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POLIANSKE ZVESTI
OBČASNÍK OBYVATEĽOV A PRIAZNIVCOV POLIANKY

Veľmi skoro po prvom tohtoročnom čísle
dostávate do rúk aj druhé, decembrové číslo
Polianskych zvestí. Opäť bolo zostavené veľmi
narýchlo, preto ani tento krát nebude plne re-
prezentatívne voči všetkému dianiu v obci. Na-
pravíme to, dúfam, v budúcom roku, keď už
bude na každé číslo dostatok času.

Napriek časovej tiesni Vám prinášame čo-
to o udalostiach z roku 2016, dokončenie článku
o počiatkoch nášho organizovaného hasičstva,
rozhovor o Polianke so známou osobnosťou,
predstavíme ďalšieho polianskeho podnikateľa,
prinesieme ukážku miestnej výtvarnej tvorby,
svoje myšlienky tradične predostrie Anna Kolári-
ková, a ešte viac.

Dostali sme už aj prvé ohlasy na novú
podobu časopisu. Oveľa viac je toho pred nami
než za nami a na celkové hodnotenie je ešte pri-
skoro. Zatiaľ sme vďační za každú chválu, a ešte
viac za kritiku, ktorá nám umožňuje posúvať sa

vpred. Najčastejšou požiadavkou je prinášať viac
včasných informácii o akciách, ktoré sa v obci
chystajú. Je to problém aj preto, že v čase príp-
ravy časopisu ešte nie sú s určitosťou známe
niekoľko mesiacov dopredu plánované akcie. V
budúcom čísle sa však chceme samostatne ve-
novať otázke informačných kanálov obce k obča-
nom.

Počnúc rokom 2017 by sme radi časopis
vydávali štvrťročne. Závisí to len od toho, či
zhromaždíme toľko materiálu, a teda v koneč-
nom dôsledku najmä od Vás. Preto nám píšte o
tom, čo Vás zaujalo, potešilo, na čo by ste chceli
poukázať, čo zlepšiť nielen v časopise, ale aj v
obci. Radi uverejníme aj Vaše blahoželania či
poďakovania.

Prajem Vám príjemné čítanie a šťastný
nový rok 2017.

Martin Mocko
polianske.zvesti@gmail.com

RReeddaakkččnnýý úúvvooddnnííkk

Zdobili sme Vianočný stromček
Dňa 10. 12. 2016 o 15:00 sme sa stretli na detskom ihrisku pri

vianočnom stromčeku. Počasie sme mali celkom dobré, no škoda že
sme neboli mokrí od snehu, ale špinaví od blata. Nám to však nevadilo,
lebo nám hrali príjemné vianočné koledy. Mali sme nachystané aj
občerstvenie - pagáče, praclíky, omastený chlebík s cibuľkou a na
zahriatie varené víno a výborný škoricový čaj. Tak sme sa pustili do
práce. Začali sme s rozmotávaním svetielok a keďže bol stromček dosť
vysoký, potrebovali sme aj rebrík. Nejako sa nám podarilo svetielka
omotať a detičky spolu s rodičmi mohli začať vešať ozdôbky. Detičky
boli šťastné a tešili sa z ozdobovania. Tí vyšší sa snažili vešať čo
najvyššie, no aj tak sme na samý vrchol nedočiahli. Ale jednému z nás
sa nakoniec podarilo dať aj hviezdu na špic z rebríka, ktorý istili traja
chlapi. A keď už boli všetky ozdôbky na mieste a detičky podišli ďalej
od stromčeka, rozsvietili sme ho. A bol krásny! NÁŠ VIANOČNÝ
POLIANSKY STROMČEK... Ďakujeme všetkým za účasť a pomoc.

