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dovoľte  mi prihovoriť sa Vám v  novom čísle Polianských V dome Otcovom je mnoho príbytkov, dosť miesta – 
zvestí. nemusíme stáť v rade, aby sme sa tam dostali. Netreba sa 

V Slovenskom evanjelizačnom stredisku, kde pracujem, predbiehať, kto bude skôr. Pán Ježiš tie príbytky nešiel pripraviť 
organizujeme každoročne začiatkom mája misijnú konferenciu.  iba pre zopár vyvolených, šikovných, bohatých, múdrych, pre 
Tohtoročná konferencia „Držím Ti miesto“ bola v Košiciach tých, čo majú široké lakte alebo si vedia zadovážiť temer všetko za 
a zúčastnilo sa jej asi 600 ľudí, od najmenších, ktorí  mali svoj peniaze. Drží miesto pre malých i veľkých, bielych i čiernych, 
osobitný program,  až po najstarších, osemdesiatnikov. Bolo nám chudobných i bohatých, pre všetkých, ktorí o to stoja. Miesto 
spolu dobre. Načerpali sme veľa  duchovného povzbudenia do v Božích príbytkoch sa nedá kúpiť za peniaze. Ani tí najbohatší by 
ďalších dní.  O tom Vám chcem niečo napísať. Mať dobré miesto na to nemali dosť. Otcovi záleží na tom, aby i tí, čo majú menej ako 
v práci, v kolektíve, na cestách, po tom túži väčšina z nás. Ak  mi dva centy,  mohli vojsť. A predsa bolo treba zaplatiť za ne vysokú 
niekto podrží a ponúkne dobré miesto, pravdepodobne mu nie som cenu. Cenu obeti Božieho Syna, ktorý zomrel potupnou smrťou na 
ľahostajná.  Možno chce to miesto zdieľať  so mnou a asi mu na kríži za naše hriechy, moje i Tvoje. Nikto z nás nie je dosť dobrý na 
mne záleží. Cestujem už skoro 45 rokov autobusom z Bratislavy to, aby raz v Otcovom dome mohol žiť. Nezaslúžime si pobyt 
na Myjavu. Po ukončení pracovného týždňa v piatok poobede som v Jeho prítomnosti. Miesto  je však prihotovené, Pán Ježiš nám ho 
vždy túžila sadnúť  si v autobuse na voľné miesto a dve hodiny „drží“. Pre Neho samého, pre  Jeho dielo záchrany človeka, pre 
odpočívať.    Nebolo to však   samozrejmé. Autobusy bývali Jeho lásku a milosť, ktorú ponúka každému z nás osobitne.  
poriadne preplnené a kto chcel sedieť, musel prísť najmenej o  Pretože  na každom Mu veľmi záleží.
hodinu skôr  a čakať v rade, kým autobus  príde. Nie každý ďalší, 

Chceš mať miesto v kráľovstve Božom? Ponúkni a odovzdaj 
ktorý prišiel, sa postavil na koniec. Namiesto radu sa z čakajúcich 

svoje srdce Pánovi. Ak bude prebývať Kristus v Tvojom srdci 
na začiatku radu vytvoril „strapec hrozna“. „Budem ešte vôbec 

skrze vieru, budeš prebývať s Kristom i v Jeho kráľovstve, v dome sedieť?“ premýšľala som v nepokoji.  Počítala som, koľko ľudí 
Otcovom.stojí  predo mnou.

Ak cestujete v preplnených vlakoch a autobusoch, viete si 
Nežne  a láskavo Ježiš nás volá, pozýva teba i mňa.ceniť dobré miesto na sedenie. A aké je vzácne pre mnohých mať 
Pozri, len: pri bráne túžobne čaká, spasiť chce teba i mňa.v dnešnej dobe dobré miesto  v práci a k tomu ešte i dobrého šéfa. 
Už poď, už poď, zomdlený pútnik už domov poď!Miesto, o ktorom sme hovorili na našej konferencii, je však 
Nežne a láskavo Ježiš ťa volá, z bludných ciest domov sa vráť!celkom  iné.  Nebude to miesto  iba na pár hodín pohodlného 
Piesne mladých  56,1.sedenia, alebo raz za týždeň, ale ani na mnoho  rokov, až do 

odchodu na dôchodok. To miesto je  celkom osobitné a je pre nás 
pripravené na celú večnosť.  Pán Ježiš Kristus, keď sa priblížili dni So srdečným pozdravom pre všetkých mne známych 
Jeho utrpenia a smrti a  Jeho najbližší už začali mať  obavy o svoju i neznámych Poliančarov   
a Jeho  budúcnosť,  povedal im:  „Nech sa neľaká vaše srdce! 

Anna KolárikováVeríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho 
príbytkov,  keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám 
idem prihotoviť miesto...“   (Evanjelium Jána 14,1-3a)

MILÍ MOJI KRAJANIA NA POLIANKE!

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Z celého srdca Vám chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste mi preukázali vo 

voľbách konaných 9. marca 2013 Vašim hlasom.

Práca starostu obce Polianka nie je len o prestíži a planých sľuboch. Nič nie je 
jednoduché, ale ja Vám sľubujem, že Vás budem počúvať, nie vždy budem s Vami 
súhlasiť, ale rozhodne naše vzájomné rozhovory budú mať zmysel. Patrím k ľuďom, 
ktorým nie je ľahostajná naša krásna obec a preto sa snažím pomáhať všade tam, kde 
je to potrebné. Aj keď do volieb v roku 2014 je krátky čas, úloha starostu je 
zodpovedná, verím, že s Vašou pomocou ju zvládnem v prospech obce a občanov. 
Prajem novému poslancovi Milanovi Dingovi veľa správnych rozhodnutí a nápadov, 
ako zlepšiť chod našej obce. 

Ešte raz Vám veľmi pekne ďakuje.

 Dušan Mockovčiak
starosta 
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SPRÁVA 
o výsledku nových volieb starostu obce, 

ktoré sa konali dňa 9. marca 2013 v obci Polianka

Volebná miestnosť bola dňa 9.3.2013 otvorená o 700 hodine a 
zatvorená o 2000 hodine. V zozname voličov bolo zapísaných:
332 voličov, z toho prišlo do volebnej miestnosti hlasovať 224 
voličov.

Po otvorení volebných schránok boli zistené nasledovné 
výsledky hlasovania:

Počet platných hl. lístkov odovzdaných pre voľby 
starostu obce: 220

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov bol nasledovný: Za 
starostu obce bol zvolený:

p. Dušan Mockovčiak,   Polianka č. 185                         
získal        140 hlasov,

ostatní kandidáti

p. Ing. Juraj Kováčiny,   Polianka č. 156                            
získal          55 hlasov

p. Anna Vičíková,            Polianka č. 60                     
získala         25 hlasov

Na priebeh volieb dohliadala a výsledky hlasovania spracovala 
miestna volebná komisia v tomto zložení: predseda: Erika 
Otrubáková podpredseda: Milan Dinga, členovia: Emília 
Kňazská, Zdenka Blatniaková a Marcel Svinkásek.

Predsedníčka volebnej komisie Erika Otrubáková

že bude pokračovať v jeho započatom diele. NÁVŠTEVA  Hans Martin poďakoval za pozvanie 
Cirkevného centra voľného času, za MISIONÁRA 
aktivity, ktoré chcú byť nápomocné pri A TRUBAČSKÉHO ZBORU 
výchove mladej generácie a na druhý deň Z NEMECKA NA MYJAVE
spolu s hosťami pripravili hodnotný 

 oslovujúci program pre žiakov školy, kde 
ako lektor pôsobil. Vyslovil nadšenie nad V dňoch 4. a 5. Júna t.r. navštívil 
záujmom prítomných detí, ktoré ho doslova Myjavu niekdajší lektor nemčiny na 1. 
zasypali otázkami o jeho osobe, rodine, Základnej škole,  misionár a spolupraco-
práci, službe i misii, ktoré koná. vník  myjavského evanjelického a.v. 

cirkevného zboru Hans Martin Dern s Program doplnili skladby a piesne 
 hosťami ,  20  č lennou  dychovkou  dychovky rôzneho žánru a podobne ako 
z Nemecka. V utorok 4.6.podvečer pozval p r e d c h á d z a j ú c i  d e ň  z a n e c h a l i  
širokú verejnosť trubačský zbor fanfárami v poslucháčoch hlboký dojem. Naša vďaka 
z Myjavskej veže  na ich program, ktorý sa patrí bratovi Hansovi a jeho priateľom, ktorí 
začal o 18,30 hod. v kostole. Pôvodne u nás začali svoju misijnú cestu po 
plánované vystúpenie na námestí pri kostole Slovensku a v rámci svojej dovolenky boli 
sa neuskutočnilo pre nepriaznivé počasie. ochotní poslúžiť, tým, ktorí si  našli čas a 
Kto prišiel, počul podnetný príhovor na prišli si vypočuť oslovenie z Božieho slova 
aktuálnu tému o potrebe zvrúcnenia nášho a nábožnej piesne, či duchovnej hudby. 
duchovného života, spomienky na začiatky  Vďaka za ďalší hodnotný zážitok 
pôsobenia na škole i v zbore, na aktívnu v jubilejnom roku nášho myjavského zboru.
mládež, ktorú pomáhal budovať s nádejou, Samuel Mišiak
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HOSPODÁRENIE OBCE 
SPOLOČENSKÁ RUBRIKAPOLIANKA ZA ROK 2012   

