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POLIANSKE ZVESTI
OBČASNÍK OBYVATEĽOV A PRIAZNIVCOV POLIANKY

Vítame čitateľov pri prvom tohoročnom
čísle Polianskych zvestí.

Náš staronový časopis má už za sebou
rok 2016 a dve dosť narýchlo pripravené čísla.
Najmä na tom druhom sa bohužiaľ veľmi vyriadil
tlačiarensky škriatok, ktorému ušlo omnoho viac
farby, než bolo potrebné. Ospravedlňujeme sa aj
v jeho mene každému, komu spotvoril fotografiu,
obzvlášť Veronike Kolárikovej za poslednú
stranu. Veríme, že v niektorom z budúcich čísel
jej to vynahradíme. Ako to malo vyzerať správne
si môžete pozrieť aspoň v internetovej verzii
časopisu.

Keďže minulý rok sme sa ešte len akosi
provizórne rozbiehali, musíme doháňať zameš-
kané. Preto Vás aj v tomto čísle zástupcovia na-
šich spoločenských organizácii poinformujú, čo
sa udialo na Polianke v ich „rezorte“ v minulom
roku.

Teší nás, že okruh prispievateľov sa po-
maly ale isto rozrastá. Ako sme avizovali už v
minulom čísle, od tohto roku budeme vychádzať
štvrťročne a podľa potreby aj s väčším počtom
strán. Tým viac budeme potrebovať, aby viacerí
z Vás - čitateľov prispeli svojimi skúsenosťami,
zážitkami, postrehmi či upriamením našej pozor-

nosti na zaujímavé a závažné témy.
Pre trochu špecifický charakter tohto

čísla sme vynechali historickú rubriku i rozho-
vor. Obetovali sme ich v záujme dostatočného
priestoru pre hlavné aktuálne témy: reportáž z
tohoročnej veľmi vydarenej sánkovačky a blí-
žiace sa voľby starostu obce.

Nechceme strkať hlavu do piesku ani
pred tým najnovším - zatvorením Sklep Pubu.
Vzhľadom na čerstvosť veci (len týždeň pred
uzávierkou príspevkov) a hrozbu spolitizovania v
predvolebnom období, sme sa po zvážení
všetkých pre a proti rozhodli dať prednosť
vecnosti pred aktuálnosťou. Preto sa tejto kauze
budeme venovať až v ďalšom čísle, keď opadnú
prvotné vášne a bude dostatok času podrobne sa
oboznámiť so všetkými jej aspektmi.

Naďalej sme zvedaví na Váš názor
ohľadom Polianskych zvestí, ich obsah, grafickú
úpravu, rozsah, témy, kvalitu a všetko ďalšie sú-
visiace.

Prajem Vám príjemné čítanie.

Martin Mocko
zastupujúci šéfredaktor

polianske.zvesti@gmail.com

RReeddaakkččnnýý úúvvooddnnííkk
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Vážení čitatelia,
isto sa i Vy zaujímate, čo sa nové stalo,

ako sa nám darilo a čo sa vlastne dialo po celý
hasičský rok v našom zbore. Tento priestor vy-
užijeme na malé oboznámenie s našimi aktivita-
mi, podujatiami, ktorých ste i Vy boli často
súčasťou. Prezradíme i čo-to o nastávajúcich
plánovaných podujatiach na rok 2017. Nahliad-
nime teda na rok 2016 z pohľadu dobrovoľného
hasiča obce Polianka.

Uplynulý rok sme otvorili mimoriadne dô-
ležitou udalosťou. Náš (vtedy) najstarší hasič, p.
Ochodnický Štefan, ktorý nás bohužiaľ o necelý
rok na to opustil, získal hodnotné ocenenie za
svoju dlhoročnú aktivitu v radoch dobrovoľných
hasičov - medailu za mimoriadne zásluhy. Počas
týchto 48 rokov vykonával nezištné aktivity, stál

pri obnove zboru, pričom zastával viacero fun-
kcií – pokladníka, hospodára, predsedu revíznej
komisie, strojníka a vodiča našej V3S. Svojou
svedomitou prácou, ochotou pomáhať sa stal pre
nás všetkých priam patrónom nášho zboru, na-
šim krstným otcom. Za to všetko sme si ho ne-
smierne vážili a s veľkou úctou na neho
spomíname i dnes. Pán Ochodnický Štefan sa
ešte stihol zúčastniť stretnutia držiteľov týchto
medailí v Senici, kde boli pozvaní spolu s p. Kut-
kom Jánom, ktorému bolo toto ocenenie udelené
v roku 2000.

Neskôr sa naše aktivity posunuli na
mesiac máj, ktorý sme začali tradičným stava-
ním mája v obecnom dvore. Výnimočnou sa táto
udalosť stala, keď sa ho naši muži rozhodli
stavať po starom – vlastnými rukami, bez pomoci

Hasičská bilancia a plány

Obecné informácie

Občanom pripomíname, že dňa 8. 4.
2017 v čase od 7:00 do 20:00 sa v
sále kultúrneho domu Polianka
uskutočnia voľby na starostu obce
Polianka. Kandidátov predstavujeme
na strane 10 a 11.

PPooďďaakkoovvaanniiee
Obecný úrad v mene všetkých
občanov ďakuje obyvateľovi
Polianky, ktorý dňa 21. marca
2017 nahlásil podozrenie z
požiaru. Svojou starostlivosťou
nielen o veci vlastné, ale aj o ve-
ci svojich spoluobčanov, zabránil
vážnym škodám na majetku. Ta-
kisto ďakujeme našim dobrovoľ-
ným hasičom za prvotné
zaistenie miesta požiaru, myjav-
skému hasičskému zboru za
promptný príchod a profesionál-
ne zvládnutie požiaru, ako aj prí-
slušníkom policajného zboru za
usmerňovanie dopravy počas
zásahu.
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Moja činnosť v DHZ Polianka

V roku 1968 sa obnovila činnosť DHZ Polianka a od toho času
sa datuje aj moja činnosť. Začali sa výcviky a súťaže. V roku
1971 mi zverili funkciu Predsedu revíznej komisie, až do roku
1977. Vtedy mi na výročnej schôdzi dali robiť hospodára a po-
kladníka. V tom istom roku sme získali auto V3S. Keďže som
robil vodiča autobusu z povolania, pribudla mi tým ďalšia
práca. Staral som sa o všetko okolo vozidla: jazdy a technické
prehliadky (neskôr STK a emisie) až do roku 2012 požehnaných
35 rokov. Popritom som pri súťažiach robil strojníka družstvu
mužov, neskôr družstvu nad 35 rokov, až do konca. Tak sa v
roku 2014 obnovila moja činnosť ako hospodára a pokladníka a
teraz pokračujem znova ako predseda revíznej komisie, až do
decembra roku 2016, kedy končím. Celková činnosť od roku
1968 do 2016 tvorila 48 rokov.

Uverejňujeme jednu z posledných písomne zachytených spomienok Štefana Ochodnického,
v ktorej rekapituluje svoju dlhoročnú a bohatú hasičskú činnosť. Text bol redakčne upravený.

Opustil nás Štefan Ochodnický

techniky. Vďaka ich zručnosti a sile všetko do-
padlo ako malo – vyzdobený máj sa týčil v našej
obci na pýchu našich šikovných mužov a krás-
nych dievok. Tento rok sme si pre občanov pri-
pravili malú zmenu - o ktorej však viac
neprezradím, koniec-koncov, u koho som vyvola-
la zvedavosť, príďte sa tento rok pozrieť na jeho
stavanie, s radosťou vás privítame! Koncom
mája sme usporiadali Hasičský majáles, kde
nám zahrali DUO KAMASI. Zábavu sme obohati-
li o zaujímavé ceny v tombole, a ako bývalo
zvykom už z  minulých rokov, výhercovi prvého
miesta sme odovzdali fľašu hasičskej 52% a ha-
sičský prístroj. Nechýbala dobrá atmosféra, ta-
nec a spev, preto veríme že sa tento rok znovu
uvidíme v hojnom počte a dobrej nálade v sále
nášho Kultúrneho domu v Polianke.

