


Od posledného marcového čísla Polian-
skych zvestí má Polianka za sebou voľby
starostu, jednu väčšiu „kauzu" a niekoľko vyda-
rených spoločenských akcií. Čaká ju horúci
zvyšok leta, ďalšie posedenia pri ktorých sa bu-
deme môcť stretnúť, ale aj riešenie veľmi váž-
nych otázok. Takže, je a bude o čom písať.

Letný prázdninový útlm postihol aj nás, a
tak sa radšej hneď priznávame, že toto číslo je
pripravené trochu narýchlo. Nepredstavíme si
podnikateľa, neprinášame žiaden rozhovor. Ne-
stihli sme včas získať rekapituláciu sezóny
od futbalistov, počkáte si na ňu až do budúceho
čísla.

Za to prinášame pre nás celkom nový žá-
ner: obsiahlu reportáž o aktuálnej kauze, v tom-
to prípade o zatvorení Sklep Pubu. Už pri
obnovení vydávania Zvestí koncom minulého
roku, sme sľúbili nevyhýbať sa ani takýmto „citli-
vým" témam. Stanovili sme si zásady ako o nich
písať: pokiaľ možno nadstranícky, bez zanášania
osobných averzií a sporov, vykresliť pohľady a
argumenty obidvoch zúčastnených strán. Je to aj
pre nás prvý pokus, doslova krst ohňom. Sami
posúďte, nakoľko sa nám to podarilo.

V druhom štvrťroku sa verejnou aktivitou
najviac vyznamenali hasiči. Našťastie nemuseli
naostro hasiť nič, okrem súťažných terčov a
smädu. O ich bohatých aktivitách prinášame
rozsiahly článok Nikoly Rechtorisovej. Polovníci
sa Vám zase prihovoria v článku k mesiacu
poľovníctva, ktorý ste mali možnosť počuť aj
z rozhlasu. O najnovších udalostiach, teda rekor-
dne rýchlo vypredanom poľovníckom guláši
v Jablonke a futbalovom turnaji na Polianke, bu-
deme písať až v ďalšom čísle. Do histórie Vás
vráti článok Anny Kolárikovej k okrúhlemu výro-

čiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.
Pred Poliankou teraz naliehavo stojí iná

téma prvoradej dôležitosti: riešenie otázky bu-
dovy školy. Obecné zastupiteľstvo na poslednom
zasadnutí rozhodlo o konaní verejného hlasova-
nia občanov k návrhu odpredať ju investorovi,
ktorý by ju následne prestaval na byty. Starosta
prisľúbil o zámere podrobne informovať v sa-
mostatnej tlačovine. My v tomto čísle prinášame
alternatívny návrh od poslanca a predsedu Klu-
bu dôchodcov Ing. Štefana Vičíka, na zriadenie
obecného stacionára pre dôchodcov v budove
školy. Štvrťročná periodicita prakticky nedovo-
ľuje časopisu aktívne sa zapojiť do tejto diskusie.
Na iných miestach bude k téme istotne poveda-
né mnoho ďalšieho a určite sa k nej ešte vrátime
aj my.

Napokon upozorňujeme, že v časopise by
ste mali nájsť vložený návod na separovanie od-
padov a upravený harmonogram odvozu odpa-
dov.

Prajeme Vám príjemné čítanie

Redakcia Polianskych zvestí
polianske.zvesti@gmail.com
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Vážení občania!
Opätovne sa my, členovia Poľovníckeho

združenia Jablonka, k Vám prihovárame
z  príležitosti ,,Júna – mesiaca poľovníctva a
ochrany prírody“, ktorý je takto v poľovníckej
terminológii nazývaný už od roku 1959.

Tomuto mesiacu sa v poľovníctve a hlav-
ne v oblasti ochrany zveri pripisuje veľký vý-
znam. V prírode dochádza k zrodu života
u  prevažnej časti zveri a táto by mala mať do-
statok pokoja na  rodenie a vyvádzanie mláďat.
Preto sa správajme k prírode tak, aby náš pobyt
nepriaznivo nezasahoval do života voľne žijúcej
zveri.

V tomto mesiaci sa zvlášť na Vás, svojich
spoluobčanov, obraciame s prosbou i informáci-
ou o poslaní poľovníctva v dnešnom modernom
svete. Ide o to, aby všetci pochopili základné po-
slanie poľovníctva, aby už raz ustali rôzne, až
nenávistne názory, že poľovníctvo nie je ničím
iným, len honbou za úlovkom - teda kynožením
zveri. Smutné je, ak sa v prejavoch verejnej
mienky priveľmi často ozývajú hlasy, ktoré
označujú poľovníkov za ,,vrahov zveri“, za tých,
čo bránia verejnosti vstupovať do lesov, alebo čo
zver zbytočne prikrmujú a tak ju zbavujú jej

prirodzenej odolnosti. Iba málokto zo širokej ve-
rejnosti vidí celoročnú trpezlivú prácu poľovní-
kov, ktorú odvádzajú v revíroch a ktorá je pre
zver a celú prírodu i ľudí potrebná a užitočná.

V našom poľovníckom združení toto ob-
dobie využívame na činnosti priamo súvisiace
s  ochranou flóry a fauny a tiež na zmapovanie
technického stavu hlavne poľovníckych za-
riadení, remízok, studničiek a pod. Ak treba, vy-
konávame ich opravu. Samozrejmosťou je
dezinfekcia zakrmovacích zariadení. Obsievame
políčka príslušnými kultúrami, zabezpečujeme
objemové krmivo pre budúcu zimu a v maximál-
nej možnej miere obmedzujeme vplyv predáto-
rov, hlavne líšok.

Za dôležité považujeme aj prezentáciu
našich činností na verejnosti. Predovšetkým je to
už tradičná akcia ,,Posedenie s občanmi – maji-
teľmi pôdy“, pri poľovníckych špecialitách, ktorá
je venovaná hlavne Vám.

Tento rok to bolo 1. júla 2017 v sobotu na
futbalovom ihrisku v Jablonke.

Na všetky akcie, poriadané pre verejnosť
Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie
s Vami.

Výbor poľovníckeho združenia.

Obecné informácie

V sobotu 8. apríla 2017 sa v našej obci konali voľby na starostu obce. Z 337 voličov zapísaných
v zozname volebného aktu sa zúčastnilo 165 občanov a hlasovali nasledovne:

Gabriela Bajcarová, PhDr.: 62 hlasov
Pavol Kňazský: 103 hlasov
Volebný akt sa uskutočnil bez akýchkoľvek rušivých zásahov, za čo volebná komisia ďakuje

všetkým zúčastneným.
Gabriela Bajcarová ďakuje všetkým svojim voličom za hlas, prejavenú podporu a dôveru k jej osobe.
Pavol Kňazský ďakuje svojim voličom a verí, že nesklame ich dôveru, ktorú mu prejavili.

Obec Polianka má novú facebookovú stránku pod názvom "Polianka - Naša obec",
kde bude informovať o dianí na Polianke a otvára priestor k vašim podnetom a komentáro-
m. O jej chod a aktualizáciu sa starajú Ondrej Čepko a Jana Stančíková.