Narodení:
Po overení účtovnej závierky za rok 2012 nezávislým 

audítorom Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet Samuel Smolíček, Polianka č. 135
    obce a hospodárenie obce za rok 2012, na svojom zasadnutí dňa 

Zosnulí:17.6.2013.
-Celkové rozpočtové hospodárenie obce za rok 2012:
Jubilanti:

Bežné príjmy obce                                                    93 743,27 €
Bežné výdavky obce                                                 76 021,13 € Vážení občania, nakoľko vek osôb je identifikačný

       Prebytok bežného rozpočtu                                      17 722,14 € údaj, ktorý podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
          údajov nemôže byť zverejnený bez súhlasu príslušnej

Kapitálové príjmy obce                                            71 872,84 €        osoby, redakcia Polianskych zvesti bola nútená upustiť
Kapitálové výdavky obce                                         77 266,61 €                     od zverejňovania jubilantov. Veľmi radi však bezplatne
Schodok kapitálového rozpočtu                                -5 393,77 €        zverejníme Vaše blahoželania jubilantom, ktoré nám

      môžete dodať na obecný úrad, či prostredníctvom členovPríjmy finančných operácií (úver,rezervný fond)     63 100,00 €
        redakčnej rady.Výdavky finančných operácií (splatenie úverov)     52 374,99 €

 
Zostatok finančných operácií                                   10 725,01€ Redakčná rada Polianskych zvestí.

   

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012 bol 
prebytok – 23 053,38 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie 
prebytku hospodárenia v plnej výške na tvorbu rezervného fondu 
obce. 

Kompletné znenie Záverečného účtu obce Polianka za rok 
2012 si môžete prečítať na úradnej vývesnej tabuli alebo na 
webovej stránke obce v časti „Hospodárenie obce“. 

Jarmila Šulovská

Ospravedlnenie.
Ospravedlňujem sa pánovi Samuelovi Mišiakovi za OBECNÉ LESY POLIANKA, s.r.o.

skomolenie jeho mena v Polianskych zvestiach č.: II/2012 
a dúfam, že i naďalej zostane našim prispievateľom.

Rok 2013 začal v Obecných lesoch Polianka chladným 
Martin Kolárik a zasneženým počasím, ktoré trvalo až do konca marca, čím sa 

oddialili aj práce v lese.

Nakoľko máme prvý rok platnosti PSOL (projekt starostlivosti 
o les, po starom LHP) na roky 2013 – 2022 a nie je v súčasnosti Zasielanie informačných SMS ešte vyhotovená písomná verzia tohto projektu, schválil nám 
Obvodný lesný úrad Trenčín ťažbu len na prvý polrok 2013. Nový a E-mailových správ občanom obce.
projekt aj s novými podkladmi by nám mal byť doručený do konca 

V týchto dňoch sú občanom našej obce poslancami obecného júna 2013.
zastupiteľstva doručované informačné letáky a zároveň prihlášky Podľa návrhu plánu hospodárskych opatrení za rok 2013 sa 

3k možnosti dostávať informácie okrem obecného rozhlasu vyťažilo do 31. 05. 2013  755 m  drevnej hmoty prevažne 
i formou SMS správ a E-mailovej pošty. Touto formou chceme v rubných porastoch.
rozšíriť služby pre občanov obce a zároveň eliminovať nedostatky 

Z celkového objemu vyťaženého dreva sa predalo: Guľatina 
obecného rozhlasu. Prioritne budú občanom zasielané informácie 3listnatá (BK, DB) triedy III. A,B + III. C : 322,22 m  Vláknina o odstávkach vody, elektriny či plynu (samozrejme len 3 3listnatá (BK, DB): 170,17 m  Listnaté palivo v dĺžkach: 224,88 m  v prípadoch, ak obci zodpovedné organizácie tieto udalosti vopred 

Listnaté palivo na vykúrenie OU a KD : 14,73 m3  Tržby nahlásia) Určite bude možné využiť túto službu i na informovanie 
z predaného dreva predstavovali 31 218 € bez DPH. Náklady na o napr. spoločenských či kultúrnych podujatiach v obci.
ťažbu boli vo výške 7474,50 € bez DPH a za vykonané výchovné 

Aby sa mohla táto služba pre občanov rozbehnúť, je dôležité, zásahy (prerezávky) na ploche 4,64 ha 696 € bez  DPH. 
aby ste Vy občania o ňu prejavili záujem. Stačí si preštudovať Z finančných prostriedkov spoločnosti bolo taktiež hradené 
doručené materiály, vyplniť ich a svojim podpisom potvrdiť, že prehŕňanie miestnych komunikácií vo výške 4023,50 € bez DPH 
súhlasíte s použitím Vášho telefónneho čísla či E-mailovej adresy a daň z nehnuteľnosti obci vo výške 6141 €.
na zasielanie informačných správ. Následne je potrebné prihlášku 

V marci tohto roku boli v Obecných lesoch Polianka vykonané 
doručiť na obecný úrad, či svojmu poslancovi. Samozrejme,  je 

previerky plnenia Lesného hospodárskeho plánu za roky 2002 – 
možné zaregistrovať sa i osobne na obecnom úrade. A prosím Vás, 

2012, ktoré skončili pre našu spoločnosť s výborným výsledkom. 
v prípade nahlasovanie čísiel mobilných telefónov pre zasielanie  

Dňa 13.júna 2013 sa konalo Valné zhromaždenie spoločnosti 
informačných SMS, dobre zvážte, koľko čísiel nahlásite. Na túto Obecné lesy Polianka, ktoré schválilo účtovnú závierku 
službu bude obecný úrad využívať operátora, ktorý ju bude obci a hospodárenie spoločnosti za rok 2012 bez výhrad.. V týchto 
spoplatňovať. Z tohto dôvodu odporúčame, aby si jedna rodina dňoch nám bolo doručené už aj rozhodnutie Obvodného lesného 
nahlásila jedno mobilné telefónne číslo. V prípade Vášho záujmu úradu Trenčín, ktorým nám bol schválený návrh programu 
zasielať informácie prostredníctvom E-mailu, je možné nahlásiť si starostlivosti o les na obdobie rokov 2013 – 2022 s celkovým 
ľubovoľný počet E-mailových adries. Osobne verím, že záujem objemom dreva predpísaným na ťažbu vo výške  15 491 m3   Blíži 
Vás občanov o túto službu bude veľký a nám sa podarí i touto sa leto a s ním spojené nebezpečenstvo požiarov, preto by som 
troškou skvalitniť život v našej obci. chcel apelovať na občanov, aby boli opatrnejší v narábaní 

s otvoreným ohňom hlavne v blízkosti lesných porastov.
Martin Kolárik

Ladislav Gabriž, správca obecných lesov
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vedením obrezané pracovníkmi slovenskej energetiky radikálne POĎAKOVANIE a preto neostalo nič iné, ako ich zrezať celé. Ešte raz veľká vďaka 
za pomoc obci, patriaca aj Emílii Kňazskej  a Alžbete Tallovej za SPOLUOBČANOM
pripravenie pohostenia a baru SLZA za občerstvenie.

starosta Dušan Mockovčiak

V mene svojom a v mene obce Polianka chcem poďakovať 
spoluobčanom, menovite, Ján Kňazský, Vítězslav Kroupa, Ján 
Baránek, Štefan Tallo, Pavol Mocko, Pavol Figura, Alenka 
Figurová, Štefan Bunčiak, Ján Bunčiak, Vladimír Zuščic, za 
pomoc pri odstraňovaní stromov a kríkov, po orezaní pod 
elektrickým vedením pri PD Polianka a ceste III. triedy smer 
Priepasné. Dňa 24. mája 2013 nám konečne počasie prialo 
a podarilo sa vyčistiť obecný pozemok od náletových drevín, 
kríkov a trávy. Nakoľko stromy merané 1,30 m nad zemou boli 
nad 40 cm obvodu (väčšinou smrekovec opadavý, jabloň domáca 
a javor mliečny) podliehali ohláseniu výrubu drevín rastúcich 
mimo lesa, splnila sa zo strany majiteľa pozemku (v tomto prípade 
obec) ohlasovacia povinnosť. Stromy boli pod elektrickým 

