Biblia je to správne zrkadlo, do ktorého nám treba nahliadnuť,
aby sme videli, akí v skutočnosti sme. Nielen navonok, ale najmä
vo vnútri.
Takto sa o tom píše v jednej duchovnej piesni:
„Zrkadlo poznám ja skvelé, zo zlatožiare má rám,
do neho keď pozriem smele, Boha zriem i seba tam.
Áno, svoj hriech vidím tmavý, však aj lásku bohatú,
ktorá stála Pána slávy Getsemane, Golgatu!
Vzácny poklad, Božie Slovo, pravdy v ňom jasný je svit!
Na cestu kto ním si svieti, ten vždy blažene vie žiť.“
Piesne Sionské 320,2

Milí Poliančari!
Milí Poliančari, znova sa priblížil čas napísať niečo, čo už
dlhšie „nosím“ v mysli. Asi pred dvoma týždňami, keď vrcholilo
veľké sucho u nás na západnom Slovensku, cestovala som na
Polianku. Na myjavskej autobusovej stanici som sa stretla
s jednou z vás. Sucho v tom čase trápilo asi väčšinu z nás, i náš
rozhovor sa točil okolo neho. Spolucestujúca mi povedala, že sme
zlí....preto je také veľké sucho. Mlčala som, obyčajne nie som
pohotová odpovedať okamžite. Pokúsim sa teraz napísať moju
odpoveď. Ľudské zlo a jeho dôsledky. Zaoberáte sa niekedy
otázkami typu aký som, je dobré všetko, čo poviem, urobím, nad
čím rozmýšľam? Som dobrý alebo zlý? Priznám sa, že ja si skôr
všimnem niečo zlé na druhom ako na sebe. Až neskôr prídem na
to, že robím to isté, čo sa mi na druhom nepáči. Svoje konanie si
odôvodním a ospravedlním, i keď nie je vždy dobré. Ku sebe som
milosrdnejšia ako k druhým. Ak sa porovnávame iba s druhými
ľuďmi, urobíme si záver, že sme dobrí alebo lepší ako tí druhí.
Ale – použili sme správne merítko? V Biblii sa píše, že nieto
spravodlivého ani jedného človeka a všetci ľudia zhrešili. Píše sa
tam, že z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy,
cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania... I to
moje srdce, nielen susedovo, je prevrátené a ľstivé. Biblia to zlé
v nás i okolo nás nazýva hriech. Slovo, ktoré je v dnešnej dobe
príliš nemoderné a mnohí by ho radi vymazali nielen zo slovníkov,
ale i z Biblie. Avšak smutná skutočnosť zla a hriechu v našich
životoch sa takto vymazať nedá! A napriek tomu sa stáva, že si
svoje hriechy človek uvedomí až na smrteľnej posteli, na prahu
večnosti...

Sme zlí vo svojej podstate a vôbec si nezaslúžime všetko
dobrodenie, ktorým nás každodenne Pán Boh zahŕňa. A všelijaké
skúšky, ktoré do nášho života prichádzajú, napríklad i veľké
sucho, nám majú pripomenúť i našu neschopnosť a obmedzenosť
vyriešiť všetky problémy. Zastavme sa a popremýšľajme, kto sme
a kde sa ponáhľame.
„Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce! Skús ma
a poznaj moje myšlienky a viď, či je vo mne nejaká zlá cesta,
a veď ma cestou večnosti.“ Žalm 139,23-24
So srdečným pozdravom
Ing. Anna Koláriková
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Zastupujúci starosta
Vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť riadne zvoleného starostu našej obce, starostu pri výkone funkcie zastupoval od 1.3.2012
zástupca starostu pán Vítězslav Kroupa. Pán Kroupa sa funkcie zástupcu starostu ku dňu 31.5.2012 vzdal. Pánovi Kroupovi bola za výkon
funkcie zastupujúceho starostu obecným zastupiteľstvom odsúhlasená odmena 1 173,- Eur. Práceneschopný starosta následne navrhol do
funkcie zástupcu starostu na plný pracovný úväzok poslanca OZ Martina Kolárika. Poslanec Martin Kolárik z pracovných dôvodov
funkciu zástupcu starostu na plný pracovný úväzok neprijal a navrhol, že bude vykonávať funkciu zástupcu starostu 4 hodiny týždenne.
Tento návrh nebol starostom a obecným zastupiteľstvom akceptovaný. Následne bol starostom obce od 19.6.2012 poverený do funkcie
zastupujúceho starostu poslanec OZ Dušan Mockovčiak. Zastupujúcemu starostovi schválilo obecné zastupiteľstvo tretinový pracovný
úväzok a odmenu vo výške 391,- Eur mesačne.
Martin Kolárik

Valná hromada Obecných lesov, s.r.o.
Dňa 22.6.2012 zasadala Valná hromada Obecných lesov Polianka, s.r.o. (ďalej VH). VH zobrala na vedomie správu o hospodárení
v našich obecných lesoch (správu prinášame v tomto čísle Polianskych zvesti). VH zvolila k súčasnému konateľovi firmy Jánovi
Dodrvovi ako ďalších konateľov Jarmilu Šulovskú, Ing. Štefana Vičíka a Martina Kolárika. VH na základe výborných hospodárskych
výsledkov firmy a jej významnému prínosu do obecnej pokladne, zvýšila základný plat správcovi obecných lesov na 350,- Eur mesačne.
Ďalej VH schválila správcovi obecných lesov vyplácať ako motivačnú zložku platu 1% z tržieb firmy. Na záver VH prebehla podnetná
diskusia v ktorej členovia VH využili prítomnosť správcu obecných lesov pána Gabriža a účtovníka obecných lesov Ing. Mocku
a vzájomne hľadali ďalšie možnosti zefektívnenia práce, či riadenia firmy.
Martin Kolárik
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Verejná súťaž
Obec Polianka, Polianka č. 91, 90701 Myjava,
vyhlasuje v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov obchodnú verejná súťaž v zmysle § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
predaj nehnuteľnosti na predaj pozemku v obci Polianka, v
lokalite „Havlová“, k. ú. Polianka :
parcela registra „C“ č. 2958, druh pozemku – orná
pôda o výmere 4128 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 2571.
Podrobné podmienky verejnej obchodnej súťaže sú
zverejnené na internetovej stránke www.obecpolianka.sk a na
úradnej tabuli Obce Polianka. Dokumentácia je k nahliadnutiu
na Obecnom úrade Polianka.
Ukončenie súťaže: 17. 7. 2012 do 12.00 hod.
!

