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MILÍ  POLIAN ČARI, 

mne  známi i menej známi, každého jedného 
Vás touto cestou srdečne pozdravujem.  

Je to už siedmykrát, čo pripravujeme 
vydanie Polianskych zvestí. Podnet k tejto úva-
he som dostala minulú nedeľu na bohoslužbách. 
Bola svätodušná slávnosť a  brat farár v kázni 
Božieho slova spomenul podobenstvo  Pána 
Ježiša o rozsievačovi.  

Keďže som túto jar viac pracovala 
v záhrade a na poli, moje premýšľanie nad 
kázňou sa uberalo týmto smerom.  

Posledné roky sa často stáva, že i čerstvo 
kúpené semeno so zárukou dobrej klíčivosti, po 
výseve vôbec nevzchádza alebo vzíde iba sem - 
tam. Mnohí záhradkári sa mi sťažovali, že im 
nevzišla mrkva, fazuľka, uhorky a iné semienka. 
Skúšali sme siať znova, niekedy zbytočne, 
niekedy s úspechom. Práca v záhradkách a na 
poli vyžaduje námahu, usilovnosť i trpezlivosť.  

Vrátim sa k podobenstvu z Biblie. Boží 
Hospodár seje semienka Božieho slova do 
našich životov. Myslím si, že prevažnej väčšine 
z nás už padlo do pôdy  srdca takéto semienko. 
Semienko dobré, kvalitné, s vynikajúcou 
klíčivosťou..... Vzíde, prinesie úrodu?  

Niekedy spadne semienko do tvrdej zeme 
nášho srdca a  vôbec nemá šancu vyklíčiť. Cez 
popraskaný asfalt pri ceste zväčša dobre prerazia 
iba odolné buriny, nie semienka úžitkových  
rastlín. 
Niektoré spadne na veľmi plytkú zem srdca, 
rýchlo vyklíči, ale „páľava slnka“ spôsobí, že 
mladá rastlinka uhynie, lebo korienky nemali 
dosť vlahy. Takto niekedy ťažkosti, utrpenia 
a skúšky v našich životoch spôsobia, že sa Božie 
slovo v nich „neuchytí“, nevzíde.   
Iné semienko spadne do tŕnia a bodľačia, a to ho 
udusí. Starosť tohto sveta a zvod bohatstva 
rovnako udusí počuté Božie slovo, ktoré tak  

býva bez úžitku. Pre mnohú starostlivosť o to, 
čo budeme jesť, čo budeme piť a čo si odejeme, 
zabúdame na to, čo je najpodstatnejšie. „Či nie 
je život viac ako pokrm a telo ako odev? ... A 
kto z vás, starajúc sa, môže pridať k veľkosti 
svojej postavy jeden lakeť?“ (Evanjelium 
Matúša 6:25,27)  

Semienka, ktoré spadli do dobrej, 
úrodnej pôdy, priniesli úžitok. Niektoré 
stonásobný, iné šesťdesiat alebo tridsaťnásobný. 

Keď nám zo zasiatych semien  vyrastú 
rastliny a prinesú úrodu, máme úprimnú radosť. 
Pozná ju dobre ten, komu sa podarí  niečo 
dopestovať. 

Keď však Božie slovo, evanjelium Pána 
Ježiša Krista, „vzklíči“ v našich srdciach a pri-
nesie úžitok, „úroda“ sa nedá ani vyčísliť.  

Nájde pri nás Nebeský „Hospodár“ dobrú 
úrodu zo  semienok Božieho slova, ktoré  do 
Tvojho a môjho života s láskou sial? 

 
„Iba v dobrej pôde zrno zreje, 

vlahy tiež má dosť, 
úroda raz z neho veliká 

je ľuďom na radosť. 
Hoc do rôznej pôdy padá semä, 

nádej v Bohu mám, 
že raz stokrát viacej 

z dobrej zeme  zrniek pozbieram.“ 
 
K trónu slávy č.175,3 

 
Moje želanie je, aby boli naše srdcia dobrou 
pôdou, v ktorej zasiate     Božie slovo neuhynulo 
a ktorá prináša dobrú úrodu. S láskou  
 

Anna Koláriková
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Stretnutie detských besiedok Myjavského seniorátu 
 

 
Na deň detí, 1. júna po-

poludní, sa v Cirkevnom centre 
voľného času v  Brestovci 
U Svítkov (cirkevný zbor Myja-
va) konalo stretnutie detí dets-
kých besiedok z väčšiny zborov 
Myjavského seniorátu. Po úvod-
nom privítaní v CCVČ sestra 
farárka, Lívia Lichancová, 
pútavo priblížila deťom maňuš-
kami príbeh pyšného prasiatka 
Kvík a rozumnej ovečky 
Belušky. Na to nadviazala scén-
ka zahraná mládežníkmi o tom, 
ako je nesprávne byť 
pyšným, z biblického príbehu 
o stavbe Babylonskej veže. 
Hravým spôsobom boli do deja 
aktívne zapojené všetky deti 
v modlitebni.  

V ďalšom bode progra-
mu sa im v areáli predstavili 
myjavskí dobrovoľní hasiči so 
svojou technikou, predviedli im 
hasičský útok, zahasenie ohňa 
v táborákovom ohnisku. Prítom-
ní boli oboznámení s históriou 
hasičstva na Veľkej Myjave, 
ktorá sa datuje od čias P.Prof. 
Karola Viesta a boli pozvaní do 
hasičského krúžku pri CCVČ. 

Po výdatnom občerstvení (hot dog a koláčiky) si deti mohli 
vyrobiť na tvorivých dielňach malé drobnosti ako stromček 
šťastia, bavlnkový pozdrav, strašidielko z mušlí a tí najmenší 
si nechali pomaľovať na tváričky.  
      Pre účastníkov (okolo 70 detí a asi 30 rodičov 
a ostatných dospelých) to bolo požehnané popoludnie, za čo 
ďakujeme nášmu Pánovi a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a realizácii vydareného podujatia. 

 
Text a foto: Mgr. Monika Černeková, ev. farárka 

 
 

 

 

* * * * * 
 

 

 

Nezverejnenie príspevku. 

Prostredníctvom predsedu redakčnej rady požiadal pán Ján Hutyra redakčnú 
radu Polianskych zvestí o zverejnenie kritického príspevku. 

 
Redakčná rada sa hlasovaním na svojom zasadaní dňa 24.7.2014 uzniesla, 

že tento príspevok v Polianskych zvestiach I/2014 nezverejní. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za zverejnenie príspevku: Martin Kolárik 
Proti zverejneniu príspevku: Jarmila Šulovská, Erika Otrubáková 
Zdržal sa: Ing. Štefan Vičík 

Martin Kolárik 
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Spoločenská  rubrika 
 

Dňa 10.1.2014 nás navždy opustil náš sused a 
kamarát Štefan Šebesta. 

       Nebol to len ten milý pán z Bratislavy, 
ktorého sme stretávali, člen rozvetvenej Šebes-
tovskej rodiny, otec moderátorky Katky z Pošty 
pre teba. Bol aj popredným slovenským vedcom 
- politológom. V priebehu svojho života sa neraz 
ocitol blízko centra historického diania, hoci 
vstup do politiky vždy zásadne odmietal. 

Svojou prácou nadväzoval na odkaz otca, ktorý 
sa významne pričinil o rozvoj nášho regiónu, 
rovnako ako celoslovenského hospodárstva. 
Štefan sa aktívne zapojil do odmäku šesťde-
siatych rokov. Preto sedemdesiate roky priniesli 

jeho najbližšej rodine prenasledovanie a jemu 
osobne zákaz milovanej vedeckej práce. 
Nezanevrel a po dvadsaťročnom dištanci všetky 
svoje sily opätovne venoval hľadaniu a vytvá-
raniu miesta Slovenska v novej Európe. 

Hoci väčšinu života prežil so svojou širokou ro-
dinou v Bratislave, prirodzený vzťah k rodnému 
kraju si vždy uchoval. 
Ten v ňom posilňoval 
najmä pobyt na chalupe, 
zakúpenej pred štyrid-
siatimi rokmi na Hornej 
Polianke. Našu obec si 
zamiloval. Rád tu hostil 
svojich kolegov a priate-
ľov z iných kútov Slo-
venska, medzi nimi ne-
jednu významnú osob-
nosť našej vedy a kultúry. A naopak, jeho 
bratislavskí kolegovia radi spomínajú, ako 
vytrvalo propagoval kopaničiarske tradície 
vždy, keď sa k tomu vyskytla príležitosť. 