Jún, mesiac poľovníctva

Pripravujeme:
Posedenie pri držkovici predbežne 23. 7. 2017 a rozlúčku s letom vo forme športového dňa pre

deti 2. 9. 2017. O všetkých akciách Vás budeme vopred informovať formou plagátov, oznamov
v miestom rozhlase a na facebookovej stránke.

· · ·

· · ·
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V sobotu 3. 6. 2017 o 15:00 sa uskutočnil
Deň detí na miestnom futbalovom ihrisku. Dob-
rovoľníci z radov hasičov, futbalistov i ďalších
občanov Polianky už od doobedia pripravovali
priestor na akciu.

Pri vchode všetky deti dostali džúsik, ku-
pón na cukrovú vatu a z košíkov si mohli zobrať
cukríkov, koľko chceli. Náladu nám spríjemňova-
li detské pesničky a pre deti boli prichystané
rôzne atrakcie. Trampolína, skákací hrad
so  šmykľavkou a najlepšou atrakciou pre chlap-
cov boli zaparkované stroje ako obecný malý
traktor, hasičská vetrieska a veľký traktor s balí-
kovačom. Chlapci sa na nich striedali, trúbili,
stvárali všetko čo sa dalo. No samozrejme kľúče
boli schované, lebo určite by sa našli šikovníci,
ktorí by ich naštartovali.

V bufete sa čapovalo pivo, Kofola a dali
sa kúpiť rôzne pochutiny. Na  zasýtenie sme si

mohli kúpiť cigánsku pečienku a hotdog. Stánok
s cukrovou vatou navštevovali nielen deti, ale aj
dospelí a na chvíľku sa vrátili do detských čias.
Bola rôznej chuti jahodová, citrónová, pomaran-
čová, tropic a hawai. Občerstvenie na ihrisku
privítali aj desiatky turistov a cyklistov - účast-
níkov Myjavskej päťdesiatky, ktorí sa tu pristavili
keď prechádzali okolo.

Niektoré deti si kopali loptu s rodičmi
alebo sa naháňali. Počasie nám prialo, bolo riad-
ne teplo. Horúčavi však dali zabrať elektrickej
vzduchovej pumpe pri nafukovacom hrade, ktorá
pár krát vypovedala poslušnosť. Deň sa skončil
okolo 19:00, keď sa detičky plné zážitkov a
unavené po dlhom dni už tešili do svojich pos-
tieľok. Všetkým návštevníkom ďakujeme
za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie...

Jana Stančíková

Deň detí
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Slnko pomaly vykukuje spoza
mrakov a s príchodom letných mesiacov
pribúdajú práce, či už okolo domu,
v  záhradkách alebo v sadoch. Obzvlášť
v  letných mesiacoch treba dbať na zvý-
šenú bezpečnosť, aj pri bežných
prácach. Dlhodobé sucho a teplo vedia
byť nebezpečné, ale niekedy stačí aj ne-
správne uhasený odhodený ohorok ciga-
rety a nešťastie je na svete.
V nedávnych týždňoch sa červený kohút
spolu s  ohňom ozýval zo susedných
Košarísk i Priepasného. Žiaľ, i takéto
správy sú súčasťou bežných dní, a na-
šťastie odniesol si to „iba“ senník a hos-
podárska stavba.

Niekedy je povinností vyše hlavy,
o to vzácnejšie je, keď si nájdeme čas
na  voľnočasové aktivity. Najmä také,
ktoré vykonávame nezištne a často krát,
len pre náš osobný dobrý pocit. My ha-
siči sme nezaháľali a plnili si svoje po-
vinnosti od začiatku roka podľa plánu
zostaveného na poslednej výročnej
schôdzi.

STAVANIE MÁJA

29. apríla sme v našej obci
stavali máj - a veru nie hocaký! K tomu,
že ho možno vidieť aj z odľahlejších čas-
tí, prispela jednoznačne jeho výška ale i
to, že sme ho tento rok osvetlili. Výni-
močné bolo i občerstvenie – podával sa
vynikajúci guláš a tento krát špeciálne i
niečo pre tých, čo mäsko neobľubujú.
Pre veľký úspech pridávame recept,
ktorý nájdete za týmto článkom.

Po zložení Mája sa drevo poreza-
lo, zaviezlo do Priepasného na pílu a
bude z neho materiál na prístrešok
na ihrisko.

MAJÁLES

Jedným z našich predsavzatí bolo
zorganizovanie ďalšieho ročníka Ha-
sičského majálesu, čo sa nám aj podari-
lo. Majáles prebiehal podľa plánu, páni
v sakách spolu so svojimi polovičkami
v šatách dotvorili atmosféru vyzdobené-
ho kultúrneho domu. Hostí vítali už
tradične pri vchode členovia hasičského
zboru domácou pálenkou, neskôr na-
sledovalo privítanie a otvorenie majá-
lesu predsedom Branislavom Šulovským
a tajomníčkou Nikolou Rechtorisovou
krátkym príhovorom, nuž a zábava sa
mohla začať. S postupnou klesajúcou
hladinou vína v pohárikoch priamoú-
merne klesali i prvotné zábrany taneč-
níkov, a mnohí hostia sa ukázali ako
skutočné parketové levy. Avšak nebolo
to samozrejme len vínom, hostia tanco-

Hasiči hlásia
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vali do rytmov obľúbenej kapely DUO
KAMASI z  Myjavy, preto niet sa čomu
čudovať - títo chlapci jednoducho vedia ako
rozprúdiť dobrú zábavu. Pred polnocou sa
vyhlasovala tombola. Výherné čísla sa ťahali,
ako inak než z hasičskej prilby, a hostia si
prichádzali po svoje ceny. Bola medzi nimi
rôzna elektronika, darčekové poukážky či
rôzne maličkosti ako kozmetika a iné. Za zo-
stavenie bohatej tomboly aj touto cestou
ďakujeme našim partnerom a sponzorom.
Sme radi, že sa Majáles teší toľkej obľube a
okrem našich nových hostí, môžeme hovoriť
už aj o  tých „stálych“, ktorí si nájdu čas vo
svojom programe a rok čo rok sa prídu spolu
s nami zabaviť. Rovnako ďakujeme Jaroslave
Rechtorisovej, Marcele Plesníkovej za skvelé
vedenie výčapu, Martinovi Kolárikovi, Mila-
novi Jagošovi, Zlatke Markovej - každému
kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na
prípravách či chode majálesu. V neposled-
nom rade aj našim členom dobrovoľného ha-
sičského zboru, predsedovi Branislavovi
Šulovksému a hospodárovi Miroslavovi Tal-
lovi a iným, ktorí sú stále ochotní ukradnúť si
zo svojho osobného času a venovať sa hasič-
stvu, k čomu už patrí i organizovanie týchto
podujatí. Náš momentálne najmladší člen s
úsmevom nadhodil: „Už dva roky som hasi-
čom – rozdávam večere, robím animátora na
športovom dni pre deti, nosím stoly, stoličky,
pripravujem výzdobu, ale k haseniu som sa ešte
nedostal!“ A veru tak, cesta k hasičstvu je nie-
kedy dlhá a najmä u  nás v zbore to nie je len
o tom postaviť sa na súťažnú čiaru. Jedným z dô-
ležitých posolstiev dobrovoľných organizácii je i
podieľanie sa na kultúrnom živote obce, o čo sa
aj my skutočne snažíme participáciou na organi-
zovaní rôznorodých podujatí. Preto je pre hasiča
dôležité mať v sebe kus entuziazmu, zanietenia
ale najmä ochoty pomáhať jeden druhému. Aj
o  tom je hasičstvo. Prečo hovorím o ochote a
zanietení? Pretože to je hnacím motorom pre
všetky naše nápady.

