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Radostná zvesť  (Ján Kučera)

Počúvame každú chvíľu, že sa stalo čosi zlé.

Prejavili živly silu, prišli víchre ničivé.

Zatriasli sa pásy zeme, lietadlá sa zrútili.

Chorôb zhubných klíči semä, odišli nám premilí.

Noviny sú plné zvesti o vojnovom požiari.

Rodinu si človek nectí, mestá atóm ožiaril.

Najhoršia zvesť zo všetkého – za hriech bude odplata!

Bez Boha a viery v Neho, kto nešťastia poráta?

Iba jedna dobrá správa dodnes šírym svetom znie:

V Synovi nám Pán Boh dáva z večnej smrti spasenie.

Stačí iba vyznať vinu, vďačne prijať Kristov kríž.

Všetky desy hneď sa minú, po zime sa rozjarí.

Duchovna kvapka • Advent čas očakávaní
Na rozlúčku • Spoločenská  rubrika • Poďakovanie

Voľby starostu • Oprava cesty U Borikov
Polianka bez dlhov • Obecné lesy • Stavebný úrad

Mesiac úcty k starším • Tak si tu žijeme
50 rokov PZ • Výkup jabĺk • Mikuláš
Jeseň v DHZ Polianka • Martin Tesák

Spoločné poľovačky • Futbalová jeseň 2012
Vyzva ZSE • Harmonogram kontajnera / jar 2013

Rada by som sa vám prihovorila slovami potešenia Urobíme dobre, keď si ju vypočujeme, na chvíľu sa 
a povzbudenia do ďalších dní. zastavíme a zamyslíme sa nad ňou. Keď si dáme záležať na 

tom, aby nám nevošla len jedným uchom dnu a druhým von. Veď každodenne sme „bombardovaní“ všelijakými zlými 
správami z rozhlasu, televízie, novín a rozhovorov s ľuďmi. „Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, 
Vnímate to tak i Vy? Prednedávnom mi kolegyňa, ktorá už zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 
dvadsať rokov cestuje do Bratislavy do práce vlakom, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán 
povedala, že za posledný mesiac bolo u nás na železnici viacej v meste Dávidovom.“  Evanjelium Lukáša 2:10-11
havárii ako za celých  20 rokov.  Očakávame ešte i niečo Túto správu už väčšina z vás počula a možno si poviete: 
dobré? Sme otvorení to dobré i počuť, prijať a tešiť sa z toho? „Nič nové.“   Ale, je to správa z neba, od milujúceho Boha nám, 
Alebo sme už celkom apatickí a neschopní tešiť sa - ani ľudským deťom a je   jedinečná, mocná a oslovujúca, ak 
z veľkých  vecí, nieto ešte z maličkostí. Čo by nás vedelo dovolíme, aby vošla až do nášho srdca.
potešiť?

Blížia sa Vianoce. Čas, keď bude znieť, viac ako inokedy, 
S prianím požehnaných vianočných sviatkov všetkým 

dobrá  správa, evanjelium. Táto najúžasnejšia dobrá správa akú 
mne známym i neznámym Poliančarom, s láskou        

kedy človek mohol počuť je pre Teba i pre mňa, pre každého 
Anna Koláriková

človeka, pre celý svet. A vďaka Bohu, ešte stále znie i v tomto 
uponáhľanom  svete plnom zlých správ. 

OBSAH

Milí moji krajania na Polianke!
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Advent čas očakávaní Na rozlúčku

Ľudia na všeličo čakajú. Niektorí na zvýšenie platu, chorí na 
zlepšenie svojho zdravotného stavu, blízki a milujúci sa ľudia 
čakajú po dlhšom odlúčení či vzdialení na chvíľu, keď si padnú 
do náručia a deti, zvyčajne nie len na Vianoce čakajú z rúk 
matky či otca na darček. 

Kresťania, ktorí nie sú iba matrikoví, vedia, že advent je 
doba, ktorá nás upomína na koniec vekov, na druhý príchod 
Pána Ježiša Krista, keď príde, aby súdil živých a mŕtvych. 
Štáty, mestá i rieky sú zaznačené na mapách. Môžeme si ľahko 
zistiť ich veľkosť, ich vzdialenosti a čas ako dlho tam trvá cesta 
lietadlom či autom. Vieme, kedy príde jarná rovnodennosť, Smrť je vždy nečakaným hosťom, smutnou udalosťou 

v ľudskom živote. Prichádza raz náhle a tragicky, inokedy kedy letný či zimný slnovrat, no kedy príde príchod pána Ježiša 
zákerne a pomaly.Krista, to nevie nik. A práve preto aj keď máme pred Vianocami 

My živí nečakáme smrť uprostred života, ale ona napriek štvortýždňové obdobie prípravy na privítanie Betlehemského 
tomu prichádza, ak sa naplnil čas, ak zlyhali všetky úsilia dieťatka, v ktorom vstúpil do dejín Boží syn Ježiš Kristus, na 
človeka premôcť ju. Hlboko zarmútení sme sa v pekný jesenný 

druhý príchod Ježiša Krista nedostaneme avízo a 
deň 27. septembra rozlúčili s našim pánom starostom Jánom 

štvortýždňové obdobie na čas prípravy na stretnutie s ním. A Dodrvom.  Nepodplatiteľný čas odmeral mieru jeho života 
práve preto treba byť vždy pripravený. Ján Krstiteľ volá – a odvolal ho z kruhu milovanej rodiny, spolupracovníkov 
Pokánie čiňte, pripravujte cestu Pánovi…Kto skutočne vie čo a priateľov vo veku 59 rokov.

Odišiel uprostred usilovnej práce, ktorú miloval, ktorej bol je advent, kto verí, že Pán príde, ten sa na stretnutie pripravuje 
oddaný celým svojim srdcom a ktorá bola zmyslom a náplňou každý deň a vie, že pre Čistého môže predstúpiť iba čistý. Vie, 
jeho života. Mal rád všetko, čo robí život krásnym, mal rád našu že pokánie znamená nie len podať si ruky s tými, čo sa nám 
obec a bol šťastný, keď sa darilo „jeho“ občanom. Bol nám cesty rozišli, ale podať si srdcia. Pokánie nie je tam, kde človek 
všetkým známy ako človek priamy, usilovný, človek, ktorý sa 

hovorí, odpustím ti, ale ti to nezabudnem. Pokánie znamená 
vedel vo svojom živote tak nezištne rozdávať, ktorý verejným 

začať nový život, nové spoločenstvo aj s nepriateľom. Nie veciam venoval toľko úsilia a času.
prímerie, prerušenie paľby na krátky čas, ale pokoj. Ako starosta obce slúžil svojou prácou občanom od roku 
Zodpovednosť jeden za druhého. Vzájomná výpomoc a 1999 a všetko svoje úsilie zameriaval na pozdvihnutie ich 
spoločenstvo. Nezdá sa vám priatelia, že naše spoločenstvo je kultúrnej a hmotnej úrovne. Len veľmi ťažko možno 

vymenovať všetko, na čom zanechal stopy svojej svedomitej vážne narušené, má vážne trhliny, viac sa osočujeme ako 
práce.vciťujeme jeden do druhého, aby sme jedni druhých bremená 