Jana Stančíková
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Obecné lesy Polianka
Končí sa rok 2016, tak je na mieste bilancovať hospodárenie v obecných

lesoch Polianka. Rok 2016 bol štvrtým rokom platnosti nového Projektu
starostlivosti o les (PSL 2013 – 2022). Do 30. 11. 2016 sa vyťažilo v obecných
lesoch 1046,05m3 drevnej hmoty a za december 2016 sa ešte plánuje ťažba vo
výške cca 300m3. Na porovnanie:

v r. 2015 1331,31m3

v r. 2014 1456,74m3

v r. 2013 1387,45m3

Z celkovej vyťaženej hmoty sa k 12. 12. 2016 predalo 1241,31m3, z čoho
bolo :

Listnatých guľatinových sortimentov 421,85m3

Ihličnatých guľatinových sortimentov 173,54m3

Listnatej vlákniny 146,44m3

Ihličnatej vlákniny 30,75m3

Listnatého paliva (metre, dĺžky) 440,18m3

Ihličnatého paliva 12,42m3

Drevo na kúrenie OU a KD 16,13m3

Náklady na ťažbu do 30. 11. 2016 boli vo výške 10 565€ bez DPH. Tržby
z predaného dreva k 8. 12. 2016 predstavujú 54 228€ bez DPH.

Ako viete, obec dotuje každú domácnosť, ktorá odoberá palivové drevo,
sumou 12,84€ bez DPH za každý m3 dodaného dreva (pri dodávke cca 7m3 je to
sumou 89,88€ bez DPH). Cena palivového dreva v obci je 29,16€ bez DPH za
m3 a trhová cena toho istého dreva pri dodávke na kamión je 42€ bez DPH za
m3.

Od roku 2011 predstavuje táto dotácia občanom sumu 38 082€ bez DPH
(čo je vlastne strata vo verejných financiách). Z dôvodu stále sa zvyšujúcich ná-
kladov sme pristúpili v roku 2017 k miernemu navýšeniu cien palivového dreva,
aby sa táto strata aspoň trocha znížila. Pri tejto príležitosti chcem upozor-
niť občanov, aby si palivové drevo na rok 2017 objednávali do konca
marca 2017 z dôvodu naplánovania ťažby. Pri neskoršom zapísaní bude aj
drevo dodané v neskoršom termíne - až v jesenných mesiacoch. Taktiež by som
chcel apelovať na občanov, aby dodané drevo uhradili do 1. mesiaca po
dodaní.

Cenník na rok 2017 za m3:
bez DPH: s DPH:

Listnaté netriedené drevo v dĺžkach (LND) 30,83€ 37,00€
Listnaté drevo v 1 metrových dĺžkach (PRM) 34,16€ 41,00€
Ihličnaté palivo v dĺžkach (IP) 18,33€ 22,00€

Cena samovýroby sa nemení a ostáva na sume 3€ s DPH za priesto-
rový meter.

Blíži sa čas Vianoc, tak by som chcel aj touto cestou zaželať občanom
Polianky v mene celej spoločnosti Obecné lesy Polianka veľa zdravia, radosti,
lásky a pokoja počas celých vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového
roku 2017.

Ladislav Gabriž



3

Dôchodcovské okienko

Sklep pub v roku 2016

Na návrh členov Jednoty dôchodcov
v Polianke došlo k zmene záujmovej organizácie
dôchodcov na Klub dôchodcov, čo bolo potvr-
dené na členskej schôdzi dňa 9. 9. 2007 za účas-
ti 26 členov. V roku 2017 bude mať za sebou už
10 rokov, čo sú na pomery našej obce dobré vý-
sledky v činnosti, ktorá spočívala v organizovaní
spoločných zájazdov s Jednotou dôchodcov v
Priepasnom, v svojpomocnom zveľaďovaní pries-
torov školy na prízemí i školského dvora, či v po-
moci obci pri rôznych prácach. Členská
základňa sa pohybuje stále nad 40 členov klubu
a za veľký význam považujem skutočnosť, že sa
vieme stretnúť a pobaviť, a samozrejme zhod-
notiť činnosť a načrtnúť ďalšie úlohy 3krát za rok
na členskej schôdzi.

Zvláštne čaro majú predvianočné členské
schôdze už pri vyzdobenom vianočnom stromku.

