


Po dlhšom čase konečne opäť držíte v ru-
kách nové číslo Polianskych zvestí, vydávané
novým redakčným vedením. Istotne ste zvedaví,
prečo a ako sa obnovujú, kam smerujú a ako sa
budú ďalej vyvíjať. V nasledujúcich riadkoch sa
pokúsim na tieto otázky odpovedať.

Prerušená kontinuita vychádzania časo-
pisu, ako aj všetko ostatné s tým spojené, zostá-
va už len holým historickým faktom. Zameškané
nikdy nemožno celkom plnohodnotne dohnať,
vykonané odčiniť, ani vyrieknuté zobrať späť.
Vždy sa však dá urobiť jedno - zahľadieť sa do-
predu, nie vzad, a pustiť sa do práce. Každý pod-
ľa svojich možností a daností prispievať vlastnou
troškou, aby sa veci krôčik po krôčiku posúvali
tam, kde ich chceme mať. Aj obnovenie vydáva-
nia nášho časopisu by malo byť jedným z takých-
to krokov.

Aby sa obnovenie časopisu kvôli zákon-
ným povinnostiam a formalitám neodkladalo
dlhšie než je nutné, zvolilo sa zatiaľ najjed-
noduchšie riešenie. Na zasadaní Obecného za-
stupiteľstva 30. novembra 2016 som bol
vymenovaný za zastupujúceho šéfredaktora
Polianskych zvestí. Časová tieseň neumožnila v
nejasnej situácií včas zostaviť riadnu redakčnú
radu, aká pôsobila v minulosti. Zatiaľ ju dočasne
nahrádza neformálny okruh narýchlo získaných
spolupracovníkov. Verím, že v budúcom roku sa
podarí napraviť aj tento nedostatok.

Aké chcú byť obnovené Polianske zvesti?
V prvom rade sa budú snažiť nadviazať na všet-
ko pozitívne z predchádzajúcich čísel. Budú
naďalej prinášať informácie o verejnom dianí v
obci. V našich podmienkach to predstavuje naj-
mä oznamy Obecného úradu a Obecných lesov,
novinky od našich organizácií a všetko ďalšie, čo
sa tu udeje. Každé číslo ďalej spestria pravidelné
rubriky i príležitostné články. Budeme postupne
predstavovať živnostníkov a podnikateľov pôso-

biacich v našej obci. Vždy by sa malo objaviť aj
niečo z histórie Polianky. Keď sa vyskytne
príležitosť, pokúsime sa priniesť rozhovory so
zaujímavými ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné s
našou obcou. A samozrejme, časopis zostáva ot-
vorený Vašim podnetom a príspevkom.

Cieľom je, aby si v časopise každý našiel
aspoň čosi pre seba. Starí aj mladí, fanúšikovia
rôznych foriem kultúry aj športu, priaznivci
tradičného aj hľadači alternatív, ľudia slova aj
ľudia činu. Nechceme sa vyhýbať ani sporným
kontroverzným témam, hoci sme si vedomí, koľ-
ko zla dokážu narobiť necitlivo podané. Snahou
časopisu bude pokúsiť sa problémy vecne vy-
kresliť z pohľadu jednej aj druhej strany, zbavené
osobných invektív a subjektívnych pocitov kriv-
dy.

Tieto nemalé úlohy nebude možné na-
pĺňať bez zapojenia Vás, Poliančarov. Aby sa
časopis stal skutočne reprezentantom celej ob-
ce, je treba poznať Vaše názory. Neváhajte reda-
kciu informovať, čo sa Vám na časopise páčilo,
čo Vám prekážalo a čo Vám v ňom chýbalo. Upo-
zorňujte na udalosti hodné opísania. Nebojte sa
a sami napíšte o veciach, ktoré by mohli zaují-
mať Vašich spoluobčanov. Časopis robíme sami
pre seba a preto nevadí, že všetci sme v tomto
remesle amatérmi.

Prajem Vám príjemné čítanie
Martin Mocko, zastupujúci šéfredaktor

polianske.zvesti@gmail.com
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VVííttaammee mmeeddzzii nnaammii

Koláriková Alžbeta
Chudík Samuel
Jurík Samuel

Krč-Turba Erik
Maniaček Šimon

BBllaahhoožžeelláámmee jjuubbiillaannttoomm

80 rokov
Marková Alžbeta

75 rokov
Mockovčiaková Anna

Kováčiny Štefan
Vičík Štefan Ing.

Baránek Ján
Bunčiak Ján
70 rokov

Kňazský Ján
Bunčiaková Emília

Blažeková Irena
Tallová Alžbeta

Vičíková Alžbeta
Vičík Štefan
65 rokov

Chalupová Věra
Stahelová Anna

Dinga Dušan
Kráľová Oľga
Zeman Dušan

Nemečková Anna
Chalupa Petr

Vičíková Emília
Vičíková Alžbeta

OOppuussttiillii nnááss

Boháč Štefan 89 r.
Mocko Štefan Ing. 62 r.

Marko Ján 79 r.

Obec Polianka má ku dňu 15. 11. 2016 cel-
kom 412 obyvateľov. V priebehu roku 2016
sa k trvalému pobytu prihlásilo 12 občanov.
Všetkých vás srdečne vítame medzi nami.
Odhlásilo sa 6 občanov, s ktorými sa lúči-
me.

5. novembra 2016 sa konali doplňujúce
voľby na poslancov obecného zastupiteľ-
stva. Z 342 voličov zapísaných v zozname
sa volebného aktu zúčastnilo 126 občanov
a hlasovali nasledovne:

• Gabriela Bajcarová, PhDr.: 75 hl.
• Pavol Pavlús : 57 hl.
• Monika Kropová : 49 hl.
• Pavol Holčík : 45 hl.