Predaj obecného majetku

!

V prvom polroku 2012 bol uznesením obecného zastupiteľstva
odpredaný nasledujúci obecný majetok:

K odpredaju nehnuteľnosti bol vyhotovený znalecký posudok
č. 07/2012 zo dňa 10.05.2012, znalcom Ing. Mária Stejskalová
bytom ul. Holubyho 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, znalcom
pre odbor Poľnohospodárstvo–odvetvie odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy, evidenčné číslo 913216. Cena
odpredanej nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 600,00 € (t.j.
447 m 2 ), ktorá je východiskovou cenou k odpredaju
nehnuteľnosti.

Pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 1306 o výmere 1499 m2,
evidovanom na LV č.2571,v k. ú. Polianka, obec Polianka zo dňa
11.01.2012 vo vlastníctve obce kupujúcemu Tesák Martin, bytom
907 01 Polianka 35, ktorý v uvedenej lokalite prejavil záujem
o odkúpenie pozemku, s podmienkami:
!
!

a) Kupujúci uhradí celkovú cenu naraz pri podpísaní
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
b) Kupujúci uhradí náklady za vypracovanie Znaleckého
posudku a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.

a) Kupujúci uhradí celkovú cenu naraz pri podpísaní
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
b) Kupujúci uhradí náklady za vypracovanie Znaleckého
posudku a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.

Pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 2943 o výmere 765 m2,
evidovanom na LV č.2571,v k. ú. Polianka, obec Polianka zo dňa
11.01.2012 vo vlastníctve obce kupujúcemu Vráblik Viliam,
bytom Polianka č. 161, ktorý v uvedenej lokalite prejavil záujem
o odkúpenie pozemku, s podmienkami:
!
a) Kupujúci uhradí celkovú cenu naraz pri podpísaní
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
!
b) Kupujúci uhradí náklady za vypracovanie Znaleckého
posudku a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.

K odpredaju nehnuteľnosti bol vyhotovený znalecký posudok
č. 05/2012 zo dňa 10.05.2012, znalcom Ing. Mária Stejskalová
bytom ul. Holubyho 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, znalcom
pre odbor Poľnohospodárstvo–odvetvie odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy, evidenčné číslo 913216. Cena
odpredanej nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 2200,00 € (t.j.
1499 m 2 ), ktorá je východiskovou cenou k odpredaju
nehnuteľnosti.

K odpredaju nehnuteľnosti bol vyhotovený znalecký posudok
č. 06/2012 zo dňa 10.05.2012, znalcom Ing. Mária Stejskalová
bytom ul. Holubyho 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, znalcom
pre odbor Poľnohospodárstvo–odvetvie odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy, evidenčné číslo 913216. Cena
odpredanej nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 850,00 € (t.j.
765 m 2 ), ktorá je východiskovou cenou k odpredaju
nehnuteľnosti.
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Pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 2924 vo výmere 816 m , za
podiel 190/816, evidovanom na LV č.3267,v k. ú. Polianka,
obec Polianka zo dňa 11.01.2012 vo vlastníctve obce kupujúcemu
Vajs Ľubomír, bytom 917 01 Trnava ul. Čajkovského 6322/14,
ktorý v uvedenej lokalite prejavil záujem o odkúpenie pozemku, s
podmienkami:
!
a) Kupujúci uhradí celkovú cenu naraz pri podpísaní
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
!
b) Kupujúci uhradí náklady za vypracovanie Znaleckého
posudku a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
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Pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 1275 o výmere 1113 m
evidovanom na LV č.2571,v k. ú. Polianka, obec Polianka zo dňa
2
11.01.2012 vo vlastníctve obce a parc. č. 1284 vo výmere 450 m
za podiel 314/450, evidovanom na LV č.2285,v k. ú. Polianka,
obec Polianka zo dňa 11.01.2012 vo vlastníctve obce kupujúcemu
Kreheľ Boris, bytom Bratislava, Púpavová 24, ktorý v uvedenej
lokalite prejavil záujem o odkúpenie pozemku, s podmienkami:
!
a) Kupujúci uhradí celkovú cenu naraz pri podpísaní
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. b)
Kupujúci uhradí náklady za vypracovanie Znaleckého
posudku a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
K odpredaju nehnuteľnosti bol vyhotovený znalecký posudok
č. 08/2012 zo dňa 10.05.2012, znalcom Ing. Mária Stejskalová
bytom ul. Holubyho 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, znalcom
pre odbor Poľnohospodárstvo–odvetvie odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy, evidenčné číslo 913216. Cena
odpredanej nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 1750,00 € (t.j.
1427 m 2 ), ktorá je východiskovou cenou k odpredaju
nehnuteľnosti.