28. mája 2016 nás čakala okresná súťaž,
ktorá sa konala v Hrašnom. Tento rok sme sa
zúčastnili iba v mužskom zastúpení, pričom
družstvo sme museli doplniť i staršími hasičmi.
Mužské družstvo teda získalo 7. miesto spome-
dzi 14 zúčastnených, s časom na štafete: 97min
32s a výsledným 125min 79s. Čo sa týka našich
hasičských cvičení, spomeniem taktické
cvičenie, ktoré sme si pripravili začiatkom júna,
kde za použitia hasičskej techniky naši členovia
vyťahovali vodu zo studne na Špankovej. Zúčast-
nili sme sa i taktického cvičenia v Matejovci,
kde prebehla skúška vodného plávajúceho čer-

padla. V mesiacoch jún a december sme sa
stretli na IMZ u Vankov, neskôr vo Vrbovciach,
kde sme dostali pre nás dôležité aktuálne infor-
mácie z  oblasti hasičstva. V jesennom období
sme sa stretli pri zbere ovocia, neskôr pri zazi-
movaní hasičskej techniky a na sklonku roka
sme zorganizovali výročnú schôdzu, kde sa zú-
častnilo 26 členov. V roku 2016 sa naše rady
rozšírili o nových mladých členov, konkrétne Sil-
vestra Boháča, Pavla Blatniaka, Dušana Zemana
a Jakuba Maňáka, ktorí svojou aktivitou pris-
pievajú k chodu našej organizácie. Chlapci,
prajeme Vám veľa úspechov v hasičstve.

V našich najbližších plánoch sme sa za-
merali na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice,
rovnako i našej hasičskej striekačky, ktorá si vy-
žaduje isté úpravy. Ako som už načrtla, priazniv-
ci hasičstva a naši občania sa môžu tento rok
tešiť na stavanie mája, Hasičský majáles a aj na
Športový deň pre deti. Rok 2017 sa už začal a
my už máme za sebou jednu z najočakávanejších
podujatí – Sánkarské preteky. Ako prebiehali?
Čím boli výnimočné? O tom si povieme v samos-
tatnom článku.

Hasičstvu zdar!

Nikola Rechtorisová
tajomníčka DHZO Polianka
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Poľovníci hodnotili svoju prácu
Dňa 4. 2. 2017 sa uskutočnila výročná

členská schôdza Poľovníckeho združenia Jablon-
ka.

Význam schôdze podčiarklo aj to, že sa
skončilo päťročné funkčné obdobie funkcionár-
skeho aktívu a  bolo treba prikročiť k  zhodnote-
niu jeho doterajšej práce a  hľadať riešenia
ďalšieho úspešného napredovania poľovníckeho
kolektívu. Hodnotiace správy predsedu, tajomní-
ka, poľovného hospodára a finančného hospodá-
ra konštatovali, že sa dosiahli v  minulom roku
i minulom päťročnom období dobré výsledky na
všetkých úsekoch poľovníckych činností. Máme
dostatok poľovníckych zariadení, slúžiacich pre
prikrmovanie zveri v  čase núdze, vieme zabez-
pečiť dostatok krmiva i  jeho uskladnenie, máme
dostatok zariadení pre zabezpečenie správneho
lovu tak, ako to stanovuje zákon. Hodnotiace
správy tiež konštatovali, že sa úspešne zvládli
akcie, ktorými sa zabezpečil styk s  verejnosťou
a  to: „Posedenie s  občanmi pri poľovníckych
špecialitách“ poriadaných pri príležitosti júna -
mesiaca poľovníctva a  ochrany prírody, akcia
„Jablko“ poriadaná Obecným úradom Jablonka
a v neposlednom rade už dobre známa „Katarín-
ska zábava“. Všetky tieto akcie sú veľmi dobre
hodnotené aj našou verejnosťou.

Zabezpečiť správny výkon práva poľov-
níctva predpokladá úspešne plniť úlohy i  na
úseku kynológie, kde máme predpísané pre
jednotlivé činnosti poľovne upotrebiteľných psov
ich príslušné počty. Držitelia psov najlepšie ve-
dia koľko času a  vedomostí vyžaduje pripraviť
toto zviera pre výkon predpísaných činností. Aj
tu sa úspešne napreduje. Aby mohlo združenie
dobre organizovať svoju prácu, treba k tomu za-
bezpečiť dostatok finančných prostriedkov. Fi-
nančný hospodár vo svojej správe konštatoval,
že vieme zabezpečiť dostatok finančných zdrojov
na zaplatenie nájomného za užívanie poľovného
revíru (toto sa od 1. 1. 2015 značne zvýšilo) aj
na sanovanie ďalších nákladov, ktoré vznikajú
pri zabezpečovaní úloh združenia.

Všetky výsledky, ktoré sa dosahujú v kaž-
dom kolektíve, sú závislé od ľudí. Tak je to aj
v  našom kolektíve. Aby sa práca rozložila na
všetkých členov, zaviedlo sa ich bodové hod-
notenie. V  domácom poriadku sú obsiahnuté
zásady bodového hodnotenia, z  nich vychádzal
tajomník vo svojej správe. Celkový pohľad na
činnosť v  uplynulom období podal predseda

združenia - za dôležité považoval, že sa dodržujú
zákonné ustanovenia, stanovy a  domáci
poriadok združenia. Dôležitá je aj úroveň
medziľudských vzťahov, kde boli, sú i  budú
rezervy. V  zásade sme dobrý kolektív schopný
zabezpečovať výkon práva poľovníctva na prí-
slušných pozemkov obcí Polianka i Jablonka.

Ďalej predseda zaďakoval odstupujúcim
členom výboru Igorovi Kovárovi - podpredsedo-
vi, Mariánovi Piešťanskému - poľovnému hos-
podárovi a Ing. Jánovi Závodnému - tajomníkovi.
Zvlášť vyzdvihol dlhoročnú prácu Mariána Pieš-
ťanského vo funkcii tajomníka a  vyše 25 rokov
vo funkcii hospodára a  Ing. Jána Závodného za
viac ako 50 ročnú činnosť vo funkciách poklad-
níka, podpredsedu a tajomníka. V diskusii sa na-
stolil problém úspešnosti zazverovania bažanťou
zverou. Je to činnosť finančne veľmi náročná av-
šak potrebná, aby sme udržali tohto pekného
vtáka v našej prírode. Má veľa predátorov, ktorí
limitujú a takmer ohrozujú jeho výskyt. Niektorí
z  týchto predátorov sú však chránení zákonom,
čo zvyšuje náročnosť akcie.

Za dôležitú časť schôdze treba považovať
schválenie rámcového plánu práce na obdobie
2017 – 2021, plánu práce na rok 2017 a
schválenie finančného plánu na rok 2017
a  zámerom na obdobie 2017 – 2021. V  týchto
plánoch je zohľadnená dobrá spolupráca s obec-
nými úradmi Jablonky i Polianky a akceptovanie
riadiacej činnosti nadriadených orgánov a  to
RgOSPZ v  Senici a  Lesného úradu v  Novom
Meste nad Váhom.