Volebný akt sa uskutočnil bez akýchkoľvek
rušivých zásahov, za čo volebná komisia
ďakuje všetkým zučastneným.

Obecné informácie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
začalo o pol štvrtej za účasti všetkých poslancov.
Ako zvyčajne bolo verejné, no do sály Kultúrne-
ho domu sa naň prišlo pozrieť len päť občanov.

Poslanci zvolení v doplňovacích voľbách,
PhDr. Gabriela Bajcarová a Pavol Pavlús, zložili
poslanecký sľub. Po kontrole plnenia starších
uznesení sa prešlo k vlastnému programu. Všet-
ky návrhy boli jednohlasne schválené.

Do konkurzu za obecného kontrolóra sa
ako jediná záujemkyňa prihlásila Ing. Lucia
Kobánová. Zastupujúci starosta informoval o
uskutočnení pohovoru so záujemkyňou a násled-
ne bola zastupiteľstvom do funkcie schválená.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo
prerokovalo žiadosť Viliama Vráblika a Ivety
Mosnáčkovej o doplnenie obecného osvetlenia.
Poslanci si boli situáciu osobne overiť na mieste
po zotmení. Na základe toho konštatovali opráv-
nenosť požiadavky a schválili ju. Požiadavku Ive-
ty Mosnáčkovej o dobudovanie miestnej
komunikácie neschválili. V prípade, ak sa bude
realizovať návrh poslanca ing. Vičíka na opravu
chodníka, budú jej poskytnuté prebytočné dla-
žobné kocky.

Nasledovalo zvolenie Martina Mocka za
zastupujúceho šéfredaktora Polianskych zvestí
do doby, než bude ustanovená riadna redakčná
rada. Prítomný Martin Mocko sa predstavil po-
slancom a informoval o stave príprav prvého
čísla.

Kratšia diskusia sa rozprúdila okolo otáz-
ky, či má o publikovaní sporných článkov rozho-
dovať obecné zastupiteľstvo. Poslanec Vičík
takýto variant označil za cenzúru, a všetci
prítomní sa zhodli, že to zostane v kompetencii
šéfredaktora.

Ďalej poslanci schválili zmenu rozpočtu
na rok 2016. Keďže mzdové výdavky obecného
rozpočtu ešte v prvej polovici roku prekročili
plánovanú čiastku, prijal sa nový vyrovnaný roz-
počet.

Na návrh zastupujúceho starostu bol do
programu doplnený posledný bod: žiadosť pri-
mátora Myjavy o schválenie uznesenia na
rozšírenie kapacity materských škôl v Myjave,
na základe ktorého bude môcť žiadať o prís-
pevok. Týka sa to najmä materskej školy na
Bradáčovej ulici. Žiadosť bola schválená.

Po vyčerpaní programu nasledovala

Z obecného zastupiteľstva 30. 11. 2016
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Po dlhšej prestávke sa k Vám, vážení
spoluobčania a milí čitatelia prihovárame znova
- Vaši dôchodcovia, starí rodičia, skrátka, skôr
narodení, nechcem povedať "starí, už pomaly na
nič súci."

Čo je podľa nového životného trendu
staré, nemoderné vyhadzuje sa "v Zbernom
dvore" do kontajnerov, hoci by to ešte mohlo nie-
kedy v čase núdze poslúžiť. Mám v duši trošku aj
obavu, aby sme sa v tom kontajneri nenašli aj
my, s našimi "nemodernými" názormi na život a
dianie v našej obci a vo svete.

Snažíme sa proti tomu, v rámci našich
schopností, zdravia a síl, brániť.

Dôkazom toho sú naše stretnutia a po-
sedenia v klube dôchodcov, zájazdy za krásami
našej vlasti, upevňovanie medziľudských vzťahov
a spolupráca so susednými obcami i brigádnic-
kou pomocou v obci.

V spolupráci s Jednotou dôchodcov z
Priepasného sme sa zúčastnili poznávacích
zájazdov po Považí, navštívili sme Žilinu, Martin,
Liptov, hrady Strečno, Trenčiansky hrad, Bec-
kov, Múzeum dopravy, Hasičské múzeum, kde
sme boli veľmi prekvapení vystavenými exponát-
mi a srdečnosťou, akou nás nadšenci a dobrovoľ-
ní pracovníci vítali. Pripadali sme si ako vzácna

zahraničná delegácia. Prezreli sme si aj menšiu
vodnú elektráreň na Váhu a mali sme možnosť
porovna s kolosom jadrovej elektrárne. Neza-
budnuteľný zážitok bolo aj splavovanie Váhu
okolo Strečnianského hradu, medzi skalami
Margitou a Besnou a peší výstup na hrad. Pôso-
bivý a plný zážitkov bol i zázjazd "do zahraničia"
na Moravu po pamätihodnostiach našich
susedov, na hrad Špilberk a plavbu výletnou lo-
ďou po Brnenskej priehrade. Zašli sme aj do Nit-
ry na výstavu Agrokomplex, ktorá žiaľ už začína
u nás strácať na atraktívnosti. Oddýchli sme si a
pookriali na jednodňovom pobyte v kúpeľnom
centre v Podhájskej. Medzi vydarené akcie pa-
trila i účasť na hudobno-zábavnom podujatí pod
názvom Sami sebe v Čachticiach.

Plánov do budúcnosti by sme mali viac.
No veková hranica väčšiny z nás prekračuje
sedemdesiatku. Členská základňa sa zmenšuje
chorobami i odchodom našich aktívnych členov
do večnosti a naši "mladí" novodôchodcovia sa
akosi obávajú prísť medzi nás a omladiť našu
činnosť a často aj tvorivé myslenie.