Ťažko, lebo čokoľvek v spojitosti s ním spomenieme patrí znášali a tak plnili zákon Kristov ?  Nezdá sa vám, že z chorého 
už minulosti. Každý kto ho poznal bude naňho vždy spomínať a nezdravého spoločenstva a chorých  medziľudských vzťahov 
s úctou ako na človeka, ktorý vedel prečo žije, ktorý bol oporou 

žijeme v napätí, v neistote a prepadáme často panike, svojim blízkym. Nežil len pre seba, žil pre tých, ktorí ho 
dostávame sa pod lavínu nahromadených problémov a tu sú obklopovali, žil pre ciele, ktoré sa nikdy nepomíňajú 
problémy aj našich nemocí a konfliktových vzťahov ? v priepasti zabudnutia. Z jeho siatby  bude neprestajne rásť 

bohatá úroda ako odkaz pre všetkých, ktorí ho poznali a mali Tu je príčina aj mnohých ľudských rezignácii, a depresií a 
radi.totálnych zlyhaní. Najúbohejší a najväčší bedár nie je ten, ktorý 

Smrť nikdy nezničí statočne vykonanú prácu, ktorej plody má málo peňazí, ale ten, ktorý na nič nečaká. Boh je Pánom 
sú trvalé a bohaté. A ty si dokázal, že si nežil nadarmo. S tvojim 

dejín. On je Ten Pán  na veky vekov, je Pánom aj Tvojím chce menom i s tvojou prácou  je spojená láska k ľuďom. A tento 
nám vždy pripomenúť advent, ktorý môže byť každému tvoj úprimný ľudský vzťah zostáva živý. Bude sa znásobovať 
kľúčom. Ten kľúč ponúka každému človeku, aby  otvoril srdce a žiť v našich spomienkach, bude svietiť ako slnko, aby sa 
pre Toho, ktorý je Láska  a tak otvoril si srdce pre nový život, vysušili slzy smútku nad stratou dobrého človeka, ktorý nám už 

nikdy viac nestisne ruku a nepovie pár hrejivých slov. Jeho ústa v ktorom láska premáha nenávisť a život víťazí nad smrťou .   
sa už navždy odmlčali, jeho srdce dotĺklo doráňané prežitými 
bolesťami a utrpením.

Upravil: Samuel Myšiak
Však život, ktorý bol prežitý plodne v neúnavnej práci pre 

svojich blízkych i pre celú obec nebol zbytočný. Nebola to 
ľahká cesta, chcel ešte dokončiť plány, ktoré už nestačil 
zavŕšiť. Zostal na pol ceste a ďalej už nepôjde. Ostáva však 
medzi nami vo svojej práci a svojej láske k ľuďom.

Človek odíde, no všetko čo vykonal pre svojich najbližších, 
pre celú našu obec za 13 rokov starostovania zostáva. To nikto 
nevymaže z našich sŕdc a pamäti.

Ak nás opúšťa niekto blízky, odchádza s ním aj niečo z nás. 
A niečo zas nám pribúda: pamiatka – na každú peknú chvíľu, 
nedopovedanú vetu, na neukončené gesto, na prácu, ktorá už 
zostane nedorobená, na život, ktorý sa predčasne prerušil, ktorý 
priskoro pretrhol niť svojho trvania. A dlho zostane prázdne 
miesto všade tam, kde sme pociťovali jeho blízkosť.

Česť jeho pamiatke!                                                                 
Erika Otrubáková 
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Oprava obecného chodníka pre chodcovSpoločenská  rubrika
Jubilanti:

júl 2012 Mockovčiaková Zdenka, P. č. 53 – 55 rokov
                        Ochodnícky Ján, Polianka č. 68 – 80 rokov
august 2012 Marková Jozefa, Polianka č. 195 – 50 rokov

Dodrv Vladimír, Polianka č. 18 – 55 rokov
Dingová Emília, Polianka č. 69 – 60 rokov
 Marko Ján, Polianka č. 20 – 75 rokov
Boháčová Božena, Polianka č. 116 – 75 rokov
Hodúlová Emília, Polianka č. 1 – 75 rokov

september 2012 Vičík Jaroslav, Polianka č. 92 – 60 rokov
Tallová Emília, Polianka č. 187 – 60 rokov
Krásna Oľga, Polianka č. 89 – 60 rokov
Kráľ Miroslav, Polianka č. 77 – 65 rokov

október 2012 Maňáková Slávka, Polianka č. 40 – 50 rokov
Holičová Anna, Polinaka č. 26 – 60 rokov
Kňazský Pavol, Polianka č. 48 – 65 rokov V dňoch  13.,23. 10. a 16.,21. 11. 2011 sa rekonštruoval 
Bunčiak Štefan, Polianka č. 149 – 65 rokov chodník pre chodcov pred bývalým obchodom. Prostredníctvom  

november 2012 Mocko Pavol, Polianka č. 173 – 70 rokov Polianskych zvestí by som chcel poďakovať občanom, ktorým 
Otrubáková Erika, Polianka č. 54 – 75 rokov záleží, aby naša krásna  malebná obec  mala dobré chodníky a nie 
Adámková Zuzana, Polianka č. 124 – 85 rokov „tankodrom“. Mnohí určite čítali na obecnej stránke 

december 2012 Dingová Zdenka, Polianka č. 191 – 50 rokov www.obecpolianka.sk v sekcii diskusia v akom stave sú naše 
narodení: chodníky. Je pravdou, že po dávnej rozkopávke  zemina usadla 

a betónové kocky upadli, preto som prostredníctvom obecnej Krč – Turba Dávid
stránky a obecného rozhlasu poprosil občanov obce o pomoc pri Reich Mojmír
oprave chodníkov. Potešilo ma, že ešte  záleží niekomu v dnešnej Kovár Filip
dobe a bez nároku na odmenu, aby naše chodníky boli v čo Svoradová Diana
najlepšom stave.  Aj keď chvíľu trvalo, lež sa prišlo na správny zomrelí:
postup opravy a obzvlášť, keď každá betónová kocka bola iná, Škrinárová Oľga, Polianka č. 64
jedna vyššia, druhá nižšia, jedna menšia, druhá väčšia. Bol Dodrv Ján, Polianka č. 194
problém vyrovnať podklad  aby kocky aspoň trocha k sebe Stančíková Jaroslava, Polianka č. 138
pasovali. Ale našiel sa správny systém a myslím, že v rámci 
možností sa opravil chodník oproti starej školy a kúsok pred 
obecným úradom. Nakoľko tu už máme zimu, nedá sa pokračovať 