Takáto schôdza bola i v tomto roku 11. 12. 2016
už 10. (prvá sa konala 16. 12. 2007). Okrem
družného posedenia si členovia klubu vzájomne
želali príjemné a šťastné Vianočné sviatky, ve-
selého Silvestra a v novom roku 2017 najmä
zdravie a šťastie a úspechy vo všetkých oblas-
tiach ľudskej činnosti. Toto isté želajú členovia
klubu všetkým občanom Polianky.

Štefan Vičík, predseda klubu.

Neodmysliteľnou súčasťou diania na
Polianke, ktorú pri rekapituláci uplynulého roku
nemôžeme obísť, je aj miestna krčma Sklep pub.
Aj keď azda nie každému vyhovuje jej menej
tradičné poňatie, nesporne robí v širokom okolí
našej obci dobré meno. Pohovorili sme s jej pre-
vádzkovateľom p. Holčíkom o hlavných udalos-
tiach posledného roka v Sklep pube.

Prvou akciou bola, ako inak, oslava Sil-
vestra a Nového roka. Do jej prípravy sa okrem
Sklep pubu zapojil širší kolektív obce. Polovníc-
ky zväz poskytol mäso, z ktorého Ľubomír Kolá-
rik navaril kapustnicu - skutočne poliansku.
Za  organizačnej výpomoci Slávky Maňákovej a
Mareka Bielčika sa akcia mimoriadne vydarila.
Občania polianky sa jej zúčastnili v hojnom po-
čte a poslední z nich odchádzali až nadránom.

Ďalšou akciou, zorganizovanou v spolu-

práci s obcou, bola oslava MDŽ za účasti po-
slancov strany Smer-SD. Podľa priania p.
Holčíka by sa takéto verejné spoločné oslavy
MDŽ mali stať každoročnou tradíciou. Je to však
vždy aj otázka toho, či sa pre akciu nájdu spon-
zori. V každom prípade by obyvateľky Polianky
mali začiatkom marca zbystriť pozornosť, či sa
opäť čosi nechystá.

Výročie konca druhej svetovej vojny si
Sklep pub pripomenul akciou "Osloboďme sa
bez barikád, remeslným pivom a držkovou".
Držkovú pripravili polianski futbalisti a jej kon-
zumáciu spríjemňovala folková kapela Gebula zo
Šancov. Podnik si samostatnou akciou pripome-
nul aj výročie Slovenského národného po-
vstania.

Najväčšou udalosťou roka bol už tradičný
Októberfest, spojený s výročím otvorenia krčmy
dňa 15. októbra. Akcia sa opäť vydarila, jediným
jej nedostatkom bola veľmi nízka účasť domá-
cich Poliančarov.

Ohľadom plánov do budúcnosti
nás p. Holčík informoval, že podnik bude od
Troch kráľov minimálne do konca februára za-
tvorený. Dôvodom je príprava novej koncepcie
podniku v súvislosti s  otvorením pivovaru
domovskej značky Hellstork na Turej Lúke. Túto
novú koncepciu si podrobnejšie priblížime na-
budúce.

Medzinárodný deň žien 2016



4

Rozhovor s Katkou Brychtovou

Na začiatok by ste mohli prezradiť našim
čitateľom, čo Vás spája s Poliankou.

Polianka je neoddeliteľnou súčasťou môj-
ho života od mojich šiestich rokov. Keďže otec
pochádzal z Myjavy, tak moji rodičia mali veľkú
túžbu niekde v okolí si kúpiť domček alebo cha-
lupu. Náhodou našli takýto domček na Polianke.
My to voláme na strednej Polianke, lebo sa na-
chádzame medzi Hornou a Dolnou Poliankou.
Odvtedy som každé prázdniny trávila na našom
domčeku a chodiavali sme tam často aj počas ví-
kendov. V lete sme tam vždy boli dva mesiace -
mesiac s rodičmi a mesiac s našou starou
mamou, ktorá si na to vždy brala dovolenku. A
keďže sme boli tri deti - traja súrodenci, nikdy
sme sa tam nenudili. Mám v živej pamäti, ako
sme sa hrávali na obchod, lebo sme chodili do
Polianskeho obchodu, vedľa bola krčma, a ten
nás asi vtedy inšpiroval. Takže v podstate som
už pamätník, pamätám si Polianku spred vyše
štyridsiatich rokov a veľa sa tam za to obdobie
zmenilo.