K odpredaju nehnuteľnosti bol vyhotovený znalecký posudok
č. 03/2012 zo dňa 14.05.2012, znalcom Ing. Mária Stejskalová
bytom ul. Holubyho 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, znalcom
pre odbor Poľnohospodárstvo–odvetvie odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy, evidenčné číslo 913216. Cena
odpredanej nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 70,00 € (t.j. za
podiel 190/816), ktorá je východiskovou cenou k odpredaju
nehnuteľnosti.
Pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 3035 o výmere 165 m2,
čislo 3041 o výmere 282 m2 evidovanom na LV č.2571,v k. ú.
Polianka, obec Polianka zo dňa 11.01.2012 vo vlastníctve obce
kupujúcemu Ing. Pavelková Jana, bytom Bratislava - Petržalka,
Topoľčianská 3216/29, ktorý v uvedenej lokalite prejavil záujem
o odkúpenie pozemku, s podmienkami:
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Spoločenská rubrika
január 2012
február 2012
marec 2012

apríl 2012

máj 2012

jún 2012

Tak si tu nažívame

Jubilanti:
Soviš Ľuboš, Polianka č. 97 – 50 rokov
Poláková Jarmila, Polianka č. 39 – 55 rokov
Vičíková Anna, Polianka č. 56 – 80 rokov
Kroupová Viera, Polianka č. 82 – 65 rokov
Kuricová Anna, Polianka č. 135 – 70 rokov
Kutka Ján, Polianka č. 129 – 70 rokov
Boháč Štefan, Polianka č. 163 – 85 rokov
Vičíková Anna, Polianka č. 83 – 50 rokov
Blatniaková Zdenka, Polinaka č. 195 – 55 rokov
Čuvala Štefan, Polianka č. 169 – 60 rokov
Tallo Pavol, Polianka č. 187 – 60 rokov
Horniaček Samuel, Polianka č. 109 – 80 rokov
Kolárik Vladimír, Polianka č. 18 – 55 rokov
Sládková Anna, Polianka č. 154 – 55 rokov
Vráblik Viliam, Polianka č. 161 – 60 rokov
Babiar Ján, Polianka č. 176 – 65 rokov
JUDr. Blažek Jozef, Polianka č. 125 - 70 rokov
Kňazská Anna, Polianka č. 48 – 60 rokov
Figurová Viera, Polianka č. 170 – 65 rokov
zomrelí:
Dugová Anna, Polianka č. 46
Kolárik Pavol, Polianka č. 21

Z činnosti Klubu dôchodcov v Polianke

Po zimnom spánku prírody, prebudili sme sa i my,
dôchodcovia a na jarnom stretnutí sme si vytýčili úlohy, ktoré
by sme chceli plniť v jarnom a letnom období. Boli to
predovšetkým:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

oslavy MDŽ v klube
údržba a skrášľovanie areálu školy
pomoc pri oprave lavičiek na futbalovom ihrisku
účasť na plenárnom stretnutí v Priepasnom
účasť na kultúrnej akcii v Čachticiach
zabezpečenie akcie – Výživa a zdravie v klube
organizovanie poznávacieho zjazdu do Topoľčianok
organizovanie zájazdu na Agrokomplex Nitra
letné stretnutie pri táboráku s opekačkou
kosenie trávy v areáli školy – odpratávanie sena

Pri jarnom upratovaní muži – dôchodcovia obrezali
a upravili okrasné stromčeky vedľa cesty, porezali a pokálali
haluzovinu na vykurovanie klubu. Ženy poumývali obloky
a upravili priestory klubu, vyhrabali trávniky a pomohli pri
uskladňovaní dreva. Muži – dôchodcovia významnou mierou
prispeli pri oprave havarijnej kanalizácie z kultúrneho domu.
Pri „rodinnej“ oslave MDŽ, spoločnom posedení, malom
občerstvení, množstve zákuskov a dobrôt, sme si zaspomínali
na minulé časy, zaspievali a pobavili sa programom – „Sami
sebe“.
V našom klube začína byť už tradíciou výmenná
spolupráca s Jednotou dôchodcov z Priepasného, či už
účasťou na stretnutiach, alebo organizovaním spoločného
zájazdu za krásami našej vlasti. V tomto roku pripadla táto
úloha nám. Zorganizovali sme spoločný zájazd do
Topoľčianok. Prezreli sme si pekný kaštieľ, ktorý bol kedysi
letné sídlo prezidentov, známy žrebčín s chovom ušľachtilých
koní, prezreli si zubriu zvernicu s veľkým stádom zubrov, ktorí
kedysi žili aj v našich lesoch a Arborétum v Mlyňanoch
s kaštieľom a parkom cudzokrajných drevín, ktorým sa
s dobrou opaterou darí aj v našich podmienkach. Veľkým
plusom boli sprievodcovia, ktorí nám podali fundovaný
výklad.
Kto sa chce z chuti zasmiať a pobaviť, nech sa zúčastní na
estrádnej akcii v Čachticiach, ktorú pripravujú pre svojich
občanov miestne spoločenské organizácie, pod názvom:
„Sami sebe“. Veselé piesne, scénky, recitácie i tance
rozosmiali a pobavili všetkých. Kto by sa nezasmial na urývku
z Labutieho jazera, ktorý „umelecky“ zatancovali nie práve
najštíhlejší páni v bielych pančuškách a naškrobených
sukienkach s čelenkou, často i na vystrihanej alebo plešatej
hlave, ako sa zaliečajú tučnej labuti.
Zájazd na Agrokomplex a opekačku plánujeme uskutočniť
v mesiaci august.
Na štvrťročných členských schôdzach nezabúdame
pogratulovať našim jubilantom, ktorí sa dožívajú či už
významného jubilea, ale i tým, ktorí mali, alebo budú mať
narodeniny.
Na výborovú schôdzu sme mali pozvaných aj našich
susedov z Priepasného. Pobesedovali sme si s nimi o činnosti
našich organizácií a naplánovali niektoré spoločné úlohy.
Tak si tu teda žijeme. Pokiaľ nám bude slúžiť zdravie, sila
a nápaditosť, urobíme pre našu obec ešte aspoň kúsok
záslužnej práce.