Poďakovanie v oprave, ale verím, že na jar sa podarí dokončiť opravu pri 
obecnom úrade . Ďakujem hlavne Klubu dôchodcov, z ktorého 

Orez konárov ponad vedenie obecného rozhlasu chlapi urobili toho najviac a ženičky im pripravovali občerstvenie, 
a oprava pretrhnutého vedenia DHZ Polianka a všetkým, ktorý sa zúčastnili na rekonštrukcii 

chodníka. Nebudem konkrétne menovať, kto sa zúčastnil, aby som 
Veľké poďakovanie patrí DHZ Polianka pri orezaní konárov niekoho nezabudol, čo by ma veľmi mrzelo. Ešte raz veľmi pekne 

nad vedením obecného rozhlasu  vedľa cesty  smerom na ďakujem a prajem všetkým spoluobčanom krásne prežitie 
Podlipovec  okraj lesa Dubina a oprave pretrhnutého vedenia na Vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku 2013.
Havlovej a ponad cestu na Špánkovú.

Zástupca starostu

Dušan Mockovčiak

Voľby starostu v našej obci

V zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej 
republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy 
obcí, vydaného v Zbierke zákonov č. 331/2012, zo dňa 
6.11.2012 sa určuje podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb 

na sobotu  9. marca 2013.

Informácie pre záujemcov o kandidatúru: 

počet občanov obce ku dňu vyhlásenia volieb : 371

minimálny počet podpisov voličov podporujúcich 
kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby 
starostu obce : 40

podanie kandidátnych listín (politické strany a 
nezávislí kandidáti) : do 13. januára 2013

kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred 
začiatkom volieb:  20.2.2013 – 7.3.2013

Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané. 

Jarmila Šulovská
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Začiatkom augusta zrealizovala firma Lesné a vodné 
stavby, s.r.o. opravu asfaltovej miestnej komunikácie v osade 
U Borikov. Náklady na opravu činili 9 960,- Eur s DPH, a boli 
plne hradené z výnosov z hospodárenia v obecných lesoch, bez 
potreby úveru.

V druhom polroku 2012 bola riadne skolaudovaná nová 
miestna komunikácia v časti Havlová, o ktorej sme priniesli 
podrobné informácie v predchádzajúcom čísle Polianskych 
zvestí. Taktiež úspešne prebehla kontrola tohto projektu z PPA 
a MAS.

Martin Kolárik

Polianka vykročí do roku 2013 
bez dlhov

V predchádzajúcom príspevku som konštatoval, že 
nová cesta na Havlovej bola úspešne skolaudovaná 
a úspešne prebehli i všetky kontroly. Na základe týchto 
skutočnos t í  v  pos ledných dňoch tohto  roka  
Poľnohospodárska platobná agentúra vrátila našej obci 
príspevok obce v projekte (bez 20% spoluúčasti obce) vo 
výške 66 300,- Eur. Podľa dohody obecného 
zastupiteľstva, budú tieto peniaze použité na vymazanie 
súčasných dlhov obce (15 800,- Eur za opravu strechy 
obecného úradu a 36 600,- Eur vklad obce do projektu 
„Cesta Havlová“). Zvyšné financie budú použité na 
vytvorenie rezervného fondu (o jeho výške Vás budeme 
informovať v ďalšom čísle Polianskych zvestí), z ktorého 
bude možné už v blízkej budúcnosti financovať ďalšie 
rozvojové projekty v našej obci. 

Osobne som nesmierne rád, že sa na obecnom účte 
začali prejavovať zmeny v hospodárení  obce 
a predovšetkým transformácia Obecných lesov s.r.o, ktoré 
sa stali pri nezvýšenej ťažbe jednoznačne hlavným 
zdrojom príjmov obce.

Martin Kolárik

Oprava cesty U Borikov



5

Rok 2012 bol pre Obecné lesy Polianka spol s r.o posledným 
rokom platnosti desaťročného Lesného hospodárskeho plánu 
(LHP). Aj napriek tomu, že Ročný ťažbový etát nám 

3predpisoval ťažbu viac ako 2000 m  v poslednom roku platnosti 
3 3

LHP, vyťažilo sa 1494,63 m  dreva, čo je len o 27 m  viac ako 
v roku 2011. Z celkového objemu ťažby sa predalo ku 

3 3
dnešnému dňu 1475,79 m  dreva. Z toho bolo 1450,72 m  

3listnatého a 25,07 m  ihličnatého dreva.

Z celkového objemu listnatého dreva tvorila :

3Guľatina triedy III.A,B + III.C   : 607 ,21 m
3

Listnatá vláknina   : 288 ,03 m
3Listnaté palivo v dĺžkach      : 516 ,10 m

(cca 60 domácností)
3Listnaté palivo v metrových dĺžkach:   39,38 m  

(cca 60 domácností)

Z celkového objemu ihličnatého dreva tvorila :

3Guľatina triedy III.A,B + III.C    : 13 ,82 m
3Ihličnatá vláknina                         : 11 ,25 m

Ihličnaté palivo sa v roku 2012 nepredávalo.

Tržby z dreva za rok 2012 boli vo výške  68 204,48  € 
vrátane DPH. Náklady na ťažbu dreva predstavovali  17 892,28  
€ vrátane DPH. Na potreby vykurovania budovy OcÚ a KD sa 

3 3
doviezlo 26,90 m  a náhrady za dopravu  boli 7,04 m .

Ako som už v úvode napísal, tento rok nám skončil 10-ročný 
plán hospodárenia. Z tohto dôvodu sa 3. mája 2012 konalo na 
MsÚ Brezová pod Bradlom rokovanie všetkých dotknutých 
strán s predstaviteľmi štátnej správy (Krajský lesný úrad, 
Obvodný lesný úrad, štátna správa ochrany prírody a krajiny, 
štátna vodná správa ) a vyhotoviteľa nového Programu 
starostlivosti o les (PSOL) na obdobie rokov 2013-2022 pre 
Lesný celok Vrbové, ktorým sa stala spoločnosť LH Projekt-SK 
s.r.o. Na tomto rokovaní bolo Krajským lesným úradom Trenčín 
nariadené obnovenie (preznačenie) všetkých hraníc JPRL 
(jednotiek priestorového rozdelenia lesa) do 30. júna 2012, čo 
som v obecných lesoch v Polianke aj vykonal, do stanoveného 
termínu.