Majáles si pochvaluje aj Jana Cabajová

z Myjavy, ktorá pre nás napísala:

„Dňa 13. 5. 2017 sa v Kultúrnom dome
na Polianke konal majáles, na ktorý sme sa teši-
li. Keď sme prišli, privítali nás miestny hasiči,
ktorí to poriadali, pohárikom domácej slivovice.
Potom sme sa presunuli do sály, ktorá bola vy-
zdobená, na stole bolo víno a nealkoholické ná-
poje. Obsluha bola milá a neboli žiadne
problémy, keď sme si niečo chceli dať doniesť.
Večera, tak ako predchádzajúci rok, bola výbor-
ná - tri druhy mäsa, ryža, zemiaky a obloha.
Hudba výborná, všetci sa dobre zabávali až do
rána. A tak sa tešíme na budúci rok, keď sa bude
znova konať majáles na Polianke.“

POZÝVANIE NA MAJÁLES

To, čo tento rok predchádzalo Hasičskému majálesu, nemalo v našej obci obdoby. Týždeň pred
oficiálnym termínom sa pozývalo s muzikou na našej V3S! Pýtate sa ako vznikol tento nápad a koľko
sme ho pripravovali? Nuž, predseda nám večer pred pozývaním zavolal: „Na nedeľu si nič nechystaj-
te, mám pre vás program.“ Tak sme nachystali kroje, dobrú náladu a už sme boli tam! Ale viac o tom-
to dni vám prezradí článok Barbory Kotryovej, ktorá sa „na kúsok“ zviezla s nami:
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„Na známost sa šetkým občanom dáva
mimoriadna zvláštna správa!

13. mája v sobotu,
ked nebudete mat inú robotu,
prídite sa na Polianku zabavit

a červa s nami vypálit!

Do má rád hudbu a spev
a vrtet do rána by sa chcel,

nech si kúpi lístky hned,
lebo ich je posledných pet!

...ozývalo sa po okolí spolu s veselou
muzikou a spevom. A keď sa tieto vábne zvuky
ešte priblížili, zhmotnili sa do krásne zdobenej
vetriesky s dvoma borovicami po bokoch oveša-
ných farebnými stuhami. A na vetrieske - veseli-
ca. Dievky a chlapi, pálenka i koláče, pagáče a
ďalšie dobroty, nuž nechala som sa i s ďalšími
zlákať a šup hore. Veď bol taký krásny slnečný
deň. Sprievod vyšiel na Hornú Polianku, otočiť
sa mu podarilo až na kopci za dedinou a vrátil sa
na Dolnú Polianku. Cestou sme niekoľko stúh
postrácali po okolitých stromoch a pri záchrane
peknej bielej skoro jeden hasič z vetriesky vypa-
dol, keď sa chrabro vrhal na okoloidúce konáre.

Pri nejednom dome sme sa zastavili a
s domácimi sa pripíjalo, rozprávalo a aj lístky sa
nám podarilo popredávať. Kde tu ste nám,
susedia, doplnili zásoby či už pálenkou, alebo
koláčmi a tak bolo dosť chuti i sily prísť potešiť a
na Majáles pozvať susedov z Priepasného. Tých
sme vo väčšom zastúpení vyrušili pri penálte
na futbale.

Keď sme sa na konci Priepasného otáčali
na návrat, prepadol nás hustý lejak. Šofér - jedi-
ný so strechou nad hlavou nám zastavil, aby sme
sa utekali schovať do peknej drevenej autobuso-
vej búdky. Síce sme už boli premoknutí a
poriadne v búdke natlačení, tento stav nám
dobrú náladu neukradol. Možno práve naopak. A
tak veselica pokračovala v tejto skromnej dreve-
nici a keď dopršalo, hor sa naspäť na vetrieske
na Polianku. Cestou na nás Slnce zasvietilo a
vietor nás vyfúkal, veru prirýchlo sme poschli.
Nebol dôvod nenavštíviť aj Jablonku. Lenže to si
už moje brucho žiadalo zmeškaný obed a tak
som v tejto chvíli veselú partiu a vetriesku opus-
tila.“

REKONŠTRUKCIA STRIEKAČKY

Po zábave však prišli znovu na rad tré-
ningy, na radosť mužstva v tejto sezóne už s dlho
očakávanou vylepšenou hasičskou striekačkou.
Zásluhy na tom, že sa tento náš hasičský sen
stal skutočnosťou mal predseda Branislav Šu-
lovský, no najmä náš dlhoročný člen, strojník a
odborník na techniku Vladimír Zeman, ktorý už
od začiatku nového roku vyberal, konzultoval a
obvolával úpravárov hasičských striekačiek.

Spomedzi viacerých ponúk na úpravu sa
vybrali 4 kandidáti. Pri výbere z kandidátov sme
prihliadali na referencie od popredných ligových
družstiev. S ohľadom na financie obce sme volili
stredný stupeň úpravy a dlhšiu životnosť hasičs-
kej striekačky. Naša hasičská striekačka po vý-



7

bere a búrlivej diskusii putovala až do Ostravy
v susedných Čechách k šikovným rukám úpravá-
ra pána Válka. Mesiace ubiehali, ale našej
striekačky stále nebolo! Pomaly nás už tlačil čas
začínajúcej hasičskej sezóny, pána úpravára zase
tlačila kopa práce, a už to vyzeralo, že to vari
ani nestihne. Nakoniec sa však podarilo všetko
dotiahnuť ku zdarnému koncu, z pôvodnej ha-
sičskej striekačky o objeme motora 1433cm3 ju
upravil na 2007cm3, pričom teraz dosahuje
maximálny výkon 109,4k(HP) z pôvodných
56,3k(HP).

Hotová hasičská striekačka bola doprave-
ná našimi členmi - predsedom Braňom Šulov-
ským, Vladimírom Zemanom a Pavlom Kňazským
na Polianku večer 23. mája, len štyri dni pred
okresnou súťažou.

SÚŤAŽE

Deň na to sa veliteľovi Marcelovi Svin-
káskovi podarilo zostaviť staro-nové družstvo
na  tréning, aby sa mohli zúčastniť azda najdô-
ležitejšieho dňa v hasičskom kalendári - Okres-
nej súťaže, ktorá sa tento rok konala u Vankov
27.  mája. Družstvo bolo v zložení: Pavol Blat-
niak, Dušan Zeman, Ľubomír Svinkásek, Marcel
Svinkásek, v útoku Jakub Maňák a Pavol Pavlús
a strojník Vladimír Zeman. Bohužiaľ, kvôli ne-
správnemu nasadeniu sacieho koša sa nepodari-
lo chytiť vodu, ale azda i pre málo času
na  tréningy kvôli úpravám hasičskej striekačky
muži tento útok nedokončili a boli teda ohod-
notení ND (nedokončený útok). V štafete muž-
stvo doplnili Silvester Boháč a Milan Dinga a
šoférom bol predseda Branislav Šulovský.

