
Konečne Vám prinášame ďalšie Polianske
zvesti. Pre veľkú osobnú zaneprázdnenosť ne-
zvyšovali sily pripravovať jarné číslo, takže opäť
prinášame až dvojčíslo.

Za toho pol roka zažila Polianka všeličo.
Vládna kríza prehrmela akosi obďaleč nás, za to
sa niekoľko krát vystriedali extrémne mrazy
a  horká.

Zorganizovali sme vyše tucta akcií
a  stretnutí, až bol problém nájsť pre ne vhodný
voľný termín. Ich počet aj úroveň sú dokladom,
že stále viac ľudí je ochotných priložiť ruku
k  dielu. Len sánkovačku nám počasie nedop-
rialo. Popri tradičných akciách prišli niektorí
Poliančari aj s novými odvážnejšími nápadmi,
a  nie bez úspechu. O väčšine z nich sa dočítate
v  tomto čísle.

Celkovo sa hladina nálad v obci zdala
akási pokojnejšia. Do obecného zastupiteľstva
pribudla mladá krv. Inak témy, ktoré vzbudili
aký-taký rozruch (predaj školy a príspevok
na  myjavský dom smútku) zatiaľ obe čakajú
na  doriešenie. Radikálnejší kritici pomerov
na  Polianke sa ventilujú na iných fórach a inou
formou, nám nenapísali. Tak si aspoň v tomto
čísle môžeme oddýchnuť od tej našej obecnej
politiky. Veď si jej ešte určite dosť užijeme nabu-

dúce, keď sa bude zase zvolebnievať.
Ani v tomto čísle nechýbajú tradičné rub-

riky. Okrem toho sa v niekoľkých príspevkoch
vraciame aj do minulosti. Spomienkovými texta-
mi pani učiteľky Otrubákovej sa lúčime so zo-
snulými Jánom Sládečkom a Jánom Talčíkom.
Uverejňujeme úvodnú časť divadelnej kroniky,
zachytávajúcu počiatky kedysi úspešného
polianskeho ochotníckeho divadla. Jednou
spomienkou nám prispel aj čitateľ až z ďalekej
Lubiny.

Dalo by sa určite robiť viac, v časopise, aj
celkovo v obci. Vždy to však chce ľudí, ktorí si
ukradnú zo svojho osobného času, prídu
s  dobrým nápadom, a za pomoci ostatných ho
dotiahnu do konca. Nie vždy sa všetko vydarí,
často to býva nevďačné a odmenou zostane len
vedomie, že človek čosi vykonal. Napriek tomu
stále čosi ťahá mnohých obytateľov Polianky
k  tomu, aby sa zapojili do tej či onej aktivity
a  cez všetky problémy prispeli svojou trochou
k  zlepšeniu obecného života. Držme Polianke
palce, aby takých mala čoraz viac.

Všetkým prajem príjemné čítanie.

Martin Mocko,
šéfredaktor

1-2/2018
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Urobilo sa:
Po dohode s TSK bola obnovená autobusová

zastávka U Dingov.
Vybrané obecné cesty boli vysypané cestnou

drťou. V pláne sú aj ďalšie lokality.
Bola ukončená oprava mostu u Borikov

a  prebieha oprava mostu pri Dingoch.

Prebieha:
► Prebieha úprava zákopy v neprehľadnej zá-
krute za hasičskou zbrojnicou smerom na Po-
krivníky.
► Verejná súťaž na predaj budovy starej školy
stále trvá.
► Pokračuje rokovanie obcí s Mestským úradom
k otázke príspevku na myjavský Dom smútku.

► Drevo z Mája sa použije na opravy stolov a  la-
víc na futbalovom ihrisku.
► Pripravuje sa športový deň detí.

Oznamy:
▪ Záujemcov o využitie služieb zberného dvora
opätovne prosíme, aby si vývoz odpadu dohodli
vopred telefonicky alebo osobne na Obecnom
úrade.
▪ Dňa 27.01 .2018 sa konali nové voľby do
Obecného zastupiteľstva. Volili sa dvaja poslan-
ci. Počet zapísaných voličov: 343. Počet voličov,
kt. sa zúčastnili volieb: 1 10.
Vítězslav Kroupa: 45 hlasov, Zlatica Marková: 81
hlasov, Jana Stančíková: 77 hlasov.

Obecné informácie

Rok 2017 bol piatym rokom platnosti
Programu starostlivosti o  les (PSL) po starom
LHP, čiže sme prelomili polovicu plánu, ktorý sa
stanovuje na dobu 10 rokov (PSL 2013-2022).
Na toto obdobie nám stanovili ťažbový etát
15  491   m3, z  čoho sa za uplynulých 5 rokov vyťa-
žilo spolu 6 887 m3 dreva, čo je hlboko pod  ťaž-
bový etát, ktorý by sme v  skutočnosti mohli
ťažiť. Dôvodom je tvorenie rezervy pre prípadnú
náhodnú ťažbu (vetrová, snehová, poprípade iná
prírodná kalamita) a  tiež, že nás netlačí finančná
situácia, nakoľko doterajšie tržby sú zatiaľ do-
statočné pre chod spoločnosti a  OcÚ.

Ťažba v  nasledujúcom období (v  druhej
polovici PSL) bude prebiehať podľa potreby pali-
vového dreva pre občanov a  pružnosti trhu s  gu-
ľatinou.

PSL nám však okrem ťažby predpisuje aj
starostlivosť o  les, ktorá zahŕňa povinnosť zales-
niť odokryté plochy a  následne aj ochranu už
vzniknutých kultúr, preto sa od roku 2013
do  konca roku 2017 urobila obnova lesa (vznik
nových mladých lesných porastov) na ploche
7,93  ha, všetko prirodzeným zmladením, čo
znamená, že budúci porast bude odolnejší
a  vzrastovo kvalitnejší, nakoľko vznikol celý
z  materského porastu, rastúceho nad ním. A  čo
je tiež nezanedbateľné, že sa ušetrili finančné
prostriedky na nákup a  výsadbu sadeníc. Tiež sa
každý rok vykonáva aj asanácia haluziny (zbyt-
kov po ťažbe) na všetkých ťažobných plochách
v  rámci samovýroby paliva občanmi, pri ihlič-
natých zbytkoch aj pracovníkmi OcÚ.

V  roku 2017 sa v  obecných lesoch Polian-

Ťažba dreva

Aktivita starostov

Spontánne a mimo plánu práce Subregió-
nu Pod Bradlom si starostovia našli čas, aby
podporili spomienkové slávnosti 5. mája
na  Bradle. Rozhodli sa, že pre návštevníkov
spomienkových slávností navaria guláš. Násled-
ne sa celá aktivita rozbehla – staručká V3S
v  závese s poľnou kuchyňou prišla z  Chvojnice
ešte v predvečer slávnosti. K tomu všetkému do-
viezla ešte rad potrebných vecí, stan, lavice

stoly. . . Skoro ráno 5. mája už to bola „hračka“.
Navariť pravý divinový guláš a k tomu starý ná-
poj – meltu. Že to bola nanajvýš úspešná akti-
vita, o tom svedčila varnica prázdna už o 14.
hodine. Získaný obnos z dobrovoľných príspev-
kov sme poukázali na účet Tomáška Londáka.
Starostom M. Kollárovi z Chvojnice, S. Redecho-
vi z Vrboviec, P. Kňazskému z Polianky, ako i pa-
ni starostke z Bukovca M. Paveskovej patrí veľká
vďaka.

Ján Valihora
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Spomienka

Ján Sládeček
† 1. 3. 2018

V knihe života je všetko napísané, všetko
dané a jej listy sú osudom prevracané, až kým
sám nerozhodne, aby sa kniha zavrela. Smrť sa
nepozerá ani do kalendára, ani do rodného listu,
nespráva sa podľa žiadnych príkazov. Len ona
sama si rozumie a vôbec nie je zvedavá na to, čo
si myslíme my. Darmo naťahujeme ruky za ňou
a  prosíme, aby nám nebrala toho, kto je našim
Vesmírom.

Väčšina z nás Poliančarov sa 6. marca
2018 zúčastnila poslednej rozlúčky s našim
prvým predsedom a zakladateľom organizácie
dôchodcov pánom Jánom Sládečkom od Borikov.
Bol to tvrdý úder nielen pre jeho rodinu, ale
pre  nás všetkých, osobne pre mňa a ešte žijúcich
divadelníkov, ktorí sme sa snažili pestovať a roz-
víjať kultúru v našej obci po dobu viac ako 25
rokov.

Dlhé cesty od Borikov, z Dolín, spod Li-
povca, z Havlovej , Hornej Polianky na divadelné
skúšky dlho do noci a potom skoré vstávanie
do  práce, pešo, za každého počasia; vtedy sme
ešte nemali autá. —

Janko, bol si našou oporou akýmsi stme-
lovateľom. Dívaš sa na nás už z „hora” a svojim
úsmevom mi dávaš za pravdu. Neboli to len
divadlá, ale aj iná kultúrna činnosť v našej obci.

Počas tejto doby nacvičil a odohral náš
divadelný krúžok 15 divadelných hier, ale i veľa
veselých programov pri rôznych oslavách v obci,
v ktorých Janko Sládeček účinkoval nielen ako
herec, ale aj ako šikovný majster pri zhotovovaní
javiskových rekvizít.