Pamiatka Štefana Šebestu žije nielen v jeho 
vedeckých prácach, rodine a priateľoch, ale aj   
v spomienkach jeho susedov z Polianky. 

Martin Mocko

 

 

 

Hospodárenie Obce Polianka za rok 2013 
 

       Po overení účtovnej 
závierky za rok 2013 nezá-
vislým audítorom Obecné 
zastupiteľstvo prerokovalo 
záverečný účet obce a hos-
podárenie obce za rok 2013. 

 

Celkové rozpočtové hospo-
dárenie obce za rok 2013:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Obecné zastupiteľstvo 
schválilo použitie prebytku 
hospodárenia v plnej výške 
na tvorbu rezervného fondu 
obce.  
 

Kompletné znenie Závereč-
ného účtu obce Polianka za 
rok 2013 si môžete prečítať 
na úradnej vývesnej tabuli 
alebo na webovej stránke 
obce v časti „Hospodárenie 
obce“.  
 

J. Šulovská                             

 
 
 

Bežné príjmy obce 
107 561,62 € 
 

Bežné výdavky obce 
73 405,28 € 
 

Prebytok bežného 
rozpočtu   34 156,34 € 

Kapitálové príjmy obce                                               
7 970,-- € 
 
Kapitálové výdavky obce                                            
7 949,-- € 
 
Schodok kapitálového 
rozpočtu   21,-- € 

 

 

Výsledok rozpočtového 
hospodárenia obce 

za rok 2013 bol 
prebytok   34 177,34 €. 

 

narodení: 
Krč-Turba Jakub, Polianka č. 24 
Schovanková Anna, Polianka č. 139 
Stančík Jaroslav, Polianka č. 138 
 
zomrelí: 
Ing. Boháč Ján, Polianka č. 108 
Kulíšková Anna, Polianka č. 39 
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Obecné lesy 
 

Máme  za sebou  už  polovicu  roka 2014 a keďže sa zima prejavila teplým počasím , práce 
v lesoch začali oveľa skôr ako rok predtým. 

Ťažba  sa vykonala  v dvoch prebierkových porastoch a v jednom rubnom, kde sa uskutoč-
nil dorub nad už existujúcim mladým porastom o výmere približne štvrť hektára. 
         

Do 31.mája 2014 sa vyťažilo v Obecných lesoch Polianka spolu 
941,06m3drevnej hmoty. 

Predaj k tomuto dátumu predstavoval 920,52m3  hmoty, z čoho 
bolo : 

Listnatých guľatinových sortimentov/Buk/ 94,01 m3 

Ihličnatých guľatinových sortimentov/Smrek, 
Borovica, Smrekovec/ 

291,59 m3 

Listnatej vlákniny 54,25 m3 

Ihličnatej vlákniny   51,05 m3 

Listnatého netriedeného dreva /LND/ 
v dĺžkach      

331,42 m3 

/palivo ľuďom/  

Ihličnatého paliva 37,51 m3 

Listnatého paliva v 1m dĺžkach 
/cca 75 priestorových metrov/ 

42,75 m3 

Drevo na vykúrenie OÚ a KD 17,94 m3 

Sklad k 31.5. 2014   20,54 m3 

 
 

     Okrem ťažbovej činnosti sa 
v obecných lesoch vykonalo aj 
zalesňovanie holiny po lyko-
žrútovej kalamite o výmere 
0,19 ha a upratovanie ihlič-
natých zbytkov po ťažbe na 
výmere 9,25 ha. 
        V jarných mesiacoch sa 
začalo aj s vozením palivové-
ho dreva občanom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Gabriž Ladislav, správca 

 

* * * * * 
 
 

 

 

 

 

 

       Tu chcem opätovne 
apelovať na všetkých, 
aby si palivové drevo    
v príslušnom roku objed-
návali do konca marca   
z dôvodu naplánovania 
ťažby. Inak sa môže stať, 
že im bude drevo doda-
né až v jesenných mesia-
coch, alebo vôbec. 

       Taktiež by som chcel 
upozorniť občanov, aby 
dovezené drevo uhradili 
do  jedného mesiaca po 
dodaní. 
 

 

V tomto letnom období by som vás chcel ešte poprosiť o opatrnosť pri zaobchádzaní 
s otvoreným ohňom v blízkosti lesných porastov, nakoľko je veľké riziko vzniku 

požiaru. 

 

Poďakovanie 

Dovoľte mi, aby som v mene členov Stolnotenisového krúžku touto cestou poďakovala  
poslancom Obecného zastupiteľstva Polianka za vytvorenie podmienok  pre  záujmový krúžok 
pre deti a ostatných záujemcov o stolný tenis v priestoroch spoločenskej sály kultúrneho domu. 

Monika Kropová 
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Dôchodcovské okienko – Tak si tu žijeme 

     Ozubené kolesá času sa 
neúprosne točia dopredu, 
odklopkávajú nám dni radosti, 
lásky, rodinnej pohody, 
zdravia, choroby a veru aj 
života. Najmä nám starším sa 
zdá, že ten čas akosi rýchlejšie 
letí, že lístky v kalendári sa 
akosi rýchlejšie otáčajú, často 
nestíhame to, čo sme si 
predsavzali. Niečo už nevlá-
dzeme, aj tá pamäť a myslenie 
sú už akési vyštrbené ako 
zuby na starých hrabliach. 
Pomaly sa musíme utešovať 
vetou: „Staroba je už taká, 
proti veku nie je lieku“. 
Ale veru je! Rodina, deti, 
vnuci, dobrí priatelia, veselé 
stretnutia, posedenia, spo-
mienky, úsmevy, objatia 
a stisky rúk, teplé slová 
a pohladenia je tá „medicína“, 
ktorá nám vracia energiu do 
žíl.  
     Pridŕžajme sa týchto 
pravidiel, ktorých sa drží 
i náš klub dôchodcov 
a v prvej polovici roka 2014 
vykonával takúto činnosť: 
Začali sme spoločným 
bilancovaním s vianočným 
posedením, na ktorom sme si 
vytýčili úlohy, ktoré by sme 
chceli plniť v rámci svojich 
možností a hlavne zdravia 
v roku 2014. Boli to hlavne 
práce pri údržbe a skrášľovaní 
okolia školy, čistenie 
a upratovanie klubu, pomocné 
brigády organizované obec-
ným úradom, stretnutia 
a posedenia na členských 
schôdzach, organizovanie zá-
jazdov, príprava paliva na 
vykurovanie klubu dôchod-
cov. 
Medzi túto plánovanú činnosť 
sa nám dostali i viaceré 
neplánované činnosti, ktoré 
nás mnohých i veru poriadne 
zaskočili. Boli to najmä 
víchrica, ktorá nám „olúpala“ 
časť strechy na budove školy, 
keď pozhadzovala korýtka 
a krytinu, a „odborné vyčis-
tenie komínov majstrom ko-
minárom“, keď všetky sadze  
z viac  rokov nečistených 
komínov vyrazeným dymovo-
dom   kachieľ  sa  usadili  vo  

veľkej vrstve na všetkých 
predmetoch klubu,  nevynímajúc 
ani steny. Úchvatný pohľad na 
čierne girlandy utajených pavučín 
visiacich zo stropov a pokrý-
vajúcich steny. Pohľad na 
zaplakanie. Taká spúšť sa 
málokedy uzrie. 
Ale sme sa nedali. Vysávače, 
metly, handry, ochota a dobrá 
vôľa všetko premohli. Závesy, 

poťahy a prikrývky sme si pobrali 
domov oprať a o týždeň náš 
vyumývaný, vyčistený klub vítal 
všetkých členov KD na členskej 
schôdzi z príležitosti MDŽ. 
Na „pokominársku“ brigádu nám 
prišiel pomáhať aj náš pán 
starosta Duško, ako ho všetci 
familiárne voláme a na posedení 
MDŽ obdaril každú členku 
krásnou šípovou ružou. No 
a strechu opravili naši odvážni 
muži, čo bola tiež obtiažna práca. 
Ani pri veľkom čistení 
kultúrneho domu po rekon-
štrukcii nechýbali dôchodcovia. 
Podľa plánu zájazdov mal byť 
uskutočnený v máji zájazd do 
Bratislavy na „Flóru“ – výstavu 
kvetov. Ale pre nedostatočný 
počet prihlásených z Polianky aj 
Priepasného musel byť zájazdový 
autobus odvolaný.  
     Druhý plánovaný zájazd 
s exkurziou do vodnej elektrárne 
v Novom Meste nad Váhom sme 
v   spolupráci   s  JD    Priepasné  