Na súťaži v Topoleckej sa muži pokúsili

o  vylepšenie svojho rezumé, s časom 22,68sec
sa umiestnili sa na 13. mieste spomedzi 23. Po-
slednou súťažou, ktorej sa naši muži zúčastnili
bola nočná súťaž v Jablonici, kde sa súťažilo
na dva útoky s nástrekovými terčami. Hoci voda
sa do rozdeľovača dostala už v 12.sec, a pravý
prúd mal nástrek od 23.sec, výsledný čas mali
muži v prvom útoku cez 34sec a v druhom cez
36sec. Pravdepodobne problém nastal už na zá-
kladni pri nasadzovaní ľavej prúdnice a mužstvo
tak prišlo o cenné sekundy. Dostali však aj po-
chvalu pre strojníka, ktorý zvládol pohotovo
reagovať a pracoval s hasičskou striekačkou tak,
aby napriek komplikáciám mužstvo mohlo do-
končiť tréning. Muži sa zúčastnili v zložení: Du-
šan Zeman, Pavol Blatniak, strojník Silvester
Boháč, Matúš Zeleňák, Marcel Svinkásek, prúd:
Jakub Maňák, Viktor Čepko a Pavol Pavlús.

Mužom želám veľa úspechov a organizá-
cii veľa takýchto aktívnych členov!
Hasičstvu zdar!

Nikola Rechtorisová

Suroviny
1 kg čerstvá hliva ustricová
1 veľká cibuľa, červená
kyslá smotana 18%
3 PL olivový olej
2 – 3 dcl vody
kryštalická morská soľ
1 ČL kopcom vegeta /domáca/
štipku chilli vločiek
1 ČL červená sladká paprika

Postup
Základná surovina ku každej príprave

jedla je otvorené srdce, radosť z Tvorenia a
Láska. Vďační stravníci sú tou najväčšou odme-
nou.

Pre rovnomerne uvarenú hlivu je dôležité
oddeliť hlavičky, ktoré sú mäkšie, od hlúbikov,
ktoré potrebujú dlhší čas na varenie a majú inú
štruktúru. Hlúbiky môžeme použiť do zeleni-
novej polievky. Hlivu očistíme, umyjeme a na-

Prvomájový hlivový perkelt
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krájame na približne rovnaké
pásiky. Odporúčam použiť hrniec
s hrubým dnom, v ktorom sa
rovnomerne varí akékoľvek jedlo.

Na oleji opražíme
na  hrubšie nakrájanú cibuľu.
Pridáme časť hlivy, rovnomerne
rozložíme na dne, posypeme
mletou paprikou a rýchlo pridá-
me ďalšiu časť hlivy. Osolíme,
pridáme štipku chili vločiek, pre-
miešame, prikryjeme a na mier-
nom ohni necháme hlivu pustiť
šťavu. Veľmi dôležitý moment,
kedy jedlo dostane špecifickú
chuť. Paprika sa rýchlo spáli
na rozpálenom oleji, preto je dô-
ležité mať všetko pripravené a
rýchlo postupovať. Tým zabráni-
me nahorklej chuti jedla. Kryštalická soľ je slan-
šia, čistá, bez chemických prísad, používam ju
do všetkých varených jedál. Počkáme kým jedlo
opäť zovrie, pridáme vegetu a cca 10 minút va-
ríme. Následne treba pridať primerané množ-

stvo vody tak, aby hliva
neplávala, len bola zaliata. Varí-
me minimálne 40 minút na
slabom ohni. Podľa obsahu vody
v hlive je vhodné doliať vodu, ak
by masa bola veľmi hustá,
nechať prevrieť a povariť mini-
málne 10 minút.
Poslednú pridáme smotanu,
premiešame a na slabom ohni
privedieme do varu. Za občas-
ného miešania ešte povaríme 10
minút.

Na záver dochuťte jedlo
podľa vašej chuti soľou. Pre vy-
niknutie chuti jedla je vždy dô-
ležité primerané solenie a troška
chilli na zvýraznenie chuti zá-
kladnej potraviny, čo v tomto
prípade je hliva.

Môžete podávať s čerstvým chlebíkom
alebo s parenou knedľou. Dobrú chuť priatelia!

Martina Turiničová

Čo s budovou školy?

Je to problém, ktorý sa začal konečne
operatívnejšie riešiť. Na poslednom zastupiteľ-
stve bol schválený postup na rozhodnutie ob-
čanmi s termínom do konca augusta predať
budovu, alebo rekonštruovať budovu na byty ob-
cou.

Z pohľadu predsedu Klubu dôchodcov si
dovoľujem navrhnúť ešte tretiu variantu a to re-
konštrukciu priestorov tak, aby bolo možné pre-
vádzkovať denný stacionár („škôlku" pre
dôchodcov). Dôvodom pre túto variantu je, že
obec má asi 100 dôchodcov, pre ktorých by toto
riešenie dávalo možnosť určitého spoločenského
vyžitia v kolektívnom spolužití.

Som presvedčený, že táto varianta je re-
álna. Určite by to bolo prínosom najmä pre tých,
ktorí stratili svojich partnerov. Vyhli by sa tým
nepríjemnej samote.

Je tu i ďalši dôvod. Obec sa v poslednom
období rozvíja počtom obyvateľov, za niekoľko
rokov sa môže objaviť veľa detí a v tomto prípa-
de by podľa mňa nemal byť problém zmeniť
priestory pre prevádzkovanie detskej škôlky.

Myslím si, že v takejto situácii, by dôchodcovia
priestory radi uvoľnili.

Už z doterajších diskusií s občanmi vy-
plýva potreba podrobne vysvetliť podmienky
predaja i podmienky rekonštrukcie na byty a
v prípade prijatia tretej varianty, podmienky re-
konštrukcie na denný stacionár pre dôchodcov.
Preto navrhujem posunúť termíny rozhodovania,
čo je úloha pre starostu a poslancov.

Jedná sa pre obec o dôležité rozhodnutie,
teda i o to, aké dedičstvo zanecháme pre ďalšie
generácie.

Ing. Štefan Vičík
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Správne riešenie bludiska z čísla 1/2017:

1. prelož 2. prelož 3. zohni cípy 4. prelož dohora 5. cípy zahni 6. prehni aj
na polovicu na polovicu do druhej na druhej

a otvor späť strany strane

7. roztvor na 8. (roztváranie) 9.prehni cíp dohora 10. prehni 11.roztvor 12. roztvor
štvorec cíp aj na na štvorec na lodičku

druhej
strane

13. lodička 14. nakresli a
vystrihni
vlajku

15. napichni ju 16. zapichni ju
na zastrúhanú na vrch lodičky
špajdlu

Poliančiarik

Letné prázdniny už začali a k nim neodmysliteľne patrí voda. Poskladaj si svoju loď, vymysli jej vlastnú
vlajku a vyplávaj s ňou hľadať stratené pirátske poklady.

rada:
miesta na prestr-
kávanie špajdle si
vopred prepichni
špendlíkom.
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„Kauza šenk“

V predchádzajúcom čísle, ešte veľmi za-
čerstva, sme sľúbili, že sa budeme zaoberať
„Kauzou šenk" - zrušením prenájmu obecných
priestorov Sklep pubu. Ak si niektorí vtedy ešte
mysleli, že vec prehrmela a upadne do zabudnu-
tia, ďalšie týždne a mesiace ich presvedčili
o  opaku. Najnovšie rozbúril hladinu článok
v Novom čase z 26.6.2017, podľa môjho názoru
viac senzáciechtivý než kompetentný. Tým skôr
je potrebné venovať sa teraz veci podrobnejšie.