Výročná schôdza potvrdila vo funkcii
predsedu Milana Hôlku, za podpredsedu bol
zvolený Pavol Zeman, funkcia tajomníka pripad-
la Pavlovi Kňazskému, funkcia poľovného hos-
podára Martinovi Kolárikovi, vo funkcii
finančného hospodára zostáva Ing. Slavomír
Otrubčiak. Za predsedu dozornej rady bol
zvolený Miloslav Piešťanský. Aj napriek
meniacim sa podmienkam v  ekosystéme revíru,
kolektív Poľovníckeho združenia Jablonka je
schopný zabezpečovať jeho biodiverzitu a rozví-
jať jeho faunu tak, aby sa aj nasledujúce gene-
rácie mohli zapodievať poľovníckymi činnosťami,
medzi ktoré patrí aj ochrana prírody a ktoré ne-
sporne patria k  jedným z  najzaujímavejších
v ľudskej spoločnosti.

Výbor PZ
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Chladného sobotného rána 17. decembra
2016 sa náš chotár zaplnil zelenými kamizolami
a psím brechotom. Naše poľovnícke združenie
zorganizovalo tradičnú spoločnú poľovačku,
ktorej sa zúčastnili nielen naši priatelia - poľov-
níci zo všetkých kútov Slovenska, ale i českí a
nemeckí hostia so svojimi vernými psími pomoc-
níkmi. Prvý raz medzi nás zavítal i myjavský pri-
mátor Pavel Halabrín. Dovedna sa poľovačky
zúčastnilo 68 poľovníkov a honcov so 17 poľov-
nými psami.

Nástup zahájili slávnostné fanfáry v
podaní lesničiarov. Potom sa už prítomným
poľovníkom prihovorili postupne predseda PZ
Jablonka Milan Hôlka, ktorý na úvod privítal
všetkých zúčastnených a predstavil vedúceho
poľovačky Martina Kolárika. Ten následne pred-
stavil svojich pomocníkov, vedúcich strelcov
Miloslava Piešťanského a Ing. Juraja Kovára i ve-
dúceho honcov Pavla Kňazského a oboznámil
účastníkov poľovačky s plánovaným priebehom
jednotlivých kôl. Na záver zahájenia zdôraznil
bezpečnosť v priebehu poľovačky a pravidlá bez-
pečnej streľby.

Následne sme sa po skupinách prepravili
do revíru. Počasie nám prialo, a tak sme v
mrazom okrášlenej prírode, za prílevu slnečných
lúčov, prepoľovali v náročnom teréne plánované
lokality. Diviakom a  líškam sa veľmi z  hustého
porastu nechcelo, no výborná práca poľovných
psíkov a honcov bola korunovaná úspechom. Vý-
rad sa uskutočnil v lokalite Pod Jaseny a na sláv-
nostnom poľovníckom výrade sa ocitlo 13
diviakov a 1 líška. Ing. Martine Hustinovej,
pracovníčke ústredia Slovenskej poľovníckej
komory, sa dokonca podarilo uloviť raritné biele
diviača. Jedinú škvrnu, na inak bezchybnom

priebehu poľovačky, zanechali diviakmi spôsobe-
né, ťažké zranenia dvoch psíkov, ktorí museli byť
okamžite operovaní na Myjave a v Novom Meste
nad Váhom. Našťastie sa oba psíky zo zranení
uzdravili.

Po konštatovaní zdarného priebehu poľo-
vačky a odtrúbení záverečných fanfár sa mohlo
začať tradičné „posledné kolo“ formou po-
sedenia v  KD Polianka, počas ktorého sa konal
povestný „poľovnícky súd“. Na ňom sme si,
okrem odsúdenia prehreškov z priebehu poľo-
vačky, uctili životné jubileá našich dvoch
dlhoročných členov Ing. Jána Závodného a Pavla
Zemana. Naše poľovnícke združenie má vo svo-
jich radoch i výnimočne nadaných strelcov, čo
potvrdil fakt, že tohtoročným kráľom poľovačky
sa stal náš domáci člen Pavol Kňazský, vďaka
uloveniu 3 diviakov. Po oficiálnom programe sme
sa družne zabávali až do skorých ranných hodín.
Ak Diana so sv. Hubertom doprajú, stretneme sa
takto, v dobrom kolektíve kamarátov, znova o
rok.

Lovu zdar!
Martin Kolárik

Spoločná poľovačka na diviaky
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Futbalový oddiel Tatran Polianka

Po dlhšom čase sa zase pokúsim obča-
nom našej obce sprostredkovať informácie
o  práci, výsledkoch, cieľoch do budúcna a  cel-
kovom fungovaní nášho futbalového klubu TA-
TRAN Polianka.

Rok 2016 začal pre nás výročnou člen-
skou schôdzou, ktorá sa uskutočnila vo februári
v Kultúrnom dome. Na nej bol zvolený nový vý-
bor v zložení: predseda Radoslav Kováčiny, pod-
predseda Jaroslav Zmeko, tajomník Marek
Kováčiny, pokladníčka p. Chalupová Viera, člen
výboru Ľubor Gajdošík.

Zároveň staronový predseda p. Radoslav
Kováčiny poďakoval odchádzajúcim členom vý-
boru p. Jánovi Balážovi a p. Miroslavovi Sládkovi
za ich doterajšiu prácu a prínos pre náš klub.

Prípravu na súťaž sme začali v  telocvični
na priemyslovke a  prípravnými stretnutiami na
umelých povrchoch v  Brezovej pod Bradlom,
Senici a Myjave. Časť hráčov sa zúčastňovala aj
Sálovej ligy v Myjave.

Jarná časť súťaže 7. liga JUH začala 20.
3. 2016 a  prvý zápas sme odohrali v  Dolnom
Sŕnii, kde sme zvíťazili 1:0. Toto víťazstvo akoby
predznamenalo veľmi úspešnú jarnú časť a  aj
celkovo najúspesnejšiu sezónu v  novodobej his-
tórii klubu. Posledný súťažný zápas sme odohrali
12. 6. 2016 a zvíťazili sme nad Potvoricami 5:2.
Po odohratí celého ročníka 2015/2016 sme cel-
kovo skončili na neuveriteľnom druhom mieste
v  tabuľke. Toto umiestnenie pre nás znamenalo
nesmiernu radosť a  obrovské zadosťučinenie
za všetku našu prácu, námahu a výborné výsled-
ky a hru našich futbalistov. Klub z najmenšej ob-
ce v  súťaži dokázal za sebou nechať takmer
všetkých ostatných. Za tento úspech treba poďa-
kovať všetkým hráčom, funkcionárom, sponzo-
rom, tiež skvelým fanúšikom, ktorí s  nami
cestovali aj na zápasy vonku vo veľkom množ-
stve a  vytrvalo našich hráčov povzbudzovali

i  s  novo vytvoreným Fanklubom, ktorý založili
zranení hráči a ktorému sme zakúpili dva veľké
bubny. Takéto povzbudzovanie nemal ani jeden
klub v súťaži a všetci nám ho závideli.

V  celom súťažnom ročníku (2015/2016)
sme odohrali 26 zápasov, z  ktorých sme 16 vy-
hrali, 5 remizovali a 5 prehrali s celkovým skóre
55:33 a  získali sme 53 bodov. Na domácom ih-
risku sme za celú súťaž neprehrali ani raz.

Družstvo dorastu sme mali zlúčené
s Brezovou a naši mladí hráči skončlili v 6. lige
Juh na peknom treťom mieste z celkovo 8 druž-
stiev.

Počas letnej prestávky sme sa zúčastnili
futbalového turnaja v  Brezovej pod Bradlom
a  usporiadali sme 1. ročník TATRAN CUPU –
futbalového turnaja za účasti mužstiev z Brezo-
vej, Jablonky, Tatranu Lichkova a domáceho Ta-
tranu Polianka. Domáci turnaj sme vyhrali, keď
sme vo finále porazili na pokutové kopy Brezovú
na čom mal veľkú zásluhu náš mladý brankár
Peter Svinkásek.