Rekonštrukcia komunikácie
Polianka – Havlová
V tomto období prebiehajú prípravné práce rekonštrukcie
miestnej komunikácie cez Havlovú, názov projektu „Polianka Cyklotrasa“. Rekonštrukciu bude vykonávať firma LESOSTAV,
a.s. Nitra.
Obec Polianka má
schválený nenávratný
finančný príspevok vo
výške 66 387,84 EUR
z fondov Európskeho
spoločenstva
prostredníctvom
Poľnohospodárskej
platobnej agentúry.
Celkové náklady
projektu sú 80 470,61
EUR, ktoré zahrňujú
n á k l a d y n a
rekonštrukciu v
zmysle rozpočtu vo
výške 77 266,61 EUR,
služby externého
manažmentu a ostatné
náklady vo výške
3 204,- EUR.
Celkové náklady
na rekonštrukciu
komunikácie budú
hradené z týchto
zdrojov:
!
bankový úver z Prima banky Slovensko – 36 600,- EUR
!
prostriedky z rezervného fondu obce – 26 500,- EUR
!
z príjmov rozpočtu obce v roku 2012 – 17 370,61 EUR
(cca 15 000,- EUR bude tvoriť príjem z Obecných lesov
Polianka, s.r.o.)
Až po fyzickom zrealizovaní projektu a uhradení celkových
nákladov môže obec podať žiadosť o platbu - refundáciu nákladov
podľa zmluvy z PPA. Potom sa bude čakať na výzvu na
predloženie žiadosti o preplatenie časti DPH, teda 15% z 20% zo
sumy DPH, t. j. 9 958,18 EUR.

Za Klub dôchodcov v Polianke
Erika Otrubáková

Jarmila Šulovská
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Mužstvo mužov na turnaji v Brezovej

TJ TATRAN
V týchto dňoch skončil súťažný ročník v ktorom naši futbalisti
hrali vo vyššej súťaži a treba hneď na začiatku povedať, že veľmi
úspešne a s ich konečným umiestnením môžeme byť veľmi
spokojní.
Prvým našim spoločným stretnutím v tomto roku bola výročná
členská schôdza,ktorá sa konala v zasadačke na futbalovom
ihrisku. Tu sa okrem iného dohodol postup zimnej prípravy na
jarnú časť súťaže. Príprava začala najskôr v telocvični na SPŠ
Myjava,neskôr na ihriskách vonku ,na umelých trávnikoch
v Myjave,Brezovej,Novom Meste nad Váhom a na prírodnom
ihrisku v neďalekom Javorníku.
Prípravné zápasy sme zohrali zväčša s mužstvami,ktoré
nepôsobia v našej súťaži a tak sme mali možnosť získať nové
skúsenosti a nadviazať nové kontakty s klubmi z iných okresov.
Výsledky, ktoré sme dosiahli sú nasledovné:
Na Brezovej:
Polianka –Krajné
1:1
Polianka- Prietrž
6:0
Na Myjave
Polianka –Ratnovce 2:2 (okres Piešťany)
V Novom Meste
s ťažkým súperom hrajúcim ešte o súťaž vyššie s Očkovom
sme po veľmi dobrom výkone remizovali 2:2
Na Morave vJavorníku sme remizovali 0:0

Polianka
výsledky z týchto zápasov ukázali, že máme veľmi dobré
mužstvo, ktoré herne, bojovnosťou a hlavne kolektívnym duchom
sa môže rovnať s tými najlepšími.
Veď mužstvá ako sú Brezová „B“,Myjava “B“, Brestovec nás
nedokázali ani raz poraziť a dokopy získali s nami len dva body.
Posledné kolo sme odohrali v piatok 15.6. na Brestovci, kde
sme zvíťazili po veľmi zodpovednom a dobrom výkone 2:1
a práve toto víťazstvo nás posunulo v konečnom hodnotení na
veľmi pekné 5. miesto, takže spokojnosť po jeseni ,keď nám
patrilo 6. miesto sa ešte zlepšila lebo ako nováčik súťaže sme
nakoniec skončili celkovo na piatom zo 14 - tich mužstiev čo
ďaleko predčilo naše počiatočné ciele a očakávania.
Počas celej jarnej súťaže sme odohrali 13 súťažných zápasov
7x sme zvíťazili, 2x remizovali a 4x prehrali.
Najlepšími strelcami na jar boli Tomáš Augustín so 4 gólmi,
Dominik Chňupa a Marek Sadloň s 3 gólmi.
Za celý ročník kapitán Ľubomír Svinkásek s 9 gólmi
a Dominik Chňupa a Juraj Kováčiny s 5 gólmi.
Konečné umiestnenie :
Polianka (5)
!
26 zápasov
!
12 víťazstiev
!
7 remíz
!
7 prehier
!
skóre 45-39
!
43 bodov

Do mužstva sme získali na polročné hosťovanie Mareka
Sadloňa z Hrašného,ale inak sme káder neobmieňali
a pokračovali sme tak ako v jesennej časti i s trénerom Vlastom
Žákom.
Na prvý jarný majstrovský zápas sme nastúpili na Polianke
proti Turej Lúke 25.3. – prehrali sme ho,ale bola to jediná prehra
počas celej súťaže na domácom ihrisku.Hneď v nasledujúcom
týždni sme museli riešiť brankársky problém,lebo Janko Križan
musel kvôli pracovným povinnostiam prerušiť svoju brankársku
činnosť a zároveň sa na tréningu dlhodobo zranil ďalší brankár
Marcel Svinkásek. V poslednej možnej chvíli sme vybavili na
hosťovanie brankára z Brezovej – Petra Maliarika, ktorý má aj
„poliančarske„ korene, keďže jeho babka pochádza z Havlovej.
Ako sa neskôr ukázalo, bol to veľmi dobrý „ťah“, lebo jeho
výkony nám neraz pomohli k úspešnému výsledku.Už v treťom
kole sa zranil stopér Bortel, sezóna sa pre neho skončila a je aj
otázny jeho návrat do mužstva v novom ročníku.
Keďže sezóna je dlhá ani naši futbalisti sa nevyhli slabším
zápasom,keď sa im herne moc nedarilo, ale prevažovali tie lepšie
výkony a najmä hra so silnými mužstvami sa nám darila a tiež