Pôvodný Bar Slza na Polianke začal fun-
govať pod správou Obecných lesov. Po viac ako
desaťročí fungovania ho prebral súkromník Du-
šan Mockovčiak. Po tom ako bol Dušan Mockov-
čiak zvolený za starostu obce, štafetu
v  septembri 2013 prebral Sklep pub Petra Hol-
číka, spriaznený podnik jeho úspešného kočov-
ného pivovaru Hellstork. Hoci formálne išlo
o  živnosť Petra Holčíka, prevádzkoval a
vo vzťahu k Polianke ho prakticky vždy zastupo-
val jeho otec, Pavol Holčík. Pavol Holčík
na Polianke zdedil chalupu po otcovi, po odcho-
de na výsluhový dôchodok sa sem presťahoval a
stal občanom Polianky.

Kým dovtedy sme mali vcelku klasickú
dedinskú krčmu so všetkými pre aj proti,
s príchodom Sklep pubu tu vyrástol moderný pi-
vársky podnik, povedzme na „lepšej bratislav-
skej" úrovni. Ponúkal výlučne značky pív a
tvrdších alkoholov na tunajšie pomery vskutku
exotické. Celé to síce malo nelichotivú príchuť
akejsi kultúrno-osvetovej civilizačnej misie
do  krajiny divých Keltov a Corgoňov, novoty si
však našli svojich priaznivcov. Slovníky a chuťo-
vé bunky návštevníkov sa obohatili o nové pivár-
ske pojmy a značky. Najmä medzi mladšími boli
takí, ktorí týmto pivám prišli na chuť (čo si bu-
deme hovoriť - vrátane autora tohto článku).
Prevádzkovateľ p. Holčík sa o zovňajšok pries-
torov príkladne staral a sám za barom pestoval
príjemnú výčapnícku kultúru zodpovedajúcu to-
muto typu podniku.

Zmeny nenadchli dovtedajších dlhoroč-
ných štamgastov ani všetkých ostatných, ktorí
nemali záujem meniť svoje chute podľa nových
módnych trendov. Podniku vyčítali, že nečapuje
aspoň jednu klasickú značku piva. Nevraviac
o  tom, že ponúkané pivá neboli najlacnejšie a
väčšina tunajších má hlbšie do vrecka - obzvlášť
na pivo, ktoré im ani nechutí. Takisto mnohí „ab-

stinenti” si v ponuke nealka v Sklep pube ne-
prišli na svoje. Pre týchto všetkých bar
na Polianke prakticky akoby zanikol už s odcho-
dom Dušana Mockovčiaka.

Ďalšou veľkou výtkou novému podniku
bolo, že býval otvorený len v najlukratívnejšie
dni: od štvrtka alebo piatka do nedele. Nad tým
sa pozastavovali aj tí návštevníci, ktorí inak boli
Sklep pubom nadšení. Zaznela aj kritika dosť
voľného otváracieho času v tieto dni, resp.
skorého zatvárania podniku keď neprišlo dosť
klientov. Taktiež tvrdenie Nového času, že pod-
nik „každý víkend praskal vo švíkoch” považu-
jem za nadsadené. Prinajmenšom v poslednom
období podľa mojej skúsenosti býval podnik čas-
tejšie poloprázdny.

Na všetky tieto výčitky prirodzene má
p. Holčík svoje odpovede: Čapovanie klasických
pív bolo proti jeho podnikateľskej koncepcií,
s ktorou vyhral výberové konanie. Prvý rok mal
otvorené aj v utorok a stredu, ale chodilo mini-
mum ľudí. Súkromne vraj aj viacerí pôvodní
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štamgasti pri občasnej návšteve jeho pivá
chválili. Zníženie ceny by znamenalo kompromis
na úkor kvality. Nemožno prevádzkovať bar vte-
dy, keď si nezarobí ani sám na seba. Keď sa mu
ohlásila väčšia skupina ľudí, bol ochotný otvoriť
aj mimo bežných otváracích hodín. Za jeho éry
podnik fungoval bez skrytých dotácii z obce.
Najmä sa však ohradzuje, že o týchto výčitkách
nikto nehovoril priamo s ním, len „poza chrbát”.
Uvedené výčitky považuje len za zástierku
skutočnej príčiny - averziu niektorých Polianča-
rov za to, že si ako „prišelec” dovolil angažovať
sa v miestnom dianí. O všetkom tomto by sa dalo
veľa diskutovať. Faktom však je, že uvedené vý-
čitky na adresu Sklep pubu zneli ešte keď bol ot-
vorený a znejú aj teraz ako súčasť vysvetľovania
toho, čo sa udialo.

V podniku sa pravidelnejšie, zhruba raz
za pár mesiacov, organizovali zvyčajne vydarené
väčšie akcie. Pomáhali tomu organizačné
skúsenosti a kontakty Pavla Holčíka a jeho syna
Petra, svojho času frontmana úspešnej punkovej
kapely. Na časti akcií sa tiež aktívne podieľali
obecné organizácie i viacerí miestni, aj z radov
dnešných kritikov p. Holčíka. P. Holčík tiež orga-
nizačne a sponzorsky významnejšie podporil
obecné organizácie, rôzne obcou organizované
akcie a sám organizoval humanitárnu zbierku.

Situácia sa vyvinula tak, že miestnych
chodilo do Sklep Pubu pomerne málo. O to viac
sa však jeho povesť šírila v širšom okolí, prevaž-
ne medzi mladšími ľuďmi, ktorým takýto podnik
chýbal. Sklep pub navštevovali partie “cezpoľ-
ných” aj z miest 20-30 km vzdialených a neve-
deli si vynachváliť. Teda, ako sme už dávnejšie
písali, Sklep Pub nesporne robil v určitých
kruhoch Polianke dobré meno, avšak zároveň
pre väčšinu miestnych obyvateľov už prakticky
neplnil tradičnú funkciu miestneho baru.
Pri  jednej slovnej prestrelke mal p. Holčík túto
situáciu opísať slovami „mňa Poliančari neživia”,
čo tiež narobilo veľa zlej krvi.

