LÁKAŤ,
VÁBIŤ

HORÚČAVA,
PÁĽAVA

Znenie tajničky pošlite do konca apríla na e-mailovú adresu poniky@poniky.sk, alebo ho môžete priniesť osobne na Obecný úrad Poniky. Tajničku
aj meno výhercu uverejníme v ďalšom vydaní Ponického spravodajcu. Jedného lúštiteľa odmeníme peknou knihou.
Autor krížovky: J. Čižmár

Hutnícke fašange
Občianske združenie Hradisko
na Kláštore – Ponická Huta zorganizovalo už ďalší ročník tradičných fašiangov. Zraz masiek bol
pred Gembalovcami v sobotu 25.
februára popoludní. Originálne
masky od výmyslu sveta sa postretali a začalo sa chodiť a vyhrávať od domu k domu. „Fašiangy,
Turíce, Veľ ká noc ide“ - zvesela sa
nieslo od horného konca na dolný,
od Gembalovcov po tabuľu na začiatku obce a naspäť. Husle, harmonika, dobrá nálada, smiech, to
všetko znásobovalo príjemnú atmosféru. „Tuto nám nedali, tuto
nám dajú, tu koňa zabili, slaniny
majú“ – posledné verše známej fašiangovej piesne ani neboli potrebné, lebo každá gazdinka s gazdom
už vynášali pred dom všakovaké
tuhé i tekuté pohostenie. Nechý-
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bala tunajšia špecialita, ktorou je
vynikajúci rum na masle. Vôňa
dobrôt vyprevádzala spievajúcich
a o chvíľu aj tancujúcich chasníkov ďalej a ďalej.
Po ukončení obchôdzok nasledovala zábava v kultúrnom dome,

kde sme si pripomenuli minulý
ročník fašiangov vo fotografiách,
zabavili sa pri komickej scénke
Maťko a Kubko, či včielke Maji. Vylosovaných potešila bohatá tombola. Prítomný DJ rozprúdil tanečnú
zábavu, ktorá trvala do neskorých

nočných hodín. Počas trvania pôstu i celý nasledujúci rok budeme
už len spomínať na dobrú zábavu
a pri tradičných fašiangových zvykoch sa stretneme opäť o rok.
Daniel Dioši, OZ Hradisko na Kláštore
Foto: Alena Hroncová
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