uskutočnili 13. Júna. Mali sme 
tak možnosť porovnať mohut-
nosť jadrovej elektrárne          
s „malou“ vodnou dvojturbí-
novou elektrárňou. Všetkých 
nás však uchvátilo vodné 
dielo, prívodový kanál 
a všetky vodohospodárske 
stavby okolo elektrárne. Žiaľ 
aj necitlivosť a sebeckosť  
mnohých občanov voči 

prírode. Okolo záchytných 
mreží prívodu vody k tur-
bínam sa vrtelo a plávalo 
veľké množstvo domového 
odpadu, fliaš PET a iného 
haraburdia, ktoré veru 
nesvedčia o našej kultúre. 
     Občerstvením v podhrad-
nej reštaurácii a výstupom na 
hrad Beckov sme absolvovali 
ďalšiu časť poznávacieho 
zájazdu. 
Fundovaný výklad sprievod-
kyne v dobovom obleku bol 
pre nás príjemným prekva-
pením. Zrúcaniny hradu, ako 
si ich pamätáme z minulých 
rokov, sa menia  na veľkolepé 
dielo dochované pre bu-
dúcnosť. V múzeu sme 
obdivovali exponáty a dobové 
vybavenie pánskej kúrie. 
Medzi fotografiami dejateľov 
a veľkých osobností regiónu 
sme našli i rodáka z našej 
obce, národovca,  K. Bórika 
od Bórikov.  
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Z Beckova, cestou malebným 
Považím,  sme  sa  dostali  do 
Trenčína. Výstup na Trenčian-
sky hrad vyskúšal naše sily. 
Odmenou nám však bol 
úchvatný pohľad z hradnej 
veže,  z ktorej  pred  mnohými 

rokmi s pýchou pozoroval svoje 
panstvo od Dunaja po Tatry 
Matúš Čák a jeho nasledovníci. 
Posilnení dobrou večerou a obo-
hatení o nové poznatky a skúse-
nosti sme sa v podvečer vrátili 
domov. 

Ale, - nie vždy a každému sa 
dá vyhovieť, najmä pri 
takýchto náročných spoločen-
ských akciách. A preto naša 
vďaka patrí nášmu predsedovi 
Klubu dôchodcov Polianka, 
Ing. Štefanovi Vičíkovi, 
výboru KD a OÚ Polianka 
a p. starostovi, ktorí nám pri-
speli finančnou pomocou. 
     Pokračovať budeme v čin-
nosti ďalšou údržbou, najmä 
kosením okolia školy a areálu, 
prípravou letnej členskej schô-
dze a spoluprácou so sused-
nými dôchodcovskými organi-
záciami.  
     Za brigádnickú pomoc 
a spoluprácu všetkým členom 
Klubu dôchodcov v Polianke 
ďakuje jedna z Vás, dôchod-
kyňa,  

Erika Otrubáková 
Foto: Pavol Kázik

 
 

 

Rozmary prírody. 

O tom, že vrtochy prírody a rozmary počasia sa nevyhýbajú i našej obci, svedčia tieto fotografie, 
ktoré zachytávajú Hornú Polianku. 

 
 

      1. apríl 2013      1. apríl 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Martin Kolárik 
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Z histórie Polianky:  

Prejav k oslobodeniu v r. 1945 
 

Ako vieme, povaly 
mnohých z nás ukrývajú 
zabudnuté bohatstvo doku-
mentov z histórie našej obce. 
O histórii sa hovorí, že sa 
neustále opakuje a že tí 
múdrejší sa z nej poučia. Či 
už s tým súhlasíme, alebo 
nie, môže byť zaujímavé 
aspoň porovnať, ako sa naši 
dedovia pasovali a v čom 
hľadali východiská z problé-
mov  svojej  doby.  Reagujúc 

na dávnejšiu výzvu redakcie 
Polianskych zvestí, vyberám je-
den takýto dokument z po-
zostalosti môjho dedka Samuela 
Kolárika. Je ním prejav k oby-
vateľom Polianky z obdobia 
tesne po skončení druhej sveto-
vej vojny. Autenticky zachytáva 
vojnové strádanie aj povojnovú 
eufóriu, trpkosť ublíženého i 
hrdosť víťaza, no predovšetkým 
vidinu do budúcnosti. Vyjadruje 
nádeje,  že už nič nestojí  v ceste 

pokojnému a slušnému  živo-
tu v našej dedine, i varova-
nia, aby ľudia, poučení preži-
tým strádaním, neopakovali 
chyby minulosti. Koľko sa   
z vtedajších predstáv naplni-
lo? A ako ich napĺňame my, 
ktorí sme boli ušetrení 
podobných hrôz? 
 

Martin Mocko

 

Občania! Bratia, sestry! 
 

 Že je už po vojne? Je to pravda, že vojna je už skončená? Či to môže byť pravda, že 
Nemecko je porazené? Ani sa nám nechce veriť, že by to pyšné, silné, nepremožiteľné 
Nemecko a tí vypasení, nafúkaní, namyslení a hore-vedení Germáni, ako mali možnosť 
poznať a o nich sa presvedčiť aj Poliančari, že by boli už nadobro rozdrúzganí a pokorení. Či 
je to ozaj možné?  

 Takýmito a podobnými otázkami popretkávané sú hovory našich pospolitých 
spoluobčanov. Hovorí sa, že človek si privykne aj na šibenici. A je to pravda. Aj my sme si na 
tú vojnu  a na všetko to, čo s touto súvisí, už natoľko privykli, že sa nám nechce ani veriť, že 
táto vojna je už skončená. Tak sa zdá, že akosi stále vedľa seba cítime gestapáka                    
s automatom v pohotovosti. Je preto treba, aby sme si uvedomili skutočnosť terajších dní, 
aby sme si troška vyrazili aj my tu, na dedine, a keď celý svet jasá a raduje sa nad touto 
skutočnosťou, aby sme aj my záclonu, ktorá zatieňovala a otupovala naše city po celých      
7 rokov vojny, odkryli a dali takto možnosť prejaveniu skutočným našim pocitom tej 
skutočnej radosti a veselosti, ktorú si táto naša nová sloboda zasluhuje. Uvedomme si, že 
vojna je už definitívne skončená a že je skončená našim víťazstvom. Sme opäť slobodní, a to 
tak slobodní, ako sme ešte nikdy slobodní neboli. Uvedomme si, že tí Nemci, ktorí sa tak 
nafukovali, ktorí sa tak zvysoka na nás pozerali, ktorí nás perzekvovali, týrali, bičovali, ktorí 
nás, mnohých, po koncentrákoch vláčili, ktorí nás všetkým možným spôsobom mučili, 
ktorých sme aj tu, na Polianke, museli kŕmiť a pritom na nás striehli ani sysle a ktorí sa nám 
nakoniec tak odvďačili, že nás popálili a vyrabovali, uvedomme si, že títo Nemci sú pokorení. 
Tak sú pokorení, že musia prosiť aj o to, aby mohli zložiť zbrane a bezpodmienečne 
kapitulovať. Ich pyšný fírer Hitler, na ktorého nestačila ani explózia pekelného stroja a ani 
bomba, ktorá sa pri jeho nohách roztrhla bez toho, aby mu vážnejšie ublížila, tak zmizol, že 
sa ani s jeho úbohým mŕtvym telom nemôžu shľadať. Hľa, takto to dopracovali tí múdri a 
vypočítaví Germáni, ktorí so všetkým na svete kalkulovali a ktorí všetko predvídali s ich 
príslovečnou presnosťou. Uvrhli do strašného krviprelievania celý svet, zničili milióny 
mladých nevinných životov, zapríčinili biedu a hlad a spustošili takmer celý svet. Toto sú 
skutky a výsledky germánskeho pokroku, germánskej vynaliezavosti, výsledky germánskej 
panskej rasy. 