NEDAJME  OHŇU  ŠANCU !
V letnom období a najmä počas dlhotrvajúcich suchých dní je zabezpečiť na miestach výmlatu, stohovania alebo 

zvýšené riziko vzniku požiaru. V tomto období taktiež prebieha skladovania úrody zásoby vody v množstve aspoň 500 l a 
zber a uskladňovanie úrody poľnohospodárov. Najčastejšími vybavenie vecnými prostriedkami na hasenie 
príčinami sú predovšetkým: vzniknutého požiaru, miesta vyznačiť tabuľami a 

značkami zákaz fajčenia a zákaz fajčenia a používania zakladanie ohňov v prírode;
otvoreného ohňa,spaľovanie slamy;
zabezpečiť dobrý technický stav používanej zberovej vypaľovanie suchých porastov;
techniky a dbať na jej údržbu v súlade s pokynmi deti ponechané bez dozoru;
výrobcu,fajčenie a používanie otvoreného ohňa;
odstraňovať z techniky a z priestorov, kde je technika zlý stav zberovej techniky a jej technické poruchy;
umiestnená nánosy organického prachu,samovznie ten ie  a  nepredpokladané  zmeny 
stohy do objemu 100 m3 neumiestňovať do vzdialenosti prevádzkových parametrov. 
menšej ako 20 m od obytných alebo hospodárskych Veľmi dôsledne je treba dbať na dodržiavanie preventívnych 
budov a 10 m od iných stohov, 30 m od elektrického opatrení a dodržiavanie predovšetkým všeobecne záväzných 
vedenia vysokého napätia, 60 m od verejnej komunikácie právnych predpisov.
a 100 m od ostatných výrobných objektov, skladov, lesa 

Leto je aj obdobím dovoleniek a školských prázdnin. S tým sú 
od krajnej koľaje železničnej trate,

spojené aj prechádzky turistov po lese, aj zvýšený pohyb detí v 
dbať na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania 

prírode, často bez dozoru. Všetci sme povinní predchádzať vzniku 
skladovaného sena, aby nedošlo k jeho samovznieteniu, 

požiarov. Vyzývame preto aj rodičov, aby nenechávali deti bez 
ak zistíte takýto stav, seno ihneď rozhádžte a na voľnom 

dozoru, zabránili deťom hry v blízkosti stohov, lánov obilia či 
priestranstve dosušte.

slamy na riadkoch a prísne zakročili pri zistení zápaliek u detí.

Žiadame vás, aby ste sa v tomto období snažili predchádzať V prípade vzniku požiaru sa snažte ho v zárodku uhasiť. Ak to 
vzniku požiaru najmä týmito opatreniami: nie je vo vašich silách, vyhláste požiarny poplach a privolajte 

hasičskú jednotku. Nezabudnite, že číslo tiesňové volania na nevypaľujte porasty a nezakladajte oheň tam, kde by sa 
najbližšiu hasičskú jednotku Hasičského a záchranného zboru je mohol rozšíriť;
číslo 150, alebo 112.nefajčite v blízkosti horľavých látok;

zo strany rodičov treba zvýšenú pozornosť venovať Upozorňujeme, že za porušenie ustanovení § 14 zákona č. 
deťom, kde sa hrajú a s čím; 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi okresné riaditeľstvo 
nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov slamy a krmovín Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v 
a prísne zakročte pri nájdení zápaliek u detí. blokovom konaní pokutu do výšky 100,- € a v priestupkovom 

konaní až do výšky 331,- €. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ 
hospodáriaci na pôde sú povinní: Jarmila Šulovská  (zdroj OR HaZZ)

Stav pred brigádou
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HASIČSKÝ MAJÁLES

Sobota, 25. máj 2013, Polianka.

Prišiel máj, pre väčšinu čas plánovania dovoleniek, koniec 
školy, voľno...no veľa Poliančárov si mesiac máj spája najmä s 
chystaním veľkej zábavy a povinnosťami s plánovaním majálesu. 
Tak ako munulý rok i tento sme sa ako hasiči podujali na 
organizovanie Hasičského majálesu v Polianke. DHZ Polianka a 
jej ochotní členovia pomáhali pri samotnej organizácii, príprave, 
výzdobe sály a neskôr, počas samotného plesu, či už v obsluhe, pri 
podávaní večere alebo aj pri vyhlasovaní tomboly. 

Ešte pred začatím samotnej zábavy nás i našich hostí privítal v 
mene všetkých hasičov milými slovami pán Ochotnícky. Nedá mi 
nespomenúť veselú príhodu o našich hasičoch, na ktorú si vždy 
radi spomenieme pri hocijakej príležitosti, ako bol raz u nás 
vyhlásený požiar, naši hasiči sedeli v miestnom pohostinstve a pri 
ich povolaní do služby zahlásili: “Dopijeme, nalejeme další a 
pôjdeme…” Táto úsmevná historka všetkých pobavila a pán 
Ochotnícky zožal samozrejme veľký potlesk. 

O hudbu a príjemnú atmosféru sa nám postaralo hudobné duo 
VODOPÁDY, ktoré nám hralo aj minulý rok. Počas hudobných 
prestávok sa hralo na harmonike a sem-tam si i spievalo. Popri 
veselom tanci a speve, ako to je už na Polianke zvykom, sa 
degustovala domáca pálenka. Nuž, čo by to bolo za hasičskú 
zábavu, keby na nej “nebolo čo do kalíšku.” ;)

Tesne po polnoci sa vyhlásila tombola. Niektorý si odniesli 
domou darčekové tašky, rôzne drobosti do domácnosti, tým 
šťastlivejším sa podarilo vyhrať napríklad drevenný rebrík alebo 
mech zemiakov. Najšťastnejšiu ruku mal však už spomínaný pán 
Ochornícky, ktorý vyhral prvé miesto a s ním i cenu vo forme 
hasiaceho prístroja a fľaše slivovice. Po tombole pokračovala 
bujará zábava do skorých ranných hodín. Z pánov sa vykľuli 
parketoví levi a z dám zas parketové levice, ktorým razom patrila 
celá sála. Myslím, že i tento ročník sa nám podaril a dúfam, že sa 
všetci naši hostia  dobre bavili a odchádzali domov spokojný.

Na záver by som i touto cestou chcela poďakovať sponzorom, 
ktorí ochotne darovali vecné ceny, kamarátom a hasičom ktorí si 
našli čas a prišli pomôcť ešte pred alebo aj po samotnej zábave, a v 
neposlednom rade aj všetkým zúčastneným, ktorý nás takto prišli 
podporiť a zabaviť sa. Dúfam, že sa i o rok takto v dobrej nálade a s 
úsmevom na perách spolu stretneme a zabavíme sa na daľšom 
ročníku Hasičského majálesu v Polianke. 

Nikola Rechtorisová

MÁJ

Tak ako každý rok, i tento sa 30. apríla 2013 vztýčil Máj 
v Hraboch, ponad naše hlavy pod taktovkou DHZ Polianka. 
Prostredníctvom časopisu „Polianske zvesti“ chcem 
poďakovať DHZ Polianka za kvalitnú prípravu, 
Jagošovcom a Ing. Vičíkovi za spríjemnenie dobrou hudbou 
a spevom, firme  AUTOS a STAS za pomoc pri stavaní Mája 
a baru SLZA za občerstvenie. A v neposlednej miere aj 
všetkým, ktorý priložili ruku k dielu, alebo len tak podporili 
svojou prítomnosťou túto každý rok sa opakujúcu akciu. 
A už sa teším na budúci rok, kde, ak sa podarí, budeme 
stavať Máj ručne.

starosta Dušan Mockovčiak



Tohtoročná dlhá zima nás všetkých potrápila a zmarila alebo Mnohí z nás pociťujú zlepšenie zdravotného stavu a svojej 
výkonnosti, no možno aj vďaka peknému počasiu a blahodarným oddialila mnohé plány a činnosti nášho Klubu dôchodcov. 
lúčom slniečka.I napriek týmto skutočnostiam sme nezostali sedieť 

doma zaoberať sa svojim osobnými problémami. 25. mája sme sa zúčastnili kultúrno-poznávacieho zájazdu do 
Bratislavy spolu s Jednotou dôchodcov z Priepasného. Navštívili V januári prišli z Wellness štúdia v Novom Meste nad Váhom 
sme miesta, o ktorých ani samotní Bratislavčania nevedia, že ich odborné poradkyne a urobili nám merania celkového stavu 
majú. Napr. podzemné bunkre v Petržalke, budované v časoch organizmu. Mnohí sme boli prekvapení ich výsledkami, a preto 
Prvej a Druhej svetovej vojny. Bol to veľký a hlboký zážitok, nám odporučili podpornú terapiu.
dostať sa na miesta, ktoré boli „veľkým tajomstvom“ pre 8. marca sme sa viacerí zúčastnili osláv MDŽ v Trenčíne, kde 
ostatných občanov štátu. Pár odhodlaných nadšencov  ich sme sa mali možnosť stretnúť s väčšinou členov našej vlády 
opravuje, udržuje, rozširuje zbierky, a takto máme možnosť a premiérom. Najmä pre nás „ženy z kopaníc v pokročilejšom 
uvidieť, ako nás „chránili ostnaté drôty“, vojenská spravodajská veku“ bol vzácny okamih prijatia kvetu od samotného premiéra, 
technika. Hrôzostrašné boli fotozábery zadržaných pri ilegálnom stisk ruky a malý darček s poďakovaním. Pekný kultúrny program 
podliezaní a prechode; muselo sa dodržiavať heslo vytesané nad doplnil túto oslavu.
bunkrom: „Tak prisaháme!“ Blízko bunkra je Vojenský cintorín 