Celá vec sa ďalej vyhrocovala najmä akti-
vizáciou Pavla Holčíka v miestnej politike.
Najprv neúspešne kandidoval za starostu, ne-
skôr za poslanca. Ak by sme Holčíkovu verejnú
politickú aktivitu mali charakterizovať z pohľadu
jeho prívržencov, vystupoval ako opozičník,
stojaci mimo miestnych vplyvových štruktúr, do-
volujúci si kritizovať skostnatené praktiky a ta-
buizované otázky do ktorých sa väčšina
domácich neodvažuje vŕtať, bol nekompromisná
povaha čo si nenechá šlapať na päty. Jeho kritici
ho zase opisovali asi tak, že si priniesol maniere

svojej predchádzajúcej profesie policajta. Podľa
ich názoru, ak snáď aj v niektorých veciach mal
pravdu, drzosťou, rozoštvávaním a vyvolávaním
rozbrojov stále sledoval len vlastné zištné ciele -
najprv získanie vplyvnej a dobre platenej pozície
starostu obce, neskôr svoju podnikateľskú akti-
vitu a teraz jednoducho revanš. O každom tomto
bode je možné siahodlho diskutovať, so záverom
podľa toho s kým práve hovoríte. Dosť veľa ľudí
zastáva niektorú z týchto krajných pozícií, názor
väčšiny je asi niekde vnútri spektra medzi
dvoma krajnosťami, mnohí zostávajú nerozhodní
a nevedia čo si o veci myslieť. Objektívne hod-
notiť jedny ani druhé názory nie je celkom dobre
možné, možno ich len zaznamenať. Faktom však
zostáva, že p. Holčík počas svojho pôsobenia tak
či onak proti sebe poštval časť miestnych činite-
ľov, na čo v zlomovom momente doplatil.

Koncom roku 2016 p. Holčík avizoval
prestavbu podniku. Súviselo to s usadením sa
"kočovného" pivovaru Hellstork na Turej Lúke.
Malo ísť o pretvorenie Sklep Pubu na domovský
podnik pivovaru. Zámer bol spomenutý aj v čísle
2/2016 nášho časopisu. Od začiatku roku 2017
bol teda podnik zatvorený.

Celá aféra sa strhla začiatkom februára
2017. Formálna stránka veci je priveľmi zložitá
na to aby sme ju tu dôkladne rozoberali, preto ju
zhrnieme len v najhrubších rysoch. Žiaľ, nedá sa
pri tom vyhnúť troche právnickejšieho balastu.
Pavol Holčík 17. januára priniesol na obecný
úrad žiadosť o zmenu údajov v nájomnej zmluve.
Jeho syn Peter Holčík k 1. februáru zrušil
ekonomicky nevýhodnú živnosť a žiadal zmeniť
fakturačné údaje na novozaloženú s.r.o.-čku,
v  ktorej bol väčšinovým spoločníkom. Než
starosta žiadosti vyhovel, vyžiadal si stanovisko
právnika. Ukázalo sa, že zo zákonného hľadiska
bola žiadosť p. Holčíka neprípustná. Ak by obec
spravila to, o čo ju p. Holčík žiadal, porušila by
zákon. Podľa vyjadrenia právničky bolo zrušenie
živnosti porušením uzatvorenej nájomnej zmluvy
s obcou a činilo celú nájomnú zmluvu neplatnou.
Priestory Kultúrneho domu teda z právneho
hľadiska stratili právoplatného nájmocu čisto
z  dôvodu konania Petra Holčíka, bez pričinenia
vedenia obce.

Veľa zlej krvi zanechalo to, že p. Holčík
nežiadal explicitne o nástupnictvo ale len o ad-
ministratívny úkon zmeny fakturačných údajov,
čo by bolo nezákonným riešením v jeho pros-
pech. Jedni v tom videli vedomú špekuláciu
na  úkor obce, snahu zatiahnuť obec do právne
napadnuteľného stavu. Strana p. Holčíka to vy-
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kladá len ako laický formálny nedostatok,
na  ktorý by stačilo upozorniť a ľahko sa mohol
napraviť, možno spoľahnutie sa na neformálne
„susedské” vybavenie veci ak nastanú problémy.

Situácia sa samozrejme stále mohla vy-
riešiť v prospech p. Holčíka, uznaním právneho
nástupníctva s.r.o-čky, alebo prenajatím pries-
torov novozaloženej s.r.o.-čke. Starosta reagoval
operatívne. Urýchlene zvolal mimoriadne obec-
né zastupiteľstvo s hlavným bodom programu -
prenájom obecných priestorov v Kultúrnom
dome. Tu poslanci schválili nové výberové
konanie. p. Holčík sa pozastavoval nad tým, že
ho nikto z vedenia obce neoslovil a nepredis-
kutoval s ním situáciu a možnosť riešenia for-
mou právneho nástupníctva, ku ktorému mohol
dodať chýbajúce podklady. Celú vec charakteri-
zoval heslom, ktoré nás požiadal citovať v úpl-
nosti: „Kto chce hľadá spôsob, kto nechce hľadá
dôvod - a na Polianke je dôvodov vždy dosť.” Zo
strany vedenia obce zase, zdá sa, prevážila
ostražitosť vyplývajúca z podozrenia, že sa
p.  Holčík pokúšal o nečistú hru. Postupovalo
striktne v duchu odporúčania právnej analýzy.
Pritom veľmi promptné vypísanie nového kon-
kurzu malo byť ústretovým krokom voči p. Hol-
číkovi, nech zbytočne dlho nečaká na riešenie
svojej otázky.

Výberové konanie trvalo mesiac. Počas
toho mesiaca sa otázka prenájmu priestorov
v  Dome kultúry stala predmetom mnohých
diskusií v domácnostiach, na posedeniach,
pri  náhodných stretnutiach, aj pri každej ďalšej
príležitosti. Ak sa spočiatku vec brala viac-menej
ako otázka formálneho vyriešenia prenájmu Hol-
číkovi, hoci už s otáznikom, v priebehu mesiaca
sa názory posunuli. Začali sa objavovať aj rôzne
kombinácie, pri ktorých by sa vec nevyriešila
v  jeho prospech. Jedni v tom vidia pôsobenie
nejakej miestnej vplyvovej skupiny, iní bumerang
vracajúci sa Holčíkovi za jeho vystupovanie a
pôsobenie v obci. Kolujú zvesti, že niektorí po-
slanci iniciatívne zháňali ďalších záujemcov
o  prenájom priestorov. Nakoniec, aj keby, bolo
by to ich legitímne právo plne v duchu myšlien-
ky verejnej súťaže. Či už boli alebo neboli takéto
snahy, nakoniec sa do výberového konania pri-
hlásil len p. Holčík.

Po skončení mesačnej lehoty neverejne
zasadla výberová komisia zložená z poslancov
Obecného zastupiteľstva a zástupcov obecných
organizácií. Bol to rovnaký kľúč, akým bola zo-
stavená aj komisia, ktorá pred niekoľkými rokmi
schválila prenájom priestorov p. Holčíkovi.

P.  Holčík kritizoval prečo sa vlastne zvolávala
komisia, keď prišla len jedna ponuka. To už však
bola v hre otázka, či chce obec priestory vôbec
prenajímať. Niektorí označujú za účelový kon-
krétny výber členov komisie, vraj selektívne
z  radov neprajníkov p. Holčíka, najmä dôchod-
cov. Druhá strana toto tvrdenie odmieta ako ad
hoc racionalizovanie svojho neúspechu. A na-
opak dodáva, že medzi pozvanými boli aj niekto-
rí ľudia známi ako sympatizanti p. Holčíka, čo sa
nedostavili, resp. účasť v komisii odmietli. Ove-
rovať jedno či druhé nie je v našich silách.