Áno, sme slobodní! Už miesta vo väzniciach a v koncentrákoch zaujímajú miesto 
našich ľudí pomaly tí, ktorí ich stavali. Presne podľa nášho starého slovenského: Kto 
druhému jamu kope, sám do nej padá. Naši utýraní bratia, susedia, kamaráti, ktorí zostali 
pri živote, sa už pomaly vracajú. Vieme, že mnohí sa nevrátia. Spomíname a musíme 
spomínať na nich, lebo oni, popri mnohých iných, sú tou cenou, ktorú sme museli zaplatiť za 
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70. výročie SNP 

 

 
       V dobe príprav spomien-
ky na  70. výročie SNP – 
vystúpenie nielen Slovákov so 
zbraňou v ruke proti fašizmu, 
chcel by som Vám týmito 
riadkami pripomenúť jeho  
význam v dejinách nášho re-
giónu – myjavských kopaníc, 
slovenského národa i európ-
skeho spoločenstva. Dôkazom 
je účasť  60 000 vojakov, 
partizánov a príslušníkov 32. 
národov a národností v jeho 
bojoch. 
       Považujem to za nutné, 
pretože dnes sme zaplavení 
desiatkami publikácií, kto-
rých autori sa neštítia pľuť na 
odkaz SNP, na pamiatku 
tisícov mŕtvych Slovákov, 
utečencov zo zajateckých 
a koncentračných táborov, 
odvlečených   českých   vlas-
tencov a zlikvidovaných obča-
nov židovského pôvodu. 

      Po nástupe fašizmu, jeho 
bleskovej expanzii, podrobením 
si väčšiny európsky krajín,  na 
troskách 1. ČSR cez vyhlásenie   
autonómie,  vznikol v marci 1939 
samostatný Slovenský štát. Slo-
venský národ, ktorý žil stáročia  
pod národnostným a hospodár-
sko – politickým útlakom, trpel 
značnou roztrieštenosťou. Hľada-
júc svoju identitu, podliehal 
výzvam a manipuláciám nespo-
četných politických zoskupení, 
ktorých vzájomný boj umne  po 
etapách využili predstavitelia 
HSĽS. No po čase ukázali svoju 
pravú tvár. 
     Na Myjavských kopaniciach, 
„luteránskom“ to kraji tvrdých 
ľudí,  zocelených  v boji s prí-
rodou o skyvu chleba, to však 
nemali tak jednoduché. Zakrátko 
prišli prvé tlaky v podobe záka-
zov politických strán a „spolkov“,  

organizovanie násilného vstu-
pu do HSĽS, pokusov o zalo-
ženie nechvalne známej 
Hlinkovej gardy a zakladanie 
Deutsche Partei a FS. Všetko 
smerovalo k jednému cieľu. 
Zraziť ľud na kolená, zničiť 
slovanské povedomie a spra-
viť z národa slepo poslušných 
vykonávateľov vôle posluho-
vačov nemeckého fašizmu. 
     Tieto udalosti donútili po-
krokovo zmýšľajúcich pred-
staviteľov evanjelickej cirkvi  
(Dr. Cibulka, Lacko) myjav-
skej inteligencie (učiteľ 
Gálik., riaditeľ myjavskej ban-
ky Štefan Siváček., predseda 
KSS na Myjave Jurenka, žan-
dársky veliteľ Aujesky, notár 
Hrivnák) známych nekom-
promisným postojom k fašiz-
mu,    aby   prijali    opatrenia 
eliminujúce pokusy o otvore- 

našu slobodu. Hovorím, popri iných. Veď okrem tých, ktorí z našich radov museli za našu 
slobodu svoje životy obetovať, koľko je tých neznámych, ktorí svoje životy museli obetovať 
za našu slobodu. Aj tu, vedľa nás, leží a sníva svoj večný sen jeden ruský hrdina neznámeho 
mena, ktorý tak, ako tisíce iných, položil svoj život tu, v ďalekej cudzine, ako obeť na oltár 
našej slobody. Leží tu ako symbol, ktorý nám, tunajším obyvateľom, ako nám to bolo 
ruským dôstojníkom pripomenuté, má vždy pripomínať, že tento Rus a tiež iní obetovali 
svoje životy za oslobodenie Polianky. Naša sloboda nebola nám daná teda zadarmo. Bola 
ona veľmi drahá. Našou povinnosťou je preto, aby sme si ju chránili a zveľaďovali. 
Pohnútkou k tomu nech nám je práve tento hrob a mnoho iných hrobov, vedľa ktorých keď 
pôjdeme, uvedomme si, že v nich ležia tí hrdinovia, ktorí svoje životy museli položiť ako cenu 
za našu slobodu a že povinnosťou nás, ktorí sme zostali pri živote, je túto slobodu hájiť a 
zveľaďovať.  

 Budeme ju hájiť a zveľaďovať tak, keď všetci budeme statočne a poctivo pracovať, keď 
si budeme navzájom pomáhať, keď sa nebudeme štvať a sa ubíjať, podľa odkazu nášho 
Štefánika, ktorý povedal: „Keď chceme oslobodiť národné, musíme sa vopred vyznačovať 
životom mravným. Svornosť je podmienkou nevyhnuteľnou, ale musí byť vedená láskou k 
pravde. Buďme zhovievaví k chybujúcim, ale neúprosní k tým, ktorí systematicky poškodzujú 
národnú vec.“  

 Nekrčme sa preto, že sme prípadne vyhoreli, alebo že nás prípadne vykradli. Pri dobrej 
vôli nás všetkých, pohorené vystaviame znova a to lepšie a dokonalejšie, ako bolo to staré, 
a iné tiež nahradíme. Len treba vzájomnej a spoločnej pomoci a porozumenia a nadovšetko 
jednoty. Tej vzácnej jednoty, ktorou sme sa vyznačovali my, Poliančari, v odbojovom hnutí. 
Možno, že     v tých pohnutých časoch sme si túto jednotu ani dosť nevšimli, ale všimli si ju 
iní. Včera mi jeden z vedúcich ľudí odboja povedal o Polianke, že z celého okolia zvlášť si váži 
odbojovú činnosť Polianky, nakoľko nenašiel nikde inde takú jednotu a toľko ochoty v 
odbojovej činnosti, ako na Polianke. Toto svedectvo o Polianke, ktoré nás naplňuje pocitom 
hrdosti, súčasne nás však aj zaväzuje, aby sme tú jednotu, ktorou sme sa vyznačovali v boji 
o našu slobodu, zachovali a uplatnili v spolupráci o zachovanie a zveľadenie tejto slobody. 
T.j. keď sme vedeli byť jednotní v boji, buďme a musíme byť jednotní aj v mieri. 
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nú „fašizáciu“ krajiny. Aby 
splnili zákonné a vládne naria-
denia, presvedčili podobne 
zmýšľajúcich ľudí, aby sa 
postavili do čela týchto orga-
nizácií  (riaditeľ Myjavskej 
banky Siváček, učiteľ Čúvala 
z Priepasného), s cieľom 
eliminovať ich činnosť - tak 
vznikla tzv. Trucgarda na 
Myjave. To sa podarilo a na 
Myjavských kopaniciach ne-
došlo k žiadnym represáliám. 
Činnosť HG a žandárstva bola 
formálna, slúžila ku krytiu 
odbojovej činnosti a prípravu 
na ozbrojené vystúpenie. 
       Paralelne vznikali na my-
javských kopaniciach (v spo-
lupráci    s podobne zmýšľajú-
cimi    ľuďmi    na blízkych 
moravských dedinách) ilegál-
ne organizácie, ktoré zabezpe-
čovali zo začiatku hlavne 
českým občanom, študentom, 
neskôr všetkým ľudáckym 
režimom prenasledovaným 
falošné doklady a prechod do 
bezpečia. 
       Pokrokovo zmýšľajúci 
ľudia sa stretávali v Spolku 
evanjelickej mládeže. Spolok 
šíril svojou činnosťou ideový 
a morálny odpor proti fašizmu 
a v dobách víťazného ťaženia 
nemeckých armád na východ, 
upevňoval u ľudí slovanské 
povedomie. Takto sa vytváralo 
„podhubie“ pre neskorší vznik 
partizánskych skupín. 