Za Klub dôchodcov Polianka
sa pochválila a posťažovala

členka Erika Otrubáková

Dôchodcovské okienko

diskusia. Poslanec Ľubomír Kolárik navrhol po-
čas vianočných sviatkov ponechať verejné
osvetlenie zapínané fotobunkou aktívne po celú
noc. Ďalej nastolil otázku sypania smetí v jarku
pri ceste. Záver bol riešiť problém spoločne s
čistením jarku od stromov. Ing. Vičík požiadal
vyjasniť s obcou Priepasné odhŕňanie snehu na
hranici chotárov. Zastupujúci starosta oznámil,
že voľby nového starostu sú vyhlásené na sobotu
8. apríla 2017.

Nasledovala obšírnejšia diskusia k téme
výstavby nájomných domov v spolupráci s exter-
nou stavebnou spoločnosťou. Zastupujúci
starosta informoval o negatívnych praktických
skúsenostiach, ktoré mali okolité obce s analo-
gickými projektmi: náročnosť vykúpenia pozem-
kov za prijateľnú cenu, celá ťarcha

podnikateľského rizika na pleciach obce, veľmi
dlhá návratnosť, slabá dosiahnuteľnosť peňazí z
podporných fondov. Navrhol nový variant: po
zistení všetkých náležitostí odpredať za výhodnú
cenu pozemky na Sedlárovej ľuďom, za účelom
individuálnej výstavby. Predmetom diskusie bol
aj variant cenovo zvýhodňovať len miestnych
občanov.

Na záver zastupujúci starosta stručne in-
formoval o stave rezervného fondu obce. Hoci
čiastka na ňom je uspokojivá, má sa využívať
striedmo. Konkrétne spomenul plány odvodniť
zadnú stranu kultúrneho domu a rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice. Tá však musí byť podmiene-
ná aktivitou hasičov samotných. To isté vztiahol
aj na futbalistov.

Rok 2016 na Polianke nebol zvlášť bohatý na spoločenské udalosti. Po oslave Nového roka
sme mali dlhšiu kultúrnu odmlku. Počasie nám začiatkom roka nedoprialo tradičnú sánkovačku.
Verejne sa občania mohli stretnúť na oslave MDŽ, pri stavaní mája, pri guláši, na futbale, či na
akciách v Sklep Pube. Najbohatší na aktivity bol Klub dôchodcov, ktoré nám približuje Erika
Otrubáková v nasledujúcom článku.
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Počiatky hasičstva na Polianke (I.)

Úvod
Ako na každom, čo i len trochu hustejšie

obývanom mieste, aj pre našu obec predstavova-
li požiare jednu z najväčších hrozieb každoden-
ného života. Preto si ľudia odjakživa hľadali
cesty, ako im efektívnejšie predchádzať a ako
minimalizovať ich následky. Riešením, ktoré sa
osvedčilo na okolí a k nám prišlo len veľmi one-
skorene, bola riadna hasičská organizácia s pa-
tričným vybavením a výcvikom. Nespadla nám z
neba sama od seba. Naši občania museli prehl-
tnúť nekonečné susedské spory, zjednotiť sa za
spoločnú vec, aby za cenu pozoruhodnej organi-
začnej práce a obetovania súkromia aj v našej
dedine založili hasičský zbor.

Založenie zboru prinieslo omnoho viac,
než len lepšiu zábezpeku pre prípad požiaru.
Hasičská organizácia sa stala organizátorom
kultúrneho diania a zároveň pôdou, kde sa obča-
nia obce stretali a spoločným prekonávaním pre-
kážok zjednocovali. Jej úspechy reprezentovali
Polianku a dodávali jej prestíž potrebnú k ďal-
šiemu všestrannému rozvoju.

V pozostalosti dlhoročného tajomníka
nášho hasičského zväzu Samka Kolárika sa za-
chovala značná časť dokumentácie z prvých
rokov pôsobenia zboru, i niekoľko neskorších
spomienok na ne. Vďaka tomu môžeme aj po
osemdesiatich rokoch poodkryť mnohé detaily
zabudnutej priekopníckej aktivity našich dedov a
predchodcov.

Vznik
Keďže sa naši hasiči organizovali zdola,

neboli hneď zapojení do existujúcich štruktúr

hasičských organizácii. Ešte aj v samotnom náz-
ve organizácie vládol spočiatku chaos. Prvý list
uznávajúci organizáciu hasičov, o ktorom hovoril
S. Kolárik, bol adresovaný “spolku hasičov”. Ešte
v pozvánke na prvé valné zhromaždenie vo feb-
ruári 1936 sa hovorí o MDHS (Miestny
dobrovoľný hasičský sbor) a v zápisnici z prvého
valného zhromaždenia zase o MJHZ (miestna
jednota hasičského združenia?). Potom sa už za-
žil názov Dobrovoľný hasičský sbor (DHS) Myja-
va-Polianka.

Prvé valné zhromaždenie DHZ prebehlo
26. februára 1936 v budove školy. Boli tu určené
nové funkcie: predseda a veliteľ Ján Sládeček,
námestník a tajomník Samuel Kolárik, zapisova-
teľ Ján Sadák, pokladník Juraj Tallo, strojník
Štefan Kodaj, trubač Ján Čuvala, samaritán
(ošetrovateľ) Michal Hodúl, revízori účtov
Michal Kňazský a Samuel Vičík.