Ľudia z Myjavska ho poznali nielen ako

ka vyťažilo celkovo 1 354,71 m3 drevnej hmoty.
Predaj ku koncu roka 2017 predstavoval
1   404,18 m3 (ťažba 2017 + sklad z  roku 2016 –
49,43 m3) , z  čoho bolo:

Listnaté palivo v  dĺžkach (LN): 460,64  m3 (BK,
DB)
Listnaté palivo v  metrových dĺžkach (PRM):
13,71 m3 (BK, DB)
Ihličnaté palivo v  dĺžkach: 34,05 m3 (SM, SC)
Listnatá vláknina: 140,50 m3 /BK/
Listnatá guľatina: 338,12 m3 /BK,DB/
Ihličnatá guľatina: 312,71 m3

Ihličnatá vláknina: 63,90 m3

Palivové drevo pre OcÚ: 38,55 m3

Ihličnatá guľatina pre OcÚ: 2,00 m3 (prístrešok
na ihrisko)

Tržby z  predaného dreva v  roku 2017
predstavovali 63 456,74 € bez DPH. Náklady
na  ťažbu boli vo výške 14  901 ,81 € bez DPH.

Palivové drevo v  roku 2018 sa začalo roz-
vážať v  jarných mesiacoch podľa počasia
a  do  mesiaca po dodaní musí byť drevo
uhradené! Drevo zo samovýroby sa bude
odvážať z  lesa len s  dokladom o  zaplatení
a  každý vývoz sa bude musieť osobne alebo
telefonicky hlásiť správcovi lesov.

Na záver by som chcel poprosiť občanov
o  trpezlivosť pri telefonickej aj osobnej komuni-
kácií so mnou, nakoľko mám vážne zdravotné
problémy s  poruchou reči. Za pochopenie ďaku-
jem.

Gabriž Ladislav - OLH
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divadelníka, zručného majstra od dreva, ale aj
ako veselého „trhovníka” a predavača výrobkov
z dreva. a dozvedeli sa o nás i cestou vysielania
rozhlasu v besede s redaktorkou Rádia Regina,
o  kultúrnom živote v našej obci, keď sa ešte te-
levízia nenasťahovala do všetkých sfér nášho ži-
vota.

Vďaka Ti Janko. Skláňam sa pred Tvojou
pamiatkou.

Erika Otrubáková,
bývalá vedúca divadelného krúžku.

Spomienka na Jána Talčíka,
ktorý zomrel 19. apríla 2018 v Canade

Samko, syn môj , to čo vidíš, to je tá moja
drahá dedinka, o ktorej som ti toľko rozprával.
Tam, za potokom, pod vŕškom je tá veľká lipa,
okolo ktorej sme sa hrávali, a kúsok ďalej –
u  Talčíkov je môj rodný dom.

— A to, čo vidíš dookola, to je tá krajina –
ľúbivá, ktorej sa žiadna iná nepodobá, do ktorej
sa tak rád vraciam, kraj , kde som sa narodil, kde
slnko spoza brehu vychodí, kde sa ukrýva kus
môjho života, môjho srdca.

Ešte sem prídem, ešte prídem s tebou,
syn môj , pohľadiť aspoň očami jej rozkvitajúcu sa

krásu. —
Tak sľuboval sebe a synovi Samkovi otec

– Ján Talčík pri poslednej návšteve z Canady
v  Polianke.

Žiaľ, už nepríde.
Z ďalekej Canady nám poslal smutnú

správu syn Samko Talčík, že jeho otec, náš býva-
lý spoluobčan a rodák, pán Ján Talčík dňa 18.
apríla 2018 ukončil vo veku 78 rokov životnú púť
a opustil svojich milovaných v Canade i nás
Poliančarov.

Touto cestou sa s ním lúčime i my, jeho
rodáci, všetci priatelia, susedia, polianski hasiči,
futbalisti, ktorých bol členom a dlhoročným pod-
porovateľom.

Nezabúdal na svoj Tatran Polianka. I
z  Canady sa ich snažil podporovať kupovaním
dresov, futbalových lôpt, ktorých v tom čase bol
nedostatok, ale i finančnou pomocou. Preto
na  jeho počasť sa viac krát poriadal v obci futba-
lový turnaj o „Pohár Jána Talčíka”.

Vďaka Janko, – za Tvoju pomoc,
za  priateľské podania rúk pri Tvojich návštevách
a priateľské objatia.

Venujme mu prosím tichú spomienku.
Buď s Bohom kamarát náš Janko!

Za všetkých, ktorí sme ho mali radi

Erika Otrubáková
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Volám sa Rudolf Srnánek. Narodil som sa v  roku 1944 v  Lubine. Môj tato, Pavel Srnánek bol
krajčírom. Občas mával na krajčírsku výchovu u  seba učňov. Dobre si pamätám, že sa u  neho učili
traja chlapci z  Hornej Polianky. Boli to Štefan Duga, Janko Kulíšek a  Paľko Talčík (narodený v  roku
1930). Najviac si pamätám na  Paľka, lebo sa u  nás učil približne v rokoch 1949 - 1950. Ja som mal
vtedy 5 - 6 rokov.

Raz v  lete roku 1950 išiel Paľko bicyklom domov, teda z  Lubiny, cez Starú Turú, Myjavu
na  Hornú Polianku. Mal panský bicykel, tak zobral na štangľu bicykla aj mňa. Dovtedy som nikdy
nebol tak ďaleko z  domu. Veď na  Polianku to bolo ale 20 km. Cesty neboli vtedy také pekné ako dnes.
Žiadne asfaltky. Veľakrát sme museli hore kopcom šlapať pešky.

Najväčším zážitkom bola pre mňa Myjava. Zastavili sme sa tam na občerstvenie v  nejakom
hostinci, alebo v  reštaurácii.
Budova bola krásne osvetlená,
nielen vo vnútri, ale aj vonku
bolo pouličné osvet-lenie. Toľ-
ko svetla v  noci som nikdy ne-
videl. U  nás v  Lubine sme
nemali vtedy ešte na uliciach
lampy, ale tam na Myjave boli
blízko seba ale tri. Bol to
pre  mňa ohromujúci zážitok.
Tak sa Myjava stala odvtedy
pre mňa veľkomestom, porov-
nateľná s  New Yorkom, Londý-
nom, alebo Parížom. Potom, ale
za 50 rokov, som v  Londýne aj
Paríži bol. Ale už som nemal
z  týchto európskych veľkomiest
taký úžasný zážitok, ako vtedy
z  roku 1950 z  Myjavy.

Historická cesta na Polianku

Paľko Taľčík na rodinnej svadbe na Polianke, približne v  roku 1 950.
Paľko stojí za mladomanželmi presne uprostred radu.

Svadba Paľkových rodičov - manželov Talčíkovcov na Polianke. Približne rok 1 91 0.

Milou spomienkou nám prispel aj obyvateľ podjavorinskej obce Lubina, autor knihy Lubina
v  spomienkach (vyd. Eko-konzult, 201 6), doc. Ing. Rudolf Srnánek, CSc.
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Z histórie ochotníckeho divadla na Polianke

Naša obec bohužiaľ nemá až tak veľa
prameňov o svojej histórii. Aj k tomu málu čo
máme sa nie vždy všetci zodpovední správali
primerane. O to cennejším sa stáva každý ďalší
prameň, vďaka ktorému aspoň kúsok našej his-
tórie neupadne do zabudnutia. K takýmto uni-
kátnym prameňom patrí aj Kronika divadel-
ného súboru v Polianke.

Dnes nám už len máločo prípomína, že
ochotnícke divadlo malo na Polianke dosť bohatú
tradíciu prinajmenšom od medzivojnových čias.
Po roku 1948 táto tradícia dočasne upadla. Až
novopríchodiaci učitelia Otrubákovci sa ju
po  pätnástich rokoch stagnácie rozhodli oživiť.
Prvým logickým krokom bolo zhromaždiť, čo sa
o tejto tradícii ešte dalo dozvedieť. Učiteľ Jozef
Otrubák tak urobil na prvých piatich stranách
krasopisne písanej a ešte krajšie ilustrovanej
kroniky. Tento úvod, zachytávajúci známu histó-
riu polianskeho divadelníctva do roku 1962,
prinášame v úplnosti.

Za zapožičanie kroniky a  súhlas s jej pub-
likovaním vrele ďakujeme pani učiteľke Erike
Otrubákovej . V prípade zájmu môžeme v budúc-
nosti prinesť aj zvyšok kroniky, opisujúci život
divadelníkov a 12 odohratých predstavení
v  rokoch 1962—1976.

ultúrne a osvetové dianie na na-
šich obciach začalo sa len veľmi po-

maly prebúdzať po roku 1 784, keď
Námestná rada v Prešporku dala nariadenie

budovať po  krajine školy a ustanoviť úrad učite-
ľa. Toto nariadenie sa však veľmi pomaly plnilo,
pretože páni zemani mali druhé starosti ako za-
bezpečiť pre pospolitý ľud výuku v písme, čítaní
kultúrne vyžitie.