     Podobným vývojom prešli 
všetky významné centrá odboja 
na Slovensku a takto sa formo-
vala základňa pre ozbrojené 
vystúpenie v SNP. Preto zneva-
žovanie odboja a označovanie 
partizánov za banditov novou 
generáciou historikov núti položiť 
si otázku, čiu objednávku a za čo 
plnia. Partizáni neboli  dobrodru-
hovia, frustrovaní ľudia, ale 
najmä presvedčení odporcovia 
ideí fašizmu, ktorí boli ochotní za 
ich porážku položiť svoj život. 
       Víťazné ťaženie ČA v rokoch 
1943 - 44 pozitívne ovplyvnilo 
revolučné pochody vo všetkých 
európskych krajinách a 
samozrejme malo rozhodujúci 
vplyv na dianie u nás. 
       Na rôznych úrovniach boli 
rozpracované plány ozbrojených 
vystúpení, ktorých cieľom bolo 
uľahčenie a urýchlenie postupu 
ČA. Keďže armáda v roku 1944 
prestávala byť oporou ľudáckeho 
režimu, pripravovali sa možnosti 
jej využitia v ozbrojenom 
povstaní. Úlohou povstaleckej 
SNR bola koordinácia postupu 
armády a partizánskeho hnutia. 
Nakoniec nastala zhoda na pláne 
spoločného postupu domácich 
zložiek odboja, koordinovaného  
s činnosťou ČA, ktorého splne-
ním malo byť v niekoľkých 
týždňoch oslobodené Slovensko. 
       Vinou   rozdielnych   vízií   
a  nejednotnosti  postojov odbojo- 

vých  centier  doma a v za-
hraničí, v samotnom velení 
slovenskej armády, povstanie 
vypuklo 29.8.1944 v núdzovej 
(náhradnej) variante. Sloven-
ské divízie boli Wehrmachtom 
z časti odzbrojené a vojaci 
prechádzali k partizánom 
alebo celé jednotky prešli na 
partizánsky spôsob boja. 
Neuskutočnené bojové operá-
cie dvoch armádnych divízií  
značne  sťažili postup ČA cez 
Karpaty. Tým sa obrovskej 
nemeckej presile podarilo ku 
koncu októbra 1944 zatlačiť 
povstalecké jednotky do hôr. 
Tu však pokračovali v bojo-
vých akciách a viazali naďalej 
značné sily Wehrmachtu, kto-
ré Nemcom chýbali na iných 
častiach frontových línií. 
       Odkaz SNP, hrdinstvo 
desiatok tisíc ľudí, si každo-
ročne pripomíname za účasti 
najvyšších predstaviteľov 
štátu, veľvyslancov Ruska, 
Česka, Poľska, Bulharska, 
Rumunska, politických orgá-
nov z ďalších krajín a pria-
mych účastníkov. Osláv sa 
zúčastňujú tisíce ľudí, ktorí 
vzdávajú hold hrdinstvu svo-
jich predkov. V našom regióne 
si pripomenieme výročie SNP 
oslavami na vrchu ROH       
s bohatým kultúrnym progra-
mom. 

Dr. Štefan Čúvala

Požiarna prevencia 
 

 

S veľkým nárastom počtu požiarov je 
spojené jarné obdobie. Z každoročnej štatistiky 
vyplýva skutočnosť, že protipožiarna prevencia 
je v tomto období nanajvýš aktuálna. Najviac 
požiarov vzniká každoročne v čase sucha, najmä 
v mesiacoch marec a apríl, kedy sa príroda nie je 
schopná chrániť voči ničivým účinkom 
požiarov. Začali sa práce na záhradkách a na 
poliach a občania pri upratovaní spaľujú trávu 
a organický odpad, pričom často podceňujú 
riziko vzniku požiaru a jeho následné rozšírenie. 

Veľkú pozornosť na predchádzanie 
požiarom je potrebné venovať lesom. Štatistika 
nás presviedča, že požiarovosť v lesnom 
hospodárstve je stále vysoká, na čom má veľký 
podiel  človek svojou neopatrnosťou a nedban-
livosťou. Ak ide o činnosti spojené so spaľo-
vaním horľavých látok na voľnom priestranstve, 
fyzická osoba: 

a/ oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas 
spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na 
telefónne číslo 150 

b/ sleduje klimatické a poveternostné podmienky 
a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti 

c/ ukladá horľavé látky do upravených hromád vo 
vzdialenostiach, ktoré neohrozia sálavým 
teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami 
okolité objekty a iné skladované alebo uložené 
horľavé materiály ani porasty 

d/ zabezpečí potrebné množstvo vhodných 
hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na 
zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací 
prostriedok na privolanie hasičskej jednotky 

e/ vykoná kontrolu miesta spaľovania 
a priľahlých priestorov v priebehu celého 
spaľovania 

f/ po skončení spaľovania vykoná dohasenie 
zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie 
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 Letné obdobie sa vyznačuje okrem 
zvýšených teplôt tiež zvýšenou činnosťou 
poľnohospodárov pri zbere úrody. Z hľadiska 
hodnotených odvetví má najvyššiu požiarovosť 
práve poľnohospodárstvo. Toto obdobie je tiež 
spojené so zvýšeným vznikom požiarov najmä: 
 

� pri neopatrnosti fajčiarov a pri nesprávnej 
manipulácii s otvoreným ohňom 
(spaľovanie slamy na riadkoch) 

� od poškodenej žatevnej techniky 
� od závad na elektrickej inštalácii strojov 

a zariadení 
� na požiaroch sa okrem ľahostajnosti 

a neopatrnosti ľudí podieľajú i deti bez 
dozoru pri hre so zápalkami 
 

Vyhodnotenie zásahovej činnosti HS Myjava za 
rok 2013 
Príslušníci OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom, HS 
Myjava vykonali v roku 2013 nasledovnú 
zásahovú činnosť: 

Celkový počet výjazdov 163 + 15 
Požiar 63 
Technický zásah 98 
Ekologický zásah 2 
Cvičenie 15 
Technické zásahy boli rozdelené podľa typu 
nasledovne: 
dopravné nehody 31 
iné 67 

 

Ján Kutka
 

Naši hasiči. 
 
     Hoci tohtoročná hasičská 
sezóna nezačala a vôbec ani 
nevyzerala nádejne, stále sme 
sa nenechali odradiť a neza-
vesili hasičstvo v Polianke na 
klinec. Myšlienka zorganizo-
vať v mesiaci máj Hasičský 
majáles padla kvôli slabému 
záujmu, nás však čakala nová 
hasičská sezóna. Vyhliadky na 
rok 2014  v DHZ Polianka ne-
boli práve optimistické. Naša 
hasičská striekačka (PS15) 
je od minulej sezóny  v oprave 
a navyše pribudli ďalšie 
problémy s hadicami. Napriek 
všetkým okolnostiam sme sa i 
naďalej snažili o udržanie ha-
sičského kolektívu. Zorgani-
zovali sme zopár tréningov, 
avšak k dispozícii sme mali 
len staršiu, už dosluhujúcu 
hasičskú striekačku (PS12), 
ktorá nám vždy na tréningoch 
fungovala len na jeden útok s 
vodou a nám neostávalo už 
nič iné ako trénovať spoje, 
hoci len na sucho. Pozitívnou   
správou   je,   že sme do kruhu 
hasičov a hasičiek Polianky 
privítali nové členky - Simonu 
Omastovú, Moniku Dodrvovú 
a Alexandru Londákovú.  Až 
12. júla 2014 sme sa konečne 
dostali na našu prvú tohto 
sezónnu hasičskú súťaž. Súťaž 
U Vankov má už dlhoročnú 
tradíciu a my sme na nej 
nechceli chýbať. Bojovalo sa  
o putovný pohár primátora 
mesta Myjavy, pričom súťaž- 
né  družstvá  predviedli   svoje  

dva útoky. Výsledné časy boli 
zrátané a podľa nich sa rozhodo-
valo o celkovom poradí. Ženy 
DHZ Polianka sa umiestnili na 2. 
mieste s výslednými časmi 29,1 
sec. a 28,2 sec. Keďže sme 
nemali spoľahlivú hasičskú 
striekačku, s ktorou by sme mohli 
spraviť útok, museli sme si 
požičať od ochotného družstva 
Vankárov. Družstvo mužov DHZ 
Polianka sa bohužiaľ nezúčast-
nilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Osobne som veľmi hrdá na 
naše nové členky, ktoré túto 
súťaž chvályhodne ustáli a aj 
napriek komplikáciám útok do-
končili. Samozrejme vďaka patrí 
aj ostatným členkám a všetkým, 
ktorý nás podporili a pomáhali 
nám. Špeciálne však nášmu      
predsedovi Braňovi Šulovskému, 
šoférovi Jaroslavovi Ochotnícke- 

mu a v neposlednom rade ve-
liteľovi Miroslavovi Tallovi, 
ktorý v nás stále nestráca 
dôveru a má s nami nekoneč-
nú trpezlivosť. 