Ale ani naši obecní poslanci nezabudli na nás. Na členskej 
z čias Prvej svetovej vojny, ktorý bol obnovený a upravený 

schôdzi v Klube dôchodcov sme privítali medzi nami 
v rokoch 2008 a 2009, postavené nové kríže s menami mŕtvych, 

novozvoleného starostu obce, sľúbili si vzájomnú pomoc 
prehľadné zoznamy na vyznačených priestranstvách. Je to cintorín 

a podporu. 
ťažko ranených vojakov viacerých národností, ktorí zomreli 

Pri občerstvení s množstvom najvyberanejších zákuskov, v bratislavskom lazarete (má tu veľké „B“, ale podľa mňa to nie je 
ktoré priniesli členky KD a speve s doprovodom harmoniky pána oficiálny názov, či?) Boli to chlapci 18-21 roční, ktorí zomreli na 
Š. Tallu, sme spomínali a tešili sa z prítomnosti. Kvet  šípovej ruže následky svojich zranení. Na ústrednom kríži je nápis: „Postoj 
od nového starostu ešte dlho zdobil naše domácnosti. pútnik a zvestuj tým, ktorí nás vyslali, že my tu mŕtvi ležíme, ako 

V apríli sa robilo „veľké upratovanie“ okolia školy, klubu zákony kázali  nám!“
a školského dvora, odstraňovali sme dôsledky dlhej zimy. Pri prehliadke Múzea dopravných prostriedkov sme mali 

16. mája po trojmesačnej skúšobnej dobe dodržiavania možnosť zaspomínať na autá z našej mladosti, alebo ešte z čias 
správnej životosprávy a užívania podporných homeopatických mladosti našich rodičov.
prípravkov a čajíkov bola kontrola meraní. Bratislavský výlet sa nemohol zaobísť bez spoločnej 

fotografie na schodoch do parlamentu, na nádvorí hradu pri soche 
Svätopluka a na nábreží Dunaja pod monumentálnou sochou 
Štefánika. Za dva týždne toto miesto, po ktorom sme sa 
prechádzali, bolo prehradené protizáplavovými bariérami 
a nábrežie zaplavené povodňou.S peknými zážitkami v srdci, 
dobrou náladou, posilnení večerou na Dúbrave, sme sa za spevu 
a harmoniky  p. Tallu vrátili domov.

Začiatkom júna dali naši „šiltovečkári“ do poriadku priestor na 
Havlovej pred družstvom, ktorý „dokaličili“ neodborným 
zrezávaním vrcholcov stromov elektrikári. Povyrezávali sme 
polopne stromov, vyčistili zákopu a odviezli kríčkový a stromový 
odpad. Teraz nás čaká vykosenie a odpratanie trávnatého porastu 
a úprava okolia školy, vlastne nášho Klubu dôchodcov v Polianke.

No takto si tu teda žijeme.

Za dôchodcov Polianky prispela Erika Otrubáková
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Z ARCHÍVU

Vážení čitatelia 

Polianskych zvestí. V našich „šuplíkoch, kredencoch či na 
našich povalách“ sa nachádzajú mnohé dokumenty zachytávajúce 
bohatú minulosť našej obce. Prosím Vás, zapožičajte ich našej 
redakcii a my najzaujímavejšie z nich uverejníme a keď to budem 
zvládať, tak Vám za zapožičanie takéto historické dokumenty 
/dobové fotografie, preukazy, listy z Ameriky, iné písomnosti .../ 
prevediem do elektronickej podoby. Ako inšpiráciu zverejňujem 
v tomto čísle Polianskych zvestí ozajstný skvost z nášho rodinného 
archívu – prepis rukopisu prejavu zakladajúceho člena a neskôr 
veliteľa hasičov Samuela Kolárika /1909 – 1990/, ktorý predniesol 
na oslavách 40. výročia založenie Dobrovoľného hasičského 
zboru na Polianke dňa 12.júla 1975. Pri čítaní nasledujúceho 
textu Vám prajem príjemnú exkurziu históriou našej obce.

 Martin Kolárik

Vážený požiarnici a občania !
Prv ako by som hovoril o vzniku 

a vývoji Dobrovoľného hasičského zboru 
na Polianke, chcem povedať niekoľko slov 
o tom, čo predchádzalo vzniku tohto zboru 
a teda čo bolo pohnútkou -podnetom 
k jeho založeniu.

Požiare za našich predošlých generácií bývali požiare 
skutočným postrachom, pred ktorými sa každý všemožne bránil, 
lebo koho postihol požiar, alebo ako sa vtedy hovorilo kto vyhorel, 
bol nešťastníkom takmer po celý život. A požiare v tej dobe, 
myslím na požiare menšie, ktoré postihovali jednotlivcov, bývali 
dosť časté, hoci občania, ako som spomenul sa všemožne týmto 
bránili a teda všetky protipožiarne opatrenia vykonávali veľmi 
svedomite a disciplinovane. Nebolo skutočne strechy, myslím 
slamenej, ktorých bolo vtedy 90 %, pri ktorej by v letnom období 
nebol sud s vodou, vedrá, rebrík, protipožiarny hák a takzvaná 
baba – na žrde namotané handry, ktoré sa namočili do vody a nimi 
sa na streche likvidovali lietajúce iskri. Inej protipožiarnej techniky 
v tej dobre nepoznali. 

Neskôr, snáď v prvej svetovej vojne, boli jednotlivým 
úradným, t.j. členom rady obce, ktorí robili na jednotlivých 
kopaničných strediskách, procesoch, takých menších richtárov 
pridelené ručné tragačové striekačky, ktoré mali nádrž asi na 150 
litrov vody, asi 5 m dlhú hadicu s koncovkou o priemeru asi 5 mm. 
Do striekačky sa voda nosila ručne, vedrami. Pri horení Kňazských 
stodoly v Ulici, Samko Kulišek musel striekačku najprv 
rozmontovať, vyčistiť od smetí a pavučín, oškrabať hrdzu, 
vymastiť zo starým bravčovým sadlom, lebo oleja nebolo na celej 
Polianke a až potom prikročiť k likvidácií požiaru horiacej 
hromady namláteného zrna. Už pri tomto požiari sa hovorilo veľmi 
hlasne, že proti požiaru by bolo treba sa účinnejšie zabezpečiť. 
Bolo to tak v roku 1922-23. 

Požiare v tej dobe bývali dosť časté, veď strechy skoro všetko 
boli slamenné, z veľkej časti drevené, otvorené ohništia pod 
nízkym širokým komínom, skrátka požiar mal všade takmer voľné 
pole. V roku 1933 vznikol veľký požiar v Ulici u Jurášov, kde 
zhorela stodola a veľký gazdovský dom s veľkými zásobami silne 
horiacich predmetov, ako mäso, masť a liehoviny. Zásluhou 
nadľudského úsilia tunajšej mládeže, ktorá bola zídená v škole pri 
nacvičovaní spevu a teda mohla pohotove pod vedením učiteľky 
Mačicovej zasiahnuť, sa podarilo dom Kutkov pod slamou len 

OKRESNÁ SÚŤAŽ 
dobrovoľných hasičov

Dňa 8.6.2013 sa uskutočnila okresná súťaž 
dobrovoľných hasičov v Turej Lúke. DHZ Polianka sa 
samozrejme zúčastnila. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: v 
útoku a štafete. Mužských družstiev bolo 20 a naši chlapci sa 
umiestnili na 13. mieste.

Za tím mužov súťažili: Klaudia Rechtorisová, Tomáš 
Sládeček, Matej Adamec, Milan Blaho, Marcel Svinkásek, 
Pavol Pavlús, Viktor Čepko, Braňo Šulovský

Ženských družstiev bolo 5 a dievčatá sa nám umiestnili 
na chvályhodnom 2. mieste, kde na víťazky stratili len 
sekundy. Za tím žien súťažili: Nikola Rechtorisová, Lenka 
Dugová, Mirka Bačová, Lívia Moncoľová, Dorka 
Hodúlová, Lívia Majerníková, Kika Kovárová, Kika 
Figurová, Marika Marková

Po súťaži nám usporiadatelia pripravili občerstvenie v 
podobe klobásy, horčice a chleba. Po vyhlásení výsledkov 
sme sa pobrali do našej domácej „hasičárne“, kde sme svoj 
úspech oslávili ako sa patrí a vo večerných (ranných) 
hodinách sme sa pobrali domov. 