Rozbiehanie činnosti
Tak ako pri všetkom novom, začiatky

neboli slávne. Prekonať prvotné prekážky, to si
vyžadovalo mnoho oduševnenia, trpezlivosti a
húževnatosti. Zo začiatku výstroj tvorila len ha-
sičská trúbka, “povelka”, na ktorú sa vtedy
členovia DHZ s ťažkosťami poskladali po päť
korún. Za tejto situácie by nebolo rozvinutie čin-
nosti mysliteľné bez podpory vtedy ešte obce
Myjavy, do ktorej patrila aj Polianka. Samko
Kolárik spomínal: “Finančná podpora od obce
išla dosť ťažko, keďže v tej dobe mohla obec roz-
deliť hasičom len tie peniaze, ktoré zinkasovala
na hasičskej dávke od občanov (8-14 Kčs od
komína), čo činilo asi 10 000 Kčs, ktoré musela
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pridelovať v prvom rade myjavskému DHS”.
Prvá podpora z tohto fondu, schválená na rok
1936, predstavovala 1000 Kčs. O podmienkach
práce v začiatkoch zboru vypovedá aj to, že ha-
siči sa v apríli 1936 obrátili na mesto so žiados-
ťou o darovanie hasičského rebríka s
podstavcom (6 kusov smrekového dreva v
priemere 15-20 cm), a 6 smrekových tyčí na
ochranné háky.

V lete 1936, počas obdobia najväčšieho
rizika požiarov, po prvýkrát držali polianski hasi-
či nočnú stráž. Každú noc sa musela vopred ur-
čená dvojica hasičov dostaviť k budove školy a
do tretej hodiny rannej zotrvať v bdelosti. Účasť
sa prísne kontrolovala a v prípade odoprenia si
dotyčný za seba musel zohnať náhradu. Okrem
včasnej reakcie na požiar bolo výhodou stráže-
nia aj to, že na konci roku si zaň hasiči mohli od
obce vyúčtovať poplatok vo výške niekoľkosto
korún, ktorý tiež citeľne prispel rastu ich organi-
zácie.

Ďalšou náplňou leta bolo pre hasičov
cvičenie sa v teórii i praxi boja s požiarom, orga-
nizované niekoľko krát do roka. Pri tom im po-
máhal aj pravidelne odoberaný časopis Hasičské
listy.

K povinnostiam hasičov patrila tiež súčin-
nosť s civilnou protileteckou obranou. Hasiči ju
nacvičovali rozdelení do troch zásahových druž-
stiev. Našťastie, tieto cvičenia nebolo potrebné
uplatniť.

Hasiči si finančne vypomáhali aj organi-
zovaním kultúrnych akcií. Od apríla do júna
1936 usporiadali niekoľko tanečných zábav. Ako
informovala jedna z pozvánok, nechýbali na nich
ani „zápalné aj hasiace prostriedky každého
druhu“. No i táto činnosť mala svoje úskalia. Na-
príklad zábavu usporiadanú 1. júna 1936
prekazil dážď a skončila s veľkou stratou pre
usporiadateľov. K tomu navyše ešte museli za-
platiť aj poplatok za hudbu Ochrannému združe-
niu autorskému. Prosba o odpustenie poplatku s
odvolaním sa na to, že “náš zbor je ešte mladý,
bez akýchkoľvek finančných prostriedkov” vied-
la len k odpusteniu tretiny sumy – zvyšných 24
korún a 50 halierov museli hasiči aj tak zaplatiť.
A presne podľa známeho príslovia, aj tie najprv
omylom odoslali nesprávnemu adresátovi. Orga-
nizovanie kultúrnych akcií aj napriek takýmto
nepríjemným začiatkom zostalo pravidelnou
súčasťou hasičských aktivít a žiadúcim spes-
trením tunajšieho spoločenského života.

Prostredníctvom Okresnej hasičskej
jednoty a Obecného úradu v Myjave boli zapája-

ní do celoštátnych akcií. Zúčastnili sa kladenia
tzv. “Masarykových vatier”, ktoré boli zapalova-
né viac než desiatimi tisícmi hasičských jednôt v
republike na počesť narodením prezidenta, po
jeho smrti tryzny za neho, zakladania vatry na
Surovíne pri príležitosti výročia bitky pri Zboro-
ve a kladenia základného kameňa kasární na
Myjave. Doménou hasičov takisto každoročne
bolo aj stavanie májov. Od roku 1937 dostávali
od obce každoročne pridelený strom na máj,
ktorý po splnení jeho hlavného účelu mohli vy-
užiť pre vlastnú potrebu.

Na valnom zhromaždení 4. marca 1937
už mohli hasiči rekapitulovať výsledky dosia-
hnuté za posledný rok. Za nových členov bol po
šesťmesačnej skúšobnej lehote prijatý Pavel Tal-
lo a nový poliansky učiteľ Michal Sebedínsky.
Zakladajúcim členom bola vrátená päťkorunová
pôžička, z ktorej zakúpili prvú hasičskú trúbku.
K zísakným peniazom si zbor zobral pôžičku, za
ktorú sa solidárne zaručili všetci jeho členovia a
konečne zakúpil riadne rovnošaty.

Samko Kolárik spomínal, že niektorí ob-
čania sa k novému spolku stavali skepticky. Ten-
to pohľad na vec nám sprostredkovala aj
spisovateľka Zuzka Zguriška ústami jej Bičianky
z doliny: “Ked bude desik horet, aj tak mosite íst
hasit, to je svatá povinnosť každého chlapa. V
spolku kvoli temu byt nemosíte. Nevjem kvoli
čemu je taký spolek. Blízo len na to, aby chalany
čáká na hlavu posadeli a execírovali… Šak to je
len taká výhovorka, aby sa mužský čím častejšie
v šenku schádzali a haseli smad trunkom.”
Trvalo istú dobu, než hasičský zbor aj takto uva-
žujúcich presvedčil o svojom opodstatnení.