Terénne práce pri obnove PSOL (tzv. taxačné) začali 
v jesenných mesiacoch a v týchto dňoch je už nový návrh PSOL 
na roky 2013-2022 pre OL Polianka prejednaný a nachystaný 
na schválenie Krajským lesným úradom. Kompletný nový 
program vrátane máp by sme mali obdržať niekedy v jarných 
mesiacoch. V letných mesiacoch 2013 potom prebehnú 
previerky plnenia Lesného hospodárskeho plánu za roky 2003-
2012, pri ktorých sa bude kontrolovať hospodárenie v obecných 
lesoch za posledných 10 rokov. Previerky vykoná Krajský lesný 
úrad Trenčín.

Ku koncu roka 2012 sa pozornosť správcu lesov sústreďuje 
na monitoring porastov pred krádežami dreva a na dopredaj 
zásob, ktoré máme ešte na sklade. Týmto by som chcel aj 
apelovať na občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené drevo, či už 
samovýrobu alebo palivo, nech tak učinia do konca tohto roku, 
aby sa pohľadávky neprenášali do roku 2013. Tiež by som chcel 
upozorniť, aby si občania prišli zapísať drevo na budúci rok 
hneď v prvých mesiacoch, aby bol prehľad, koľko palivového 
dreva bude treba vyrobiť.

Blíži sa čas Vianoc, tak by som chcel aj touto cestou zaželať 
občanom Polianky v mene celej spoločnosti veľa zdravia, 
radosti, lásky a pokoja počas celých vianočných sviatkov 
a všetko dobré do Nového roku 2013.                  

 Ladislav Gabriž

Obecné lesy Polianka, s.r.o.
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Stavebný úrad - Spoločná obecná úradovňa:Stavebný úrad Polianka

žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, 
Obec Polianka od 1.11.2012 nevykonáva úlohy stavebného rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o 

úradu v plnom rozsahu. V pôsobnosti Obecného úradu zostalo zmene územného rozhodnutia pre právnickú osobu - 
len povoľovanie drobných stavieb. Zabezpečenie úloh podľa: 100,- € 

žiadosť o stavebné povolenie stavby na bývanie a na zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
zmeny týchto stavieb pred dokončením - na stavbu a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
rodinného domu s obostavaným priestorom podľa neskorších predpisov 

3projektovej dokumentácie do 600 m  vrátane - 33,- € + zákona č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom 
20,- € za každých ďalších začatých 100 hospodárstve v znení neskorších predpisov 

3m obostavaného priestoru zákona č. 135/1996 Z.z. o pozemných komunikáciách 
žiadosť o stavebné povolenie stavby na bývanie a na v znení neskorších predpisov 
zmeny týchto stavieb pred dokončením - na stavbu zákona č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
bytového domu s obostavaným priestorom podľa v znení neskorších predpisov (napr. stavebné 

3projektovej dokumentácie do 3000 m  vrátane - 750,- € povolenia, zmeny stavieb, kolaudačné rozhodnutia, 
3zvláštne užívanie komunikácií, výrub stromov,...) + 250,- € za každých ďalších začatých 1000 m  

obostavaného priestoru 
vykonáva  SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA, ktorá žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže - 30,- €
sídli na Mestskom úrade v Myjave na II. poschodí č. dv. žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby - 30,- € 
310. žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - fyzická 

osoba - 16,50 €Občania si môžu podať príslušné žiadosti buď na Obecnom 
žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - právnická úrade Polianka alebo priamo v Spoločnej úradovni v Myjave. 
osoba - 200,- €Vznikom spoločnej úradovne nie sú dotknuté právomoci 
žiadosť o povolenie informačného, reklamného starostu obce. Všetky rozhodnutia podpisuje starosta obce. 
zariadenia:

2a) do 15 m  - 60,- € Názov úradu:
2b) od 15 do 40 m  - 200,- € Mestský úrad Myjava, Spoločná obecná úradovňa

2c) nad 40 m  - 430,- € Adresa:
Námestie  M. R. Štefánika 560/ 4, 907 14 Myjava
Telefón: Niečo  zo stavebného zákona..
034/6907211 (Vedúca SoÚ)

(1)  Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú 034/6907211 (Staveb. poriadok, územné rozhodovanie)
funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre 034/6907203 (Podateľňa SOÚ)
stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a E-mail: prednosta@myjava.sk
skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré www: http://www.myjava.sk
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:Stránkové hodiny:      

prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje Pondelok - Streda: 8.00 - 16.00 hod.
225 m  a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné Štvrtok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.

kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, Vzory tlačív:  http://www.myjava.sk , napravo v záložke 
stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne –   samospráva – tlačivá na stiahnutie
bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby 

Eva Osuská, vedúca SOÚ športových zariadení,
034/6907 211, eva.osuska@myjava.sk podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha 

2 Ing. Anna Pančiaková - stav. poriadok, územné rozhodovanie nepresahuje 25 m  a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, 
034/6907 211, anna.panciakova@myjava.sk žumpy.
Ľubica Kozáčiková - podateľňa SoÚ

Za drobné stavby sa považujú aj034/6907 203, lubica.kozacikova@myjava.sk
stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na Ján Duga - staveb. poriadok, územné rozhodovanie
zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich 034/6907 211, jan.duga@myjava.sk

2zastavaná plocha nepresahuje 30 m  a výška 5 m, 
napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,Správne poplatky
oplotenie,Oddelenie výstavby a životného prostredia:
prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné 

vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa - siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a 
fyzická osoba - 10,- € pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné 
vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa - siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
právnická osoba - 100,- € nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, 
žiadosť o vydanie vodopráv. povolenia na realizáciu priechody cez chodníky a na susedné pozemky, 
vodnej stavby (studne) fyzická osoba -30,- € priepusty a pod.
žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby (studne) - fyzická 

(2)  Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov osoba - 15,- €
horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu 
požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových mesta v rozsahu zákona o ochrane prírody a  krajiny - 
zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných fyzická osoba - 10,- €
palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu 
pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc mesta v rozsahu zákona o ochrane prírody a krajiny - 
horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní právnická osoba - 100,- €
tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie 
podporujúcim plynom.
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Prílohy:

(3)  Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani 
ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä1) doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na 

ktorom sa má umiestniť drobná stavba (výpis z katastra a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo 
nehnuteľností – t.j. list vlastníctva a pod.) povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a 

odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak Pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve – súhlas 
sa tým nemení jeho trasa,nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej 

stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi. b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, 
najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a 2) jednoduchý situačný výkres dvoch vyhotoveniach 
dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,(podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na 

pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami c) údržba a opravy technického, energetického alebo 
a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, 

ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie 3) jednoduchý technický opis stavby
územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné 

4) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia 
prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, 

alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.
vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

5) prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia 
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských 

drobných stavieb inú fyzickú alebo právnickú osobu, je 
liniek, vaní, vstavaných skríň,

potrebné predložiť písomné splnomocnenie.
e) maliarske a natieračské práce.