V našej obci Polianka bola takáto situ-
ácia: Na Hornej Polianke u Štefana Adámka bola
väčšia izba. okolo stien boli povtĺkané kôly
a  na  nich hrady, na ktorých sa sedelo. Miestnosť
slúžila ako ućebňa. Tu sa začínala v nedeľnajších
popoľudniach schádzať i mládež, aby sa pobavila
a niečomu podučila. Viedli ju obyčajne učitelia,
ktorí boli pridelení na školu vyučovať. Prvým
učiteľom v Polianke bol Július Honeczy, po ňom
nastúpil Ľudovít Kubány, syn básnika Ľudovíta
Kubányho. Učitelia sa často striedali, odchádza-
li, podmienky pre výchovnú a vyučovacú prácu
boli veľmi ťažké. Kultúrne dianie v obci spočíva-
lo poväčšine na pripravovaní rôznych kultúrnych
programov na cirkevné a štátne slávnosti. Prog-
ramy pripravovali učitelia so žiakmi ale i  so  star-
šou mládežou. 29. januára 1 929 bolo založené
na Polianke „Združenie ev. a. v. mládeže Michala
Kutku”. Za predsedu bol zvolený učiteľ Stanislav
Hlubocký. Založil spevokol mládeže, ktorý bol
základom i divadelnému krúžku, ktorý viedla
a  pomáhala mu učiteľka Zuzana Masareková.

V januári 1 929 roľnícky dorast Polianky
zahral divadelnú veselohru od F. Urbánka: „Už
sú všetci v jednom vreci.” Hru viedol učiteľ Ján
Zeman. Odohraná bola v I. triede za veľkej
účasti obyvateľov. Javisko a vybavenie si zhoto-
vili členovia sami. Veľký úspech podnietil krúžok
k aktivite a ešte v tom roku nacvičili a zahrali
ďalšiu divadelnú hru od F. Urbánka: „Kamenný
chodníček.” V roku 1 931 prišla na školu učiť A.
Mačicová ml., ktorá nacvičovala, viedla a dirigo-
vala mužský spevácky zbor, ktorý vystuoval
na  všetkých slávnostiach v obci ale i na celom
Myjavsku a slávnostiach na Bradle. Zbor sa
schádzal 3-krát týžd. Zúčastnil sa Hurbanov-
ských slávností vo Filipove na Morave.

2. decembra 1 934 odohrala mládež
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pod  vedením učiteľa V. Molnára divadelnú hru:
„Naša obroda.” Vo februári 1 934 bola odohraná
divadelná hra: „Pani richtárka.” Hru nacvičila
a  viedla učiteľka M. Ondrišová. Vo fa-
šiangu 1 937 nacvičila učiteľka
M. Jurkovičová s mládežou
divadelnú hru. Žiaľ, školská kro-
nika neuvádza jej názov. Ďalšia
divadelná hra bola nacvičená a za-
hratá v našej obci 2. marca 1 938
pod názvom: „Trikrát svadba.” V tom
istom roku zahrala mládež z Polianky
pod vedením učiteľa M. Sebedinského
hru od T. Vansovej: „Môj Jožko.”

1 7. novembra 1 940 zahral diva-
delnź krúžok dve kratšie veselohry:
„Dedinský holič” a  „Tri vrecia zemiakov.”
Veselohry nacvičil učiteľský zbor. Mali veľký
úspech u obyvateľov polianskych a Myjavských
kopaníc, ale zúćastnilo sa ich i veľa ľudí
z  Brezovských kopaníc.

23. februára 1 941 pod vedením uč. zboru
bola zahratá s veľkým úspechom ďalšia divadel-
ná hra pod názvom: „Na manželskom fronte
kľud.”

23. januára 1 944 nacvičil učiteľ Ján Ze-
man a M. Slávik divadelnú hru od F. Urbánka:
„Bludár.”

1 3. februára 1 944 nacvičila a režírovala
hru učiteľka M. Sláviková od F. Šamberka:
„Jedenáste prikázanie.”

1 5. februára 1 947 bola odohraná divadel-
ná veselohra: „Tá naša Marča.” Hru režírovala
učiteľka M. Sláviková.

Ešte rok predtým však 3. marca 1 946 za-
hrala mládež pod vedením učiteľov M. Slávika
a  M. Slávikovej divadelnú hru: „Osud siroty.”

20. júna 1 948 nacvičila učiteĺka G.
Bakošová s mládežou divadelnú hru: „Hôrni
chlapci.” Do hry bolo zapojených 50 hercov. Scé-
na a vybavenie javiska bolo požičané z Myjavy.
Hra mala veľký úspech. Javisko bolo postavené
na školskom dvore. Hrubý príjem z hry bol
1 9.000 Kčs.

Pod vedením učiteľky G. Bakošovej začal
aktívnu činnosť vyvíjať aj detský divadelný
súbor. 5. XII. 1 948 zahral divad. hru: „Túha
a  šťastie” a „Bez mamičky.”

1 1 . XII. 1 949 div. hru: „Čertova nádielka”
a „Deravé topánky.”

Divadelný krúžok dospelých a mládeže
pod vedením uč. G. Bakošovej nacvičil a zahral
divadelnú hru: „Jánošík.” Hra bola odohraná cez
letné prázdniny 1 949. Ďalšiu hru nacvičili a za-

hrali v r. 1 949 na jeseň a to: „Korene hlboké.”
Hlboké korene režírovala uč. G. Bakošová.

Od roku 1 949 až do roku 1 960
činnosť divadelného krúžku dospelých
a  mládeže stagnovala. Činnosť vyvíjal
iba žiacky súbor a to v  škol. roku
1 953-54 nacvičili učitelia C. Lahyta
a  M. Lahytová div. hru od Ľ. Podja-
vorinskej: „Čin-Čin.”
V roku 1 960 bola obnovená čin-
nosť divadelného krúžku do-
spelých. Pod vedením uč. J.
Ivrcu nacvičili a odohrali div.
hry: „Vietor do  tváre” a „Kris-
týna.”

V roku 1 962 prichádzajú do obce
noví učitelia J. Otrubák a E. Otrubáková.

Činnosť divadelného krúžku sa znova obnovila a
krúžok začal žiť rušným životom. Začína praco-
vať i detský divadelný krúžok, ktorý nacvičoval a
odohrával krátke divadelné scény k rôznym
oslavám a príležitostiam.

◈ ◈ ◈

Isteže stále existujú aj iné pramene
o  prehistórii polianskeho divadelníctva. Sú však
roztratené po starých novinách, archívoch a po-
valách. Vyhľadať ich by vyžadovalo veľké úsilie
a  kusisko šťastia. Len na ilustráciu uvádzame aj
jednu stránku z originálu scenára hry „Mišo”
z  písomnej pozostalosti po Samuelovi Kolárikovi.
Ak aj Vy máte doma čosi podobné a zaujímavé
z  našej histórie, prosím neváhajte a dajte nám
vedieť!
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Polrok Šikovných Poliančarov

Už v minulom (dvoj)čísle Polianskych
Zvestí ste sa mohli dočítať, že v našej obci chce-
me založiť spolok šikovných poliančarov. Začal
sa pozvoľna formovať ešte v priebehu minulého
roka, pri príprave niektorých akcií. Od  decem-
bra minulého roku sme sa už ako Šikovní polian-
čari začali naplno činiť. Za pol roka sa už máme
čím pochváliť, a snáď už aj nastal čas hodnotiť
a  uvažovať ako ďalej .

Napriek ohláseným plánom sme sa roz-
hodli nezakladať zatiaľ spolok formálne. Šikovní
poliančari zostávajú presne tým, ako sa volajú -
voľným združením zahŕňajúcim každého z  Po-
lianky, kto sa aktívne zúčastní, niečo vyrobí,
s  niečím pomôže, niečo sa naučí alebo naučí
druhých. Tak, ako sa nám to osvedčilo doteraz,
bez nadbytočných formalít. Ak by sa vyskytol
dobrý dôvod, nič nám nebráni vrátiť sa k tejto
otázke neskôr.

V studených zimných mesiacoch sme sa
venovali prevažne remeselným činnostiam.
Rýchlo sa ukázalo, že na Polianke sú ľudia,

ktorým takéto čosi chýbalo a radi sa zapojili.
Niektorí sa zúčastňujú príležitostne, iní sa stali
neodmysliteľnou súčasťou každej akcie a vopred
sa s nimi počíta. Pevnú základňu tvorí už asi 15-
20 ľudí a ďalších pár desiatok sa rado zúčastňuje
podľa možností. Privítali sme aj niekoľkých
priaznivcov z okolitých obcí.

V teplejších jarných a letných mesiacoch
sme pomáhali s prípravou tradičných i nových
obecných akcií. Bližšie sa o tom dočítate
v  správach z jednotlivých akcií.

Stále je kam napredovať. Chcelo by to
rozšíriť okruh ľudí, vyskúšať nové typy činností,
hľadať čo zaujme. Všetko záleží len od toho, aby
niekto prišiel s dobrým nápadom a obrovskou
zásobou elánu, ktorou pritiahne ostatných
a  spoločne nápad zrealizujú. Je to veľa roboty,
ale ešte viac radosti vo výsledku. A že sa to dá,
to sme už niekoľko krát predviedli.

Všetkých pozývame, aby pri najbližšej
príležitosti prišli medzi nás.

Prvou pokusnou akciou bola príprava
vianočných ozdôb 2. decembra 2017. Keďže sme
na ňu nepozývali verejne, zúčastnil sa zatiaľ len
užší okruh ľudí, takpovediac kto prišiel pod ru-
ku. Aj nám to bolo vytknuté a poučili sme sa.
Napriek tomu sa už pri tejto príležitosti rady
Šikovných poliančarov rozrástli o nových stálych
„členov”. O akcii sme už informovali v predchá-
dzajúcom čísle Zvestí.