Prvou doslova „skúškou ohňom“ bol
požiar stodoly Pavla Tallu na Pažiti začiatkom
mája 1937. Keďže poliansky hasičský zbor nemal
vlastnú striekačku, muselo sa čakať na príchod
hasičov z Myjavy, ktorí pre neschodnú cestu
prišli neskoro. Ako konštatoval S. Kolárik, „s
holými rukami [zbor] toho však moc nevykonal a
bol všeobecne kritizovaný, najmä Poliančarmi,
ktorí nevedeli hasičom prísť na chuť“.

Motorová striekačka
Predsa však aj tento požiar čomusi po-

slúžil. V jeho dôsledku DHZ Polianka vyvinul tlak
na obecné zastupiteľstvo, aby preň konečne za-
kúpilo riadnu hasičskú striekačku. Argumento-
vali posledným požiarom, letnými žatvami, i
dávnejšie schváleným príspevkom na tento účel
od Krajinského úradu vo výške 4000 Kč. Hoci to
nešlo tak rýchlo, ako sa polianski hasiči nádejali,
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v jeseni 1937 konečne obecný úrad zakúpil
striekačku Slávia. Šťastie našim hasičom ne-
prialo ani tento raz. Striekačka bola dodaná obci
koncom decembra 1937. Po vyskúšaní z nej
nebola riadne vypustená voda a zostala nevhod-
ne uskladnená v mraze, kvôli čomu voda v čer-
padle zamrzla a roztrhla ho. Prišlo sa na to až v
marci 1938, keď striekačku od obce preberal
poliansky DHZ. Tak musela striekačka začerstva
podstúpiť ďalšiu opravu, ktorú našťastie už
hradila obec.

Tak striekačka ešte nebola k dispozícii
pri požiaroch stohu slamy Daniela Adámka na
Dolnej Polianke 28. 2. 1938, ani pri požiari
stodoly a dvoch šôp Pavla Horniačka a Jána Ku-
bíka v Dolinách z 8. na 9. 4. 1938. Prvý krát bola

nasadená pri požiari stodoly Samuela Boora u
Sládkov 2. 7. 1938 kde zhorela mláťačka a ďalšie
hospodárske stroje. Druhý raz sa osvedčila pri
veľkom požiari u Mockov u Borovských, kde
zhoreli 3 domy, 5 stodôl a veľká časť obilia v
hodnote 135 tisíc Kč. Nakoniec striekačka slúži-
la 15 rokov, bez jediného zlyhania.

V priebehu roku zbor dokupoval rôznu
ďalšiu základnú výstroj: hadice, rozdeľovače,
gumovky, lepidlá na hadice a iné. Zakúpil aj nie-
koľko výtlačkov scenára divadelnej hry Trikrát
svadba od Karly Lažanskej. Hasiči ju nacvičili
spoločne s Miestnou jednotou Zväzu roľníckych
pokladníc a prvý krát sa hrala 2. 2. 1938.

(pokračovanie nabudúce)

Návštevníčka z Iránu

Najprv nám prosím povedz niečo o sebe:
Ako sa voláš, odkiaľ pochádzaš...

Ahoj, volám sa Niloofar Moharrami.
Meno Niloofar, skrátene Niloo, znamená lekno.
Narodila som sa na severe Iránu v meste Rasht
v júli 1986, čiže mám 30 rokov. Neskôr som bý-
vala v troch alebo štyroch ďalších mestách v
iných častiach Iránu a teraz bývam v Glasgowe.

Kedy a ako si odišla z Iránu a ako si sa do-
stala na Slovensko?

Rozhodla som sa zmeniť zamestnanie zo
zubárky na veterinárku. Európa sa mi veľmi pá-
čila, tak som sa prihlásila na tri rôzne veterinár-
ne školy v Anglicku. To preto, že okrem môjho
rodného jazyka farsi, som dobre ovládala len an-
gličtinu. Jediná škola kam ma prijali bola v Glas-
gowe. Tak som tam nastúpila. A keďže som tam
bola sama, hľadala som niekoho cez Tinder. Va-
šich čitateľov možno bude zaujímať, že jediný
dobre vyzerajúci chlap, ktorého som tam našla,
bol Tomáš zo Slovenska.

Tomáš, Ty si čo robil v Glasgowe?
Tomáš: Bol som tam na dva dni návštíviť

kamaráta, Slováka, ktorý inak býva v Holandsku.

Romantické... Niloo, povedz nám, aké si
mala dojmy zo Slovenska, keď si sem prišla?

Nebolo to pre mňa až také nové, lebo už
predtým som bola veľa krát v Európe. Bola som

v Prahe, asi pred dvoma rokmi v Brne... Takže
som vedela, že to bude veľmi podobné. Okrem
toho som mala dosť kamarátov zo Slovenska,
lebo keď som chodila na odborné kongresy
mladých študentov zubárov, veľa z nich bolo z
východnej Európy a najmä z Čiech a zo Sloven-
ska. Čiže som mala nejakú predstavu o ľuďoch,
vedela som, že máte veľmi ťažký jazyk a aká je tu
pekná krajina.

A keď si bola v týchto končinách po prvý
raz, čo ťa tu najviac prekvapilo? Čo bolo

Do našej obce zavítal na návštevu netradičný párik: Slovák Tomáš so svojou priateľkou, pochádzajú-
cou z Iránu. Využili sme preto príležitosť a položili neobvyklej návštevníčke niekoľko otázok.
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odlišné od Iránu?
Najzvláštnejší je pre mňa jazyk. Vo farsi

máme veľmi veľa cudzích slov, francúzskych,
portugalských, anglických alebo arabských. Pre-
to som zvyknutá, že aj keď prídem niekam do
cudziny, sem-tam niečomu rozumiem. Ale vo vý-
chodnej Európe nerozumiem vôbec nič. Neskôr
ma prekvapilo, že máte asi päť - šesť - sedem
rôznych slov, ktorými sa zdravíte: dobrý deň,
ahoj, čau, nazdar, servus... Niekedy používate to
isté slovo, keď sa stretnete, aj keď sa lúčite,
inokedy používate rôzne slová. Jazyk bol asi jedi-
ná vec, ktorá mi pripadala zvláštna. Inak boli
mnohé veci zaujímavé skôr takým príjemným
spôsobom, nie čudné alebo prekvapujúce. Rada
spoznávam odlišnú kultúru.