Upozornenie : Drobnú stavbu je možné začať a vykonávať 
až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe 

Jarmila Šulovská
nemá námietky, do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia 
stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak. 

Dňa 27. októbra 2012 o štrnástej hodine v sále kultúrneho od kultúrneho programu, verím, že sme sa dobre porozprávali 
domu Polianka sa uskutočnilo posedenie k mesiacu úcty a zaspomínali si na staré dobré časy.
starším „Stretnutie dôchodcov “. Posedenie otvoril  Ďakujem za pomoc pri príprave a na samotnom stretnutí, 
a prihovoril sa poslanec obecného zastupiteľstva Vítězslav samostatnej referentke p. Jarmile Šulovskej, poslancom 
Kroupa a privítal hosťa pána farára Samuela Mišiaka, obecného zastupiteľstva p. Vítězslavovi Kroupovi, 
poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých starších 

p.Lubomírovi Kolárikovi a p. Martinovi Kolárikovi. 
spoluobčanov, pre ktorých sa posedenie pripravilo. Po 

Ďakujem p. farárovi Samuelovi Mišiakovi, že si našiel vo zahájení som dostal slovo ja, poprosil som všetkých 
svojom nabitom programe čas, prijal pozvanie a prihovoril sa prítomných o vzdanie úcty zosnulému starostovi Jankovi 
všetkým.Dodrvovi symbolickou minútou  ticha a prečítal príhovor. 

Želajme si navzájom pevné zdravie, aby sme boli voči 
sebe ohľaduplní, tolerantný, láskaví, aby sme spoločne žili 
dôstojný život statočných ľudí, aby naše deti, naši vnuci a my 
s nimi nachádzali istotu domova, istotu každodenných 
i sviatočných návratov. Nech je jeseň života plná farieb, 
z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie 
života.

Po príhovore dal poslanec obecného zastupiteľstva 
Vítězslav  Kroupa priestor na príhovor hosťovi p. farárovi 
Samuelovi Mišiakovi, ktorý veľmi pekne, pravdivo a náučne  
rozprával príbehy zo života.  Po tomto príhovore sme 
pozdvihli čaše a pripili si hlavne na ZDRAVIE ...! 

Obecný úrad pripravil pre všetkých prítomných malé 
občerstvenie, neskorší obed, sladkú odmenu a kvet ako 
poďakovanie za doterajší život a všetko čo naši starší 

Dušan Mockovčiakspoluobčania urobili a robia pre svoje rodiny a našu krásnu zástupca starostu
obec. I keď toho roku sme z dôvodu smutnej udalosti upustili 

Mesiac úcty k starším



Náš Klub dôchodcov i počas letného a jesenného obdobia Vo vkusne upravenej a vyhriatej sále kultúrneho domu nás 
nezostal odpočívať. privítal poslanec pán V. Kroupa a prihovoril sa zástupca 

starostu pán D. Mockovčiak. Chvíľkou ticha sme si uctili Hlavnou náplňou práce boli spoločné stretnutia 
pamiatku zomrelého starostu pána Jána Dodrva. Pri dobrom a posedenia po vykonanej práci, ktorá spočívala hlavne 
jedle a občerstvení sme si zaspomínali na časy minulé, na dni v brigádnickej činnosti v areáli školy a to kosením trávnatých 
mladosti, na dobré, ale i horšie príhody, ktorými je život, porastov, vyhrabávanie a odstraňovanie buriny, pomoc pri 
predovšetkým nás starších bohato zásobený.oprave verejného chodníka v centre obce, pomoc pri úprave 

futbalového ihriska, oprava krytiny na budove školy, údržba Naša vďaka za túto milú akciu patrí ekonómke p. Jarke 
priestorov klubu. Na členskej schôdzi v septembri sme Šulovskej, ktorá bola hlavným organizátorom a pánovi 
hodnotili svoju päťročnú činnosť od vzniku Klubu dôchodcov Dušanovi Mockovčiakovi – zástupcovi starostu. Nechýbal ani 
Polianka. červený karafiát pre každého účastníka. Pri obsluhe pomáhali 

aj ostatní poslanci. Potešili sme sa, patrí im naša úprimná V mesiaci úcty k starším – v októbri pripravilo obecné 
vďaka.zastupiteľstvo už tradičné dvadsiate stretnutie dôchodcov 

v kultúrnom dome. Konalo sa však bez hudby, spevu, lebo na 
Za  klub dôchodcov

ňom chýbal náš pán starosta Ján Dodrv, s ktorým sme sa 27. Erika Otrubáková

septembra rozlúčili na Myjavskom cintoríne.

Iste je našej verejnosti známe, že v tomto roku 2012 uplynulo 
50 rokov od založenia Poľovníckeho združenia Jablonka. V roku 
1962 sa niektorí členovia vtedajšieho poľovníckeho spolku 
s názvom „Lipovec“ v duchu  v tom istom roku prijatého Zákona 
o poľovníctve č. 23/62 Zb. rozhodli založiť poľovnícke združenie 
s názvom Poľovnícke združenie Jablonka. Pri zostavovaní 
ročného plánu práce na rok 2012 sme vo výbore poľovníckeho 
združenia pamätali na tento dátum a rozplánovali sme akcie, ktoré 
dôstojnou formou pripomenuli našim členom a širšej verejnosti 
túto skutočnosť.