V družstve dorastu nám už na jar chýbal Jakub Kulíšek,
ktorého si ponechali v kádri dorastenci Myjavy.Na hosťovanie
prišiel brankár Beňo a zaregistrovali sme ďalších chlapcov
z Myjavy: Smolíka, Kachlíka a Tomku. Do budúcej sezóny
musíme zohnať ďalších,lebo kvôli veku už v doraste skončili
Konečník, Boor, Stančík, Blaho, Vydarený a Tallo. Dorastenci na
jar naďalej zbierali skúsenosti, zlepšovali svou hru a aj výledky najmä remíza s favorizovanou Turou Lúkou sa veľmi cení.
Príprava na novú sezónu začne už o pár dní a už 7. 7. sa
zúčastníme turnaja v Brezovaj pod Bradloma a 28.7. turnaja
v Brestovci.
Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa starali o chod
klubu a zabezpečovali všetko potrebné na jeho fungovanie. Tiež
veľká vďaka patrí všetkým fanúšikom ,ktorý nás chodili
povzbudzovať a podporovať na naše zápasy a starali sa o dobrú
atmosféru pri futbale i po futbale.
Miloš Tallo
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DHZ Polianka

Obecné lesy Polianka, s.r.o.

Dňa 9.6.2012 sa uskutočnila Okresná hasičská súťaž
v Jablonke. Počet všetkých tímov bol 19.
Ženské tímy boli 4 a mužských bolo 15.
Zišli sme sa ráno o 7:30 v plnom počte pod vedením predsedu
Branka Šulovského, veliteľa Marcela Svinkáska a veliteľky
Klaudie Rechtorisovej. Do hasičského auta sme naložili celú
výstroj - hadice, savice, sací kôš, mašinu a ostanú výstroj spolu s
opaskami a prilbami. Potom sme zavelili k nástupu a rozdali sme
hasičom prekvapenie ktoré sme pre nich mali pripravené. Boli to
nové červené tričká s nápisom - DZH Polianka. Všetkých hasičov
to veľmi potešilo. Keď už bolo všetko pripravené, mohli sme sa
vydať na súťaž.
Naši chlapci spravili útok za 21,34 sekundy a štafeta 105,79
s týmto časom sa umiestnili na 11. mieste.
Dievčatám sa bohužiaľ útok neporadilo dokončiť kvôli
nezapojeniu Béčka a štafetu zvládli za 110,44 sekundy. S týmto
výkonom sa im podarilo umiestniť na 3. mieste a doniesli sme si
domov pohár, ktorý je teraz vystavený v našej zbrojnici.
Po udelení cien odznela naša hasičská hymna a začala sa
zábava, ktorá trvala do rána. Všetci sme sa dobre zabavili
v kolektíve Jablončárskych hasičov, ktorým ďakujeme za
pohostenie.

Za celý rok 2011 sa vyťažilo v obecných lesoch spolu
1467,44 m3 drevnej hmoty. Predalo sa celkom 1494,32 m3, z
čoho 36,75 m3 tvorila hmota z roku 2010. Najväčší podiel
predaného dreva tvorilo listnaté palivové drevo v dĺžkach a to
525,70 m3, čo sa rozviezlo približne do 60 domácností. Ďalej z
celkovej ťažby bolo predané 131,66 m3 listnatého paliva v
metrových dĺžkach , čo predstavuje 223 priestorových metrov,
ktorými bolo uspokojených 28 domácností.
Predalo sa:
- listnatej guľatiny, prevažne bukovej 370,47 m3. ihličnatej guľatiny, prevažne smrekovej 80,85 m3 - listnatej
vlákniny 295,17 m3 - ihličnatej vlákniny 49,42 m3
V minulom roku sa začalo aj s vykurovaním celej budovy
Obecného úradu drevom z obecných lesov. Z tohto dôvodu sa
dodalo na OcÚ 18,33 m3 palivového dreva.
Tržby za
predaj dreva v roku 2011 boli vo výške 65 654,89 € s DPH a
náklady na ťažbu predstavovali 17 907,53 € s DPH. Do konca
roku boli uhradené odberateľmi všetky pohľadávky voči
spoločnosti.
V roku 2012 sa vyťažilo (do júna) 1087,34 m3 drevnej
hmoty a približne 12 m3 palivového dreva sa prenieslo v
skladových zásobách z roku 2011, ktoré sa dopredalo spolu s
novovyťaženým drevom. Celkový predaj v tomto roku
predstavuje 1035,58 m3, z čoho bolo 393,24 m3 palivového
dreva. Väčšina nahlásených domácností už bola vybavená
drevom ako dlhým, tak aj v metrových dĺžkach.
V tomto období sa už ťažba nevykonáva, nakoľko by sa
mali začať terénne taxačné práce pri obnove Lesného
hospodárskeho plánu (LHP), po novom Projekt starostlivosti o
les (PSOL).
Práca správcu lesov momentálne spočíva v príprave
obnovy LHP (preznačovanie a obnova hraníc porastov), v
dovození palivového dreva občanom a tiež sa vykonáva
monitoring pred požiarmi. Týmto by som chcel apelovať aj na
občanov, aby boli v tomto letnom období opatrnejší pri
narábaní s otvoreným ohňom.