Plody tejto práce sa využili o týždeň ne-
skôr pri Mikulášskej oslave a zdobení vianočné-
ho stromčeka. Od štvrtej popoludní sa ľudia
začali schádzať na školskom ihrisku. Počet sú-
stavne narastal až na 50 ľudí, z toho asi tucet
detí. Tie po skupinkách šantili na ihrisku pod do-
hľadom mamičiek, zatiaľ čo chlapi sa zohrievali
a  besedovali pod prístreším. Prišli aj posily
z  Jablonky a Podkylavy. Keď sa už zišli všetci
ktorí chceli prísť, začalo sa zdobenie. Deti oša-
covali stromček omnoho originálnejšími ozdoba-
mi než minulý rok. Boli im o to vzácnejšie, že si
ich sami vyrobili. A radosť z toho veru bola

Zdobenie Vianočného stromčeka
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V januári sme sa stretli v zastúpení všet-
kých vekových kategórií na prvom oficiálnom
stretnutí Šikovných Poliančarov v prostredí kul-
túrneho domu. Steny už zdobili aj predmety za-
chované zo starej školy, pri ktorých si niektorí
s  radosťou zaspomínali na detstvo.

Tvorivé posedenie sme zorganizovali
za  účelom spoznania, kto sa čomu venuje. Vďaka
tomu budeme v budúcnosti vedieť navrhnúť ďal-
šie stretnutia tak, aby sme sa vzájomne učili
technikám, ktoré si naši účastníci obľúbili a ve-
nujú sa im vo voľnom čase.

Prvé stretnutie sa začalo v sobotu o štvr-
tej poobede a  trvalo až do neskorých večerných
hodín. Najväčšiemu záujmu sa tešili vytlačené
siluety baletiek, ktoré sme si mohli dotvoriť
ľubovoľnou technikou podľa našej fantázie.
Vzniklo ale aj niekoľko malieb a kresieb. Pojedli
sa koláče a  ďalšie občerstvenie, ktoré šikovní
poliančari pripravili vopred.

Menšie deti upierali svoju pozornosť aj
na  hračky v zadnej miestnosti a my väčšie deti
sme využili možnosť zahrať si ping-pong vo veľ-
kej sále. Dobre sme sa porozprávali, zabavili,
niečo pekné vytvorili, najedli aj napili a  tak nám
v túto chladnú sobotu naozaj nič nechýbalo.

Výzdoba kultúrneho domu

na  deťoch poznať. Janka Stančíková medzi nimi
odvážne balansovala na rebríku pri nasádzaní
hviezdy na  vrcholec stromu. Starší sa predovšet-
kým stretli, podebatovali a keď bolo treba, po-
máhali deťom so zdobením. To sa už začínalo
zvečerievať. Len–len že sme stihli urobiť veľkú
skupinovú fotografiu. Po zotmení začala byť zi-
ma, tak sa celá zostava presunula a zaplnila Kul-
túrny dom. Prehovoril starosta, poďakoval sa
Šikovným poliančarom za prípravu ozdôb a  všet-

kým prítomným za hojnú účasť. Ďalej prehovori-
la pani Baránková, v mene dôchodcov sa tiež
poďakovala a ocenila, že sa ľudia takto družne
stretávajú. Po improvizovaných prejavoch Janka
Stančíková ceremoniálne rozdala pripravené
mikulášske balíčky prítomným deťom. Potom sa
už začala voľná zábava, trvajúca až do neskorých
nočných hodín. Pre Šikovných poliančarov to
bola vlastne akási generálka, ktorá dopadla
nad  očakávanie.
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S originálnym nápadom tentokrát prišiel
Vlado Zeman. Ním inšpirovaná akcia pod názo-
vom Ochutnávka bravčových špecialít pripadla
na sobotu 24. februára. Na jej príprave a priebe-
hu sa podieľal veľký počet Poliančarov, i niekoľko
cezpoľných. Napriek treskúcemu mrazu sme sa
v hojnom počte zišli, dobre najedli a zabavili
pri  hudbe. Vystriedalo sa mnoho desiatok, mož-
no aj niekoľko stovák návštevníkov, dokonca sa
pristavovali aj náhodne okoloidúce autá. Všetky
zásoby sa bez problémov vypredali. Namiesto
kvetnatých opisov tentokrát necháme rozprávať
fotografie.

Martin Mocko

Ochutnávka bravčových špecialít
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Keď sa blíži Veľká noc, nemôžu šikovní
Poliančari zaháľať. Okrem iného, treba nachystať
aj veľkonočné dekorácie, ktorým jednoznačne
dominujú kraslice. Veď zdobené vajíčko je pre
ľudí symbolom plodnosti, života, zdravia
a  znovuzrodenia už nejaký ten „piatok”, prav-
depodobne už od staroveku a možno aj dlhšie.

Vyfúknuté vajíčka sme chystali vopred,
pán Jagoš ich zopár nastriekal metalýzovou far-
bou na auto, čo pôsobilo vskutku honosne. Všet-
kých nás, ktorí sme sa 10. marca stretli
(a  nebolo nás málo),
najviac očarili hoto-
vé kraslice pána
Kroupu. Ten ešte
v  mladšom veku
prepadol technike
zdobenia slamou,
ktorá je náročná na
oko, jemnú motori-
ku, trpezlivosť, ale aj
organizáciu. Pri tej -
to technike treba

na  zdobenie myslieť dostatočne vopred, aby sme
si materiál - slamu zo  zimného jačmeňa, stihli
zaobstarať a pripraviť. On tak urobil a vďaka to-
mu sme si túto techniku mohli vyskúšať aj my.

Ďalší účastníci si pripravili skôr menej
tradičné techniky, ako oblepovanie vajíčok šnúr-
kami a čipkami, či zdobenie polystyrénových va-
jec prišpendlením farebných stúh, oblepovanie
vajec rozdrvenými škrupinami inofarebných va-
jec, atď. Okrem kraslíc sme vyrábali aj vence
z  polškrupín, a dokonca aj z plastových kinder-

vajíčok, alebo drob-
né dekorácie kuria-
tok a zajačikov z vl-
ny a filcu.
Opäť nechýbalo ob-
čerstvenie a  dobrá
zábava. Výrobky si
účastníci zobrali do-
mov, kde im sprí-
jemňovali Veľkonoč-
né sviatky.

Veľkonočné tvorenie

Rýchlosť, adrenalín,
športové autá a ich piloti
pripravení zvíťaziť. Aj ta-
kúto mala chuť sobota
u  nás na kopaniciach.

Keď som sa do-
zvedel, že cez Polianku
pôjde Kopaničiarska Rally
2018, vedel som, že tam
nesmieme ja s mojím foťá-
kom chýbať. Už o  šiestej
ráno som nadšene prišiel do Jablonky na futbalo-
vé ihrisko, kde som sa, so šálkou horúceho čaju
v ruke, kochal krásou áut, na ktorých bola v tom
čase ešte stále námraza. Jazdci sa už od skorého
rána pripravovali, tímy prezúvali kolesá,
škriabali ľad z okien a kontrolovali svoje autá
pred štartom. Po tom, ako som tam urobil zopár
záberov, vybral som sa do Guzíc na  mies-to, od-
kiaľ mali autá štartovať.

Kedže som bol na Rally naposledy asi
pred 18-timi rokmi, rozhodol som sa, že si tento
deň užijem naplno, že nezostanem len na  jed-

nom mieste, a trať prej-
dem od začiatku až
do  konca pešo. Od Guzíc
po koniec prvej trate to
bola sranda, slnko svietilo,
energie som mal na  rozdá-
vanie… pri konci trate
druhej mi už tak do spevu
nebolo, a kúsok pred Pod-
kylavou som bol rád, že
mali chalani z Polianky

v  aute ešte voľné miesto a zobrali ma späť.
Trať pozostávala z dvoch rýchlostných

skúšok, ktoré sa šli 3-krát. Prvá trať viedla
od  Guzíc cez Havlovú, smerom na Podlipovec,
odtiaľ na chatu v Jablonke, do Vlčej doliny
a  končila až v časti Rovienky. Druhá časť trate
viedla od Rovienok smerom na Podkylavu, odkiaľ
sa pretekári vracali späť po štátnej ceste do Jab-
lonky. Celková dĺžka trasy bola približne 60 kilo-
metrov z čoho rýchlostných skúšok bolo 34km.

Ondrej Čepko

Kopaničiarska Rally 2018

(Všetky fotografie na www.ondrejcepko.sk)
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Koho z nás pri prechádzke občas nena-
štvú smeti pohodené v prírode, pri ceste, alebo
aspoň pred vlastným domom? V túto jar si po  ur-
čitej odmlke Poliančari zorganizovali jarné upra-
tovanie verejných priestorov obce.

Tí, ktorí na čistotu verejných priestrans-
tiev nielen frflú, ale našli si aj čas pre ňu niečo
urobiť, sa zišli v sobotu 14. apríla o desiatej pred
obecným úradom. Zúčastnilo sa do 30 ľudí. Má
to síce ešte ďaleko k ideálu, ale vzhľadom
na  stále sa len konsolidujúci obecný život to nie
je najhoršie. Všetky generácie boli približne
rovnomerne zastúpené. Zdalo sa síce, že preva-
hu majú tí najmladší. To však asi aj preto, že ich
bolo všade najviac vidieť a počuť. Deti celú vec
brali ako hru a výlet, nie ako nahnanie
do  roboty.