V prvom rade bolo rozhodnuté, že všetky akcie pre členskú 
základňu i verejnosť sa budú konať v duchu tohto výročia. Pre 
verejnosť to bolo „Posedenie s občanmi pri poľovníckych 
špecialitách“, ktoré sa uskutočnilo 7. júla na futbalovom ihrisku na 
Polianke. V združení sme hodnotili priebeh tohto podujatia 
vysoko pozitívne a myslíme si, že i verejnosť to vnímala rovnako. 
Vyvrcholením osláv bolo slávnostné zhromaždenie, ktoré sa 
uskutočnilo 12. augusta v KD v Jablonke. Celá naša akcia bola 
zahrnutá do programu tzv. Jablonského enviromentu, kde 
ťažiskom programu 12. augusta boli akcie zabezpečované našim 
poľovníckym združením. Myslíme si, že vystúpenie trubačov, 
predvedenie poľovne upotrebiteľných psov, ukážky sokoliarov, 
lukostreľby a materiálov, dokumentujúcich stopy zveri zabavili 
našich občanov a že dobre prezentovali poľovníctvo verejnosti. 
Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili poprední  predstavitelia 
Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu 
v Senici, zástupcovia okolitých poľovníckych združení, 
starostovia obcí, pozvaní hostia a naši členovia. Na zhromaždení 
boli odovzdané Pamätné listy a predstavená bola aj publikácia, 
ktorá vhodnou formou dokumentuje život združenia za 
uplynulých 50 rokov a zároveň je aj spomienkou na tých, ktorí sa 
o rozvoj poľovníctva v našich obciach zaslúžili a už nežijú. 
Vhodnou formou boli tieto akcie publikované aj v regionálnej 
tlači.

Z hľadiska akcií, ktoré sa bezprostredne týkajú života 
združenia je to predovšetkým úprava interiéru chaty, kde sa okrem 
vymaľovania urobili drevené i keramické obklady a tiež sa 
vytvorili podmienky pre ubytovanie na chate. Najviac sa však 
tešíme z rekonštrukcie a úpravy cesty k chate.

Činnosť Poľovníckeho združenia Jablonka za uplynulých 50 
rokov dokumentuje schopnosť kolektívu naďalej starať sa 
a zveľaďovať faunu v oboch našich chotároch.

Ing. Ján Závodný
tajomník PZ Jablonka 
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V rámci osláv 50. výročia nášho PZ sme pripravili 
pre verejnosť bohatý program

50 rokov od založenia Poľovníckeho združenia Jablonka

Tak si tu žijeme
z činnosti Klubu dôchodcov
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Ani tento rok nebol na Polianke bez Mikuláša. Ten so svojou Čas rýchlo beží a už tu máme jeseň. Hoci hasičské súťaže tohto 
družinou ponavštevoval postupne naše ratolesti. Najväčšie roku sú už za nami, náš zbor nezaháľa.
prekvapenie pripravil Mikulášovi Maroš Figura z Havlovej. Koncom augusta členovia DHZ vyrezávali konáre okolo 
Maroš spolu s jeho dedkom Pavlom Figurom svorne tvrdili, že drôtov rozhlasu v časti Podlipovec a tiež tu opravili poškodené  
Mikuláš neexistuje a že Mikulášske fúzy sú falošné.  Mikuláš však rozhlasové drôty. September našej obci priniesol smutnú rozlúčku 
nechal malého Maroša na fúzy siahnuť a spolu s čertom Maroša s pánom starostom. Posledné zbohom sme mu vyjadrili čestnou 
presvedčili, že sa mýlil. Taktiež Marošov dedko po malom váhaní strážou. I teraz by sme chceli vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a 
existenciu Mikuláša pripustil aj bez ohmatávania Mikulášových poďakovanie nielen ako starostovi, ale i členovi zboru. Čas beží 
fúzov. a nevráti čo vzal, v našich srdciach však navždy zostanú úcta 

a spomienky na tohto výnimočného človeka.

Druhá októbrová sobota bola v našej obci pracovná. I členovia 
DHZ pomáhali pri oprave chodníku. V poobedných hodinách sme 
boli taktiež zbierať ovocie na kvas. Kvasu sme nazbierali 700 
litrov, čo teší nielen nás, ale poteší to tiež súťažiacich a 
návštevníkov na budúcoročnej Sánkovačke.  

Spoločne v dobre nálade nám práca išla od ruky a celkom 
rýchlo. Okrem pomáhaní pri oprave a zberu ovocia ešte naši hasiči 
orezávali konáre na Havlovej a Špankovej. Tu taktiež opravovali 
poškodené rozhlasové drôty. Priebežne naši hasiči taktiež 
pripravujú a ukladajú drevo na zimu. Je nám jasné, že byť členom 
DHZ znamená tiež pomáhať rozvoju obce. Verím, že i v túto jeseň 
sa nám podarilo zlepšiť čo i len čiastočne našu obec. Týmto chcem 
poďakovať všetkým hasičom a hasičkám, ktorí sa na tejto činnosti 
podieľali a prajem im i do budúcnosti veľa chuti a elánu do práce.

Mirka Bačová

Návštevy u ostaných dietok prebehli štandartne, nespratníci 
skončili v čertovom mechu a poslušné deti boli po zásluhe 
odmenené sladkosťami.

Martin Kolárik

Mikuláš na návšteve u Kropovcov 

Medzi nami hasičmi nie je o dobrú náladu nikdy núdza

Tento rok sa prvý krát začali vykupovať na Polianke jabĺčka, 
začo môžeme poďakovať Vladkovi Zemanovi. A za váženie a 
vyplácanie som bola zodpovedná ja-Mária Dodrvová. Ľudia 
chodili zo širokého okolia, spomeniem Jablonku, Priepasné, 
Vaďovce, Krajné, Brestovec, Košariská, Rudník, Myjava a 
mnohé ďalšie obce. 

Všetci sa tešili eurám, ktoré si pomerne ľahko zarobili.  
Zbierali deti, dospelý ale aj dôchodci. Vozili v autách ,vo 
vozíkoch ,v dodávkach ale i traktorom. Plnili vedrá ,bedničky, ale 
aj veľké mechy. Keďže jabĺčka z Myjavských kopaníc putovali 
do Rakúska a Nemecka, tak sa to odzrkadlilo na výkupnej cene 
0,08 €/kg. Toto bola najvyššia výkupná cena na okolí ,čomu sa 
všetci čudovali. Spolu sme vykúpili 289 372 kg jabĺk,  ktoré 
odišli z Polianky na pätnástich kamiónoch. Na moje veľké 
prekvapenie  si u nás ľudia zarobili 22 631,21 €. Keďže jablká 
bývajú vo väčšom množstve každý druhý rok ,tak 
pravdepodobne bude bývať i výkup. 

Ale jablone nás môžu prekvapiť a zarodiť i na rok budúci. 
Tak sa nechajme prekvapiť!