Si viac mestský alebo dedinský typ?
Skôr taký prírodnejší. To je aj dôvod, pre-

čo som si vybrala Európu. S angličtinou som
mohla ísť aj do Spojených štátov alebo Austrálie.
Lenže vo veľkomestskom prostredí sa necítim
tak slobodne. V Európe je všetko také komornej-
šie, veľmi rýchlo sa dá z mesta ujsť do prírody.
Keď človek v európskych mestách kráča po ulici,
cíti históriu, kultúru, všetky osobnosti, ktoré ta-
de kedysi kráčali, cíti hlboké korene tých miest.
To zbožňujem.

Prvý raz keď som bola v Prahe, mala som
prečítaných veľa románov Milana Kunderu, snáď
väčšinu. Z nich som poznala všetky tie miesta
kade som išla, to bol skvelý pocit. Mala som
nejakú predstavu, čo všetko sa tu pred rokmi
odohrávalo, aké to bolo. Prostredníctvom týchto
kníh mi všetko pripadalo akési familiárnejšie,
než napríklad v Anglicku.

Ako ti pripadá naša príroda v porovnaní s
domovom? My si tu Irán väčšinou pred-
stavujeme ako suchú, takmer púštnu kraji-
nu...

Áno, to som počula... Aj nedávno boli
jedni známi prekvapení, keď som im ukázala fot-
ky nášho domu so zasneženou strechou. Ja po-
chádzam z časti Iránu, ktorá sa dosť podobá
Európe. Vegetácia, rastliny, ovocie sú na 99 %

podobné. Keď tak odlišný je spôsob ako ich po-
užívame. Napríklad u nás sa prakticky nepouží-
va mrkva a tu sa dáva do všetkého.

Ale Irán je veľká krajina. Keby pochá-
dzam z inej časti Iránu, bolo by to tu pre mňa
zvláštne. Ja som z menších miest na severe Irá-
nu, kde to súžitie s prírodou je veľmi podobné
ako tu. Čakala som, že to bude iné. Možno v
západnej Európe majú iné zvyklosti, ale tu stále
narážam na podobnosti. Asi platí, že východná
Európa je niečo medzi Západom a veľmi východ-
nými krajinami ako je Irán. Citím sa tu dobre, v
mnohých veciach ako doma. To o Anglicku ne-
môžem povedať, tam majú inú krajinu, iné zvyky.

Predtým než si sa presťahovala do Glasgo-
wa, cestovala si veľa po Európe?

Približne každého pol roka, aspoň na dva
týždne. Bola som v Španielsku, Portugalsku, Ta-
liansku, Holandsku, Rumunsku, Česku, Rusku,
Anglicku, Turecku, Cypre... Čiže už som mala
zhruba predstavu, do čoho idem. Vždy som sa
chcela pozrieť niekam von z Iránu, spoznať ako
žije zvyšok sveta a vždy som chcela začať od
Európy.

A čo hovoríš na našu dedinu? Strávila si tu
dva dni, aké máš najsilnejšie dojmy?

Keď som vystúpila z auta a uvidela tie
domy a veľké záhrady, prvé čo ma napadlo bolo,
ako by sa tu páčilo môjmu otcovi. Je tu všetko čo
človek potrebuje, a tiež pokoj a ticho. Včera, keď
sme boli na prechádzke, očaril ma nádherný vý-
hľad na okolité doliny. Len ma veľmi prekvapilo,
že ste mali večer zatvorenú krčmu, ako si mi
hovoril otvorenú len niektoré dni v týždni.

Aha, a pili sme ten zvláštny alkohol, čo
voňal ako čistý lieh, ale keď sme ho vypili, tak už
voňal a chutil dobre. Bola to jedna z mála vecí,
pri ktorých som po vypití dokázala rozoznať z
čoho je vyrobený. Zanechal takú veľmi dobrú
chuť v ústach. Ale bol veľmi silný.

Áno, to je špecialita tunajšieho regiónu.
Tým to pre dnes uzavrieme, ďakujem Ti za
rozhovor.

Pozdrav Poliančarom vo farsi.
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Milí moji,
srdečne vás pozdravujem z  Bratislavy.

Teší ma a som vďačná, že po dlhšej dobe znova
vychádzajú Polianske zvesti. Rada by som do
nich i  ja prispela niečím, čo v  poslednej dobe
zamestnáva moju myseľ. Sú to medziľudské
vzťahy, téma pre každého z nás denne aktuálna
a blízka. I keď si to príliš nepripustíme k srdcu,
podľa toho, ako žijeme medzi ľuďmi, blízkymi
i neznámymi, doma i vo verejnom živote, sa bu-
duje naša osobnosť i  spôsob a  smerovanie náš-
ho života. Zároveň svojim konaním
ovplyvňujeme i ľudí, ktorí s nami žijú, na ktorých
nám najviac záleží, svoje deti a vnúčatá.