Momentálne čakáme na 
opravu našej hasičskej strie-
kačky (PS15) a savice, ktorá 
už rokmi používania tiež vy-
povedala svoju službu. Hneď, 
ako bude naša hasičská výzbroj 
opäť v poriadku, plánujeme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pokračovať v tréningoch a sa-
mozrejme neskôr zúročiť naše 
nadobudnuté zručnosti na nie-
ktorej z nastávajúcich súťaží. 
     Toľko zo sveta hasičov     
v obci Polianka. 
Hasičstvu - ZDAR !!! 

Nikola Rechtorisová 
Foto: Miroslav Tallo 

 

Dolný rad zľava: 
Nikola Rechtorisová, 
Lívia Moncoľová 

Horný rad zľava: 
Simona Omastová, 
Dorota Hodúlová, 
Alexandra Londáková, 
Monika Dodrvová 

Naše hasičky po úspešnom vystúpení na súťaži U Vankov.    
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Naši futbalisti. 
Len nedávno skončil ďalší  
súťažný  ročník  našich fut-
balistov, mužov i dorastu 
a tak nastáva čas bilanco-
vania. 
Vo februári  sa uskutočnila 
výročná členská schôdza. 
Výbor ostal v starom zložení: 
predseda Marko Vladimír, 
podpredseda Sládek Miros-
lav ,tajomník Kováčiny Ra-
doslav ,pokladníčka Cha-
lupová Věra, člen výboru 
Baláž Ján. Vedúci mužstva 
a ISSF manager  Tallo Miloš, 
hospodár Svinkásek Rastis-
lav. Trénerom i v jarnej časti 
bol Pavol Bunčiak z Havlo-
vej. 
Za predsedu revíznej komisie 
bol zvolený (dovtedajší člen 
komisie) Krištof Jaroslav 
a  za členov Dodrv Ján 
a Mocko Pavol mladší. 
Bývalým členom komisie, 
pánom Jánovi Baránkovi 
staršiemu a Pavlovi Mocko-
vi staršiemu patrí naše 
úprimné poďakovanie  za ich  
spoľahlivú prácu. 
Keďže tohto roku bola len 
mierna zima, príprava futba-
listov (mužov i dorastu) sa 
obišla bez  telocvične a tré-
ningy boli iba vonku, čím sa 
ušetrili nemalé finančné 
prostriedky. 
Muži  absolvovali už tretí 
ročník v súťaži II. Trieda 
JUH a jarná časť im vyšla 
podstatne lepšie ako tá jesen-
ná. Zo štrnástich zápasov tri 
vyhrali, šesť remizovali a päť 
prehrali, takže v „jarnej„ 
tabuľke   skončili na jedenás-
tom mieste. Celkovo  za celý 
ročník na štrnástom. Najlep-
šími strelcami sa stali 
Miroslav Kuba so 7, Ľubo-
mír Svinkásek  s 5 a Tomáš 
Augustín s 3 gólmi. Keďže 
nebolo presne dané, koľko 
mužstiev zo súťaže vypadne 
(to záviselo od toho ako 
skončia vyššie súťaže  a kto 
odtiaľ vypadne), nebola jarná 
časť vôbec ľahká a vlastne až 
pred  posledným  kolom  sme 

vedeli, že nám žiaden zostup 
nehrozí a  aj budúci ročník 
zotrváme  v tejto súťaži. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Miroslav Kuba, náš najlepší 
strelec v uplynulom ročníku. 
 

No v  ďalšom ročníku príde 
k reorganizácii a súťaž sa bude 
zužovať len na 14 mužstiev, čo 
znamená, že každý zápas od 
samého začiatku bude veľmi 
dôležitý. 
Pokúsime sa o posilnenie kádra 
a samozrejme sa budeme snažiť, 
aby hráči, ktorí boli  u  nás na 
hosťovaní zotrvali u nás 
naďalej. 
Družstvo dorastu ukončilo svoje 
účinkovanie  v I. triede Juh na 
deviatom mieste. Ako aj v mi-
nulých ročníkoch aj tentoraz 
nám s hráčskym kádrom po-
mohli kluby Turej Lúky a My-
javy, keď nám dali na hosťova-
nie 5 hráčov. Po prvý krát sa 
rozvinula spolupráca s Brezo-
vou, odkiaľ k nám prišli na hos-
ťovanie  4 hráči. Týmto klubom 
a  ich predstaviteľom patrí naše 
poďakovanie, uľahčilo nám to 
prácu s dorastom a treba pove-
dať, že dochádzka chlapcov na 
zápasy bola vzorná. Najlepším 
strelcom sa stal Marek Tomka 
s 5 gólmi, ktorý odohral aj nie-
koľko zápasov za mužov. Čier-
nym  miestom  v  doraste bola 
komplikovaná zlomenina nohy  
v Dolnom Sŕní - brankára Matú- 

ša Beňu, ktorý je ešte stále 
v stave  liečby. 
V klube, kvôli  prekročeniu 
vekovej kategórie, skončili 
účinkovanie Patrik Gálik 
a Martin Kolárik – chlapci 
ďakujeme. 
V novom ročníku budú naši 
dorastenci vystupovať pod 
hlavičkou Brezová – Polian-
ka. 
Využili sme možnosť mať 
v súťaži zlúčené družstvo a 
dohodli sa s  Brezovou. Je to 
hlavne preto, lebo by bol 
problém pre nás  aj pre Bre-
zovú  postaviť samostatné 
družstvá a  pre obidva kluby 
to má  význam aj v tom, že 
to bude finančne menej 
náročné. 
Aj keď sme len malý klub, 
jeho chod a zabezpečenie 
stoja veľa úsilia    a obetova-
nia svojho voľného času. 
O pranie dresov sa striedavo 
starali p. Chalupová, p. Ba-
láž, p. Marko, bufet mal na 
starosti p. Vanek Jaroslav. 
Taktiež sa treba starať o ih-
risko a jeho okolie. V tomto 
je úplné spoľahnutie na 
Rasťa Svinkáska, ktorý tomu 
veľa obetuje. Každý klub 
chce mať ihrisko  pekné a  
upravené a myslím, že v tom 
sme predčili i ďaleko väčšie 
obce. Problém nastal v apríli, 
keď sa nám pokazila kosačka 
a nemali sme čím kosiť. 
Vtedy nám pomohol Martin 
Kolárik so svojou kosačkou  
a zabezpečil kosenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správca ihriska Rasťo Svinkásek 
kosí novou kosačkou. 

11 
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Tu treba poďakovať aj pos-
lancom obecného zastupiteľ-
stva, že schválili kúpu novej 
kosačky a  Obecnému úradu 
a  Obecným  lesom  s.r.o.,  že  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poskytli finančné prostriedky na 
jej zakúpenie. 
Poďakovanie patrí aj p. Holčí-
kovi za darovanie lôpt. Obec-
nému   úradu   sme   vďační   za  

podporu futbalu, či už for-
mou  zabezpečenia  dopravy,  
ale aj preplatením energií. 
a brankárskej výstroje, ako 
i každému, kto nejakou 
formou (napríklad darovaním 
2% z daní)  je nám 
nápomocný. 

Po krátkej prestávke, 
už   3.8. 2014, 

začína nový súťažný ročník 
2014/2015 pod názvom 

7. liga JUH. 
 

Chceme  sa  naň  dobre   pri-
praviť a prinášať sebe i našim 
fanúšikom čo najviac radosti... 

 

Text:  Miloš Tallo 
Foto: Martin Kolárik

 

 

 
 

16. ročník kopania jedenástok ovládli Poliančari! 
 

            
Víťazom 16.ročníka kopania 
jedenástok pod Javorinou sa 
stal Ľubomír Svinkásek 
z Polianky – celkove už tretí 
krát. 
Dňa 29.6.2014 TJ Lubina 
kopanice v spolupráci s OcÚ 
Lubina a MOS Miškech De-
dinka usporiadala na ihrisku 
v  Hrnčiarovom, už 16. roč-
ník kopania jedenástok pod 
Javorinou, o  putovný pohár 
starostu obce Lubina. Súťa-
žilo 172 účastníkov. 
Poradie najlepších: 1.Ľubo-
mír Svinkásek (Polianka – 
získal putovný pohár a hor-
ský bicykel). 2.Juraj Kováči-
ný (Polianka – získal fareb-
ný televízor). 3.Radoslav 
Kováčiny (Polianka – získal 
mikrovlnku). 4.Mário Brezu-
ľa (N. Mesto n.V.). 5.Bra-
nislav Jantošovič (Melčice – 
Lieskové). 6.Patrik Brezuľa 
(N. Mesto n.V) – získali 
športové vaky. 
Poďakovanie za zorganizo-
vanie   uvedenej  akcie  patrí  

organizátorom, sponzorom, súťažiacim, brankárom, rozhodcom 
Kotianovi a Petríkovi i za účasť divákom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zľava: Prezident TJ Lubina kopanice Milan Dunajčík, riaditeľ MOS Viliam 
Harušťák, starosta obce Lubina Ing. Martin Beňatinský, Ľubomír 
Svinkásek, Juraj Kováčiný, Radoslav Kováčiny, Mário Brezuľa, Branislav 
Jantošovič, Patrik Brezuľa. 