Potešením pre nás bola účasť družobného
mužstva z  Lichkova, ktoré zavítalo k  nám
po dlhých devätnástich rokoch a  tak sme mohli
zaspomínať na časy minulé, rozobrať rôzne
zážitky s našimi priateľmi a najmä naši „mladí“
mohli nájsť nové priateľstvá. Zásluhu na tomto
má predseda Rado Kováčiny, ktorému sa podari-
lo nadviazať kontak s  funkcionármi z  Lichkova.

Spestrením bolo premietanie videa
z pred vyše dvadsiatich rokov (z Lich-
kova), ktoré v  tej dobe natočil Janko
Kolárik a premietal ho teraz už bývalý
starosta Dušan Mockovkovčiak.

Turnaj mal vysokú športovú a  aj
spoločenskú úroveň a  tak sa tohoto
roku 8. 7. 2017 uskutoční 2. ročník
TATRAN CUPU a naši hráči sa tiež zú-
častnia turnaja v Lickove, na ktorý sa
veľmi tešíme.
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Nový ročník súťaže 7. liga JUH začal 7. 8.
2016 a v prvom zápase sme zvíťazili nad Lúkou
nad Váhom 10:0. V ďalších zápasoch sme dosa-
hovali „rozpačité“ výsledky a  herne a  výsled-
kovo sa nám veľmi nedarilo. Zlom nastal až v
posledných troch kolách, kde sme sa chytili
a  konečne sme získali naspäť stratenú sebadô-
veru a potrebné body.

Po jesennej časti sme skončili na 10.
mieste so ziskom 14 bodov. Z 13 zápasov sme 4
vyhrali, 2 remizovali a  7 prehrali s  celkovým
skóre 28:21.

Najlepšími strelcami za rok 2016 sa stali
Vladimír Šimko s 18 gólmi, Juraj Kováčiny s 10
a Janko Černáček s 9 gólmi.

Už počas jesennej časti sa po operácii do
mužstva vrátil kapitán Ľubko Svinkásek a v  jar-
nej časti rátame s návratom ďalších zranených -
Marekom Kováčinym, Lukášom Smolíčkom
a  Marošom Zmekom. Návrat Mirka Šimka je
stále otázny, ale dúfame, že sa mu to podarí...

Na účasť v 7. lige Juh potrebujeme aj
jedno mládežnícke družstvo a  tak sme založili
združené družstvo žiakov Turá Lúka/Polianka,
ktorého trénerom je p.Milan Štetina, zároveň je
trénerom aj našich mužov a  vedúcim Jaroslav
Zmeko.

Naši žiaci si počínali veľmi dobre. V 5. li-
ge U15 skončili na druhom mieste. Z 11 zápasov
9 vyhrali, 1 remizovali a  len 1 prehrali. Skóre
57:12, získali 28 bodov.

Fanúškovia a  návštevníci nášho štadióna
si určite všimli, že sa postupne jeho výzor mení
a stále sa na ňom niečo zdokoňaluje a skrášľuje.
Táto zásadná zmena nastala od leta roku 2015,
keď do mužstva prišiel p. Jaroslav Zmeko,
predtým pôsobiaci na Hrašnom a  ktorý nám

s  týmto materiálne aj finančne veľmi pomohol.
Tak isto zabezpečil ozvučenie štadióna a  ako
hlásateľka naše zápasy uvádza p. Monika Kro-
pová.

Zmena nastala i  v  bufete, ktorý má na
starosti Monika Baranovičová a v ktorom si mô-
žu fanúšikovia zakúpiť rôzne občerstvenie.
Predchádzajúcemu „bufetárovi“ Jaroslavovi
Vankovi ďakujeme za jeho dlhoročnúho pomoc.

Teší nás hlavne ochota brigádnicky sa
podielať na týchto zmenách, veď prvej brigády
sa zúčastnilo 29 futbalových nadšencov, ktorí
vykonali veľa práce.

Rok 2017 pre nás začal výročnou člen-
skou schôdzou 4. februára. Výbor ostal v pôvod-
nom zložení, stanovili sme si ďalšie plány na
tento rok, ako je : postavenie záchranného sita
za bránkou, ktorá je bližšie k šatniam, dostavba
tribúny, osadenie sveteľnej tabule, usporiadanie
turnaja, zúčastniť sa turnaja v Lichkove a hlavne
úspešne a vzorne reprezentovať náš klub a obec
Polianka.

Potešil nás záujem a  účasť poslancov
obecného zastupiteľstva na výročnej schôdzi
p.  Kolárika Ľubomíra, p. Ing. Vičíka Štefana
a i zastupujúceho starostu Pavla Kňazského.

Záverom by sme ako klub chceli poďa-
kovať všetkým fanúšikom, sponzorom, autodop-
ravcom Gamabus a Samšport, Obecnému úradu
Polianka, ľudom, ktorí nám boli a sú ochotní po-
máhať v  našej činnosti. Naša vďaka tiež patrí
funkcionárom Bradlanu Brezová a  Turani Turá
Lúka.

Ďakujeme.

Miloš Tallo
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Autobus pre hráčov a fanúšikov odchádza od OÚ Polianka a z autobusovej stanice Myjava.

BIELA, BRADLO, CESTA, ĎATEĽ, DIVIAK,
DRUŽSTVO, FOLKLÓR, FUTBAL, HASIČI,
IHRISKO, KOPANICE, MODRÁ, OBILIE,
POLIANKA, POĽOVAČKA, POTOK,
SLAMA, SLIVKY, ŠKOLA, ÚRAD, ŽLTÁ

Správne riešenie Vianočného
sudoku z čísla 2/2016:

„Búrlivý je život môj a bude plný zápasov. So šťastím by som sa ... (dokončenie v tajničke) .“
– Milan Rastislav Štefánik

Osemsmerovka

kolo dátum mužstvá začiatok
zápasu

odchod autobusu

Pol. 13:30 / MY 13:40

Pol. 14:20 / MY 14:30

Pol. 15:00 / MY 15:10

Pol. 11:50 / MY 12:00

Pol. 15:00 / MY 15:10

Pol. 15:20 / MY 15:30

Pol. 12:40 / MY 12:50

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

26.3.2017

2.4.2017

9.4.2017

16.4.2017

23.4.2017

30.4.2017

7.5.2017

14.5.2017

21.5.2017

28.5.2017

4.6.2017

11.6.2017

18.6.2017

Lúka nad Váhom - Polianka 15:00

Polianka - Turá Lúka 15:30

Krajné - Polianka 15:30

Dolné Sŕnie - Polianka 16:30

Polianka - Horná Streda 16:30

Pobedím - Polianka 13:30

Polianka - Brezová pod Bradlom 16:30

Kalnica - Polianka 16:30

Polianka - Trenčianske Bohuslavice 14:00

Hrádok - Polianka 17:00

Polianka - Zemianske Podhradie 17:00

Bzince pod Javorinou - Polianka 14:00

Polianka - Stará Turá "B" 17:00

( domáci - hostia )

Rozpis zápasov muži - jar 2016/2017 : 7.liga JUH
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Tak si tu žijeme

Prihovárame sa k Vám, vážení spoluobča-
nia v tomto jarnom čase i my, vaši starí rodičia -
ako nás všeobecne nazývajú „dôchodcovia“.

Toto oslovenie je možno vyvodené zo
slova „dôchodok", čo nám mesačne dochádza zo
Sociálnej poisťovne, ale my vieme, že je to žiaľ -
„dochádzanie už našich telesných i duševných
síl“. Trpký pocit, pri slovách vitálnych mladých
ľudí: „čo ten starý, alebo stará sa tu ešte šmatle
s  barlou, čo nesedí kdesi v kúte!“ Pichne to až
kdesi v srdci.