Potom prišlo obdobie, keď sme boli už
starší a zakladali si svoje rodiny, vtedy sme na
Polianku chodili menej. Ale ako deti rástli, tak
sme začali opäť navštevovať náš domček. Moji
rodičia tam svojho času viac-menej bývali,
dlhodobo, no a aj teraz tam chodievame
pravidelne. Páči sa mi, že aj moje, sestrine i
bratove deti si Polianku velmi obľúbili, takže je
súčasťou nášho života a neviem si predstaviť, že
by sme Polianku nemali. Určite by nám všetkým
veľmi chýbala.

Keď ste spomínali obchod, prichádzali ste
do kontaktu s obecným životom? Napríklad
keď sa robili nejaké akcie na ihrisku..

Z detstva si to veľmi nepamätám. To skôr
potom moji rodičia veľmi radi chodili na podob-
né podujatia, keď sa napríklad varil guláš a
podobné záležitosti. Ale pamätám sa na viace-
rých ľudí, ktorých sme poznali. Napríklad aj z
obchodu, kde nakupovala celá Polianka a objed-
návali sme chleba dopredu, ako to vtedy bolo
treba, aby sme ho dostali. Spomínam si, že sme
sa aj so sestrou, veľkou milovníčkou domácich
miláčikov, chodili k viacerým ľuďom pozerať na
zvieratá, ale už si všetky ich mená nepamätám.

Viem, že sme chodievali k pani Dugovej, k pá-
novi Slanému, oni mali veľa domácich zvierat.
Takisto sme poznali aj miesta v lese, kde rástli
maliny a vždy sme sa ich do sýtosti najedli....
Bolo to najkrajšie obdobie môjho detstva, preto-
že sme nemali žiadne starosti a užívali sme si
krásnu prírodu.

A veľkou výhodou bola aj bíizkosť Myjavy,
kam sme chodievali na väčšie nákupy. V lete
sme sa kúpali na Dubníku alebo Starej Myjave,
neskôr aj na myjavskom kúpalisku. Som hrdá na
to, že moje deti sa naučili plávať i korčuľovať
práve v tomto kraji. Dokonca sme sa viackrát ly-
žovali na Starej Myjave.

Na Polianke sme sa nikdy nenudili. Mali
sme ping-pongový stôl, hrali sme bedminton,
chodili do lesa, zbierali ovocie v sade. Samozrej-
me nás bavilo aj loziť po stromoch....

Zvykli ste robiť aj väčšie celodenné túry,
napríklad na Bradlo?

Musím priznať, možno je to hanba, že
som ešte nikdy nebola na Bradle pešo. Veľmi po
tom túžim. Autom tam každý rok chodíme nie-
koľko krát. Je to naše obľúbené miesto aj preto,
že z našej chalupy máme priamo naň výhľad.
Milujem, keď si sadnem s kávou do kresla a po-
zerám sa na Bradlo. Úžasný pohľad. Ako deti
sme boli väčší turisti. Pamätám si, že jedno leto
sme s otcom boli vláčikom v Čachticiach, na
Branči. Často sme podnikali výlety do okolia.

Vy, ako moderátorka, ste už pochodili veľký
kus Slovenska. Nezávisle od týchto osob-
ných väzieb na Polianku, čím je podľa Vás
charakteristická, v čom nejako vyniká?

Asi najväčsou devízou Polianky je jej

V Bratislavskej kaviarni sme sa stretli so známou televíznou moderátorkou Katkou Brychtovou.
Napriek nabitému programu si našla čas porozprávať nám o svojom vzťahu k Polianke.