Klaudia Rechtorisová



niekoľko metrov vzdialený od horiaceho domu zachrániť., Dom Kutkov,  keby sa bol chytil, požiar by sa bol rozšíril do veľkých rozmerov. 
Hasiči z Myjavy prišli k požiaru neskoro, nakoľko, ako vieme, že požiar v noci klame, oni išli smerom na Pokrivník a odtiaľ ponad 
Remenárí, kde sa v ceste niekoľko ráz zavalili a museli ich vyťahovať koňmi, takže k požiaru prišli prirodzene neskoro. Tento požiar bol 
veľkou pohnútkou, že sa začalo na Polianke vážne uvažovať o založení DS. K založeniu došlo však až o dva roky, lebo vedenie obce 
Myjavy nemalo pre vec porozumenia, OHJ tiež, takže k založeniu DHS došlo, až keď nás k tomu doponukol a posmelil tunajší učiteľ 
Vojtech Molnár a to bez vedomia obce a OHJ, teda na čierno. Stalo sa tak v slnečné nedeľňajšie odpoludnie v starej škole dňa 16.júna 
1935.Prítomní boli: učiteľ Vojtech Molnár, ďalej Babiar Ján Krúpov, Čuvala Ján, Hodúl Michal, Hodúl Pavel, Kodaj Štefan, Kolárik 
Samuel, Kňazský Michal, Sadák Ján, Sládeček Ján, Šulovský Pavel, Tallo Juraj, Vičík Ján-Solár, Vičík Samuel, Zmeko Ján. Všetkých 15 
menovaných podpísalo členské prihlášky, ktoré obstaral učiteľ Molnár a stali sa členmi DHS. Tým bol DHS na Polianke založený a boli 
zvolení funkcionári a to: Sládeček Ján, predsedom-veliteľom, Kolárik Samuel podpredseda-nám.veliteľ, Molnár Vojtech tajomník, Vičík 
Ján pokladník a Kodaj Štefan hospodár. Učiteľ Molnár krátko potom z Polianky odišiel a na jeho miesto bol za tajomníka zvolený Ján 
Sadák.

DHS bol, ako som spomenul založený bez vedomia obce a OHJ a založenie tohto zbor nebrali preto na vedomie. Uvažovalo sa, či by na 
kopaniciach nemali byť len nejaké odbočky DHS myjavského. Na Polianke u vedúcich činiteľov nebolo pre nás tiež porozumenia. Prvá nás 
akosi akceptovala tunajšia správa školy, menovite správkyňa školy Mačicová, keď už niekoľko dní po založení DHS nám napísala list, 
adresovaný na DHS na Polianke, ktorým nás pozývala na školskú akadémiu, čo nás potešilo a aj posmelilo do práce. Zorganizovali sme 
hneď nočné protipožiarne stráže s ktorými sme započali už 1.júla a ukončili 30.septembra, takže sme poctivo zadržali 91 nočných stráží, po 
dvoch hasičoch, ktoré začínali o 9. hod. večer a končili o 5.hod.ráno, podľa predpisu, takže sme v tomto roku odslúžili na nočných strážach 
1456 hod., okrem veliteľa a nám. veliteľa, ktorý striedavo každú noc stráže kontrolovali. Každý hasič odslúžil 97 hodín. Ako strážnica, so 
súhlasom školského inšpektorátu v Novom Meste n./Váh. nám slúžila chodba tunajšej školy.

Prvou našou výstrojou a výzbrojou bola hasičská trubka, ktorú sme si zadovážili, aby sme sa mali čím zvolávať a to za peniaze, ktorá 
poskytli členovia zboru, ako pôžičku po 5 Kčs. Pre charakteristiku vtedajších hospodárskych pomerov poznamená-vam, že viacerí členovia 
zboru neboli v stave týchto 5 Kčs na pôžičku zložiť na raz a preto im bolo umožnené, aby túto mohli zložiť aj v menších čiastkach. Tieto 
pôžičky sme potom členom vrátili až za niekoľko rokov, z podpory, ktorú zbor obdržal od obce Myjavy.

Medzi tým sa založil aj DHS na Poriadí a oboch týchto zborov sa ujali funkcionári DHZ na Myjave, menovite: Ján Varsik, Ján Mihálik 
a Ján Dudík, ktorý sa pričinili, že sme boli uznaný ako riadny DHS, aj obecným zastupiteľstvom na Myjave a aj OHJ na Myjave. Stalo sa tak 
v decembri 1935.

Treba ešte poznamenať, že o niekoľko dní po založení zboru pristúpili za jeho členov: Pavel Kulišek, Pavel Škrinár a Pavel Tallo od 
močidla a týchto sme vždy považovali ako zakladajúcich členov. Z menovaných zakladajúcich členov sú traja doteraz registrovaný, ako 
členovia Požiarneho zboru na Polianke a to: Čuvala Ján, Kolárik Samuel a Sládeček Ján, štyria ostali hasičmi do smrti, sú to: Ján Babiar, 
Samuel Vičík, Ján Sadák, a Pavel Kulišek. Boli to statoční hasiči, ktorí svoje hasičské povinnosti vykonávali zodpovedne, svedomite 
a čestne. Prosím, aby sme si pri tejto príležitosti uctili ich pamiatku povstaním a chvíľkou ticha. Ďakujem vám!

Po formálnom uznaní dal sa DHS do plánovitej a systematickej práce. Schádzali sme sa pravidelne na schôdze, uskutočňovali sme 
teoretické a praktické cvičenia, domáhali sme sa najnutnejšej výstroje a výzbroje a poriadali sme zábavy, pokiaľ to v prírode bolo možné.

Dňa 26. februára 1936 zadržali sme riadne valné zhromaždenie/ t.j. terajšia výročná členská schôdza/, na ktorom bola funkcia 
podpredsedu zlúčená s funkciou tajomníka na ktorú funkciu bol zvolený Samuel Kolárik. Vyvolený bol aj nový pokladník a to Juraj Tallo.

Finančná podpora od obce išla dosť ťažko, keďže v tej dobe mohla obec rozdeliť hasičom len tie peniaze, ktoré zinkasovala na hasičskej 
dávke od občanov / 8-14 Kčs od komína/, ktoré musela  pridelovať v prvom rade myjavskému DHS. Z prostriedkov, ktoré zbor získal zo 
zábav a tiež aj z divadelného predstavenia bolo rozhodnuté zadovážiť pre členov 15 uniforiem. Po vypísanej súťaži  dali sme tieto uniformy 
ušiť Pavlovi Mockovi, jednu za 30 Kčs, z látky, ktorú nám zadovážil Jano Varsik. Bola to kombinácia vychádzkovej a pracovnej uniformy, 
zelenej farby, ktoré členom zboru slúžili až do roku 1969. Na tieto uniformy musel si zbor vyzdvihnúť aj pôžičku v čiastke Kčs 900 od 
tunajšieho Úverného družstva. Pôžičku pre zbor vyzdvihol, ako dlžník Štefan Kodaj a ako ručiteľ Pavel Hodúl. Všetcia členovia zboru sa 
zaviazali zápisnične ako solidárni spoludlžníci, čo pre zaujímavosť kvitujem. V novej uniforme zbor prvý raz vystúpil v máji 1938 na 
celodennom cvičení na Podlipovci pri jasenoch. Na tomto cvičení, okrem pochodového a praktického cvičenia, nacvičovali sme aj spev a to 
pochodové, národné a ľudové piesne, pod vedením učiteľa, nášho rodáka Jána Zemana. Nacvičili sme tám medzi inými aj piesen: Orie Jánik 
orie to Zariecke pole ktorá sa na Polianke spieva odvtedy.

Cvičenie bolo kombinované tiež spoločenskými hrami, tancom a občerstvením, za prítomnosti príbuzných a mládeže. Toto cvičenie 
dostalo takto slávnostný priebeh a dlho sme naň spomínali. V roku 1937 zúčastnil sa zbor prvého požiaru, pri horiacej stodole Pavla Tallu na 
Pažiti. Z holými rukami toho však moc nevykonal a bol všeobecne kritizovaný, najmä poliančarmi, ktorí nevedeli hasičom ako prísť na 
chuť. Tento požiar však nás pohnul k tomu, že sme vyvinuli silný tlak pre zadováženie striekačky a potrebného výzbroja. Vplyvom tohto 
tlaku sa obec s vecou začala vážne zaoberať a v jeseni 1937 motorovú striekačku aj zakúpila a tiež aj pre Poriadie. Boli to striekačky 
vyrobené firmou Slávia v Napajedlách na Morave a mali výkon 400 litr. za min. Striekačka bola pre naše pomery veľmi praktická, pretože 

8

Stav v roku 1953

Polianskí hasiči pochodujú koncom tridsiatich rokov minulého storočia 
na slávnostnej prehliadke na Myjave
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bola jednoduchá a pritom spoľahlivá. Užívali sme ju15 rokov a nikdy 
nezelhala. Striekačku prevzal od firmy DHS na Myjave a nám bola 
odovzdaná až 11. marca 1938. Na šťastie sme hneď pri jej prevzatí 
zistili že mala prasknutý blok motora a čerpadlo. Tú istú poruchu mala 
aj striekačka na Poriadí. Stalo sa to tak, že po odskúšaní striekačiek 
nebola z nich vypustená voda a táto v nich aj prezimovala. Po kratších 
potýčkach boli obe striekačky výrobcom opravené, na ťarchu obce. 