Ale aj my však máme „svoje pichliače“
ako gaštany na jeseň. Picháme pohľadom,
tvrdým slovom, či zamračenou tvárou okolo
seba. Nechceme vypadnúť, ako gaštan, zo svojho
pichľavého obalu.

Vo vnútri srdca sme však iní, krehkí,
voňaví, jemní a túžime, aby nás niekto chápavo
pohladkal, ako ten lesklý gaštan.

Možno máme takú pichľavú náladu práve
teraz, i keď sa príroda oblieka do krásy a my,
hoci by sme chceli všetkým vo všetkom pomáhať,
nejde to už a preto si iba potichu vzdychneme:
„Nebeský otec, niekedy mám všelijakú náladu,
pociťujem hnev, zlosť, sklamanie. Niekedy dud-
rem, hnevám sa, mám chuť do niečoho kopnúť -
a niekedy tak pokazím náladu druhým, alebo ich
zraním. Prosím ťa, daj mi, aby som s týmito svo-
jimi pichliačmi vedela narábať tak, aby nezraňo-
vali mojich blízkych. Prosím ťa Bože, pomáhaj
nám mať pod kontrolou svoj hnev, netrpezlivosť,
aby sme s pokojom dokázali povedať druhým, čo
nás trápi, hnevá a čo potrebujem, aby sme nepi-
chali seba a tých okolo nás, hoci ich úškľabky a
pichance sú pre nás veľmi bolestivé.“

Našu naivitu a dôverčivosť v poslednom
čase často zneužívajú všeliakí bezcitní podnikav-
ci bez hanby a srdca a podvodom lákajú od
starých ľudí ťažko našetrené posledné peniaze
na dôstojný pohreb. Aby sme sa vedeli týmto
praktikám ubrániť, prišiel na našu členskú schô-
dzu zástupca náčelníka policajného zboru v My-
jave pán major Ľubomír Blažek, ktorý nás
informoval o útokoch rôznych pokútnych živlov
na dôchodcov - ako sa proti nim brániť a hlavne
aj o dodržiavaní bezpečnostných predpisov pre
chodcov na cestách i v našej obci, nosením ref-
lexných prvkov za zhoršenej viditeľnosti.

V tomto roku chceme pokračovať
vo zveľaďovaní a úprave areálu školy, brigádnic-
kej pomoci v obci, kultúrno-spoločenských akcií

a zájazdami na spoznávanie krás našej vlasti v
spolupráci s Jednotou dôchodcov z Priepasného.

Na členskej schôdzi z príležitosti MDŽ
sme si zaspomínali, zaspievali a naši mužskí
členovia obdarovali prítomné žienky sladkými
srdiečkami. Naša vďaka patrí aj zastupujúcemu
pánu starostovi Paľkovi Kňazskému za pozdrav-
né gratulačné slová a sponzorské darčeky pláte-
né kapsičky s hŕbou užitočných vecí.

No žiaľ, nielen takéto príjemné body
programu riešime na našich stretnutiach, ale i
také, ktoré nám bolestne stiahnu srdce a to
úmrtím našich aktívnych členov, s ktorými sme
sa navždy rozlúčili tichou spomienkou. Teraz to
boli p. Štefan Ochodnický, p. Štefan Šulovský a
p. Štefan Boháč a z Priepasného p. Vlado Valiho-
ra. Česť ich pamiatke.

Plánov máme veľa, záleží len na nás a na-
šej ochote, ako sa nám ich podarí splniť, lebo:

veď čo sme po sedemdesiatke
mávame už len sníčky sladké,

ako bolo, ako bude?
Nenervačme, buďme v kľude!
Želám všetkým všetko dobré,
žiadne búrky - prehánky.

Erika Otrubáková,
dôchodkyňa z Polianky.
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Vážení spoluobčania, milí moji rodáci – Poliančiari,

nemusím sa Vám  osobitne predstavovať.  Okrem  rokov štúdií doma a  v  zahraničí, som úzko
spätá s mojou, srdcu blízkou rodnou obcou. Veľa sa vybudovalo, mnoho sa zmenilo, no možno mi dáte
za pravdu, že sa toho i veľa nepodarilo, najmä v oblasti ľudských vzťahov.

Moje vzdelanie chcem zúročiť pre Vás. Mnohí viete, že sú veci, ktoré sa dajú robiť lepšie. Sú
vzťahy, ktoré treba  napraviť,  aby  sme tak, ako naši predkovia mohli spolu žiť  v  lepšej atmosfére.
Atmosfére porozumenia, vzájomnej úcty a zbližovania nielen občanov vo všeobecnosti, ale aj v rámci
generácií a rodín. V tomto smere máme čo naprávať...    

Jedným z mojich cieľov je v spolupráci s cirkevným zborom a národne orientovanými organizá-
ciami a stranami vzkriesiť v našej obci národné povedomie. Najmä mladšie generácie majú chabé ve-
domosti o  našom kraji v  meruôsmych rokoch a  vôbec v  slávnej histórii, kde nielen vznikla prvá
Slovenská národná rada, ale kde sa začali novodobé dejiny nášho národa.

Predstavujem Vám svoj volebný program. Mojím heslom teraz i do budúcnosti je:

"O ľuďoch, pre ľudí a s ľuďmi".

‣ zachovanie  charakteru kopaničiarskej obce v regióne Veľkej Myjavy
‣ pokračovať v začatom...........
‣ väčšia informovanosť o aktivitách obce – obnovenie verejných hovorov

a aktívne zapájanie sa občanov do činnosti obce
‣ zapájanie miestnych firiem a podnikateľov do stavieb, údržby a opráv

v obci
‣ hľadanie ďalších možností financovania obce - využitie eurofondov,

finančných prostriedkov z VÚC 
‣ vyvíjať tlak na TSK s cieľom opravy ciest v správe OSC mimo obce
‣ podpora farmárov a malovýrobcov potravín na Polianke - reakcia

na dohodu MP s reťazcami o predaji potravín od lokálnych výrobcov 
‣ organizácia kultúrnych aktivít pre mladých ľudí, pre našich seniorov,

príprava podujatí pre deti a mládež, prednášky, koncerty v Kultúrnom
dome a iné akcie

‣ dôslednejšia kontrola a prísnejšie sankcie voči cestným „pirátom“
v obci - radary

‣ cezhraničná spolupráca s inými obcami v zahraničí s možnosťou získania
ďalších finančných prostriedkov pre našu obec

PhDr. Gabriela Bajcarová

Kandidát na starostu obce Polianka

Kandidát na starostu obce Polianka Kandidát na starostu obce Polianka
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Celý život žijem na Polianke. Od malička som s kamarátmi behal po dedine, preto poznám kaž-
dý kút chotára. Ako mladý chalan som veľmi rád hral futbal, s ktorým som súťažne začal za náš TJ Ta-
tran Polianka. Boli sme dobrá partia starších a  mladých. Spolu sme hrávali futbal a  robili brigády
v areáli ihriska i rôzne v obci. Tak sme spolu pomohli postaviť si nové šatne. Popri futbale som vstúpil
do DHZO Polianka, ktorého som členom dodnes. Som rád, že som sa podieľal na činnosti v týchto
dvoch organizáciách, pretože sú veľmi dôležitou súčasťou našej obce. Myslím si, že bez organizácií, či
už súčasných, alebo prípadne budúcich sa obec Polianka nezaobíde.

Do funkcie zastupujúceho starostu som sa dostal ako všetci viete dosť neštandardne. Nechcem
a  nebudem rozoberať okolnosti. Pravdou je, že som váhal, či prijať túto funkciu. Až po rozhovore
s právnikom a hlavne po rozhovore s poslancami, pretože sme boli len traja, som sa rozhodol, že do
toho idem. Nebola to ľahká situácia, ale ďakujem kolegom, že boli ochotní pomôcť, poradiť, keď bolo
treba. Podarilo sa stabilizovať chod Obecného úradu, pretože chýbali aj administratívni pracovníci.
Teraz je Obecný úrad funkčný. Netvrdím, že na 100%, pretože za tak krátku dobu noví ľudia nemôžu
vedieť všetko. Ale snažíme sa občanom vychádzať v ústrety.