Dobre som poznala ženu, ktorej život-
ným heslom bolo príslovie „Kto do teba kame-
ňom, ty do neho chlebom“. Nemala to v  živote
ľahké, ale verím, že v pokoji a milovaná svojimi
blízkymi odišla do večnosti. Jej počínanie
ovplyvnilo nielen jej najbližších, ale mnohých
ďalších ľudí, s ktorými sa pri rôznych príležitos-
tiach v živote postretla. Bola pre nich príkladom
hodným zamyslenia.

Pred nejakým časom som navštívila
mojich dobrých známych. V  družnom rozhovore
sme preberali všelijaké problémy. Už neviem
prečo, ale vyslovila som túto vetu: „Čo by ste
chceli, aby vám ľudia robili, to aj vy im robte.“
Synovi mojich známych, mladému mužovi, ktorý
sa doteraz do rozhovoru príliš nezapájal, sa táto
myšlienka veľmi páčila, zaujala ho. Je v  nej vy-
slovený dôležitý princíp pre budovanie dobrých
medziľudských vzťahov.

Počuli ste už niekedy tieto slová? Sú
múdrosťou „zhora“ a  odzneli z úst Ježiša Krista
v  čase Jeho verejného účinkovania v  tzv. Kázni
na vrchu. Nájdeme ich zaznamenané v  Biblii
v  dvoch evanjeliách, v  Evanjeliu podľa Matúša
(5.-7. kapitole) a v Evanjeliu Lukáša v 6. kapitole
vo veršoch
17-49. A  môžem vám povedať, že tak vysoko
postavenú latku pre budovanie dobrých
medziľudských vzťahov, ako nám ju postavil Pán
Ježiš Kristus, by sme v žiadnom morálnom kó-
dexe nenašli. Ak vás to zaujíma a máte doma

Bibliu, prečítajte si to celé, stojí to za to.
Možno si pomyslíte, že píšem  nemoderné

a dávno prekonané veci. Ale, moji drahí, verte
mi, že by sa nám ľahšie žilo a  najmä ľahšie
zomieralo, keby sme Božím radám pre náš život
venovali viac pozornosti. Boh od nás nechce ne-
možné a  je pripravený pomôcť nám plniť Jeho
dobré rady, nielen v diskusiách, ale v každoden-
nom praktickom živote. Môžeme začať s  cel-
kom jednoduchými vecami, aby môj „blížny“
vedel, že mi nie je ľahostajný a  že mi na ňom
záleží.
„Milovať budeš svojho blížneho ako samého
seba!“ Evanjelium Marka 12,31
„Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po
mnohých dňoch ho nájdeš.“ Kniha Kazateľova
11,1

1. Také mi srdce daj, ktoré blížnych miluje, z ne-
šťastia sa rmúti, z  ich šťastia sa raduje, hnev,
závisť, lakomstvo zo zmýšľania odstráň! Obeta-
vou láskou obdar ma, Bože, sám.
2. Tá láska je pravá, keď ľuďom pomáhame, za
radu a pomoc odmenu nečakáme, i keď nás ne-
vidia, že dobre konáme, čo dáme núdznemu, to
Tebe dávame.
3. Čašou čerstvej vody, keď občerstvím smädné-
ho, pohľadom láskavým ak poteším smutného,
hoc nie je to mnoho, ale je z vďačnosti, Ty na to
pamätáš, Bože na výsosti.
4. Rozbroje a sváry ak niekde pozorujem, pomá-
haj, nech do nich zmierlivo zasahujem a  sám
nech nehľadám to, čo rozdvojuje, lež zmierenia
cestu, ktorá zjednocuje.
5. Pomsta je ťažký hriech! Mne pomsta, tak Pán
vraví: On krivdy sleduje, aj odplatu pripraví. Daj,
aby som krivdy trpezlivo znášal, tým, čo mi zle
prajú odpustiť dokázal.
6. Nielen časné šťastie blížnemu želať máme, lež
i  na spasenie jeho nech pamätáme, aby naša
viera sa vzmáhala stále a  v  Kristu sme žili
k Božej cti a chvále.
Chr. Gellert, Evanjelický spevník č. 554

Srdečne zdraví Anna Koláriková

Duchovné slovo
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Rekreačný dom Havlová

Nie je pravidlom, aby sa aj taká neveľká
obec ako naša, v regióne s málo rozvinutým
cestovným ruchom, mohla popýšiť kvalitným tu-
ristickým ubytovaním. My za to vďačíme dr.
Kvetoslavovi Hyžovi, ktorého penzión v Havlovej
si na tomto mieste predstavíme.

Penzión na Havlovej bol pôvodne hos-
podárstvom Štefana Boháča. Keď ho zdedila
rodina dr. Hyžu, pustili sa do obsiahlej rekon-
štrukcie. Hospodárske budovy už neboli potreb-
né, ostatné bolo treba prestavať a vynoviť. Po
niekoľkých rokoch už slúžil domček rodine s
malými deťmi žijúcej v Prahe na rekreáciu. V
priebehu rokov deti dorástli, pribudli nové po-
vinnosti a času na rekreovanie zostávalo stále
menej.

Po tom ako bol asi pred desiatimi rokmi
do domu zavedený plyn a ústredné kúrenie, ne-
mohol už objekt zostávať celú zimu ľudoprázdny.
Do domu sa permanentne nasťahoval dr. Hyža so
svojou matkou. Keďže priestory boli pre dvoch
ľudí zbytočne veľké a zostávali nevyužité, padlo
rozhodnutie ponúknuť ich ako privát na
nenáročné krátkodobé ubytovanie. Tak začal pô-
sobiť Rekreačný dom Havlová.