Mužský tím tvorili :
Vladimír Zeman – Smejo
Milan Dinga
Tomáš Sládeček
Lukáš Smolíček
Marcel Svinkásek
Pavol Pavlús
Viktor Čepko
Milan Blaho
Šofér V3S – Pavol Hodúl
Muži
1. Poriadie
2. Jablonka
3. Babulicov vrch
Ženy
1. Babulicov vrch
2. Rudník
3. Polianka

Ženský tím tvorili:
Nikola Rechtorisová
Miroslava Bačová
Lenka Dugová
Lívia Majerníková
Lívia Moncoľová
Táňa Procházková
Klaudia Rechtorisová
Dorota Hodúlová

Ladislav Gabriž
Klaudia Rechtorisová

občania Jablonky a Polianky rozhodli odčleniť sa od vtedajšieho
Poľovníckeho združenia Lipovec a založiť na k.ú. Jablonky
a Polianky Poľovnícke združenie Jablonka. Pripomíname si tieto
kroky aj akciami, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcom období:

Vážení občania!
Opätovne sa my, členovia Poľovníckeho združenia Jablonka,
prihovárame k vám z príležitosti „Júna –mesiaca poľovníctva
a ochrany prírody“.
Tomuto mesiacu sa v poľovníckych činnostiach, hlavne čo sa
týka ochrany zveri, pripisuje veľký význam. V prírode dochádza
k zrodu života u prevažnej časti voľne žijúcej zveri, ktorá by mala
mať dostatok pokoja na rodenie a vyvádzanie mláďat. Preto sa
správame k prírode tak, aby náš pobyt nepriaznivo nezasahoval do
života voľne žijúcej zveri. Význam júna v ochrane prírody si
uvedomovali i kompetentní i v nedávnej minulosti a v roku 1959
bol vyhlásený, ako už bolo uvedené, jún za mesiac poľovníctva a
ochrany prírody.
V našom poľovníckom združení využívame toto
obdobie na zmapovanie technického stavu a hlavne
prikrmovacích zariadení. Keď treba, vykonávame ich opravu.
Z hľadiska zdravotného stavu zveri robíme aj dezinfekciu týchto
zariadení, ďalej obsievame políčka príslušnými kultúrami,
zabezpečujeme objemové krmivo pre budúcu zimu
a v maximálne možnej miere obmedzujeme vplyv predátorov,
hlavne líšok.
Za dôležité považujeme aj prezentáciu našich
činností na verejnosti. Hlavne v tomto roku máme na to široký
priestor, pripomíname si totiž 50. výročie založenia nášho
poľovníckeho združenia. Bolo to v roku 1962, keď sa niektorí

Predovšetkým je to už tradičná akcia „Posedenie s občanmi –
majiteľmi pôdy pri poľovníckych špecialitách“ – tento rok to bude
7. júla 2012 v sobotu na futbalovom ihrisku na Polianke. Iba zlé
počasie by mohlo narušiť naše predsavzatie, pripraviť Vám
občanom pekné zážitky.
Ťažiskom všetkých akcií, poriadaných z príležitosti tohto
výročia, budú akcie 11. a 12. augusta 2012 v Jablonke. Tu sa
predvedú sokoliari, poľovne upotrebiteľné psy, uskutoční sa
beseda s lesníkmi a skúsenejšími poľovníkmi, ďalej to bude
vystúpenie trubačov, spoznávanie stôp zveri, atď.
Vyvrcholením bude slávnostný brífing 12.8.2012, kde sa
počíta s účasťou cca 20 subjektov. Pripravuje sa aj monografia,
kde chceme zdokumentovať našu 50-ročnú činnosť a spomenúť si
aj na tých, ktorí sa o úspechy poľovníctva v Jablonke a Polianke
zaslúžili a už nie sú medzi nami.
Na všetky akcie, poriadané pre verejnosť, Vás srdečne
pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami.
Výbor poľovníckeho združenia.
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Spomienka na nášho rodáka
Jána Zemana

Kauza „Škola“
ako to bolo naozaj a čo bude ďalej

Na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva našej obce
(ďalej OZ) dňa 7.10.2011 som v rámci diskusie vystúpil
s príspevkom v ktorom som poukázal na nedobrý stav
budovy školy v centre obce, vyslovil som svoj osobný názor,
že škola v takom stave v akom je, je hanbou našej obce
a takým prístupom, aký ku škole máme, prichádzame
postupne o nemalé finančné prostriedky. Na základe môjho
diskusného príspevku prijalo OZ jednohlasne nasledovné
uznesenie:
U z n e s e n i e číslo 61/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, v
spolupráci s poslancom Martinom Kolárikom
preverením možnosti ďalšieho využitia budovy a
získania grantov na jej rekonštrukciu. Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Pred 100 rokmi sa rodičom – matke Alžbete Zemanovej,
rodenej Kutkovej a otcovi Jánovi Zemanovi narodil
v Polianke 8.2.1912 Ján Zeman ako štvrté dieťa.
Otec padol v I. svetovej vojne v roku 1914. Matka sa
starala o päť detí sama. Po skončení základnej školy
v Polianke a meštianskej školy v Myjave odchádza študovať
na Masarykov I. štátny československý učiteľský ústav v
Modre, kde maturoval v roku 1932. Potom učil v meštianskej
škole na Myjave až do roku 1942.
Od 1.9.1942 nastupuje na Polianku ako odborný učiteľ
v III. triede 4. ročník.
Riaditeľ školy bol Miloslav Slávik a učiteľka Mária
Sláviková. Dňa 25. októbra 1942 sa uskutočnila slávnosť
oficiálneho otvorenia novej budovy školy evanjelickej a.v.
v Polianke s programom. Dňa 21. XI. 1942 pri príležitosti
vysadenia 143 stromkov do školskej záhrady bola usporiadaná
„stromková slávnosť“.
Pri príležitosti 4. výročia samostatnosti Slovenského štátu
13.3.1943 sa uskutočnila slávnosť, na ktorej predniesol
slávnostnú reč odborný učiteľ Ján Zeman ml. Dňa 24.5.1943
pri oslave 100. výročia uzákonenia spisovnej slovenčiny
predniesol slávnostnú reč opäť odb. učiteľ Ján Zeman ml. pod
názvom „Význam spisovnej slovenčiny pre slovenský
národný život“.
Pracoval tiež v miestnom „Potravnom družstve“
v Polianke i v cirkevnom zbore Myjava.
Dňa 6.6.1943 pri príležitosti 10. výročia jubilea trvania
318. zboru SEJ (Slovenskej evanjelickej jednoty) na Polianke
a rozvinutia smútočného práporu, bola na dvore novej školy
zahájená slávnosť riaditeľom školy Milanom Slávikom,
slávnostnú reč predniesol konsenior Ján Lichner, kázeň Dr.
Július Cibulka, žiacky spevokol viedla učiteľka Mária
Sláviková. Po štvorročnej prestávke bola dňa 19.6.1943
usporiadaná na konci školského roku „Regrácia pod Brehami“
pod školou v lese.
Svoj posledný školský rok vyučoval odborný učiteľ Ján
Zeman ml. v rokoch 1943 – 1944. Počas jeho neprítomnosti
pre nemoc bola na školu pridelená učiteľka Darina Húsková,
rodáčka z Brezovej pod Bradlom – Štverníka. Dňa 8.9.1944
Ján Zeman ml., triedny učiteľ III. triedy základnej školy na
Polianke zomrel. Na jeho pohrebe dňa 10.9.1944 sa s ním
rozlúčil za učiteľov kolega a priateľ Miloslav Slávik
smútočnou rečou nad otvoreným hrobom. Pochovaný je na
Myjavskom dolnom cintoríne.