Katka Brychtová s rodinou na Polianke.
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poloha. A krásna príroda. Keď sme nakrúcali Naj
dedinku Slovenska v neďalekom Priepasnom,
celý štáb bol nadšený týmto krásnym krajom.
Bola tam výborná atmosféra, skvelí ľudia. Možno
aj preto, že je to maličká obec. Ani neviem, koľ-
ko je vlastne ľudí na Polianke?

Teraz okolo 400.
To je tak akurát. V menšej obci sa ľudia

lepšie poznajú a viac držia pokope. V príliš veľ-
kých dedinách si nie sú až takí blízki.

Inak náš domček má ideálnu polohu. Aj
sme medzi ľuďmi, aj máme súkromie, čo je vzác-
ne. Veľakrát bývajú ľudia na samote, čo už by sa
asi človek bál. Aj sociálny život je príjemnejší,
keď sú vedľa nejakí susedia. Ale zase, keď je
dom na dome alebo chalupa na chalupe, tak to
tiež nie je najlepšie.

Polianka je naozaj pekne rozložená, od-
všadiaľ sú krásne výhľady. Páči sa mi krajina,
kde nie sú ani veľké hory a nie je to ani rovina,
kopce sú tak akurát, lahodia oku, pre človeka je
príjemne sa pozerať na okolie. Polianka je
skutočne malebná.

Nakoľko Vám pracovná vyťaženosť umožňu-
je navštevovať Polianku teraz, v poslednej
dobe?

Boli sme tam minulý týždeň s mamou,
predtým sme boli pred dvomi týždňami. Chodí-
me podľa toho, čo treba urobiť. V lete sme
zbierali úrodu, potom sme chodili vždy po týžd-
ni, po dvoch zbierať jabĺčka, lebo tých bolo tento
rok veľa. Potom sme museli hrabať a likvidovať
lístie. V lete sme zase často kosili trávnik. Stále
je dosť práce.

Čiže chodíte podľa osnovy prác okolo domu?
Áno, podľa ročných období. Ale určite by

som na Polianke chcela tráviť viac času. Je to
ideálne miesto pre sústredenú prácu. Už dlhšie
sa chystám napísať knižku, a mysíim, že práve v
našom domčeku na to nájdem výborné podmien-
ky.

Sledujete aktuálny obecný život, miestne
akcie? Alebo sa Vám to nedá takto zosúla-
diť?

Bohužiaľ, niekedy sa o podujatiach do-
zviem až dodatočne, čo mi je ľúto. Ale ak tu bu-
dem tráviť viac času, určite sa to zlepší.

Mne je totiž na Polianke veľmi dobre, čas
zrazu plynie oveľa pomalšie, úžasne si tu vždy
oddýchnem a zregenerujem sa. Stačí mi aj

jeden, dva dni. A za akéhokoľvek počasia.
Samozrejme, že je príjemné, ak svieti slniečko,
ale mne neprekáža, ani keď prší.

Rok, ktorý sa začína, bude možno menej
hektický ako tie predošlé, tak snáď budem na
Polianke častejšie a dlhšie. Potom možno bude aj
viac času zúčastniť sa na obecnom živote, ak bu-
de niečo zaujímavé....

O čom plánujete písať?
To zatiaľ nechcem prezradiť.

Sledovali ste Polianske zvesti, keď vychá-
dzali pred niekoľkými rokmi?

Ani neviem že vychádzali. Ku mne sa
bohužiaľ nedostali. Len viem, že rodičia si zvykli
kupovať Kopaničiar express. Volalo sa to Polian-
ske zvesti?

Áno, vyšlo asi 6 čísiel.
Óóó, tak to mi je ľúto. To ma zaujíma.

Na záver, máte Vy nejakú zaujímavosť v sú-
vislosti s Poliankou, o ktorej by ste nám
chceli povedať?