 

Text a foto: Viliam Solovič 

 

Družstvo mužov na turnaji vo Vrbovciach. 
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Lucka Koláriková 
na stupni víťazov 

Marek Šulovský   
na stupni víťazov 

Marek Šulovský zdoláva najťažšie miesto na trati, 
kopec pri cintoríne. 

Braňo Šulovský 
na štarte preteku 
 

Poliančari opäť na stupni víťazov. 
 

Už tradične sa 7. júna uskutočnili na Košariskách 
cyklistické preteky, už tradične sa ich zúčastnili 
i Polianski cyklisti a už tradične Poliančari 
bojovali o stupne víťazov. 
Ako prvá sa postavila vo svojej kategórii z našich 
zástupcov na štart Lucka Koláriková. Ani tento 
rok nezaváhala a jednoznačne zvíťazila 
spôsobom štart – cieľ. 
Ďalší zástupca našej obce  Marek Šulovský, po 
tuhom boji na náročnej trati v konkurencii chlap-
čiskov zo širokého – ďalekého okolia, obsadil 
fantastické tretie miesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náš tretí zástupca, Braňo 
Šulovský, nastúpil v kate-
górii „Recesistov“, v kto-
rej sa nejednalo o umies-
tnenie, ale o pobavenie 
početného publika. Braňo 
mal šťastnú ruku pri 
voľbe historického bicy-
kla, zaujal prítomných 
i svojim retro kostýmom 
a rozhodne sa nestratil 
v konkurencii miestnych 
špecialistov. 
 
Text a foto: Martin Kolárik 

 

Vážení občania! 
 

S príchodom jari sa mení ráz 
prírody a nastáva obdobie 
kladenia a vyvádzania mláďat 
u väčšiny voľne žijúcej zveri. 
Táto by mala mať dostatok 
pokoja v tomto období, aby sa 
nenarušoval tento prirodzený 
biorytmus, ktorý zaručuje 
obnovovanie fauny v našej 
prírode. Musíme sa preto 
správať v prírode tak, aby náš 
pobyt nepriaznivo nezasahoval 
do života voľne žijúcej zveri. 
Za neprípustné považujeme 
pohybovanie sa v revíri na 
motorkách, štvorkolkách, ale 
i iných motorových vozidlách. 
Často sa nám stáva, že 
stretávame aj voľne sa 
pohybujúcich štvornohých 
miláčikov našich rodín. Zákon  
je síce na našej strane, ale 
málokto ho rešpektuje. Aj nás  

znepokojuje stav vo vyhadzovaní 
odpadov do voľnej prírody. 
V našom poľovníckom združení 
sme na májovej členskej schôdzi 
zhodnotili našu činnosť v 1. 
štvrťroku 2014. Zhodnotil sa 
technický stav zariadení, hlavne 
krmelcov, obsiatie políčok 
vhodnými kultúrami, vytvorenie 
podmienok pre skladovanie 
objemového i jadrového krmiva 
a ich zabezpečenie v dostatoč-
nom množstve pre zimné 
prikrmovanie. Členovia boli 
vyzvaní k častým návštevám 
revíru za účelom  ochrany,  ale 
i pre splnenie plánu lovu diviačej 
zveri, pretože táto nám môže pri 
premnožení robiť v budúcnosti 
problémy v našom chotári. 
Úspešne monitorujeme i regulu-
jeme stavy líšok, aby škody na 
domácich  zvieratách  boli  mini- 

málne. 28. júna sme zorganizo-
vali tradičné „Posedenie pri 
poľovníckom guláši“, ktoré sa 
i tento krát stretlo  s  priazni-
vou   odozvou   u občanov 
a veľmi nás teší Vaša účasť na 
tomto podujatí.  
 

 

 

 

 
 

Poľovníci pri príprave sena na 
zimné prikrmovanie. 
 

       Text:Ing. Ján Závodný, 
tajomník poľovného združenia 

Foto: Martin Kolárik 
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Ako predchádzať škodám spôsobených voľne žijúcou zverou. 
 

V súčasnom žatevnom období 
neprejde dňa, aby sa ku mne 
nedostali správy a sťažnosti 
o škodách spôsobených voľne 
žijúcou zverou. Osobne mi je 
veľmi ľúto vlastníkov dotknu-
tých porastov, či „vykántre-
ných“ chovov hydiny, no 
mrzí ma i skutočnosť, že 
dotknutí vlastníci svoj hnev 
a rozhorčenie, často vylievajú 
na nás, členoch miestneho 
poľovného združenia. Áno 
i my, poľovníci, máme svoj 
podiel viny na súčasnom 
neutešenom stave, ale rozhod-
ne nie väčší, ako zvyšok 
našej, nielen vidieckej komu-
nity. Zmeny ktoré nastávajú 
v prírode okolo nás, neprišli 
sami od seba. Nie členovia 
nášho poľovného združenia 
rozhodujú, ktoré plodiny 
budú dotované, nemali sme 
žiadnu možnosť vyjadriť sa 
k výstavbe dvoch bioplyno-
vých elektrární v  našom 
okolí. A keď sme protestovali 
voči celoročnej, či čiastočnej 
ochrane niektorých živočíš-
nych druhov, prekričali a vy-
smiali nás kaviarenskí či 
panelákoví ochranári.  Zašlo 
to tak ďaleko a situácia je 
taká vážna, že v našom chotá-
ri som už niekoľko rokov 
nevidel jarabicu a  vidieť 
napríklad vrabca, je pre mňa 
sviatok. Nie som veľkým 
pamätníkom, no pamätám, 
ako jarabičky a  vrabce boli 
všade. Dobre si pamätám, aká 
to bola sláva, keď bol na 
jeseň roku 1993 na Sedlárovej 
ulovený prvý diviak v našom 
chotári. Tento rok ich mám 
len ja ulovených 10 kusov.  
Chce sa mi cez slzy smiať, 
keď si spomeniem, ako mi 
bolo prednedávnom vytknuté, 
že „vaše líšky mi zožrali 
sliepky“ a o pár hodín, keď 
som čakal pri strnisku na líš-
ku, mi skupinka turistov 
nadala do „bezcitných, 
úchylných vrahov nevinných 
zvieratiek“. 
     Rovnováha v našej prírode 
ja vážne narušená. Náš štát sa 
pod  tlakom  rôznych lobistic- 

kých skupín neriadi zdravým 
sedliackym rozumom a dotač-
nou politikou, či ochranou 
živočíšnych druhov, ktoré si 
ochranu   naozaj   nezaslúžia, si-
tuáciu ešte zhoršuje. A bude 
horšie i v našom chotári. 
I napriek tomu, že robíme, čo sa 
dá, stavy diviakov sú už teraz 
na kritickej úrovni, stúpajú 
stavy jelenej a danielej zveri. 
Líšky, ktoré štát každoročne 
preliečuje orálnou vakcináciou, 
sa tiež určite z nášho chotára 
nevytratia.  
     V ďalšej časti môjho 
príspevku, sa budem venovať 
niektorým spôsobom ochrany 
našich majetkov a podotýkam, 
že len tým legálnym. 
     Už v Polianskych zvestiach 
II/2011 som písal o použití pa-
chového ohradníka pri ochrane 
poľných kultúr. Pachový odpu-
dzovač sa osvedčil pri ochrane 
zemiakov či zeleniny.  Úspešne 
ho využíva v kritickej lokalite 
Doliny Vlado Zeman. Tento rok 
som zakúpil na otestovanie pa-
chový odpudzovač na princípe 
granúl. Funguje tak, že granule 
sa rozhádžu okolo chránenej 
plodiny  a  svojim pachom od-
pudzujú zver a zároveň  slúžia   
i ako hnojivo pre rastliny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granulovaný pachový odpudzovač. 