Istotne to bolo trochu riziko. Tento druh
ubytovania nie je v našom regióne tak udomác-
nený, ako v lokalitách so silne rozvinutým
cestovným ruchom. Majiteľ nemal žiadne pred-
chádzajúce skúsenosti s podnikaním v tejto ob-
lasti. Zámer ale sa ukázal správnym. Spočiatku
penzión svoje služby ponúkol mestám Myjava a
Brezová pod Bradlom a začal inzerovať pro-
stredníctvom cestovnej kancelárie. Našiel sa do-

statok ľudí, ktorým bolo milšie jednoduché a
finančne nenáročné ubytovanie na skok od
prírody než tradičné hotely v mestskom pro-
stredí. Objavili sa prví hostia, ktorí prichádzali
na predĺžené víkendy či kratšie pobyty spojené s
turistikou, cyklistikou, hubárstvom, alebo
jednoducho za nerušeným oddychom. Spočiatku
boli tieto návštevy sporadickejšie, ale keď hostia
spokojní odchádzali, vracali sa aj o rok a v hoj-
nejšom počte. Mimo sezóny býva penzión obsa-
dený len príležitostne. Vtedy sa sem vracajú
najmä hostia cestujúci na niekoľkodňové
pracovné stretnutia a sezónni robotníci.

Keď sa potvrdil záujem o takúto formu
ubytovania, vyvstala otázka čo ďalej. Odpoveďou
bola z roka na rok postupne pribúdajúca výbava
penziónu. Dostavali a dozariadili sa izby. Terajšia
kapacita je 10 lôžok + prístelky podľa potreby.
Skupiny nad 15 ľudí nie sú výnimkou. Hostia
majú k dispozícii na každej izbe televízor, vlast-
nú kúpeľňu a WC. Samozrejmosťou je pripojenie
na internet cez WiFi. Vybudované sú chodníky,
parkovisko, garáž, priestor na odkladanie bicyk-
lov. Penzión ponúka aj neočakávané množstvo
rekreačných a športových zariadení. Hosťom je k
dispozícii spoločenská miestnosť s veľkou TV ob-
razovkou a barom, biliard, stolný tenis, stolný
futbal, šípky, domáca posilňovňa. Pomerne málo
využívaná je sauna, ktorej relaxačné a zdravotné
benefity väčšina hostí oželie. Vonku je k dispozí-
cii krytá terasa s posedením, z dvoch strán ob-
klopujúca priestranný bazén. Za bazénom sa
nachádza ohnisko, krytý záhradný gril, trampo-
lína a priestor na loptové hry. Kto sa neznalý ve-
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Hádanka

Kam si ide, on s ňou kráča,
od svetla sa preč otáča.

Keď vyskočí, on sa vzdiali,
nech ho Slnko nepopáli.

Večer mizne, ale v kľude...
Ráno znova pri nej bude.

Čo je to ?

Poliančiarik

Myší hlad

Bola jedna diera v stene,
za ňou žili myšky v sene.
Mali knihu veľkú hrubú,
o syroch každého druhu.

A od hladu, potvory,
vyhrýzli v nej otvory!

Koľko nájdeš štvorcov ?

ci z cesty pozrie nahore do dvora, sotva tuší, čo
všetko sa tu ukrýva.

Ak snáď niečo môže chýbať, je to stravo-
vanie. Hostia majú k dispozícii kuchyňu a všetko
potrebné, ale o svoju stravu sa musia postarať
sami.

Čo okrem ubytovania samotného sem
ľudí ťahá? Samozrejme, kľud a prírodu ani ne-
treba spomínať. Pre toho, kto v nej dlhšie nežije,
už ona samotná predstavuje veľký luxus. Turis-
tické destinácie a zaujímavosti na okolí všetci
dobre poznáme. Príležitostnejší turisti oceňujú
naše pahorkatiny a ich nenáročný terén, či už
pochádzajú z rovinatých alebo hornatých oblastí
Slovenska. Cena za ubytovanie je, vzhľadom na
to čo všetko ubytovanie ponúka, tiež dosť
ľudová. Ďalšou devízou je prístup a ochota maji-
teľa, keď je treba čosi navyše. Tú môže autor
článku potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, keď tu
kedysi okolo roku 2009 organizoval kamarátsku
minikonferenciu s medzinárodnou účasťou.

Za tie roky tu bolo ubytovaných veľa zau-
jímavých hostí. Nacvičoval tu folklórny súbor,
cyklistický tím tu mal základňu pre tréningové
sústredenie. Bývali tu rodiny z USA, pátrajúce
po koreňoch svojich predkov. Mimoriadne vďač-
ným podnájomníkom bola skupina detí z detské-
ho domova. Absolútnou výnimkou sú drzejší
zákazníci či príliš nezbedné deti. Priamemu van-
dalizmu sa zatiaľ penzión šťastne vyhýba.

Kontakty s obcou si majiteľ pochvaľuje.
Obci prináša okrem turistov a prestíže aj pár eur

navyše prostredníctvom dane z ubytovania. On
je zase vďačný, že môže ako občan Polianky vy-
užiť zvýhodnený nákup palivového dreva od
Obecných lesov. Bez toho by si vraj fungovanie
penziónu v zimnom období nevedel predstaviť.

Aké sú ďalšie plány a ciele majiteľa? Svoj
základný cieľ už naplnil, priestor je využitý,
prináša prospech a radosť jemu aj jeho hosťom.
Sám o tom hovorí: "Mám dobrý pocit, keď sú
ľudia spokojní. To ma viedlo k tomu, snažiť sa
vytvoriť čo najlepšie podmienky. Radosť keď
hostia odchádzajú spokojní a keď sa radi vraca-
jú, to je moja hlavná motivácia pokračovať
ďalej."

web: www.rekreacnydomhavlova.estranky.sk
mobil: 0911 382 433, 0902 655 013
e-mail: dr.kvetoslavhyza@gmail.com
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