Mária Dodrvová

Stav v roku 1953Výkup jabĺk

“Červené jabĺčko v oblôčku mám, 
   koho rada vidím tomu ho dám..”

Mikuláš Jeseň v DHZ Polianka
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Hudobník a skladateľ, ktorý spolupracoval s mnohými “ A čo tvoje detstvo, od kedy si sa začal venovať hudbe?
známymi tvárami. Takto ho pozná možno väčšina jeho fanúšikov, „Detstvo som mal fajn. K hudbe som inklinoval už od 
no pre nás, je to najmä úprimný a otvorený človek. A čo je malička, v 13 rokoch som od mojej mamy dostal na Vianoce 
podstatné, je jedným z nás, keďže už 11. rok býva spolu s jeho svoju prvú gitaru, vtedy sa stala mojou záľubou, 
manželkou Šimonkou a dvomi ratolesťami Eliášom a Johankou alebo....skôr postihnutím, pretože od vtedy som ju nechcel 
v našej obci - Polianka. pustiť z rúk. Neskôr to bola harmonika a postupne i ďalšie 

Nenápadný, no určite nie úplne obyčajný človek – takto by sme nástroje, na ktoré som sa začal učiť hrať. “
ho mohli charakterizovať. Preto sme sa na podnet Martina Na koľko hudobných nástrojov vieš hrať? Alebo koľko 
Kolárika rozhodli za ním prísť, položiť mu zopár otázok a takto ich používaš pri tvorbe svojej hudby? 
Vám priblížiť čo-to z jeho zaujímavého života. Hneď po príchode 

„No, používam rôzne nástroje, od píšťal, cez hudby až po 
do jeho domu nám učarila príjemná atmosféra, pohoda a pokoj. 

klavír ale základ tvorí vždy moja gitara. Tiež často 
Martin nás privítal zeleným čajom a po prvých nesmelých 

využívam zvuky prírody. “
otázkach sme sa –ani nevieme ako – pustili do rozhovoru.

Na otázku, kto je jeho vzorom nám odpovedal jednoznačne: 
Martin, pôvodne si býval v BA, nechýba ti mesto, to že 

„Nikto. “ nemôžeš iba tak ísť do obchodu keď si zmyslíš a tak...?
A čo ten obraz Gándhího na stene, ani ten nie je tvojím „ Nie vôbec, to mi nemôže vynahradiť to, že tu mám piecku, 
vzorom? že môžem ísť bosý von do snehu. Som tu  veľmi spokojný, 
„Viete, Gándhí je veľký človek, obdivujem ho, za to, čo určite by som sa nechcel vrátiť do mesta.“
dokázal, že vyhral vojnu bez boja, bez násilia. Ale aj tak, A čo ťa viedlo na Polianku? Prečo si si vybral práve toto 
mojím vzorom určite nie je.“ miesto? 
A čo ty a tvoje záľuby?„No, ono to bolo skôr tak, že ona si vybrala nás. Pozerali 
„Hudba, hudba je moja najväčšia záľuba, hrám, skladám a sme doma film Záhrada, ktorý tu bol natáčaný a tak sme si 
koncertujem.“povedali, že tam by sme chceli raz bývať ale nič konkrétne 

sme nehľadali. Raz sme si prezerali inzeráty, jeden dom sa Pripravuješ sa nejako špeciálne pred koncertom? 
nám zapáčil A zrazu, zrazu sme boli tu,“ „Ja na koncertoch improvizujem, je to veľmi dobrodružné, 

s úsmevom vraví Martin a dodáva: sadneš si a všetci si myslia že vedia čo príde...ale neviete, 
ani sám to neviem. “ hovorí so smiechom.„Vôbec sme si ten dom nevyberali zámerne. Viete ako to je, 

keď chcete pána Boha rozosmiať, povedzte mu o svojich 
plánoch. Práve preto moc neplánujem, beriem život tak ako Ešte by nás zaujímala tvoja tvorba, koľko CD si vydal? Čo 
príde, so všetkým čo ponúka.“ robíš, keď netvoríš hudbu na svoje CD?

Náhoda? Skôr ne-náhoda, ako by povedal MAOK. „Zatiaľ je ich 15 a čo inak robím? Tvorím hudbu na tanec, 
napríklad k festivalu PROART v Brne ale tiež k rôznym „Všetko má svoju príčinu, neverím v náhody, ale na osud. “ 
divadelným inscenáciám. “Veľa ľudí určite zaujala tvoja prezývka -MAOK, ako 
Ako si sa dostal k p. Jakubiskovi?vznikla? A kto ti ju vymyslel? 

„Šimonka mi navrhla aby som poslal Jakubiskovi svoje „Vymyslel som si ju sám, ešte keď som bol malý chlapec. 
CD, že sa mu možno to bude hodiť k filmu, mne sa to zdala Kresli som si obrázky a keď som sa podpisoval na miesto 
hlúposť no ona to urobila aj tak, napísala mu a poslala CD. môjho mena – Martin – som vždy napísal - MAOK. 

Martin Tesák 
alebo tiež MAOK

„...keď chcete pána Boha rozosmiať, 
      povedzte mu o svojich plánoch.“
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Po čase som na to aj zabudol. Raz som mal koncert v Prahe 
a vravia mi že tam má rezervované miesto pán Jakubisko 
a manželkou, celkom ma to prekvapilo, tak si vravím že aká 
sranda. Potom prišli za mnou, porozprávali sme sa 
a dohodli na spolupráci.“

Koľko trvala vaša práca k filmu Báthoryčka? Vyberal si 
z tvojej vytvorenej hudby?

„Celkovo sme tvorili túto hudbu asi 1 rok. Nie, pán 
Jakubisko mi posielal obrázky a ja som k tomu musel 
vytvoriť novú hudbu. A hoci je tento film už dokončený, 
naša spolupráca stále trvá.“

MAOK, ako sme sa dozvedeli, spolupracoval s viacerými 
známymi tvárami ako sú Jaromír Dušek, ktorého môžete poznať 
z filmu Pelíšky, alebo tiež aj spisovateľom a cestovateľom Pavlom 
Barabášom a mnohými inými. 

Martina Tesáka MAOKa 
vyspovedali Klaudia a Nika Rechtorisové

Ďalšia spoločná poľovačka tzv. hlavná sa konala 15. decembra Spoločné poľovačky 
v horách. Túto poľovačku už tradične zahájil predseda PZ Milan 

nášho poľovného združenia Hôlka. Vedením poľovačky bol poverený Martin Kolárik, 
vedúcim strelcov bol Ing. Juraj Kovár s Milošom Piešťanským 
a honcov riadil Paľo Kňazský s Ing. Slavomírom Otrubčiakom. 