V každom prípade, na zasadnutí komisie
vyplával na povrch názor, že pre obec by bolo
najlepšie priestory vôbec neprenajímať. Popri už
spomenutých mali zaznievať aj viaceré ďalšie ar-
gumenty: Obec prakticky cez víkendy nemôže
nerušene využívať vlastný kultúrny dom na akcie
nezávislé od Sklep Pubu. Zvlášť keď pub v novej
koncepcii avizoval veľmi časté vlastné víkendové
akcie. Sklep pub už vlastne neplní funkciu obec-
ného baru pre väčšinu obyvateľov. Pritom jeho
popularita v širšom okolí neprináša obci priamy
osoh, len p. Holčíkovi. Ani pohostinstvá v okoli-
tých obciach nesídlia v obecných priestoroch,
najmä nie prenajatých za tak nízku cenu. Obec-
né spoločenské organizácie takto získajú pries-
tor, kde budú môcť schôdzovať a usporiadavať
vlastné spoločenské akcie.

Prirodzene, druhá strana má na tieto ar-
gumenty svoje protiargumenty, o každom by sa
dalo popísať mnoho textu. Hlavne však obecné-
mu vedeniu vyčíta, že vec nepredložilo na verej-
nú diskusiu, alebo aspoň neprediskutovalo s
p. Holčíkom. To však už podľa všetkého preváži-
lo podozrienie z jeho nečistej hry a opatrný po-
stup - riešiť celú vec len prísne formálnou
cestou.

Z otázky priestorov pre obecné organizá-
cie pramenia aj tvrdenia, že v spoločenskom
dome má namiesto Sklep Pubu sídliť Klub dô-
chodcov, prípadne Únia žien. Podľa p. Holčíka
mala takáto informácia odznieť na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v marci 2017. Podľa vy-
jadrenia starostu to nie je pravda. Priestory
majú byť dané k dispozícii nie len dôchodcom,
ale všetkým obecným organizáciam k ich akti-
vitám (dôchodcovia, hasiči, polovníci, futbalisti,
aj prípadné ďalšie novovzniknuté organizácie).
Tzv. „Únia žien", o ktorej písal p. Holčík
v  trucozname na tabuli pred zrušeným pubom,
neexistuje, len ako plán niektorých ľudí. Vy-
riešenie otázky priestorov pre dôchodcov by
zároveň malo byť predpokladom pre vyriešenie
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otázky budovy starej školy, za čo sa svojho času
dosť vehementne zasadzoval aj p. Holčík. Pred-
pokladá sa aj možnosť častejšieho využívania
Kultúrneho domu na súkromné oslavy občanov
obce. Pod vplyvom týchto argumentov, vzniknu-
tej atmosféry a nepochybne aj minulých kontro-
verzií, prítomní členovia komisie tajným
hlasovaním v pomere 9:1 rozhodli v neprospech
p. Holčíka.

Nakoľko to dokážeme zhodnotiť, zo zá-
konného hľadiska obec postupovala čisto. Peter
Holčík si sám zrušil živnosť, čím porušil nájom-
nú zmluvu. Žiadosť o nástupníctvo bola nekorek-
tne formulovaná len ako žiadosť o zmenu
fakturačných údajov a nebolo jej možné vyho-
vieť. Vedenie obce teda nanovo vypísalo verejnú
súťaž, avšak napokon sa rozhodlo priestory už
neprenajímať. Príčiny a motivácie nezvolenia ús-
tretovejšieho riešenia vykladá každý po svojom.
P. Holčík za tým vidí predovšetkým závisť nie-
ktorých mienkotvorných Poliančarov, ktorí réži-
ou starostu dokázali ovplyvniť ostatných.
Zo  strany obecného vedenia môžeme neochotu
vyjsť mu v ústrety interpretovať asi tak, že sa
voči p. Holčíkovi zasprávalo rovnako, ako cítilo,
že sa on správal voči obci - uprednostnilo vlast-
né záujmy.

Kauza sa rozvíjala ďalej. Tém, o ktorých
by sa ešte dalo písať je dostatok: ironický oznam
na tabuli pred bývalým Skep pubom, reakcie
p.  Holčíka na sociálnych sieťach, slovné pre-
strelky jeho priaznivcov s obhajcami vedenia ob-

ce, snaha vedenia obce nerobiť z veci kauzu a
nedostatočné verejné odkomunikovanie motivá-
cie svojho postupu, údajná dohoda s p. Holčíkom
v tomto zmysle, majetkové vysporiadanie sa
s  obcou za rekonštrukciu priestorov, pozadie
článku v Novom čase... To všetko už pre túto
príležitosť ponecháme bokom. Výsledkom tak či
onak je, že Sklep pub na Polianke skončil,
Polianka zostala bez baru a s uvoľneným Kultúr-
nym domom.

Čo dodať na záver? Vec je podstatne
komplikovanejšia než jednostranný opis, ktorým
sa blysol redaktor Nového času. Veci nie sú
čierno-biele. Ako to býva, stretajú sa odlišné
záujmy a priority, obe strany sporu majú nejaký
kus pravdy, svoje argumenty a svoj pohľad
na  vec. Nakoniec skúškou správnosti postupu
vedenia obce bude len a len budúcnosť. Najmä
to, ako sa podarí rozbehnúť aktivity v uvoľnenom
Kultúrnom dome.

Úplne najhoršie pre všetky strany by
bolo, keby sa spor v tejto jednej veci začal
chronicky prenášať do každej ďalšej témy a
znovu zablokoval akýkoľvek ďalší pohyb v obci.
Príkladom, že to tak nemusí byť, bol aj priebeh
posledného Obecného zastupiteľstva, medziča-
som doplneného o p. Holčíka. Všetci členovia
zastupiteľstva tu dokázali úplne korektne a kon-
štruktívne načať riešenie najťažšieho dlhoročné-
ho problému Polianky - budovy starej školy.

Martin Mocko
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Milí moji krajania na Polianke,

v marci tohto roku uplynulo dvesto rokov
od narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, človeka,
ktorého možno právom zaradiť medzi najpopred-
nejšie osobnosti slovenskej histórie. Rozhodla
som sa preto napísať niečo v tomto čísle Polian-
skych zvestí o ňom.

Ľudovít Štúr, Hurbanov priateľ a spolu-
pracovník povedal: „Človek bez svedomia je
koža biedna, daromná, národ bez vedomosti his-
torickej o sebe a predkoch svojich je hromádka
koží otrockých.“

Vydajme sa teda spolu na „krátku pre-
chádzku“ do našej národnej histórie a pozrime
sa aspoň letmo na životné cesty človeka, ktorý
tu v minulosti žil, celkom v susedstve nášho pod-
bradlansko - podjavorinského kraja.

Hurban sa narodil v Beckove pri Novom
Meste nad Váhom 19. marca 1817, kde bol jeho
otec evanjelickým farárom. On bol i jeho prvým
učiteľom, neskôr, keď mal Jozef deväť rokov, po-
slali ho na mestskú školu do Trenčína. Na tieto
prvé roky učenia mu zostali zlé spomienky pre
necitlivo tvrdý a nezáživný spôsob výučby.

Keď mal trinásť rokov (1830), odišiel
študovať do Bratislavy na evanjelické lýceum.
V  tomto čase mu zomrel najskôr otec a potom i
matka (1835) a stal sa úplnou sirotou. Spočiatku
patril k ľahtikárskym študentom, neskôr v roku
1835 si ho všimol Ľudovít Štúr a pozval ho do
Spoločnosti česko – slovanskej. Tu sa začalo
v ňom prebúdzať národné cítenie. V apríli 1836
sa so štúrovskou družinou zúčastnil výstupu na
Devín, kde dostal meno Miloslav. Štúrove pred-
nášky na lýceu usmernili a mocne ovplyvnili
Hurbanov život.