V roku 1941 postavili sme na Polianke hasičský sklad a strážnicu 
v rozmeroch 8 x 5 metrov, svojpomocou, za prispenia obce Kčs 
10.000.-. Tento stánek bol nám vtedajším hasičom takmer chrámom. 
Tento sklad a strážnicu sme slávnostne otvorili v júni 1941, za 
prítomnosti DHS z Myjavy, Poriadia, zástupcov z Kostolného, 
Hrachovišťa a Vaďoviec. Zúčastnilo sa vtedy na  Polianke asi 200 
uniformovaných hasičov a vedenie obce Myjavy.

Zúčastnili sme sa všetkých požiarov na Polianke a na celom okolí, 
okrem najväčšieho požiaru na Polianke dňa 7. apríla 1945, počas 
prechodu frontu, kedy zhorelo na Polianke 12 domov a 22 stodôl. 
Tohto požiaru sme sa ako hasiči pochopiteľne nezúčastnili. 
Najväčšieho požiaru sme sa zúčastnili v Jablonke u Mockov, kde zhorelo niekoľko domov a stodôl aj s úrodou obilia. Vodu tam bolo treba 
dodávať z veľkej vzdialenosti viacerými striekačkami reťazovým spôsobom. Zaujímavého a pamätného požiaru sme sa zúčastnili na 
Havlovej, kde boli dva domy pod jednu strechu a jeden úplne vyhorel a druhý sa podarilo zachrániť. Pomohol nám pritom tzv. fajermúr. 
Vtedy sme sa mali možnosť presvedčiť aký veľký význam taký fajermúr v prípade požiaru má.

Pri tomto požiari mali sme sa možnosť presvedčiť o význame zásady, že hasičský zbor po príchode k požiaru má sa v prvom rade 
presvedčiť, či nie sú ohrození ľudia. V horiacom dome bol zabudnutý nemocný človek, ktorého si nikto nevšimol a vytiahli sme ho už 
v poslednom momente. Môžem povedať, že vtedy sme zachránili skutočne ľudský život.

Vojnová doba, ktorá sa otvorene prejavila mobilizáciou v máji 1938 prácu hasičov značne narušila. Mnohí narukovali a tí čo ostali doma 
museli vykonávať rôzne úradné príkazy, zapájať aj hasičov a aj ostatných občanov do činnosti Civilnej obrany, atď. Po rozbití ČSR 
a utvorení Slov. štátu sa začala  rodiť aj odbojová činnosť kde hasiči boli vždy v prvých radoch. Hasičské schôdze bývali aj schôdze 
odbojárske a dostali sme aj úlohy pripravovať hasičov pre odboj. A hasiči na Polianke zohrali svoju úlohu aj po tejto stránke čestne. 
Sládeček veliteľ zboru a Ján Vičík hasič, dostali sa ako povstalecký vojaci do Nemeckého zajatia, odkiaľ sa vrátili až po oslobodení. Mišo 
Kuric a Ján Ušiak, terajší riaditeľ Gymnázia na Myjave boli ako partizáni gestapom chytený a týraný a jeden sa vrátil tesne pred frontom 
a druhý až po fronte. Zatvorený a týraný s trvalými následkami na zdraví bol aj Pavel Kulišek. Ostatní hasiči pomáhali partizánom ako 
spojky, pri zásobovaní, poskytovali im prístrešie a sprostredkovali sme aj schôdzu medzi Čuvalovú partizánsku skupinu a zástupcami 
ilegálneho ONV na Myjave, ktorá sa uskutočnila u Jána Čuvalu v dome kde teraz býva Dodrv. Bol to odvážny, ale šťastný podnik, keď 
dobrých 100 m. od školy, kde bola umiestnená nemecká posádka a Polianka nimi celá obsadená a strážená zasadal ilegálny ONV spolu 
s partizánskym veliteľom Čuvalom a jeho štábom. No, ani vojna a s ňou útrapy prácu hasičov neznemožnila. Zbor pracoval veľmi 
systematicky a disciplinovane a vypracoval sa na popredné miesto v OHJ okrese. Členovia nášho zboru boli poverení rôznymi vedúcimi 
funkciami v OHJ a neskôr aj v KHJ. Zúčastňovali sme sa veľmi aktívne aj činnosti Moravsko-Slovenskej hasičskej vzájomnosti, ktorá sa 
po oslobodení rozvinula. Táto činnosť vyvrcholila v roku 1952 veľkým zrazom hasičov na Moravsko-Slovenskom pohraničí u Zigmundov, 
kde sa zišlo vyše 6.000 uniformovaných hasičov a pre charakteristiku uvádzam, že tento podnik končil čistým finančným ziskom cca 280/m 
Kčs. Pri organizovaní tohto podniku zastával náš zbor a jeho členovia významné miesto. Moravsko-Slovenská vzájomnosť u všetkých nás, 
ktorý sme sa tejto zúčastňovali zanechala hlboké a nezabudnuteľné dojmy, ktoré sa pri náhodilom styku prejavujú doteraz a ktoré s isto 
medzi nami hasičmi zachovajú, kým budeme ktorý žiť.

Zákonom o požiarnictve, ktorý vyšiel po päťdesiatich rokoch, bolo hasičstvo premenované na požiarnikov a položené na celkom nové 
moderné základy. Ustavená bola Štátna požiarna inšpekcia a okresné sekretariaty s profesionálnym personálom. Musíme si priznať, že 
v požiarnictve po tejto organizačnej zmene nastala určitá stagnácia. Je to prirodzené, býva to pri zavádzaní každej novej veci. Táto stagnácia 
postihla veľmi považlive požiarnu činnosť celých 15 rokov, do roku 1968, kedy najmä zásluhou s. Michala Figuru, terajšieho tajomníka 
MNV podarilo sa tento oživiť a zaktivizovať.

V terajšej dobe máme na Polianke požiarnikov úplne omladených a životaschopných. Máme tu požiarne družstvo mužov a žien, ktorí sú 
kompletne vystrojení a vyzbrojení, vystupujú aj verejne a dosahujú uspokojivé výsledky. Bližšie o terajšej činnosti a výsledkoch 
požiarnikov na Polianke budete oboznámení v ďalšom vystúpení.

Vážený požiarnici a požiarničky, na záver dovoľte povedať ešte niekoľko viet.

V dobe keď sme pestovali Moravsko-Slovenskú hasičskú vzájomnosť, mali sme možnosť zúčastniť sa rôznych hasičských podujatí na 
Morave. Na Morave bola hasičská činnosť o 40-50 rokov staršia ako u nás. A tam si hasiči získali medzi občianstvom obdivuhodnú 
popularitu, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť na každom mieste. Tam bol hasič všeobecne vážený. Ba pri jednej príležitosti som počul, 
že je všeobecnou zásadou, že každý hasič je nie len dobrým mužom - manželom, ale má aj dobrú ženu - manželku, lebo že inak by nemohol 
byť hasičom. Zdá sa to na prvý pohľad vtip. No, na Morave to nebol len vtip, tam to pokladali ako skutočnosť, ktorá sa prejavovala medzi 
občanmi aj v živote, teda prakticky, na príklad dcéra sa radila otca, či si má vziať za muža chudobného a nie veľmi pekného hasiča, alebo 
bohatého a veľmi pekného nehasiča a otec jej poradí bez váhania, zober si dcéra moja len hasiča, je to dobrý hasič a preto bude aj dobrý muž. 
Ale nie len na Morave, podobnú vážnosť požívali hasiči aj na Slovensku, kde hasičská myšlienka bola už staršia. Napríklad v Turci, pri 
Martine je dosť známa obec Mošovce, rodisko Jána  Kolára, autora Slávy dcéry. Od istého mošovčana, ktorý účinkoval dlhšiu dobu na 
Myjave som počul, že raz, keď navštívil svoju rodnú obec Mošovce stretol na ulici známych starcov okolo 80 rokov, muža so ženou a spýtal 
sa ich kde idú. Odpovedali, že na muziku. On im  s obdivom hovorí, že ešte aj teraz chodia na muziku - na zábavu, takí starí ľudia? Oni mi s 
kľudom odpovedali: „Ná, keď je to hasičská šak musíme isť, ako by to bolo“.

Tieto príklady som uviedol preto, aby som naším mladým požiarnikom na Polianke zaželal, aby sa im ich požiarnou činnosťou v ďalších 
desaťročiach činnosti požiarnictva na Polianke podarilo získať takú vážnosť a uznanie, akú požívali u svojich spoluobčanov spomínaní 
hasiči na Morave a v Turci. Vyžaduje to kus statočnej, náročnej práce, niekedy aj sebazaprenia a odriekania, na konec však pocit 
uspokojenia, že sme nežili len pre seba, pre svoje sobecké záujmy, ale značnú čiastku života, že sme obetovali aj záujmom našich 
spoluobčanov, alebo ako sme to mi hasiči hovorievali: Svojich spolublízkych.