Zahmlené nedeľné ráno 18. novembra sa rozozvučali Hraby 
Poľovačky sa zúčastnilo 62 strelcov a honcov. Vyháňať diviaky 

zvukom lesnice.  To naše poľovnícke združenie Jablonka 
z húštin nám pomáhalo 9 poľovne upotrebiteľných psíkov. 

zahajovalo spoločnú poľovačku, ktorá sa konala v chotári našej 
Zaujímavosťou je, že poľovačky sa zúčastnil i náš kamarát Peter 

obce. Na zahájení sa zišli poľovníci nielen z Polianky a Jablonky, 
Gorner  z francúzskeho mesta Nancy, či kamarát poľovník Roman 

ale zúčastnili sa i naši poľovnícki priatelia zo širokého okolia. 
Lach zo severomoravského  Třince. Poľovačka bola organizovaná 

Najdlhšiu cestu na našu poľovačku merali z Prahy so svojimi 
ako trojkolová a v jednotlivých kolách sme prepoľovali lokality 

troma poľovnými psíkmi manželia Stolárikovci
Kamenec, Vlčiu dolinu, Piatovú a Špankovú. Upršaný výrad sa 
uskutočnil na Sedlárovej a ocitlo sa na ňom 7 diviakov a 3 líšky. 
Poľovačka pokračovala  „posledným kolom“, kde sa po výdatnom 
občerstvení uskutočnil poľovnícky súd a bol vyhlásený Kráľ 
poľovačky, ktorým sa stal vďaka streleckej pohotovosti a uloveniu 
2 diviakov Stanislav Šebo z Vrútok. Po týchto oficialitách sme 
pokračovali v neformálnej zábave pri harmonike a husličkách až 
do skorých ranných hodín ...

Po privítaní účastníkov poľovačky predsedom  PZ Milanom 
Hôlkom, sa slova ujal vedúci poľovačky Ing. Juraj Kovár. 
Predstavil vedúceho honcov Martina Kolárika a oboznámil 
účastníkov poľovačky s jej plánovaným priebehom. Na záver 
poučil zúčastnených o bezpečnosti na poľovačke a o pravidlách 
bezpečnej streľby. Následne sme sa rozišli do nášho chotára. 
Postupne sme prepoľovali lokality pod družstvom, U Dingov, 
Hornú Polianku, Poliansky sad, Piatovú a Terasá . Honci s našimi 
štvornohými pomocníkmi psíkmi, vyháňali zver z húštin na 
predstavených strelcov. I napriek nie celkom excelentným 
výkonom strelcov, hlavne v streľbe na letiaceho bažantieho 
kohúta, ktoré sa snáď dajú ospravedlniť začiatkom poľovnej 
sezóny, sa na výrade pred poľovníckou chatou U Bôrikov ocitli 
dva diviaky, jedna líška, šesť bažantích kohútov a jedna sojka. 
Vedúci poľovačky zablahoželal úspešným strelcom, ocenil ich 
dobrú mušku odovzdaním úlomkov. A keďže sa jednej z nás, 
Radke Otrubčiakovej podarilo dobrou ranou uloviť jej prvého 
diviaka v živote, bola Radka slávnostne pasovaná v duchu 
poľovníckych tradícií na „lovca diviačej zveri“. Po našom 
tradičnom pozdrave Lovu zdar, sme sa za zvukov lesnice rozišli po 
príjemne strávenom dni v prírode a v spoločnosti priateľov do 
našich domovov.

LOVU ZDAR!
Martin Kolárik

  



Futbalová jeseň 2012
Západoslovenská energetika, a.s., ako správca 

Pri hodnotení jesennej časti futbalového oddielu začneme energetických zariadení na distribúciu elektrickej 
pri letných turnajoch, na ktorých sme sa zúčastnili. V Brezovej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike 
pod Bradlom sme obsadili druhé miesto a v Brestovci tretie. č. 251/2012 Z.z.

Súťažný ročník 2012/2013 začal 5.8.2012 v Lubinej VyzývaKopanice, kde sme prehrali 2:3.Tento výsledok akoby 
predznamenal celú našu púť jesennou časťou súťaže, kedy sa 

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej 
nám moc nedarilo. Dokonca sa dá povedať, že najmä čo sa týka 

len “vlastníkov”) nehnuteľností, na ktorých sa výsledkov, bola pre nás všetkých sklamaním. Z trinástich 
nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v zápasov sme vyhrali dva, remizovali tri a prehrali osem 
správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie zápasov. Dá sa hovoriť aj o určitej dávke smoly, lebo až sedem 
a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré zápasov sme prehrali iba o jeden gól. Boli však aj zápasy, 
ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky v ktorých sme nedokázali premeniť ani tie najväčšie šance, čo 
vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona nás pripravilo o body a lepšie umiestnenie. 
o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov Musíme však dúfať, že v jarnej časti nastane herné, ale 
pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za najmä výsledkové zlepšenie, ktoré nás posunie v tabuľke na 
poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na vyššie priečky.
ochranu životného prostredia.

Po jesennej časti sme skončili v tabuľke na dvanástom 
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. mieste zo štrnástich mužstiev.

11. 2013Najlepšími strelcami  boli Juraj Kováčiny s 5-mi gólmi 
V prípade, že táto lehota uplynie márne, a Ľubomír Svinkásek so 4-mi gólmi.

Západoslovenská energetika, a.s. vykoná odstránenie a Družstvo dorastu sa dostalo do veľmi ťažkej skupiny, keď 
okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného prišlo k zlúčeniu súťaží majstrovstiev oblastí a druhých tried. 
vyplývajúceho § 11 zákona o energetike.V tabuľke skončilo na trinástom mieste zo štrnástich 

účastníkov. V súčasnosti sa väčšina hráčov Polianky zúčastňuje V zmysle platných právnych predpisov, využitie 
dvoch sálových líg v Brezovej pod Bradlom a Myjave, kde sa drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej 
im zatiaľ darí, čo je pre nich určite povzbudením do jarnej časti. kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

Na záver chceme poďakovať za pomoc obecnému úradu, O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu 
sponzorom, všetkým, ktorí sa starajú o chod nášho klubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich 
a v neposlednom rade i fanúšikom, ktorí nás chodia realizáciou Západoslovenskú energetiku, a.s. na tel. č. 
povzbudzovať, aj keď sa nedarí. 033/5563251.

Miloš Tallo
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Vydáva redakčná rada pri Obecnom úrade Polianka v zložení :
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Harmonogram pristavovania kontajnera / jar 2013
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