V roku 1940 ukončil teologické štúdium.
Chcel v štúdiu pokračovať na školách v Nemec-
ku, ale pre nedostatok financií nemohol. Po ordi-
nácii bol tri roky kaplánom v Brezovej pod
Bradlom (1840-1843). V júni v roku 1843 si ho
zvolili za farára v Hlbokom. Tu sa v roku 1845
oženil s Aničkou Jurkovičovou, dcérou sobotiš-
ského učiteľa Samuela Jurkoviča. V  harmonic-
kom manželstve sa im narodilo deväť detí,
z  ktorých dve zomreli už v útlom veku. Hurban
bol farárom v Hlbokom 45 rokov, až do svojej
smrti v roku 1888.

Hoci bol po „celý život len jednoduchým

dedinským farárom“, stal sa i seniorom a superi-
dententom (biskupom) a v roku 1860 dostal
čestný doktorát teológie na Univerzite v Lipsku.
Jeho činnosť bola veľmi mnohostranná, dôležitá
svojim významom a naďaleko siahajúca za hrani-
ce hlbockého chotára. I my dnes, po skoro 200 –
ročnom časovom odstupe, smieme užívať z
dobrého ovocia Hurbanovej služby pre slovenský
národ (spisovný jazyk, naša štátnosť a iné).

Bol osobnosťou, ktorá „mala svoje pevné
zakotvenie v hlbokej viere v Pána Boha.“ Bol vy-
nikajúcim kazateľom živého Božieho slova. V ar-
chívoch cirkevného zboru Hlboké sa
nezachovalo veľa jeho kázní, lebo počas meruôs-
mych rokov bola fara “vydrancovaná a Hurban
prišiel o všetok majetok. Knihy, doklady, literár-
ne rukopisy, šatstvo i nábytok, všetko zničili...“

Pozrime si krátky úryvok z jednej jeho
kázne z roku 1865, uverejnenej v Cirkevných lis-
toch, ktoré Hurban začal vydávať v roku 1863. V
kázni rozoberá biblický text z Evanjelia Lukáša
2,21: „A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo ob-
rezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým
bolo nazvané od anjela, prv ako sa počalo v živo-
te.“ „Kázeň je kristocentrická, o čom svedčia na-
sledovné slová z jej úvodu: ‚Na jmenu Ježiš leží
celé stawení tohto swěta, osudy lidského po-
kolení, a nade všecko jiné leží na něm život wěč-
ný člowěka hříšného. Na jmeně Ježiš leží historia
swěta. Ano, ono samo je obsah historie. Bez
něho je historia člowěčenstva škrupina, z  niž
wyfouknuté je bílko a žloutko. Zastyď se každý,
kdož máš na mysli tú otázku: proč tolik slov o
jmeně Ježiš? Běda lidem, jestli daru tak welkého
wážiti sobě neumějí!’ V jadre kázne kladie Hur-
ban dôraz na to, aby všetko snaženie nielen v
cirkevnom zbore, ale aj na poli národa, bolo
preniknuté Ježišom Kristom. V závere kázne
Hurban zhŕňa spomenuté kristocentrické myš-
lienky a apeluje na cirkev, aby zostala domom
Božím, postaveným na Kristovi, a nie príbytkom
satana. Veď cirkev tu má byť jedine k  požeh-
naniu pre celú zem a pre všetky národy. ‚Ona
křičí: We jmeno Ježiše máte žít i mřít, bojowať i
podléhať, wstáwať i padať, sloužiť i panowať, že-
niť se a wdávať, sloužiť Bohu i požíwať dary
milosti jeho, zprawowať cirkev.’ V celej tejto
kázni poslucháč cíti, ako si kazateľ nadovšetko
váži Krista a ako aj ostatných pozýva k  takejto 
úcte.“

Dvestoročnica J. M. Hurbana
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Hurban sa po príchode do Hl-
bokého pustil nielen do obnovy vy-
prahlých ľudských sŕdc, ale i do opravy
schátralého kostola, jeho deravej
strechy, z  ktorej cez zimu padal na
hlavu poslucháčov sneh a cez leto vtáči
trus. Postupne opravili podlahu, lavice,
oltár, kazateľnicu, neskôr dali urobiť
nový organ. Hurban dal na vlastné ná-
klady namaľovať oltárny obraz s biblic-
kým námetom Búrka na  mori, s
prestrašenými učeníkmi na  rozbúre-
nom mori v loďke, nad ktorou „mocne
triumfuje vzpriamená postava Krista.“

Hurban bol milujúcim dušpas-
tierom celého cirkevného zboru i
jednotlivcov. Bojoval proti formalizmu
pri Večeri Pánovej, pracoval v oblasti
osvetovej a sociálnej. Založil spolok
miernosti proti zhubným vplyvom
alkoholu. Verne a zodpovedne pracoval
nielen vo svojom zbore, ale bojoval za
čistotu celej cirkvi a za práva celého
národa. Bol výborným učiteľom, spiso-
vateľom, básnikom i redaktorom.
Podieľal sa so Štúrom a Hodžom
na  uzákonení spisovnej slovenčiny, ale
bol i vodcom v revolučných bojoch
Slovákov za  slobodu a svojbytnosť
v rokoch 1848 - 1849, keď stál na čele
I.SNR. Bol verný v nesení kríža, v utrpeniach a
v žalároch.

Hurban veľmi túžil postaviť v Hlbokom
pre žiakov dôstojnú školu a už mal na to
v r. 1848 pripravené i drevo, z ktorého mu jeho
neprajníci urobili pred farou šibenicu, na ktorej
ho chceli obesiť. Vďaka Bohu sa im to nepodari-
lo. Ale túžby postaviť školu sa Hurban nevzdal a
naplnila sa skoro až po dvadsiatich rokoch.
Medzi farou a kostolom stála krčma, ktorú sa
po  mnohých zápasoch podarilo od majiteľov kú-
piť a v krátkom čase ju prestavili na školu, čo
bolo veľké víťazstvo.

Utrpenia a strádania si Hurban užil
nadostač, dvakrát bol i vo väzení, vo Vacove a
v  Senici a pred tretím väzením ho v roku 1888
„zachránila“ smrť. Keď zomrel, vykopali mu
vďační cirkevníci hrob v strede cintorína na čest-
nom mieste, ale z rozkazu vrchnosti musel byť
pochovaný na zastrčenom mieste v kúte cintorí-
na. Až v roku 1949 v júni na celonárodnej sláv-
nosti preniesli jeho telesné pozostatky do stredu
cintorína a odhalili pomník, postavený na návrh
jeho synovca, národného umelca Ing. arch. Du-

šana Jurkoviča. Pamätnú izbu J. M. Hurbana
sprístupnili verejnosti pri 150 výročí jeho naro-
denia, 18. marca 1967 .

Príslovia 10,7a: „Pamiatka spravodlivého je
na požehnanie.“
List Židom 13,7: „Pamätajte na svojich vodcov,
ktorí vám hovorili slovo Božie...a nasledujte takú
vieru.“
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