Rozbehla sa plynofikácia kotolne obecného úradu, vybudovala sa kuchyňa v kultúrnom dome,
rekonštruujú sa vchodové priestory kultúrneho domu, prebehla rekonštrukcia vodovodného systému
na obecnom úrade a v KD, začala sa rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, zber separovaného odpadu už
nebude realizovaný z prostriedkov obce. Rozmiestnili sa nové kontajnery na sklo a zber plastov, pa-
piera, ľahkých kovov bude realizovať firma Brantner s.r.o. Pre hasičov je podaná žiadosť o pridelenie
nového hasičského vozidla, žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu a vybavenie hasičskej zbrojnice v sume
30 000 € a tiež žiadosť o pridelenie dotácie z TSK na Športový deň. Napriek krátkej dobe čo som vo
funkcii sa tiež podarilo zorganizovať pravidelné akcie: stretnutie dôchodcov, zdobenie Vianočného
stromčeka, Silvester, s podporou obce tradičná sánkovačka, obnovilo sa vydávanie Polianskych zvestí
a zriadil sa na stránke obce katastrálny portál. Aj keď sa začalo s riadnym vyberaním daní až na jeseň
2016, obec dosiahla priaznivý prebytok hospodárenia.

Do budúceho obdobia, ktoré je veľmi krátke, keďže v novembri 2018 budú riadne komunálne
voľby, by som chcel pokračovať v začatých projektoch. Samozrejmosťou je i podpora miestnych orga-
nizácií, kde sa pokúsime napr. o dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, revitalizáciu futbalo-
vého ihriska, opravu fasády obecného úradu a  chodníka, označenie častí obce, opravu mostov
u Dingov a na Dieloch, rekonštrukciu miestneho rozhlasu a iné veci, ktoré sa vyskytnú. Už teraz viem,
aké má obec možnosti, napr. pri čerpaní eurofondov, s akými problémami a byrokraciou sa treba vy-
sporiadať a nie vždy sa to podarí. Myslím, že s financiami obce by sa malo narábať rozumne, treba si
určiť nejakú postupnosť a priority, pretože obec tu nie je len dnes a len pre nás, ale treba myslieť aj
do budúcnosti a na naše deti.

Som človek priamy a úprimný, nesľubujem veci, ktoré nemôžem splniť, lebo nasľubovať sa dá
veľa. To  jediné, čo Vám ako spoluobčanom môžem sľúbiť je, že sa pokúsim robiť pre našu obec všetko,
čo bude v mojich silách.

Pavol Kňazský

Kandidát na starostu obce Polianka Kandidát na starostu obce Polianka

Kandidát na starostu obce Polianka
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Sánkovačka patrí v posledných rokoch
k najvýraznejším polianskym akciám a  jej dobré
meno už dávno presiahlo hranice nášho chotára.
Jej realizácia každoročne závisí od svojvôle po-
časia. Tento rok nám ju doprialo aj s hojnou sne-
hovou pokrývkou.

Organizátori deviateho ročníka už niekoľ-
ko týždňov vopred pripravovali trať, využívajúc
obecný traktorík, techniku Vlada Zemana a Roba
Adámka. V sobotu 21. januára 2017 krátko po-
obede sa na tradičnom mieste, na svahu Ded-
kovho vrchu nad futbalovým ihriskom, začali
schádzať prví účastníci akcie. Onedlho už celá
cieľová rovina nabrala dobre známy sánkovač-
kový ráz. Počet prítomných plynulo narastal.
Riaditeľom pretekov bol predseda DHZ Braňo

Šulovský. Mirka Bačová, Zuzana Kollárová a
Štefan Vičík obratne zvládali registráciu a roz-
delenie prívalu súťažiacich. Onedlho poradové
čísla zdobili veľkú väčšinu prítomných a počet
súťažiacich dosiahol úctyhodné číslo 158. Uzi-
mení účastníci prekonávali chlad pomocou vare-
ného vína, hriateho, cibuľového chleba, ale aj
úsmevu a dobrej nálady, ktoré servírovali Nikola
a Klaudia Rechtorisové, Kika Figurová a Miro
Tallo. Sánkarsku kapustnicu uvaril Miro Tallo s
rodinou. Úlohy moderátora sa zhostil Martin
Kolárik, pohotovo glosujúci nielen samotnú
súťaž, ale aj všetko ostatné dianie v cieľovej
rovine. Novinkou, ktorá dodala Sánkovačke
šmrnc, bola nafukovacia cieľová brána bezplatne
zapožičaná od CTM Stará Turá. O hudobnú

Sánkovačka

foto: Martin Mocko

foto: Róbert Fritz
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Junior - mini:
1. Ema Benianová
2. Adam Šikuda

3. Marek Ilovičný

Junior:
1. Maroš Figura

2. Bianka Benianová
3. David Zemek

Dospelí:
1. Erik Priesol

2. Peter Paracka
3. Dorota Hodúlová

Veteráni:
1. Anna Vičíková
2. Soňa Dodrvová

3. Alžbeta Bunčiaková

V
ÍŤ

A
Z

I

stránku akcie v rockovejšom ladení sa postaral Erik Priesol.
Jeho dídžejský stan bol neustále bombardovaný nesúťažne sa
spúšťajúcimi sánkarmi, až musel byť opevnený prinesenými
pneumatikami. So všetkým ďalším pomáhali Marcel a Ľubomír
Svinkásek, Pavol Blatniak, Silvester Boháč, Dušan Zeman,
Vladimír Zeman, Jaroslav Ochodnický, Jaroslava Rechtorisová.

Po opakovaných výzvach, ktoré ešte nejedného váhavca
presvedčili aby sa prihlásil do súťaže, sa nakoniec krátko pred
druhou hodinou uzavrela registrácia a mohli sa začať vlastné
preteky. Už druhý ročník platili obmedzenia, podľa ktorých sa
mohlo súťažiť len na čistokrvných sánkach či boboch. Tradične
sa zúčastnili sánkarske klany napr. Figurovci z Havlovej či
Čechovci z Bratislavy. Súťažiaci si nič nedarovali a často sa na
svahu i iskrilo. Snáď najväčšie vzrušenie vyvolalo finále v kate-
górii veterán. Všetky účastníčky finále túžili po titule sánkar-
skeho šampióna a ich premotivovanosť na štarte spôsobila, že
finále sa muselo opakovať. Sčasti titul sánkarskeho šampióna
obhájili favoriti (Maroš Figura, Anna Vičíková) a sčasti sme boli
svedkami prekvapení a na stupňoch víťazov sa objavili nové
tváre (Erik Priesol, Ema Benianová).

foto: Róbert Fritz

foto: Róbert Fritz

foto: Rado Zelenay

foto: Rado Zelenay
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Nezaobišlo sa to bez menších i väčších
pádov a kolízii, k žiadnemu vážnemu zraneniu
však našťastie nedošlo.

V priebehu pretekov sa ukázali aj repor-
téri Západoslovenskej televízie, aby zachytili
atmosféru akcie a pred kamerou vyspovedali
niekoľkých prítomných. Z domácich natáčal
Jakub Maňák.

Najväčším prekvapením bol nálet "cuk-
ríkového bombardéra". Cukríky zhadzované z
motorového rogala vyvolali najmä medzi najm-
ladšími trmu-vrmu pripomínajúcu ozajstné bom-
bardovanie. Pri každom z troch náletov
maškrtníci bežali ako o život naproti sladkým
"bombám". Aj súťažná dráha potom vyzerala
vskutku ako po nálete bombardéra a do poriad-
ku ju museli dávať prítomní hasiči.