Testy sú zatiaľ úspešné a zver 
sa plochám ošetreným týmto 
spôsobom vyhýba. Cena tejto 
novinky je cca 30,- Eur za 
20kg. 
     Pachovým ohradníkom, 
vzhľadom na jeho cenu, nie je 
možné ošetriť väčšie plochy 
poľných kultúr. Tento prob-
lém som konzultoval s mno-
hými odborníkmi z praxe 
i z osivárskych firiem. Jediné 
účinné riešenie je oplotenie 
porastov a pravidelná kontro-
la oplotenia, pretože zver, 
hlavne v blízkosti lesa, ne-
ustále testuje stav oplotenia 
a prípadne napätie v elektric-
kých ohradníkoch. 
     Čiastočným riešením je 
výber správnej odrody plodi-
ny. Táto skutočnosť sa jasne 
potvrdila i tento rok na 
Polianke. Na Hornej Polianke 
a v okolitých lokalitách (napr. 
Surovín) boli zasiate viaceré 
odrody ozimných pšeníc, no 
diviaky jednoznačne prefero-
vali záhumienku Michala 
Reicha. To isté sa stalo na 
Červenici a vyslovene ukáž-
kovým príkladom, bol porast 
pšenice na Sedlárovej. Divia-
ci pri svojej ceste z hôr do 
tohto porastu, ktorý ich priťa-
hoval ako magnet, prešli tak-
mer bez povšimnutia políčka 
obsiate  inou odrodou, ktoré 
boli tesne pri lese a cestovali 
niekoľko sto metrov na záhu-
mienku za pšenicou, ktorá im 
na nešťastie jej majiteľa mi-
moriadne chutila. I odborníci 
z osivárskych firiem mi tento 
praktický poznatok jedno-
značne potvrdili a poukázali 
na to, aké dôležité je zvoliť 
správnu  odrodu  pšenice  pre 

Fazuľa, zemiaky, kukurica – 
ideálna kombinácia pre prilákanie 
neželanej návštevy. 



15 
 

oblasť so zvýšeným výsky-
tom diviakov. 
     Samostatnou kapitolou sú 
líšky a kuny. Mám ich ulove-
ných desiatky a viem o ich ši-
kovnosti rozprávať hodiny. 
No som si istý, že v našom 
chotári sa ani tá najšikov-
nejšia líška či kuna nedokáže 
dostať do riadne udržiava-
ného a zabezpečeného chova-
teľského zariadenia. Bol som 
pri mnohých vylúpených kur-
níkoch či králikárňach. Príči-
ny boli vždy len dve. Buď 
gazda, ktorý zabudol na noc 
svojich chovancov riadne     
zavrieť  a  zabezpečiť,   alebo  

chovateľské zariadenie v takom 
zlom stave, že líška, či kuna, 
našli spôsob, ako do neho vnik-
núť a zmocniť sa svojej koristi. 
Stávajú sa i prípady, že líška 
v čase odchovu líščat ukradne 
hydinu i cez deň z výbehu. To-
muto sa dá hlavne v odľah-
lejších lokalitách veľmi ťažko 
zabrániť, no takto spôsobené 
škody nie sú zďaleka tak veľké, 
ako pri nočnom plienení.  V prí-
pade líšok mi nedá znova 
nespomenúť na naše, s nemalý-
mi nákladmi vybudované zaria-
denie na tlmenie líšok, tzv. 
umelú noru a príhodu z tohto-
ročnej jari, keď sme s našimi 
psíkmi   vyhľadávali    a    lovili 

mladé líščatá v brlohoch. Do-
stali sme tip na jednu stodolu, 
kde sa pravidelne objavovala 
stará líška. Stodolu sme pre-
verili a potvrdilo sa, že líška 
v nej má svoj brloh. V stodole 
bol však taký neporiadok, že 
ani po našom viac hodinovom 
úsilí, sa nám nepodarilo líšky 
vyhnať a naviac, jeden z na-
šich psíkov, bol od líšok ne-
pekne zranený a jeho liečba si 
vyžiadala nemalé finančné 
náklady.              
 

Text a foto: Martin Kolárik

 
 

Hornopoliančari sebe. 
 
 

     Ojojoj, ťažko sa to počúva. A počúva sa to o to 
horšie, že je to kritika od najbližších susedov ... 
     Ale poďme pekne poporiadku. Diviaci už začali 
devastovať záhumienky i na Hornej Polianke. 
A veru postihnutí záhumienkari si to nenechali pre 
seba a darmo sa vyhováram, že robím čo môžem, 
koľko diviakov som už tento rok strelil, koľko 
peňazí za patróny dal, koľko nocí pri záhu-
mienkach presedel. Darmo argumentujem, že 
určité odrody pšenice priťahujú diviakov ako 
magnet, že poľovníci na súčasných počtoch 
diviakov majú len veľmi malú vinu a vzhľadom na 
politiku štátu v tejto oblasti majú len obmedzené 
možnosti stavy diviakov účinne regulovať. 
Situácia bola vážna a bolo treba hľadať riešenie. 
Navrhol som poškodeným, aby sme skúsili pri 
najviac zdevastovanom poraste pšenice postaviť 
aspoň provizórny posed. Nápad padol evidentne na 
úrodnú pôdu a po pár dňoch som dostal 
informáciu,  že „posed“  už  stojí.  Aké  bolo  moje 
prekvapenie keď som sa vrátil zo  služobnej cesty 
a zistil som, že na Hornopolianskych záhu-
mienkach stojí riadna, riadne zabezpečená strážna 
veža  z lešenárskych trubiek a dielcov. A keďže sa 
blížil  júlový  spln,  o  nočný   program   som   mal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keď sa chce, riešenie sa nájde. 
postarané. Som veľmi rád, že rozhodnosť a nasa-
denie Štefana  a  Petra  Kolárikov,  Vlada  Dodrva, 

Michala Reicha, ktorí postavili improvizovaný 
posed a stavbyvedúceho Jána Baláža, ktorý naviac 
zapožičal stavebný materiál, nevyšla naprázdno. 
Nadránom v nedeľu 13. júla, sa mi za pomoci 
našich patrónov sv. Huberta a bohyne lovu Diany, 
podarilo    uloviť    škodcu    našich    záhumienok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lovu zdar! 
 

A aby bol výpočet zúčastnených úplný, diviaka mi 
pomohol dohľadať so sučkou jazvečíka hrubo-
srstého, Karou,  Paľo Kňazský. Lovu zdar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozlúčka. 
 

Text a foto: Martin Kolárik 
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Nepochopím. 
 

I v týchto zvestiach je zverej-
nený „Harmonogram prista-
vovania kontajnerov“. Naša 
obec každoročne investuje 
nemalé finančné prostriedky 
do pristavovania a vývozu 
veľkoobjemových kontajne-
rov. Každý občan, pri čo len 
minimálnej snahe, je určite 
schopný zistiť, kde sa takýto 
kontajner nachádza a keď už 
nie je ochotný/schopný 
dopraviť svoj veľkoobjemový 
odpad na zberný (školský) 
dvor, či do zberných surovín 
(na Myjave je ich niekoľko), 
mal by ho uložiť do 
najbližšieho kontajnera. Mal. 
No realita je iná. Pri svojich 
častých pochôdzkach našim 
chotárom, neustále nachá-
dzam nové a nové čierne 
skládky. Je mi jasné, že časť 
z tohto majú na svedomí i 
„cezpoľní“, no som si istý, že 
nie všetko. Sú jarky, o kto-
rých som presvedčený, že sú 
čisto polianske úložiská. Je 
úplne mimo môjho chápania, 
ako sa niekto môže teperiť so 

starou chladničkou cez les 
a pole, aby ju vyhodil do 
lesného jarku, či uprostred 
lesnej lúky vyhádzať 
zbytočné veci po upratovaní 
špajze. Vrcholom cynizmu je, 
ak niekto na hromade smetí 
zanechá tabuľku so starým 
popisným číslom ... Apropo, 

neviete niekto, komu patrilo 
číslo 2135? 

Text a foto: Martin Kolárik
                                         

 

Harmonogram pristavovania kontajnera 
                                                       

Jesenná časť 2014    

Doliny 8.9.2014   

Horná Polianka  29.9.2014  

Ulica 8.9.2014   

Pri OcÚ  29.9.2014  

U Remenári     20.10.2014 

Španková 8.9.2014   

Havlová - dolná  29.9.2014  

Podlipovec (pri č. 166)   20.10.2014 

U Borikov stále -“- -“- 
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