Tento rok sme robili rodinný "Polianka
fest". Šebestovská rodina je veľmi veľká, môj
otec bol z desiatich detí, a jej korene sú na My-
jave. Ja som vymyslela, že spravíme rodinné
stretnutie na Polianke. Presvedčila som moju
mamu, lebo ona sa trošku obávala, ako zvládne-
me toľko ľudí a koncom augusta sme mali nultý
ročník. Nazvala som to "Polianka fest". Bolo nás
tam asi tridsať, tridsaťpäť zo šebestovskej rodiny
- moji strýkovia, súrodenci môjho otca, moji
bratranci, sesternice... Aj sme chceli urobiť výlet
na Bradlo, ale už sme to nestihli a na druhý deň
išli iba vytrvalci, lebo strašne pršalo. Takže nultý
ročník nášho "Polianka festu" bol veľmi veľmi
úspešný, všetkým sa v kraji ich predkov veľmi
páčilo a už sa vypytujú, kedy bude ďalší ročník...

Mladí zase na Polianke strávia Silvestra -
moje, bratove a sestrine deti. Som šťastná, že
mladá generácia kráča v našich šlapajách, že
dom, kde toľko času trávili ich starí rodičia aj ich
rodičia, je aj im taký blízky. A hlavne, že tam
trávia čas podobne ako my. Nepozerajú televízor,
nehrajú počítačové hry, ale rozprávajú sa, sedia
spolu za veľkým stolom, bavia sa pri spoločen-
ských hrách alebo kartách.

Polianka bola vždy miestom, ktoré našu
rodinu spájalo. A verím, že to tak bude aj v bu-
dúcnosti.
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Počiatky hasičstva na Polianke (II.)

(dokončenie z predch. čísla)
Politické zmeny

Do činnosti hasičského zboru zasiahli
politické udalosti, ktoré v rokoch 1938 a 1939
otriasali celou Európou. Jeho aktivity boli načas
umŕtvené dvomi mobilizáciami v máji a v sep-
tembri 1938, keď narukovala veľká časť členov.
V októbri 1938 pristúpila Československá repub-
lika na Mníchovský diktát, ktorý znamenal
zásadné územné i politické zmeny. Slovensko
získalo autonómne postavenie v rámci ČSR a za-
čal sa v ňom zavádzať režim Hlinkovej sloven-
skej ľudovej strany, ktorá pod dovetkom Strana
slovenskej národnej jednoty pohltila alebo zaká-
zala ostatné politické strany. Hoci Hlinkova
strana nemala u nás takú podporu ako v tradič-
ne katolíckych krajoch, mnoho ľudí oproti hroz-
be vojny podľahlo ilúzii tak potrebného
„národneho zjednotenia“. Podobne väčšina ľudí
privítala vznik Slovenského štátu v marci 1939
nielen ako najlepšie možné východisko v neis-
tých časoch, ale aj ako naplnenie emancipač-
ných snáh Slovákov. Vzápätí však prišla studená
sprcha, keď nacistické vojsko okupovalo sloven-
ské územie severozápadne od Váhu s cieľom pri-
pojiť ho k Ríši. Tomu slovenská vláda síce
nakoniec zabránila, územie však zostalo pod
štatútom nacistami vojensky okupovanej
„ochrannej zóny“.

Nový štát hlásal ideológiu, ktorá, hoci sa
označovala ako slovenská, preberala čoraz viac
fašistických, ba aj nacistických prvkov. Nie kaž-
dý dokázal hneď rozlíšiť jednotlivé pozitívne a
negatívne prvky, cudzie vplyvy skrývané za
národnú rétoriku a správne vybadať celkový
trend. Tunajšiemu ľudu bola skôr cudzia úzka
previazanosť režimu s katolíckym klérom a oká-
zalé zaznávanie prvorepublikových hodnôt a
tradícií. Prirodzene, aj hasičstvo ako také sa
muselo v takej či onakej miere hlásiť k režimu,
ak nechcelo zaniknúť. Napríklad sa ako samoz-
rejmosť začal oficiálne používať pozdrav „Na
stráž“. Koniec-koncov hasičom pasoval lepšie
než ostatným organizáciam, kde ho vynucovali.