Napriek výbornému dojmu nešlo stále
všetko ako na bežiacom páse. Bežný návštevník
však ani len netušil, že chvíľami mali organizáto-

ri na mále. Všetky neočakávané komplikácie sa
podarilo operatívne vyriešiť, hoci za pomoci
obetavých dobrovoľníkov a improvizácie.
Priebeh akcie nebol ničím vážne narušený a
usporiadatelia majú o jeden vydarený ročník
bohatšie skúsenosti. Bolo už po zotmení, keď sa
ľudia dobre vysánkovaní a vyštípaní mrazom
rozišli domov. Tí najskalnejší vytrvali v zábave
ešte dlho do noci.

Sánkovačka sa uskutočnila len vďaka
obetavosti a nasadeniu mnohých dobrovoľníkov
a sponzorov. Týmto sa im chceme ešte raz poďa-
kovať.

Na záver môžeme už len spokojne kon-
štatovať, že tohoročná sánkovačka sa vydarila
skvele.

Martin Kolárik
Martin Mocko

foto: Róbert Fritz

foto: Rado Zelenay

foto: Rado Zelenay
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Ďakujeme sponzorom a mediálnym partnerom:

foto: Róbert Fritz

foto: Róbert Fritz
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Autoservis MEBI

Keď kráčate popri hasičskej zbrojnici, ne-
prehliadnete plot s výraznou tabuľou Autoservis
MEBI. Z pôvodných dvoch budov po Slavomírovi
Mockovčiakovi si nový nájomca vybudoval
domov aj dieľňu pre svoju živnosť. O tom, kto tu
pracuje a čo presne robí, si povieme viac v na-
sledujúcich riadkoch.

Milan Jagoš (ročník 1976) je rodákom zo Seni-
ce. Korene má v známej muzikantskej rodine
Jagoš-Štefány z Vrboviec. Pokračujúc v šlapajách
svojho otca, automechanika na vrbovskom JRD,
sa vyučil za autoklampiara v Bratislavských au-
tomobilových závodoch (neskorší Volkswagen).
Škola ho bavila a rýchlo sa v tomto odbore na-
šiel. Po dokončení strednej školy a ročnej vojen-
čine sa zamestnal v autoservise Hílek v Senici.

Práca sa darila a svoju špecializáciu na auto-
klampiarstvo (oprava karosérií a plechov) rozši-
roval aj o ostatné práce automechanika.
Samozrejme, každý sa zo začiatku učí aj na
vlastných chybách. "Kto nič nerobí, nič nepoka-
zí," hovorí. Milan Jagoš nám prezradil svoju azda
najpamätnejšiu a dnes už aj najzábavnejšiu his-
torku z tých čias. Ešte ako čerstvému absolven-
tovi sa mu akosi záhadne podarilo podpáliť
zákazníkovi auto. "Odbehol som len pár metrov
mimo - tam a späť - a keď som sa vrátil, auto už
bolo v plameňoch", spomína, ukazujúc fotky vy-
horeného auta. Odvtedy si pri rizikovejšej práci
dáva zvlášť pozor.

Popri zamestnaní využíval svoje zručnosti
aj doma, pre seba i pre kamarátov. V tej dobe
prišiel do módy tuning áut. Pán Jagoš ich má na
konte niekoľko. Fotografia jedného (Honda Pre-
lude) bola uverejnená v časopise, kde si ho všim-
li aj usporiadatelia Autosalónu Nitra a pozvali ho
vystavovať. Návštevníci mohli vidieť ním vytu-
ningovanú Škodu Favorit.

Po desiatich rokoch práce si povedal, že
skúsi vo svojej profesii pokračovať na voľnej
nohe. Novú dieľňu si založil na Polianke v prie-
strannej pôvodnej budove vedľa rodinného
domu, kde dodnes býva spoločne s partnerkou.
Veľkú časť potrebnej techniky už mal, čo chýbalo
si sám vyrobil alebo dokúpil. Ako však povedal, v
jeho remesle ide viac o to, čo má človek v ru-
kách, než o vybavenie. Prerod na živnostníka bol
v jeho prípade pomerne plynulý, bez pocitu ris-
kantného kroku do neznáma. Pre šikovného au-
tomechanika je práce vždy dostatok. Okrem
klasických menších opráv ho zamestnával najmä

príliv nabúraných áut zo Západu, ktoré sa tam
dali lacno nakúpiť a u nás opraviť. Do reklamy
dodnes nepotreboval investovať, dobré referen-
cie sa spoľahlivo šírili od spokojných zákazníkov.

Po odbornej stránke zostáva jeho špe-
cializáciou stále to, čomu sa vyučil na strednej
škole. Najviac hrdý je na dokonalé zvary, po
ktorých na hotovej karosérii nenájdete žiadnu
stopu. Vďaka tejto špecializácií mu ani početnosť
konkurencie nerobí vrásky. Prirodzenou cestou
sa tiež vyvinulo čosi ako deľba práce. Napríklad
zásahy do motorov radšej prenecháva iným od-
borníkom. Taktiež ho nebaví práca s elektroni-
kou, či so softvérovou výbavou počítačom
riadených áut. A druhí zase radšej oslovia jeho,
keď treba robiť náročné opravy karosérie.

Renovoval už aj vzácne veterány, avšak
upozorňuje, že to býva dosť drahá záležitosť.
Medzi najzaujímavejších "pacientov" jeho dieľne
nepochybne patrilo nabúrané červené Ferrari z
Rakúska. Mal možnosť si ho aj vyskúšať, avšak
na tunajšie cesty ho nedoporučuje.

Vyslovené krízy a nedostatok klientov za
desaťročie podnikania ešte nemal. Nával práce
nepodlieha pravidelnej sezónnosti, skôr extrém-
nejším výkyvom počasia. Napríklad posledná zi-
ma bola veľmi "plodná" na nabúrané autá.
Predtým mal taký nával počas tropických let-
ných horúčav. Veľké teplotné výkyvy vyčerpávajú
organizmus, čo môže viesť k otupeniu zmyslov.
Preto varuje aj pred prehnaným nastavením
klimatizácie. Tú vraj navyše veľká väčšina kli-
entov správne neudržiava, s opotrebovanými fil-
trami jazdia aj celé roky.

Za najväčší problém považuje, keď sa zá-
kazníci snažia opraviť nabúrané auto svojpo-
mocne. Zvyčajne aj tak napokon skončia v
autoservise a oprava býva o to náročnejšia a
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Poliančiarik
▶ Nakresli zvieratko, ktoré má hlavu leva, krk žirafy, telo kapra, krídla motýľa, chvost prasiatka a

nohy kačice.
▶ Pomôž mu prejsť cez les na lúku, kde sa už ostatné zvieratká zabávajú na fašiangovom karnevale.

Správna odpoveď na otázku z čísla 2/2016:
Počet sedemcípych hviezd: 3

drahšia. V snahe ušetriť peniaze si často sami
objednávajú náhradné diely, pri ktorých sa bež-
ne stáva, že sú nepoužiteľné. Alebo sa ukáže, že
sú drahšie, než tie, ktoré dokáže zohnať p.
Jagoš, napríklad aj vďaka dlhoročne budovanej
sieti kontaktov. Preto zákazníkom doporučuje
vždy sa vopred poradiť.

Vo voľnom čase sa venuje najmä rodine.
Rekonštruuje a vylepšuje bývanie. Postupne si
od základov realizuje stavbu historického závod-
ného auta Škoda 130 RS. Svoje muzikantské gé-
ny uplatňuje hraním na heligónky, ktoré si tiež
vlastnoručne rekonštruuje. S partiou kamarátov
hráva na rôznych tradičných zábavách a folklór-
nych podujatiach na okolí, najčastejsie vo Vrbov-
ciach. Poliančari ho mohli počuť napríklad na
predminulého Mikuláša, keď v kroji s priateľkou
hudobne doprevádzali delegáciu, ktorá obdarú-
vala dôchodcov.