Stretnutie sa začalo krátkym príhovorom
starostu Pala Kňazského. Právom mohol skon-
štatovať, že "počasie sme si vybavili" . Bolo pek-
ne a slnko svietilo, že snáď mohlo aj trošku
menej . Starosta s „krstnou mamou” akcie Vero-
nikou Smolíčkovou rozdali gumené rukavice,
mechy a  vysvetlili ako do nich triediť smeti.

Podľa organizačných pokynov sa dobro-
voľní upratovači rozdelili na dve čaty. Hornopo-
lianska „severná” skupina dostala za  úlohu
upratovať cestu z Myjavy, „ južná” zase cesty
od  Priepasného a Pokrivníkov. Na ostatné smery
(Jablonka, stará cesta na Myjavu) už početný
stav nestačil. Obecný traktorík následne poroz-
vážal ľudí na štartovný bod, odtiaľ obe skupiny
postupovali smerom k obci. Keďže vrecia
na  smeti sa plnili utešeným tempom, Palo Kňaz-
ský musel autom s vlečkou pendlovať medzi
upratovačmi a zberným dvorom, kam priebežne
zvážal nazbierané odpady.

Severná skupina začala upratovanie
na  rovinke za odbočkou na Polianku. Početne
bola o dosť chudobnejšia, pretože všetky deti
chceli ísť pokope a pridali sa k južnej skupine,
kam ich museli nasledovať aj rodičia. Ich sily
nám chýbali, ale nič to, nabudúce budeme múd-
rejší. Skupinu tak tvorilo prevažne niekoľko dô-
chodcovských párov. Z mladších sa okrem
autora článku zapojil ešte náš nový sused
z  Hornej Polianky Martin Lukáč, čo nás obzvlášť
teší.

Aj keď sme do toho nešli s prehnaným
optimizmom, množstvo odpadov popri ceste

a  najmä v járku potoka nás všetkých prekvapilo.
Ťažko vôbec pospomínať, čo všetko sme to
ponachádzali. Dominovali pozostatky niekoľkých
búračiek, z ktorých by sa bezmála dalo vyskladať
celé auto. Našli sme aj vyše tucta pneumatík,
štyry rôzne značky puklíc, autorádio, kusy karo-
série a poznávaciu značku. Keď padla otázka
„Čia je to smola?”, nebola len rečnícka. Vskutku
sa pri ceste povaľoval kotlík plný smoly - teraz
už aj našej . Pri odbočke k Dingom sa našiel
„balík” káblov, s ktorým mali do roboty traja
chlapi. Lastovičky na stromoch štebotali o istom
bohuznámom myjavskom podnikateľovi, ktorý to
vraj takto neurobil prvý raz. Iný Občan s malým
O o kus ďalej vysypal snáď za traktorovú vlečku
smetia každého druhu. Dbajúc na estetickú
stránku veci, svoj príspevok ešte aj prikryl halu-
zinou, aby nedajbože nešpatil okolitú prírodu.
Len tu sa musel Palo Kňazský dvakrát otočiť
s  vlečkou, a to sme ani zďaleka nevydolovali
všetko čo tam bolo. Samozrejme, že to všetko
bolo vlhké, polorozpadnuté, plesnivé a občas sa
nedalo určiť ani skupenstvo. Zápach taký, že som
v sebe tíšil obavu, či neobjavím nejakú mŕtvolu. . .

Na tomto mieste sme to už museli vzdať.
Poriadne vypratanie všetkých smetí z járku by aj
väčšej skupine zabralo niekoľko dní. Navyše sme
už zaplnili všetky mechy, čo sme mali so sebou.
Povedali sme si, že na zvyšku trasy vyčistíme as-
poň bezprostredné okolie cesty. Aj tam sme ešte
našli stopy po turistoch iného typu. Títo očividne
mali veľmi presne naplánovaný pitný režim
a  tesne pred obcou sa hromadne zbavovali už
nepotrebných fliaš. Novému susedovi sme ešte
ukázali náš pomerne unikátny prameň, vyviera-
júci prakticky na vrchole kopca. Keďže sme už aj
tak meškali na plánované posedenie, nebolo sa
kedy priveľmi zdržiavať.

Po dosť namáhavom upratovaní si naša
severná skupina vydýchla vo dvore u Dodrvov.
Po akútnom doplnení tekutín nám hostitelia
ponúkli výborné domáce prosciutto. Po štvrťho-
dinke sme sa rozišli zbaviť špiny a program dňa
sa prehupol do svojej príjemnejšej druhej polo-
vice.

Väčšina učastníkov sa napokon stretla
na  posedení a pohostení na ihrisku. O tom sa az-
da netreba rozširovať. Koho zaujíma, ako to tam
prebiehalo ďalej , je srdečne vítaný o  rok sa tiež
zapojiť, pomôcť skrášliť obec a utužiť vzťahy.

Jarné upratovanie
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Straty a nálezy
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Každá dobrovoľná organizácia je o  tom,
že ľudia v  nej „chcú“. Chcú robiť niečo navyše,
majú nápady ako pomôcť, zlepšiť či vymyslieť
niečo, čo bude fungovať pre nás všetkých. Sme
radi za spoluprácu z  akejkoľvek strany, koniec
koncov, vždy keď bolo treba, tak nám pomocnú
ruku podali obyvatelia obce, nezáležiac na tom,
z  ktorej organizácie sú, alebo či vôbec do neja-
kej patria. Ceníme si takúto pomoc, najmä ak
vidíme, že to ľudia robia tak ako my – nezištne.

Človek, ktorý sa pridá do organizácie sa
neupisuje diablovi (nad tým ešte pouvažujem),
ale vstupuje dobrovoľne a  teda, z  vlastnej vôle
do už pôsobiacej štruktúry. Tak ako my hasiči,
máme rokmi vybudovanú štruktúru práce, majú
ju aj iné organizácie. Preto sa predkladajú na vý-
ročných schôdzach plány činností, ktoré by ne-
mali byť žiadnymi neistými vyhliadkami
budúcnosti, ale plánom toho, čomu sa budeme
s  istotou venovať a  robiť maximum aby sme to
uskutočnili.

V  poslednom roku sme si na výborovej
schôdzi stanovili priority toho nastávajúceho.
Azda, tým nikoho neprekvapíme, ak povieme že
sa nášho plánu držíme a  pracujeme flexibilne,
vzhľadom na potreby zboru, ale aj na zmeny,
ktoré v  ňom nastávajú. Významnou je pre nás
zmena vo vedení výboru, nakoľko nášmu pred-
sedovi Branislavovi Šulovskému sa už pre  pra-
covné povinnosti bohužiaľ nedarí aktívne zapájať
do chodu výboru. Branislav vždy ku svojej práci
pristupoval zodpovedne a  s  potrebným
zanietením a  o vzniknutej   situácii nás
informoval v  dostatočnom predstihu,
preto sme si po dôkladnom zvážení
zvolili za jeho dočasného zástupcu Miro-
slava Talla, ktorý bol vždy jeho pravou
rukou. Sme však radi, že s  nami ani
Branislav neprerušil kontakty, a  vždy, ak
mu to práca dovolí, zastaví sa za nami
a  zaujíma sa o  všetky novinky, ktoré sa
udiali počas jeho neprítomnosti.

Od našej výročnej schôdze ubehlo
už viac ako pol roka. Jedným z  prvých
podujatí, na  ktorom sme sa podieľali
bolo stavanie mája v  Hraboch. Hasiči
zabezpečili najmä technickú stránku, či
už išlo o čistenie kmeňa stromu použité-
ho na máj, alebo zabezpečenie techniky
na  postavenie a jeho  bezpečné ukotvenie

v  zemi. Vršatec zdobili pestrofarebné šatky
a  okrem nich, sme naň umiestnili aj osvetlenie
tak, ako tomu bolo už v  minulom roku.

Koncom mesiaca máj sme znovu uspo-
riadali Hasičský majáles. Dovolím si tvrdiť, že
toto podujatie si nesie dobré meno a  medzi hos-
ťami sa teší veľkej obľube, za čo sme nesmierne
radi. Hasičský majáles oficiálne otvorila tajom-
níčka dobrovoľného hasičského zboru obce
Polianka Nikola Rechtorisová spolu s  hospodá-
rom a  momentálne i  zastupujúcim predsedom
Miroslavom Tallom. Po príhovore nasledoval
prvý spoločný tanec, na všetkým dobre známu
pieseň „Co ste hasiči. . .“. Celým podujatím nás
hudobne sprevádzala skupina DUO KAMASI
z  Myjavy, ktorí už prisľúbili svoju účasť aj
na  ďalšom ročníku majálesu. Prezradíme aj to,
že napriek tomu, že sme tento rok vynechali po-
zývanie na majáles, v  roku 2019 sa máme
v  pláne znovu ukázať s  hudbou medzi obyvateľmi
a  pozvať Vás aj takýmto netradičným spôsobom
na naše podujatie.