Súčasný stav

Už pri primaní uznesenia sme sa poslanci OZ a starosta
dohodli, že odpredaj budovy školy neprichádza do úvahy a že
alternatíva odpredaja školy sa nebude otvárať.

Božena Mocková
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Na základe Uznesenia 61/2011 sme spolu so starostom
oslovili pána Havlíka z firmy STAS Myjava a pozvali ho na
jednanie, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci október a ktorého sa
zúčastnili i zvyšní poslanci. Už v úvode jednania som pána
Havlíka oboznámil so situáciou okolo budovy školy, oznámil
som mu podmienky obce (budova školy sa nebude predávať,
obec a potencionálny investor bude v maximálnej možnej
miere rešpektovať nájomcu obecného bytu a klub dôchodcov
v budove školy) a dohodli sme, že budeme hľadať riešenia.
Pri tomto jednaní sme dospeli k viacerým alternatívam, no
ubezpečujem Vás, že všetky riešili prestavbu školy výhradne
na byty, všetky rešpektovali záujmy obce, nájomcu obecného
bytu i dôchodcov. Taktiež Vás ubezpečujem, že vo všetkých
rozpracovaných alternatívach sa počítalo s majetkovým
podielom obce v projekte.
Na základe tohto jednania sme poverili starostu jednaním
so Štátnym fondom rozvoja bývania, kde mal zistiť možnosti
podpory financovania prestavby školy zo strany štátu.
Tému „Čo so školou“ som sa pokúsil otvoriť i na
Verejnom hovore v mesiaci december, no na moje veľké
sklamanie sa k problematike školy vyjadril len jeden občan.
Moje prekvapenie bolo obrovské, keď som sa časom začal
dozvedať, že „Kolárik s Havlíkom idú v škole spraviť sklad“,
že „Kolárik s Havlíkom idú zo školy vyhnať učiteľku
a dôchodcov“, že ...
Opäť zdôrazňujem, že jediné
rozhodnutie ktoré sa prijalo, bolo Uznesenie OZ číslo
61/2011, ktoré si môžete prečítať vyššie v plnom znení.
Všetko ostatné boli len konzultácie, hľadanie riešení,
alternatív a všetko to malo veľmi ďaleko od schvaľovania
niečoho konkrétneho či reálnej realizácie. Osobne som
presvedčený, že všetci zainteresovaní zo strany obce nemali
záujem o osobný prospech a jednoducho len chceli riešiť
problém, ktorý evidentne máme.

Suverénne víťazstvo Mareka
Šulovského na Košariskách
Dňa 2. júna 2012 sa konali na Košariskách tradičné
cyklistické preteky O pohár M. R. Štefánika, na ktorých mala i
naša obec „želiezka v ohni“. Ako prvá sa postavila v kategórii
BABY na štart Lucka Koláriková. Na náročnom 1 km dlhom
okruhu, zviedla tvrdý súboj s rovnako starými chlapčiskami
a nakoniec vybojovala krásne 3. miesto. Po dojazde kategórie
BABY vyštartovali na jeden okruh pretekári v kategórii MINI
CHLAPCI.

Naši úspešní zástupcovia:
zľava Lucka Koláriková, Marek Šulovský, Maťo Kolárik

Náš zástupca Marek Šulovský, vo farbách Polianky
obhajoval v tejto vekovej kategórii minuloročné víťazstvo
Martina Kolárika. O tom, že opäť sa sa na najvyšší stupienok
postaví poliančar, nenechal Marek na pochybách nikoho hneď
od štartu. S prehľadom si kontroloval špicu pretekov
a v náročnom stúpaní ku košariskému cintorínu sa prudkým
nástupom zbavil súperov. Takto získaný náskok Marek uhájil
až do cieľa a cieľovú pásku preťal na jasnom prvom mieste. Na
Marekovom výkone sa odzrkadlila pravidelná tvrdá príprava
na trati „v ulici“ a na ceste na Holubací vŕšok.
V kategórii MLADŠÍ
ŽIACI sa prvý krát po
prestupe z nižšej
kategórie predstavil
Martin Kolárik.
V oboch okruhoch
predviedol vyrovnaný
výkon a v roztrhanom
štartovom poli dorazil
do cieľa na výbornom
druhom mieste. Maťov
výkon vzbudzuje
rešpekt i z toho dôvodu,
že mal v nohách
predpoludňajší
majstrovský futbalový
zápas za prípravku
myjavského Spartaku.