Samuel Kolárik

12. júl 1975

Mikuláš na návšteve u Kropovcov 

Samuel Kolárik

Rok 1941, nová hasičská strážnica a sklad, podľa slov pamätníka: 
“!Tento stánek bol nám vtedajším hasičom takmer chrámom”
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Čo by bola sánkovačka 
bez Štefana Tallu ?!  

Kategória nad 50 rokov, 
1. miesto Štefan Tallo, 
2. miesto Ján Janec, 

3. miesto Vlasto Maňák

Za obsluhu v bufete sme sa 
veru hanbiť nemuseli, 

Nika Rechtorisová a Lenka Dugová 
sú naozaj šikovné kočky

   Pri hodnotení jarnej časti účinkovania našich futbalistov by som Najlepším strelcom jarnej časti bol Juraj Kováčiny so siedmimi  
najskôr spomenul prípravu na ňu. Keďže tohto roku bola veľmi dlhá gólmi a Martin Pastva s piatimi gólmi.
zima a poveternostné  podmienky nám nedovolili trénovať na ihrisku, Ako noví hráči sa u nás predstavili Miroslav Kuba – ten už u nás 
začali sme prípravu  v telocvični na SOU- strojárskom a prípravné pred rokom hral a Frederik Bolf z Kútov, ale študujúci na Myjave.
zápasy na umelých plochách na Myjave a v Brezovej.

S družstvom dorastu sme sa borili s najväčším problémom – 
K mužstvu sa vrátil staronový tréner Vladimír Stančík, ktorý už na dochádzkou na zápasy ,ale nakoniec sme súťaž dokončili  a dorast 

Polianke v minulosti úspešne pôsobil. sme prihlásili aj do ďalšieho ročníka, keďže to je podmienka  pre 
Príprava bola dlhá a náročná. Dlhá preto, že nakoniec nám boli účasť mužov v II. triede Juh.

odložené až tri prvé jarné kolá, kvôli nespôsobilým terénom a tak sme Na ihrisku sa brigádnicky postavilo železné zábradlie zo strany , 
vlastne až  o tri týždne dlhšie trénovali, než sme sa dočkali prvého kde sedia diváci a našim cieľom je dokončiť tribúnu.
zápasu.

Na záver chceme poďakovať za  pomoc obecnému úradu,  
 Náročná preto, že samotné tréningy boli po fyzickej stránke sponzorom, všetkým, ktorí sa starajú o chod nášho klubu, tiež 

veľmi náročné a tréner svojim zverencom dal skutočne zabrať ,aby trénerovi Vlasovi Žákovi, ktorý viedol mužstvo  2 roky a fanúšikom, 
boli čo najlepšie  pripravení na súťaž. ktorí nás chodia povzbudzovať .

Keďže po jesennej časti sme skončili až na dvanástom mieste zo 
štrnástich , nemali sme istotu, že sa v súťaži udržíme a to hlavne preto, 

Prípravné zápasy :
že nebolo isté koľko mužstiev vlastne po súťaži vypadne. Hovorilo  sa 

Polianka –Vrbovce  1:1  g. Kováčiny, Jurajo jednom až štyroch vypadávajúcich, čo pre nás znamenalo jediný 
Polianka- Košariská 3:0 g. Kováčiny, Radoslav cieľ – skončiť v konečnej tabuľke najhoršie na desiatom mieste.

Pastva, Augustín 
Aj preto bol každý jeden zápas pre nás nesmierne dôležitý 

Kováčiny, Juraj
a náročný , každý jeden bod nás posúval ďalej v našom cieli, ale až do 

Polianka – Hradište  3:0 g. Pastva, Augustín 
posledného kola sme nemali istotu .

Kováčiny, Radoslav
Tá prišla až po skončení pre nás najnáročnejšieho zápasu sezóny  Brezová – Polianka  1:1  g. Pastva, Augustín

v poslednom kole   - na Hrašnom, kde sme zvíťazili 2:1 a zabezpečili 
si konečné deviate miesto v tabuľke.

Miloš Tallo

FUTBALOVÁ JAR 2013

Kategória do 10 rokov, 
1. miesto Davidko Svinkásek, 

2. miesto Maroško Figura, 
3. miesto Peťa Jakubcová

Kategória od 18 do 50 rokov, 
1. miesto Jakub Janec, 

2. miesto Rasťo Svinkásek, 
3. miesto Milan Kázik

Kategória od 10 do 18 rokov, 
1. miesto Peter Svinkásek, 
2. miesto Martin Kolárik, 
3. miesto Lucka Bosáková

Pri prvom pokuse o sánkovačku nás nepodržalo
 počasie, no na 16. februára sa nám podarilo 

pripraviť takúto perfektnú trať

Duško Zeman a Tomáš Sládeček 
chystajú kotlinu na prípravu 

sánkarskeho čaju

Do prípravy trate sme 
zapojili okrem už 

tradičného traťmajstra  
Roberta Adamka 

i Ing. Slava Otrubčiaka 
s jeho mechanizmom. 

Obom pánom 
ĎAKUJEME !

Do prípravy trate sme 
zapojili okrem už 

tradičného traťmajstra  
Roberta Adamka 

i Ing. Slava Otrubčiaka 
s jeho mechanizmom. 

Obom pánom 
ĎAKUJEME !

Do prípravy trate sme 
zapojili okrem už 

tradičného traťmajstra  
Roberta Adamka 

i Ing. Slava Otrubčiaka 
s jeho mechanizmom. 

Obom pánom 
ĎAKUJEME !

Spomienka na sánkovačku
I keď tieto zvesti vychádzajú v najteplejšej časti roka,

iste nám dobre padne pár spomienkových fotografií na tohoročnú sánkovačku       
         

zostavil: Martin Kolárik

Sánkarska kapustnica bola 
pripravená výhradne 

z prvotriednych surovín

Sánkarska kapustnica bola 
pripravená výhradne 

z prvotriednych surovín

Sánkarska kapustnica bola 
pripravená výhradne 

z prvotriednych surovín
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1 Myjava "B" 26 20 3 3   90 : 26 63
2 Brestovec 26 19 3 4 101 : 39 60
3 Turá Lúka 26 18 5 3 107 : 35 59
4 Vrbovce 26 17 4 5   90 : 34 55
5 Lúka 26 12 5 9   78 : 71 41
6 Trenčianske 

Bohuslavice 26 11 7 8   59 : 53 40
7 Horná Streda 26 8 7 11   58 : 71 31
8 Krajné 26 7 8 11   43 : 62 29
9 Polianka 26 7 7 12   41 : 46 28
10 Stará Turá "B" 26 8 4 14   50 : 68 28
11 Bzince 

pod Javorinou 26 8 3 15   46 : 73 27
12 Hrádok 26 7 6 13   42 : 79 27
13 Hrašné 26 5 3 18   30 : 53 18
14 Lubina 

- kopanice 26 1 3 22   25 : 150   6

SKÓRE BODY

Prišla som sa pozrieť na tréning našich v 3.lige,a v srdci mi najviac zostalo, keď 
futbalistov klubu Tatranu Polianka. Trénujú vo som hral na Myjave a postúpili sme zo 
večerných hodinách dva krát do týždňa. A 4.ligy do 3.ligy to sme boli všetci hráči 
samozrejme sa nedá nespomenúť tréner, ktorý z Myjavy a úžasný kolektív. 
našich chlapcov poháňa dopredu .Je ním Chceli by ste, alebo plánujete opäť  
Vladimír Stančík ,ktorý i popri trénovaní hrať?
dorastu Spartak  Myjavy 2.ligy  U19 trénuje 

Už nie, zdravotný stav mi to nedovolí. 
i náš Tatran Polianka. Všimla som si s akým 

Mám viackrát operované koleno.
nadšením a sústredením vedie mužstvo. Páčil sa 

Aké ciele máte s našim klubom Tatran mi jeho prístup k hráčom ,pekne ich oslovoval 
Polianka?krstnými menami ,a pri hraní futbalu ich 

navádzal, kto má komu prihrať, kto si má kam Smiech...hrať  Bundesligu, ale nie 
nabehnúť a tak isto ich aj pochválil, za každú v prvom rade zachrániť polianku 
podarenú akciu, ktorú zakončili gólom. Po v súťaži tento rok v 7.lige a zlepšiť herný 
tréningu bol ochotný a zodpovedal nám na pár prejav.
otázok, pre naše Polianske zvesti... Plánujete priviesť nové posily do 

Pán Stančík čo Vás viedlo vrátiť sa klubu?
trénovať náš futbalový klub Tatran Ak ostanem trénovať Polianku tak áno.
Polianka?

Ako sa Vám páči naše ihrisko a čo by 
U r č i t e  p r i a t e ľ s t v o  k  h r á č o m  ste chceli na nom zlepšiť?
a funkcionárom a samozrejme som 

Ihrisko je dobré, len treba v suchých 
presvedčený ,že by mala Polianka hrať 

obdobiach zabezpečiť polievanie. Na to, 
stred tabuľky v 7.lige.Na túto súťaž sú tu 

že je to ihrisko v obci dobre sa on starajú 
super hráči. A tak isto je tu výborný 

hospodári.
kolektív.