Najbližším podujatím, na ktorom nás
stretnete bude Športový deň pre deti, ktorý sa
bude konať koncom augusta ako malá rozlúčka
s  prázdninami. Pre deti pripravujeme nové zau-
j ímavé hry, ale aj iné atrakcie, o  ktorých vás bu-
deme včas informovať prostredníctvom interne-
tu a plagátov.

Hasičstvu zdar!

Zo sveta hasičov
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Mužské družstvo sa toto leto ak-
tívne pripravuje a zúčastňuje sa aj
na viacerých súťažiach. Poslednou
bola hasičská súťaž, tzv IKHL
(Inovetsko-karpatská hasičská li-
ga), ktorá sa konala 28. júla
v  Rudníku. Tu sa mužstvo umiest-
nilo na 18. mieste, avšak, čo musí-
me spomenúť je, že sa im podarilo
v druhom útoku nastriekať
v  skvelom čase: 17 sec na ľavom
prúde. Rozdiel urobil však nástrek
na pravej strane, tu sa čas vyšplhal
až ku 30sec, čo sa odzrkadlilo aj
na  konečnom výsledku.

Súťaže sa zúčastnili:
(na  fotke z hora v ľavo) Milan Din-
ga, Adam Zelenák, Silvester
Boháč, Dušan Zeman, Ondrej Čep-
ko, Matúš Zelenák, Pavol Blatniak.

Mgr. Nikola Rechtorisová
tajomníčka DHZO Polianka

Posledný aprílový deň sme sa stretli pri  stavaní Mája
v  Hraboch. Zdobili sme ho farebnými šatkami, ako jediný
v  okolí náš Máj svietil a týčil sa nad nami do výšky 33m.

Výborný guláš nám navarila dvojka pán Kroupa a pán
Baláž bez kormidelníka p. Kolárika, ďakujeme. Detičky mali
nachystanú sirupovú vodu a koláčiky, ktoré im s láskou pripra-
vili polianske mamičky a  babičky. Dospelí zahnali smäd pivom,
ktoré venoval pán starosta a pán L. Kolárik.

O 15-tej hodine prišiel žeriav, ktorý zabezpečil pán J.
Ochodnícky od firmy Stogat z  Brezovej pod Bradlom. Žeriav
musel Máj zdvíhať pomaly, lebo fúkal silný vietor, ktorý Májom
kýval zo  strany na stranu. Ale našťastie všetko dobre dopadlo.
Hasiči ho poriadne ukotvili a Máj stál bez ďalších komplikácií.

Ľudí sa pod ním nahromadilo pomerne dosť, aj detí,
ktoré sa zabávali s loptami a dobre sa ponaháňali. Zastavovali
sa pri nás okoloidúce autá a dokonca aj jeden autobus. Za-
bávali sme sa do 22-hej hodiny pri  ko-paničiarskej hudbe.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a dúfame,
že sa v takom hojnom počte stretneme opäť o rok.

Janka Stančíková

Stavanie Mája
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Deň detí

S deťmi sme oslávili ich deň 2. júna na  futbalo-
vom ihrisku o 15-tej hodine. Mohli sa vyjašiť na skáka-
com hrade, trampolíne, povoziť sa na Polianskom
špeciáli, preskúmať V3S-ku a  malý traktor. Dali si po-
maľovať tvár peknými obrázkami, ďakujeme M. Kováči-
nej a A. Rácovej za  pekné prevedenie.

Deti, ale aj rodičia sa mohli povoziť na  koníkoch
z Priepasného od pána Mosného, za  čo mu taktiež
ďakujeme.

Každé dieťa dostalo darček – cukrovú vatu
a  balónik. Bola pre ne pripravená sirupová voda
a  koláčiky. Na občerstvenie si návštevníci mohli dať pá-
rok v  rožku, cigánsku, nanuky, v bufete niečo na pitie
a  mlsky.

Prihrmeli aj dve búrky a všetkých nás zatlačili
pod prístrešok. Niektorí odišli už pri prvej búrke, ale tí
čo zostali, sa po vyčasení ďalej zabávali. Skákací hrad
a  trampolínu sme poutierali a veselo sa pokračovalo
ďalej . Rodičia si zahrali aj badbinton a hádzali si lieta-
júci tanier. Bavili sme sa opäť až do zotmenia.

Ďakujeme veľmi pekne za účasť a vidíme sa
pri  ďalšej akcii. Deti aj my ďakujeme Ing. Bohuslavovi
Plackovi - PFS Brezová pod Bradlom, ktorý túto akciu
celú zasponzoroval.

Janka Stančíková
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Žiaci

Spojené družstvo Turani Turá Lúka – TJ Tatran Polian-
ka 5. liga SŽ U-15 sk. B skončilo v  sezóne 2017/2018 na 5.
mieste. Je to zásluhou hráčov, realizačného tímu, funkci-
onárov a  v  neposlednom rade i  rodičov, ktorí chodia na zápasy
svojich detí.

Aj v  tomto ročníku nastala veľká obmena hráčskeho
kádra, keď nám skončilo 8 hráčov, no i  napriek tejto
skutočnosti podávali naši mladí chlapci a  dievča výkony na
hranici svojich možností. V  úvode sezóny nás postihli i  zrane-
nia dvoch kľúčových hráčov – brankára Lukáša Michalca a  Ti-
bora Galandáka. Boli to dlhodobé zranenia, ktoré sa
v  konečnom účtovaní ukázali ako rozhodujúce, preto aj
v  jesennej časti sme dosiahli iba 17 bodov so  skóre 42:39.

Jarná časť bola úplne o  niečom inom a  svedčí o  tom
i  skóre 70:9 so ziskom 39 bodov. Čiže v  celkovom hodnotení
skóre 112:48, 56 bodov a  konečné 5. miesto v  súťaži. Náš
hráč Tibor Galandák sa so  strelenými 54 gólmi stal najlepším
strelcom súťaže a  bude odmenený i  Obfz Tn. Úžasnými kolek-
tívnymi výkonmi v  jarnej časti naši chlapci a  dievča nestratili
v  1 3-tich zápasoch ani bod. Mali sme vytvorené výborné pod-
mienky, za čo patrí veľké poďakovanie vedeniu Turani Turá
Lúka i  TJ Tatran Polianka. Treba vyzdvihnúť i  prácu hos-
podárov – turanov, lebo na  takom ihrisku ako bývalo priprave-
né bola radosť trénovať a hrať, lebo takéto ihrisko nám môžu závidieť i  mužstvá z  vyšších súťaží.

Veľmi dobrá účasť bola aj na tréningoch, čo sa ukazovalo aj na výkonoch mladších chlapcov
družstva, ktorí majú chuť sa stále zlepšovať. Dúfajme, že radosť a  chuť do športovania privedie aj ďal-
ších záujemcov do našich radov.

Na záver patrí veľké poďakovanie hráčom, nakoľko sme boli fantastická partia, funkcionárom
Turej Lúky, Polianky ale  aj rodičom za  ich podporu a  trpezlivosť, lebo bez ich pomoci by to bolo oveľa
ťažšie.

Podpredseda TJ Tatran Polianka
Jaroslav Zmeko

Tatran Polianka

5. liga SŽ U-1 5 sk. B

Zľava: Milan Štetina, najlepší strelec
sútaže Tibor Galandák, podpredseda
Tatranu Polianka Jaroslav Zmeko.
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Muži

Ako je už u  nás tradíciou „Futbalový rok“
pre nás začína výročnou schôdzou a tá sa tohto
roku konala 3. 2. 2018 v  KD Polianka.V tento
deň v  doobedných hodinách bol i  prvý tréning
na  Myjave. Výročná schôdza nepriniesla v  zlože-
ní výboru nič nového, keďže všetci jeho členovia:
Radoslav Kováčiny, Jaroslav Zmeko, Ľubor Gaj-
došík, Marek Kováčiny a  pani Věra Chalupová,
sa rozhodli pokračovať vo svojich funkciách
i  v  roku 2018. Na schôdzi sa hodnotil uplynulý
rok 2017 a  dával sa plán na rok 2018. Jeden
z  najdôležitejších bodov do tohto roku bolo
usporiadať 3. ročník futbalového turnaja TA-
TRACUP a  to hlavne preto, že naša T. J. Tatran
Polianka oslavuje v  tomto roku 60. výročie jej
vzniku. Na VS sa zúčastnili i  zástupcovia obce,
čo nás samozrejme ako vždy potešilo.

V  mužstve prišlo k  niekoľkým zmenám.
Po pôsobení na Turej Lúke a  v  Starej Turej „B“
sa k  nám vrátil Tomáš Augustín, na hosťovaní
u  nás naďalej zostal Peter Vavák, Samuel Čmela
i  Janko Mazíny.

Po jesennom hosťovaní odišiel Marián
Michalička z  Brezovej na pol roka hrať za PFK
Piešťany, no od tejto sezóny by sa mal k  nám
vrátiť. Na hosťovaní v  Hrachovišti ešte zostal
Marek Tomka, do novej sezóny počítame i s  jeho
návratom.

V  prípravom období prebiehali tréningy
na umelej tráve na 1 . ZŠ a  na ihrisku na Polian-
ke. Odohrali sme tri prípravné stretnutia
na  umelých trávnikoch v  Brezovej a  Myjave s  vý-
sledkami Polianka-Bíňovce 0:4, Polianka-So-
botište 1 :9, Polianka-Zemianske Podhradie 9:2.