Na záver našim čitateľom s nadsázkou a
smiechom odkazuje: "Jazdite opatrne - ale nie

príliš, nech pri búračke ublížite len autu a nie
sebe. Aby sme sa mohli stretnúť nielen pri hraní
na heligónku."

Polianka 209
MEBI@atlas.sk
0905 344 642
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Milí moji Poliančari,

srdečne Vás pozdravujem z  Bratislavy.
Rada by som Vám v  týchto Polianskych
zvestiach napísala niečo o významnom výročí,
ktoré si tento rok, ak Pán Boh dá, pripome-
nieme. 31. októbra 2017 uplynie 500 rokov od
počiatku reformácie, odo dňa, keď augustínsky
mních Martin Luther pribil 95 výpovedí proti od-
pustkom na dvere zámockého chrámu vo Witten-
bergu. V prostredí cirkvi sa spomienky na toto
okrúhle jubileum reformácie už začali so znač-
ným predstihom, intenzívnejšie od 31. októbra
2016. Minulú nedeľu som sa zúčastnila večera
v kostole na slávnostnom uvedení čerstvo vyda-
nej knihy Rolanda H. Baintona: Luther – život
a  dielo reformátora, z vydavateľstva Porta libri.
Kniha vyšla prvýkrát v  roku 1950 pod názvom
Here I  Stand (Tu stojím) a  odvtedy vyšla veľa-
krát  v  rôznych svetových jazykoch. Rozšírila sa
po celom svete a predalo sa jej už viac ako mili-
ón výtlačkov. Jej autor, R. H. Bainton (1894-
1984), pôvodom Brit, bol profesorom cirkevných
dejín na Yale University v USA.

Knihu som si kúpila a  pustila som sa do
jej čítania. Je veľmi zaujímavá, má 415 strán,
ale dnes Vám z nej zdelím iba odrobinky.

Čo alebo kto ovplyvnil smerovanie Luthe-
rovho života? Prečo sa z  usilovného študenta,
z ktorého chcel mať otec právnika, stal augustín-
sky mních?

Martin Luther sa narodil 10. novembra
1483 v  Eislebene v  Nemecku. Jeho otec Hans
pochádzal zo sedliackeho rodu, ale polia po ot-
covi zdedil podľa tamojšieho zvyku najmladší
syn. Hans, Martinov otec, bol najstarší z  detí
a  preto si hľadal prácu v  bani. Keď mal Martin
niekoľko mesiacov, presťahovali sa jeho rodičia,
Hans a  Margaretta do Mansfeldu za lepším
zárobkom v  rozvíjajúcich sa medených baniach.
Martin bol v poradí druhé dieťa z ôsmych v rodi-
ne. Nemal ešte ani päť rokov, keď začal chodiť
do školy, najskôr v  Mansfelde, neskôr v  Mag-
deburgu a  Eisenachu. V  roku 1501 nastúpil na
univerzitu v Erfurte, kde sa stal už v septembri
1502 bakalárom slobodných umení a  v  januári
1505 magistrom slobodných umení.

V máji 1505 začal Martin podľa otcovej
vôle študovať právo. Zakrátko potom, koncom
júna 1505, bolo blízko seba viacej cirkevných
sviatkov a mladý magister išiel navštíviť rodičov

do Mansfeldu. Keď sa vracal späť, po dvoch
dňoch cesty v utorok 2. júla, mal už asi iba hodi-
nu cesty do Erfurtu. Zrazu sa zamračilo a zahr-
melo. Blesky križovali oblohu a jeden udrel vedľa
Luthera tak, že sa ocitol na kolenách a v úzkosti
zvolal: „Pomôž mi, svätá Anna! Budem mní-
chom.“

Po tejto udalosti napísal list otcovi,
predal knihy, vrátil odznak akademickej hodnosti
a rozlúčil sa s priateľmi. Títo ho na druhý deň
ráno odprevadili k  bráne augustínskeho klášto-
ra. Prečo si vybral spomedzi štyroch erfurtských
kláštorov práve tento najprísnejší, nikdy neprez-
radil. Možno chcel práve tu dosiahnuť svoj cieľ –
kresťanskú dokonalosť.*

A  ako sa z  horlivého mnícha stal ten,
ktorý o dvanásť rokov neskôr v pevnom rozhod-
nutí ducha zastal pri bráne kostola vo Witten-
bergu a  pribil na ňu 95 výpovedí proti
predávaniu odpustkov?

V  kláštore prežíval ťažký vnútorný boj
človeka, ktorý spoznal svoje hriešne srdce a túžil
po zmierení s Bohom. Urobil všetko, čo len pre
svoju spásu vedel urobiť. Avšak ani modlitby, pô-
sty, tiché rozjímanie, časté spovede, večerné po-
božnosti, skutky milosrdenstva a lásky, chudoba,
poslušnosť a umŕtvovanie tela, ba ani cesta do
Ríma mu neprinášali vnútornú úľavu. Chcel tak-
to zaplatiť za svoje hriechy, ale nezískal pre-
svedčenie, že je účet vyrovnaný.

V  takomto rozpoložení sa ho ujal jeho
predstavený, Dr. Staupitz. Vedel o  Lutherovom
duchovnom zápase a povzbudil ho k  intenzívne-
mu štúdiu Biblie. Veril, že v  nej nájde Martin
lekárstvo pre svoju zmietanú dušu. Vyhliadol si
ho za svojho nástupcu na biblickej katedre na
wittenbergskej univerzite a  k  tomu potreboval
Martin doktorát. Hneď ako sa stal v  októbri
1512 doktorom teológie, začal prednášať.
V  tomto čase sa mu pri intenzívnom skúmaní
Písma otvorili „duchovné oči“. Zaoberal sa vtedy
najmä biblickou knihou Žalmov a listami apošto-
la Pavla Rimanom a  Galaťanom. Tu, v  Svätom
Písme našiel Božiu cestu pre hriešnika, ktorý si
zúfa nad svojimi hriechmi. Presvedčil sa už, že
spasenie nemožno získať žiadnym ľudským úsi-
lím, ani sa nedá kúpiť za peniaze. Vo svetle
Božieho slova teraz objavil, že spravodlivý Boh
nám spásu ponúka zdarma, z čírej milosti, v gol-
gotskej obeti svojho Syna, Ježiša Krista. Lebo
On milosťou Božou za každého z  nás, ľudských

Duchovné slovo
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detí, okúsil smrť. (List Židom 2,9b) Luther uveril
tejto vzácnej Božej pravde a  prijal Božie
ospravedlnenie vierou v Pána Ježiša Krista. „Ale
spravodlivý bude žiť z  viery.“ (List Rimanom
1,17b)

Lutherov prerod, duchovné znovuzro-
denie sa udialo v  čase od jesene roku 1512 do
jari 1513. V ňom hľadajme príčinu, prečo napísal
95 výpovedí proti odpustkom. Ak by si niekto
z  Vás chcel o  tom prečítať viacej, vďačne poži-
čiam alebo zakúpim knihy. Kontaktovať ma
môžete priamo na telefónnom čísle
0908  444  861, alebo prostrednictvom redakcie
Polianskych zvestí.

Srdečne Vás zdraví Anna Koláriková

Použitá literatúra:
* Daniel Veselý: Martin Luther, reformátor.
Tranoscius 1994

R.H.Bainton: Luther. Život a  dielo reformátora,
Porta libri 2017, 2. vydanie

foto: Veronika Koláriková
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