Vedeli by ste si spomenúť na najkrajší 
Môžete nám povedať niečo o svojej 

futbalový zážitok s našim klubom?
futbalovej kariére, v akých kluboch ste 

Keď sme porazili v 8. Lige prvé mužstvo hrávali, a na aký klub máte najkrajšie 
v tabuľke Pobedím, kde sme vyhrali spomienky?
u nich doma 1:2, góly dali Zguriš 

Začínal som hrať za Dorast Myjavy do 
a Chňupa.

21 rokov, potom na vojne v Trenčíne, 
Môžete nám povedať niečo z Vášho Myjava 3.a 2. liga, Rakúsko 6. liga, 
súkromného života?Vrbové 3.liga kariéru som ukončil 

v Myjave ,keď sme postúpili z 3.ligy do Som ženatý mám jednu dcérku, ktorá je 
2.ligy.Bol to veľký úspech a pre nás tanečníčka... 
obrovská radosť. Najkrajší zážitok mám, 

Ďakujem  pánovi  trénerovi  Vladimírovi keď som odohral  4 zápasy za 
Stančíkovi za jeho čas a za príjemný rozhovor. reprezentáciu Slovenska do 20.rokov,kde 

som v štyroch štartoch dal jeden Vlada Stančíka vyspovedali 
gól....Super sa mi hralo aj na Turej Lúke Monika Kropová a Ľubo Svinkásek

ROZHOVOR S TRÉNEROM 
VLADIMÍROM  STANČÍKOM

Vladimír  StančíkVladimír  StančíkVladimír  Stančík



Futbalový klub Spartak Myjava postúpil minulý rok do Je to veľký úspech hrať Corgoň Ligu ,a hlavne ,že ako 
najvyššej súťaže  Corgoň  ligy. Bol to obrovský úspech. nováčik ste sa dostali až na 6.priečku v tabuľke ,čo nemusí 
Fanúšikovia Myjavského futbalu vedia, že Myjava vie byť konečné miesto ,pretože máte pred sebou ešte dva 
zahrať pekný futbal, ale málokto veril ,že i s veľkými zápasy?
úspechom. Viacerí si mysleli, že budeme radi ak sa Myjava Myslím, že áno. Je to historický úspech vo futbale, o tom niet 
udrží v tabuľke, alebo že bude bojovať o záchranu. No pochýb  a je to nadviazanie na skvelé výsledky z minulosti, 
Myjavský futbalisti mali ukrytý obrovský potenciál isť keď náš región úspešne reprezentoval v športe ženský  
dopredu a dokázať ostatným mužstvám a neprajníkom, že basketbal a mužský volejbal.
na to májú a poriadne im to pri zápasoch okorenili .No 

Ako sa vám páči nový futbalový stánok na Myjave, a ako sa v jesennej  časti  si museli vybrať  nováčikovskú daň a pár 
vám hrá ?zápasov prehrali. To im ale nezabránilo v tom ,aby si verili 
Je to neskutočná zmena v takom krátkom čase, keď so a dotiahli to tam kam chcú. Corgoň liga skončila a Spartak 
spoluhráčmi spomíname ako to tu vyzeralo pred rokom Myjava po nádherných vyhratých zápasoch obsadila 4-tú 
a aký je súčasný stav – je to ako z rozprávky. Za čo patrí priečku v tabuľke .A musíme spomenúť ,že v jarnej časti 
poďakovanie bratom Halabrínovcom. A ako sa hrá? skončila na 1.mieste.Gratulujeme futbalistom Spartaku 
Samozrejme skvelo, je to útulný futbalový stánok, o čom Myjava, držíme palce do ďalšej sezóny a veríme ,že nás 
svedčia i reakcie od širšej futbalovej verejnosti.budú tešiť opäť krásnymi výsledkami. Dovolili sme si 

osloviť srdce týmu  Kapitána Martina Černáčka a položiť Ste spokojný s návštevnosťou zápasov a Myjavským  
mu pár otázok ,na ktoré nám veľmi ochotne odpovedal .  fanklubom?

Tak ako v prípade štadiónu tak i fanklub a návštevnosť 
môžeme spokojne nazvať rozprávkovou. O tom netreba Aký bol váš futbalový rok 2012/2013? Považujete  ho za 
diskutovať.zatiaľ najúspešnejší vo vašej kariére?

Určite áno, určite bol najlepší v mojej kariére. Začal sa 
rozhodnutím majiteľov klubu, keď po vyhraní II. ligy podali Ako ste sa ujali dôležitej funkcie kapitána Spartaku 
prihlášku do Corgoň ligy, pokračoval mojím rozhodnutím Myjavy ,a kam by ste sa chceli so svojimi spoluhráčmi 
skončiť v práci a venovať sa futbalu a vyvrcholil peknou dostať, aký je váš cieľ ?
hrou, skvelým umiestneným  pred super fanúšikmi na 

 Kapitánom som sa stal pri svojom návrate na Myjavu pred 
krásnom štadióne.

6-timi rokmi a zostalo mi to. Čo sa týka cieľov, tak tie sme už 
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mierne prekročili. Keby ste mohli označiť jeden moment ako váš najväčší 
osobný úspech, ktorý by to bol?Môžete nám povedať niečo o svojej kariére v akých 

kluboch ste hrávali? A na ktoré obdobie svojej kariéry Narodenie detí
máte najkrajšie spomienky? Vieme ,že máte mladú rodinku podporuje vás vo vašej 
 Som odchovancom Spartaka Myjava, kde som prešiel kariére? Synček hrá futbal v prípravke, vy ako otec  
všetkými  vekovými kategóriami až po mužov. Zahral som si futbalista aký máte sen ,kde by ste ho chceli vidieť za 10 
prvú ligu starších žiakov, vybojovali sme postup do I. rokov ?
dorasteneckej ligy a dostal som sa i do reprezentácie Áno, rodina na čele s manželkou a mojimi rodičmi 
Slovenska do 17 rokov. V 18-tich som prestúpil do Spartaku a súrodencami ma podporujú, chodia na každý domáci 
Trnava, kde som bol s menšími prestávkami cca 4 roky, zápas a okrem Košíc a Prešova i na každý zápas vonku.
pôsobil som i v Jaslovských Bohuniciach, FC Neded, 

Čo sa týka syna, tak si prajem aby bol hlavne zdravý V českej Poštornej a Šardiciach, v  rakúskom  Asparne 
a šťastný v živote a nemusí to byť pri futbale.odkiaľ som sa vrátil na Myjavu.
Jedna otázka smerom k našej obci Polianka, vieme že ste Najkrajšie boli okrem súčasnosti i :dorastenecké časy 
kedysi chodievali trénovať na naše ihrisko, ako sa vám tu v Spartaku  Myjavu a  prvý polrok v Spartaku Trnava
u nás páčilo?

Kto je vašim futbalovým vzorom? I vy ste vzorom pre 
Áno máte pravdu, bolo tam vždy príjemne prostredie mnohých našich mladých futbalistov čo by ste im chceli 
a takmer v každom počasí sme tam našli útočisko.odkázať?
Ďakujem veľmi pekne  za rozhovor a za venovaný Váš Čím som starší tak samozrejme sledujem viac športovcov, 
drahocenný čas. Verte , že na Polianke máte  veľa  ktorí dosahujú výborné výsledky vo vyššom veku ako 
fanúšikov, ktorí aj navštevujú každý Váš zápas, prajeme napríklad hokejisti Jágr, Pállfy, Šatan, Chára a futbalisti  
veľa športových úspechov a šťastia v súkromnom živote.ako Horváth, Leitner. Dlhodobo sa mi však páči Frank 
Ďakujem  za  Váš  záujem o moju  osobu a prajem všetkým  Lampard, John Terry a Messi. Mladšej generácií by som 
čitateľom Polianských zvestí veľa zaujímavého čítania odkázal, aby to čo robia ( a nemusí to byť len futbal ) robili 
o športových úspechoch z nášho regiónu i v ďalších rokoch.najlepšie ako v danej chvíli vedia, lebo medzi úspechom 

a neúspechom je len veľmi tenká čiara.
Martina Černáčka vyspovedala Monika Kropová



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

HARMONOGRAM PRISTAVENIA  A VÝVOZU KONTAJNERA

OHLIADNUTIE ZA UPLYNULOU ZIMOU
Našťastie ju už máme z krku, ale dala zabrať všetkým a v neposlednom rade i obecnému rozpočtu. 
Veď odpratávanie snehu z obecných komunikácií a priestranstiev nás stálo 8 184,30,-Eur s DPH. 

A ako ťažko zima odchádzala, dokumentujú i nasledujúce fotografie:
Martin Kolárik

1. apríl 2013 na Hornej Polianke 

Odhŕňania snehu sme mali všetci plné zubyVeľkonočný pondelok bol vskutku netradičný ...