V  jarnej časti sme odohrali celkovo
trinásť súťažných zápasov z  ktorých sme štyri
vyhrali, dva remizovali a  sedem prehrali, cel-
kovo sme v  nich získali 14 bodov a  po skončení
súťaže sme obsadili celkovo dvanáste miesto.
Odohrali sme lepšie i  horšie zápasy a  v  niekto-
rých zápasoch sme mali jednoducho smolu, naj-
mä v  Krajnom, kde sme prehrali o  gól z  penalty
v  poslednej minúte a  v  Kálnici, kde domáci kopa-
li dve penalty a  my sme opäť o  gól prehrali 1 :2.

Našimi najlepšími strelcami v  jesennej
časti boli Michalička a  Černáček s  piatimi gólmi,
v  jarnej časti to bol Zguriš so siedmimi
a  Černáček s  piatimi gólmi. Celkovo za ročník
2017/2018 to boli Zguriš a  Černáček s  desiatimi
gólmi.

Tohto roku sme zase prihlásili mužstvo
do 7. ligy JUH, kde začneme už ôsmy súťažný

ročník, čo by o  nás po našom postupe do vyššej
súťaže v  roku 2011 málo kto povedal.

Do novej sezóny prišlo i  k  zmene na tré-
nerskom poste: Milan Štetina ukončil trojročné
pôsobenie u  mužov („Pelé“– Ďakujeme.), no zo-
stáva ako tréner pri našom spojenom družstve
žiakov Turá Lúka/Polianka. Tu tiež zostáva ve-
dúcim mužstva Jaroslav Zmeko.

Novým trénerom Tatranu Polianka bude
Miroslav Žabka, ktorého si niektorí naši obyva-
telia, najmä z  Havlovej , môžu pamätať ešte
z  jeho detských čias, keď prázdninoval u  starých
rodičov Bunčiakov. Tak mu prajeme veľa štastia.

Dňa 14.7.2018 sme usporiadali už vyššie
spomenutý futbalový turnaj na ktorom sa zú-
častnili mužstvá: Družstevník Jablonka, Turani
Turá Lúka, Tatran Lichkov a  domáci Tatran
Polianka. Výsledky boli nasledovné:

Najstarší hráč, ktorý nastúpil na turnaji,
bol Jaroslav Merta z  Tatranu Lichkov (predseda
klubu), tohto roku oslávil 50 rokov. Blahoželáme.

Najlepším brankárom bol vyhlásený On-
drej Šraga z  Turej Lúky. Najlepším strelcom
Matúš Nikodém z  Turej Lúky. Najlepším hráčom
Peter Kučerák z  Tatranu Polianka.

Všetkým zúčastneným družstvám ďakuj-
me za ich vzornú reprezentáciu svojich klubov
a  naše poďakovanie tiež patrí rozhodcom p. Hu-
línkovi, p. Kahúňovi a  p. Obedovi.

Turnaj mal okrem vysokej športovej i  vy-
sokú spoločenskú úroveň. Bohaté občerstvenie,
bohatá a  zaujímavá tombola pritiahli na naše ih-
risko množstvo fanúšikov, ktorí tak mali možnosť
postretať mnohých známych, porozprávať

Turani Turá Lúka - Jablonka

Góly:
Nikodem 4, Viskup, Šarudi

Tatran Polianka - Tatran Lichkov

Góly:
Kučerák, Zmeko, Kováčiny Rado,
Šimko V., Tomka - Matoulek J.

O tretie miesto

Jablonka - Tatran Lichkov

Góly:
Kubica, Piešťanský - Matoulek M. 2,
Šplíchal, Merta J. , Richter

Finále:

Tatran Polianka - Turani Turá Lúka

Góly:
Koníček, Tulák P., Nikodém

6:0

5:1

2:5

0:3
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sa,   spoznať nových ľudí a  zabaviť sa do ne-
skorých nočných hodín na diskotéke.

Pre nás bolo opäť po roku nesmiernym
zážitkom stretnúť sa s  našimi výbornými priateľ-
mi z  Lichkova, na ktorých sme sa veľmi tešili.
Bolo o  čom hovoriť, bolo na čo spomínať, spoz-
nali sme ďalších nových priateľov. Už teraz sa te-
šíme na budúci rok, keď sa zúčastníme
na  futbalovom turnaji v  Lichkove a  stretneme
ďalších priateľov, ktorí tohoto roku na Polianku
nemohli pricestovať.

5. 8. 2018 začína súťaž a  v  prvom zápase
privítame na našom ihrisku Potvorice. Do tej
doby sa budeme snažiť posilniť mužstvo a  dobre
pripraviť, aby sme sa mohli z  futbalu radovať
a  aby prinášal radosť aj našim fanúšikom.

Ako som už vyššie spomínal, okrem To-
máša Augustína, Mariána Michaličku a Mareka
Tomku, by u  nás na hosťovaní mali zostať Lukáš
Málek, Peter Vavák z  Turej Lúky, Janko Mazíny
zo Spartaku Myjava. Do mužstva by tiež mali

pribudnúť Jakub Kadlečík (naposledy hrajúci
za  Prietrž), Adam Žabka a  Peter Kučerák z  Bres-
tovca a  Navid Latiphy z  dorastu Spartaka Myja-
va. Na hosťovaní od nás ostáva za Spartak
Myjava „B“ chytať Roman Černák.

Na záver by som zase chcel poďakovať
sponzorom a všetkým, ktorí nám s  chodom náš-
ho klubu pomáhajú. Pomáha nám množstvo ľudí,
ktorých tu vymenovať nie je ľahké, aby som
náhodou na niekoho nezabudol. Títo všetci si
uvedomujú, aké ťažké je v  dnešnej dobe udržať
v  chode futbalový klub a  tak im ptrí naša veľká
vďaka. A  tiež chceme poďakovať Obecnému za-
stupiteľstvu, kde máme u  väčšiny posancov veľ-
kú podporu, ktorú máme tiež u  starostu obce
Pavla Kňazského. Poďakovanie tiež patrí našim
hráčom, ktorí na úkor svojho voľna, svojich
rodín, reprezentujú našu obec a  klub Tatran Po-
lianka.

Miloš Tallo

Kapitán Svinkásek s pohárom za 2. miestoVystúpenie karatistov na futbalovom turnaji.

Tatran Lichkov na Polianke.
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Jún, mesiac poľovníctva

Jún je už tradične mesiacom poľovníctva
a ochrany prírody. Jeho úlohou je pripomenúť si
vytváranie kladného vzťahu k prírode. Starať sa
o prírodu, zveľaďovať a chrániť ju nemožno len
určité obdobie v roku, je to sústavná, každoden-
ná povinnosť každého člena každej spoločnosti
a  zvlášť nás poľovníkov. Túto našu činnosť sledu-
jú a hodnotia nielen odborníci a nepoľovnícka
verejnosť navštevujúca prírodu, no najmä naše
deti, budúca generácia, pre ktorú zachovávame
a ktorej chceme naše prírodné a kultúrne dedič-
stvo s láskou odovzdať.

Všetci si musíme uvedomiť, že úlohou
každej vyspelej spoločnosti je ochrana prírody
a  ekologickej rovnováhy, ktorá je základnou pod-
mienkou zachovania života na tejto planéte. O to
sa pričiňujeme aj my poľovníci svojou každoden-
nou obetavou prácou.

Úroveň slovenského poľovníctva je veľmi
vysoká a je uznávaná aj z  medzinárodného po-
hľadu. Je málo štátov na  svete, ktoré by sa mohli
pochváliť takou úrovňou starostlivosti o zver, vý-
sledkami dosahovanými v oblasti kynológie,
chovu zveri, strelectva, trofejovej kvality a pes-
trosti zveri aká je na  Slovensku.

V chotároch našich obcí Polianka a Jab-
lonka sa o zachovanie tohto prírodného a  kultúr-
neho bohatstva stará Poľovnícke združenie
Jablonka. Naši členovia každoročne budujú
a  udržiavajú poľovnícke zariadenia, kŕmidlá
a  soľníky, obhospodarujú políčka pre zver, orga-
nizujú pre miestne komunity rôzne spoločenské
akcie, ako je Katarínska zábava a Posedenie
pri  poľovníckych špecialitách. Pri iných udalos-
tiach zasa pomáhajú, s čím všetkým súvisia roč-
ne tisícky brigádnických hodín poľovníckych
dobrovoľníkov. V tejto svojej podobe tvorí dnes
slovenské poľovníctvo neodmysliteľnú súčasť
koloritu vidieckeho života a zároveň je súčasťou
národného kultúrneho bohatstva.

Málokto si uvedomuje, že poľovníci
vo  svojom voľnom čase a na vlastné náklady po-
máhajú udržiavať rovnováhu a rozmanitosť v na-
šich ekosystémoch. Poľovníctvo je teda
voľnočasovou aktivitou desaťtisícov ľudí, zame-
ranou na starostlivosť o voľne žijúcu zver, jej
chov a ochranu, ako i ochranu a často i zách-
ranu jej životného prostredia.