Stav v roku 1953

A aký je stav dnes? V atmosfére, ktorá vznikla v obci, keď
sa začala kauza „Škola“ riešiť v polianskych kuloároch
všetky jednania uviazli na mŕtvom bode. Štatutárny zástupca
obce poverený jednaním so ŠFRB je dlhodobo
práceneschopný. Osobne som z celého vývoja situácie
znechutený a prehodnocujem svoju ďalšiu účasť na tejto
akcii. Kauza „Škola“ znovu rýchlo vyšumela, príde kauza
ďalšia a naša škola si pokojne chátra ďalej. Súčasne
s uverejnením tohto príspevku v Polianskych zvestiach,
zavesím tento príspevok i do diskusie na
www.obecpolianka.sk
a budem vďačný za všetky Vaše názory k problému
„Budova školy“.

Martin Kolárik

Martin Kolárik
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Návrat k sánkovačke

Najmenší pretekári sa pripravujú v priestoroch štartu

V súčasných horúcich dňoch nám padne vhod návrat k
sánkovačke.
V sobotu 18.2.2012 sa uskutočnil už 6. ročník sánkarských
pretekov na Polianke. Naša sánkovačka počas svojej
existencie prerástla chotár našej obce a okrem športového
podujatia sa stáva i dôležitou spoločenskou udalosťou. Tento
rok organizátor podujatia Dobrovoľný hasičský zbor Polianka
s pomocou Obecného úradu Polianka a za finančnej
i materiálnej podpory mnohých sponzorov, pripravil okrem
sánkarskej trate i bohaté občerstvenie. Výrazné oteplenie síce
príliš nesvedčalo sánkarskej trati a rozhodne na ťažkom
rozmoknutom snehu žiadne traťové rekordy nepadali, no
bezvetrie a sem tam i slniečko prilákalo 70 štartujúcich
a desiatky divákov.
Martin Kolárik
Na trati sa objavilo i rôzne netradičné športové náradie,
na tomto konkrétnom kuse sa chceli presadiť Jagošovci

Najstarší účastník preteku Štefan Tallo (71 rokov)
z Polianky Havlovej radí najmladšej účastníčke Žofke Kolárikovaj (3 roky)
zo Záhorskej Bystrice. Žofka rady skúseného matadora zúročila
na tretie miesto vo svojej kategórii.
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Napätie na štartovej čiare sa dalo krájať ...

Stupeň víťazov kategória deti do 10rokov:
1. miesto Rasťo Kopunec,
2. miesto Dávid Svinkásek,
3. miesto Žofka Koláriková

Stupeň víťazov kategória mládež 10 – 18 rokov:
1. miesto Martin Kolárik,
2. miesto Peter Svinkásek,
3. miesto Lívia Moncolová

Stupeň víťazov kategória dospelí:
1. miesto Milan Mosný,
2. miesto Erik Janec,
3. miesto Juro Kováčiný
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občania Polianky, za čo im ďakujeme. Po tombole zábava
pokračovala až do skorých ranných hodín. Majáles sa vydaril
nad naše očakávania.

Hasičský majáles
Krásne upravené dámy, elegantní páni v oblekoch
a kravatách. Takto vyparádených ľudí ste mohli pred
nedávnom stretnúť u nás - na Polianke, pri vstupe do KD.

V sobotu 19. mája 2012 sa uskutočnil 1. ročník hasičského
majálesu. Organizátorom bol DHZ (Dobrovoľný hasičský
zbor) Polianka. Samotnej zábave predchádzali veľké prípravy.
Za výzdobu sály, stolov, pomoc pri príprave vďačíme
ochotným ľuďom z dediny. Každý pomohol ako vedel, či už pri
upratovaní alebo aj samotnom zdobení. „Co ste hasiči, co jste
delali...“
Do tanca nám hralo hudobné duo Vodopády a počas
hudobných prestávok sa sálou niesol spev, či už ľudových
alebo aj iných piesní. Neskôr nasledovala skvelá večera a ako
to už býva - nechýbala ani domáca pálenka. Chvíľu po polnoci
sa začala vyhlasovať tombola. Našli sa v nej rôzne ceny, aj také
na ktorých sme sa pobavili. Niektorí si odniesli domov krmivá
pre zvieratká, iný darčekové koše, hasiaci prístroj alebo
dokonca aj mech zemiakov. Výhercovia tomboly boli potešení
vecnými cenami a hoci si podaktorí robili zálusk aj na našu
vystavenú hasičskú mašinu, my sme si ju nedali a ostala na
svojom mieste po celý večer. Ceny do tomboly venovali
sponzori z okolitých firiem a podnikov, ale tiež i samotní

Veríme že sa všetci zúčastnení dobre zabávali a o rok si to
snáď zopakujeme znovu. Organizátori aj touto akciou potvrdili
svoju šikovnosť a iniciatívu zapájať sa do rôznych aktivít
podporujúcich dobré meno našej obce. Na záver prajem veľa
úspechov a podobne vydarených podujatí. Polianka, len tak
ďalej !
Nikola Rechtorisová

Aktualizovaný harmonogram pristavovania kontajnera v druhom polroku 2012
Doliny

10.9.2012

Horná Polianka
Španková

1.10.2012
22.10..2012

(pri č. 118,119)

Ulica

10.9.2012

Hraby

1.10.2012

U Remenári
Španková

22.10..2012
10.9.2012

Havlová - dolná

1.10.2012

Podlipovec (pri č. 166)
U Borikov

22.10..2012
stále

Vydáva redakčná rada pri Obecnom úrade Polianka v zložení :
Martin Kolárik - predseda; Erika Otrubáková; Jarmila Šulovská; Ing. Štefan Vičík
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