V súčasnej dobe je v našej spoločnosti
veľmi moderné rozmýšľať a správať sa „ekologic-

ky a environmentálne“, často krát však ľudia
s  podobným zmýšľaním nemajú potuchy o kolo-
behu života v prírode a pravdepodobne si ani
neuvedomujú následky svojich výrokov a činov.
Senzácie chtivé televízie dávajú priestor na vy-
jadrenie amatérom a ľudia sa potom dozvedajú,
že poľovníci vlastne nerobia nič iné, iba strieľajú
zver. Ale každý zanietený poľovník je v prvom
rade ochranca zveri a prírody a až potom lovec.
Bez dennodennej tvrdej práce a stáročnej snahy
generácií slovenských lesníkov a poľovníkov by
dnes nebolo čo chrániť, nebolo čo obdivovať,
nebolo kde oddychovať a určite by nebol do-
statok pitnej vody a čistého vzduchu.

Je potrebné zdôrazniť spätosť človeka
s  lesom a prírodou a upriamiť pozornosť na po-
trebu starostlivosti o naše zelené bohatstvo.
Nielen v júni, ale po celý rok je nutné budovať si
pozitívny vzťah, aby sme k našej prírode, faune
a  flóre pristupovali s veľkou zodpovednosťou.

Martin Kolárik
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Posedenie pri poľovníckych špecialitách

Jún, mesiac poľovníctva a  ochrany príro-
dy, slúži nielen poľovníkom na  pripomenutie si
dôležitého vzťahu medzi človekom a  prírodou.
Poľovnícke združenie Jablonka pri tejto príleži-
tosti každoročne koncom mesiaca organizuje
Posedenie pri poľovníckych špecialitách.

Inak tomu nebolo ani tento rok, keď sa
akcia, naplánovaná na sobotu 30. júna, preniesla
zo  susednej Jablonky na Polianku. Prípravy boli
v  plnom prúde už týždne vopred, aby sa po-
sedenie čo najviac vydarilo.

V  deň konania akcie sa naši členovia zišli
už skoro ráno, aby predovšetkým zdolali horu
cibule na guláš. Šúpaniu a  krájaniu sa nevyhol
nikto, ruku k  dielu priložili mladí členovia, ale aj
skúsení veteráni. Gulášmajster Ľubo Vičík si za-
tiaľ pripravil všetky ingrediencie.

Tento rok sa návštevníci mohli tešiť
na  diviačí, jelení a  srnčí guláš. K  tomu si mohli
pochutnať aj na pečenom diviakovi s  kyslými
uhorkami a feferónkami. Samozrejme nemohlo
chýbať ani čapované pivo. Prví hladní hostia za-
čali chodiť už dlho pred oficiálnym začiatkom
akcie. Nečudo, veď poctivý poľovnícky guláš PZ
Jablonka, servírovaný v  porceláne vždy priláka
množstvo ľudí z  blízka i  ďaleka. Okrem výborné-
ho jedla a  pitia sa návštevníci mohli uvoľniť pri
živej hudbe a  deti vyšantiť v  skákacom hrade.
Počasie nám tiež prialo a  tak sa zábava natiahla
až do noci. Na ďalší deň sme mohli už len kon-
štatovať, že máme za sebou ďalší vydarený roč-
ník.

Tešíme sa na vás znovu o  rok, tento raz
v  Jablonke!

Poľovnícke združenie Jablonka
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Poliančiarik

Hádanky

Učupená v  tmavom lese,
na hlavičke klobúk nesie.

Klobúk bielych bodiek plný,
nik si bruško nenaplní. . .

Čo je to?

Na bubon vyhráva rýmy,
celý rok, aj počas zimy,

prechádzať sa po ňom smieš,
premokneš do nitky tiež. . .

Už vieš?

(autor Ján Moravčík)

‣ správne priraď meno vtáka k jeho zobrazeniu a tieňu, ktorý vrhá.

Lastovička domová

Orol skalný

Bocian biely

plakal, smrkal (pejor.)

cestovná taška, batoh

získavaj mlieko

jarný mesiac

sedel na čele kráľovstva

epilepsia (skr.)

austrálsky medveďovitý vačkovec
žijúci na stromoch

rímskych 45

prínos nevesty

bicí hudobný nástroj

krátkosrstý poľovnícky pes

pomocná vedecká sila

tropická živica šíriaca
pri spaľovaní voňavý dym

meno Alexandry, (fam., dom.)

Tajnička

Vyplňte tajničku a odhaľte začiatok výroku Zuzky Zgurišky.
„ . . .(tajnička). . . , ten nie je zaujímavý, tomu niet čo závidieť, ten sa môže nechať zahrabať a nik

sa oň nebude starať.”
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Milí moji krajania na Polianke,
srdečne Vás pozdravujem z  Bratislavy.

Naposledy sme sa „stretli“ na stránkach nášho
polianskeho občasníka na Vianoce a odvtedy už
ubehol celý polrok.

Pred nejakým časom ma v  každodenných
biblických zamysleniach zaujala takáto myšlien-
ka: „Milosť je, keďdostaneme to, čo si nezaslúži-
me a  milosrdenstvo je, keď nedostaneme, čo si
zaslúžime.“ (1 )

Milosť a  milosrdenstvo. Tieto dve slová sa
v  slovníku a v  živote moderného človeka už čas-
to nevyskytujú. Pri každodennej zaneprázdne-
nosti a  rýchlom životnom tempe si málokedy náj-
de človek čas zastaviť sa a  premýšľať. Prečo by
som mal/a niekomu robiť skutky milosrdenstva,
keď nemám dosť času ani pre seba? Načo ja po-
trebujem milosť?

„Keď policajt zastavil ženu, lebo viezla
svoju malú dcérku v  aute bez autosedačky,
mohol jej dať pokutu za dopravný priestupok.
Namiesto toho vzal matku s  dcérkou do neďa-
lekého obchodu, kde im osobne zaplatil auto-
sedačku, ktorú potrebovali. Matka prechádzala
ťažkým obdobím a  nemohla si ju dovoliť kúpiť.
Hoci žena mala dostať pokutu za svoj prie-
stupok, namiesto toho odišla s  darom.“ (1 )

Možno sa Vám zdá tento príbeh neuveri-
teľný a  vymyslený, ale  i  keby sa takéto príbehy
stávali medzi nami ľuďmi veľmi zriedka, predsa
sú prepotrebné. Myslieť si, že ja som žiadny
priestupok nikdy neurobil/a  a  že nebudem nikdy
od nikoho potrebovať žiadny skutok milosrden-
stva, je veľký omyl. Čím som staršia, tým viacej
vnímam svoju krehkosť a  potrebu pomoci, ale
i  svoju hriešnosť, v  myšlienkach, slovách
a  v  skutkoch, vo svojej podstate, vo svojom „srd-
ci“. Človek naozaj nežije každý nový deň len
s  túžbou šíriť okolo seba lásku, radosť, pokoj ,
dobrotu,   porozumenie a  úctu k druhým  ľuďom.
Veľakrát, naopak, sme naplnení neláskou, hne-
vom, horkosťou, nezáujmom a  to cítia i  ľudia
okolo nás.

Boh, pred očami ktorého neukryjeme ani
to, čo sme dôkladne zamaskovali pred ľuďmi,
vidí ako každodenne prestupujeme Božie a  ľud-
ské zákony, za čo si zasluhujeme trest. Preto

nám ponúka svoju milosť a  milosrdenstvo, lebo
vie, že to naliehavo potrebujeme. A  práve veľ-
konočné sviatky nám chcú každoročne vždy
nanovo pripomenúť skutočnú udalosť, ktorá sa
stala pred už skoro dvetisíc rokmi, keď Pán Ježiš
Kristus zomrel na vrchu Golgota. Nie preto, že
by bol zločinec a  zaslúžil si spravodlivý trest. On
„. .bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia,
zdrtený pre naše neprávosti. . .“ (Izaiáš 53,5) Jeho
„pribili“ na kríž naše hriechy (moje a  Tvoje). On
trpel a  zomrel namiesto nás, aby sme nemuseli
dostať, čo si za svoj hriech zaslúžime, trest a  za-
hynutie. On svojou obeťou „zaplatil“ za nás, aby
sme mohli dostať to, čo si nezaslúžime, odpuste-
nie a  spasenie. Ponuku Božej milosti a  milosr-
denstva pre obeť Pána Ježiša Krista môžeme
prijať srdcom viery. „Lebo ste milosťou spasení
skrze vieru, a  to nie zo seba, je to dar Boží, nie
zo skutkov, aby sa niekto nechválil.“ (List apoš-
tola Pavla Efežanom 2,8-9)
Takto to prežil a  v  duchovnej piesni vyjadril Ph.
Fr. Hiller:
„Mne dostalo sa zmilovania, bez mojich zásluh,
hodností.
Hoc pyšné srdce nežiadalo, mne dostalo sa
milosti.
Viem to a  plesám s  radosťou nad veľkou Božou
milosťou.

Ja som si iné nezaslúžil, len trest za množstvo
mojich vín.
A  hľa, zmierenie mi získala krv, ktorú vylial Boží
Syn.
Jak k  tomu prídem? Čo to je? Milosrdenstvo, iné
nie.

Tebe to musím, Bože, vyznať, i  ľuďom, ak sa pý-
tajú.
Milosťou Tvojou chcem to nazvať, nad ktorou
srdcia jasajú.
Skláňam sa, plesám s  radosťou nad touto veľkou
milosťou. Evanjelický spevník č.490

(1 ) prevzaté z  knihy Chlieb náš každodenný,
2017

So srdečným pozdravom Anna Koláriková

Duchovné slovo
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