Jedným zo špecifík nového režimu bola
Hlinkova Garda, akási všeobjímajúca polovojen-
ská branná organizácia pestujúca ľudácku ide-
ológiu, ktorá sa snažila vydobiť si zvláštne
miesto v spoločnosti. Hasičstvo sa s Gardou
stretalo na rôznych akciách a prirodzene s ňou
súperilo o prestíž. Zvlášť v tunajšom kraji mohlo

organizované hasičstvo tiež symbolizovať akúsi
alternatívu a fakticky vzdor.

Príkladom je obežník Okresnej hasičskej
jednoty na Myjave č. 1/1939, vyzývajúci k účasti
na oslavách na Bradle 7.  mája 1939, ktorých
prípravu prevzala vláda, Hlinkova Garda a Hlin-
kova mládež a boli z nej vylúčené evanjelické
organizácie. Obežník preto hasičov vyzýval:
“Náš tohoročný nástup k slávnostiam musí uká-
zať disciplinovanosť nášho hasičstva, nakoľko
ide i o to, aby sme bratom Gardistom, ktorí sa
zúčastnia i zo susedných okresov, ukázali svoju
pohotovosť a svojim úplným počtom i svoju po-
četnosť.“ Rolu hasičov na Štefánikových
oslavách dokladá konkrétnou spomienkou aj
okresný hasičský dozorca z Myjavy Ján Mihálik.
Veliteľ trnavských gardistov mu pred oslavami
prikazoval: „V sprievode pôjdeme my, garda,
prví! Hasičov nepotrebujeme!“ Vďaka početnosti
a odhodlanosti hasičstva nepochodil, na čele
sprievodu pochodovali domáci hasiči a Gardu
nechali v ďalekom závese.

Okrem pravidelných udalostí ako bolo
zapaľovanie vatier, stavanie májov či poriadanie
zábav, sa polianski hasiči verejne prezentovali
počas návštevy ministra obrany Ferdinanda Čat-
loša (jediného evanjelika vo vláde) na Myjave
27. septembra 1939 pri odhalení pamätnej dosky
M. R. Štefánikovi, na manifestačnom sprievode k
zbierke pre zahraničných Slovákov 30.  jú-
na  1939, alebo na oslavách 200. výročia naro-
denia Daniela Krmana 2. októbra 1940.

Hasičská zbrojnica
V lete 1940 hasiči kúpili a počas nasledu-

júceho roka postupne zrekonštruovali starší voz
od Anny Jurenkovej. Ďalšie výdavky boli potreb-
né na nákup rôznej menšej výstroje, opravy a
podobne.

Najmä však hľadeli vpred na ďalší medz-
ník svojej činnosti – výstavbu vlastnej hasičskej
zbrojnice, resp. podľa jednotného názvu zave-
deného v lete 1940 „Hasičského skladu a stráž-
nice“. Zatiaľ totižto vybavenie mohli skladovať
len provizórne a na stráženie počas letných
prázdnin využívali chodbu miestnej školy.

Z 10 tisíc Kč, ktoré od mesta zbor na po-
stavenie vlastného skladu požadoval ešte v roku
1938, dostali na rok 1939 schválených len
2700 Kč. V ďalších rokoch obec prispela aj vyš-
šími sumami a zbrojnica bola dokončná na jar
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1941. Slávnostné otvorenie prebehlo 25.  má-
ja  1941. Poliansky hasičský zbor tu predviedol
ukážky hasenia požiarov v rôznych situáciach a
nasledovala tanečná zábava.

Vojna na východe
V inštrukciách k jednému z pravidelných

letných cvičení 21. mája 1941 sa požadovalo
konať cvičenia so zvláštnym zreteľom na letecké
útoky. Bolo to predzvesťou toho, čo malo čoskoro
prísť. Zhodou okolností práve na tomto cvičení si
člen DHZ Pavol Kulíšek vážne poranil ruku. Keď-
že poisťovňa odmietla hradiť jeho liečbu v plnej
výške a nepomohla ani intervencia veliteľa
Okresnej hasičskej jednoty na Myjave Jána Var-
sika, preplatil mu ju domovský DHZ na Polianke.

Slovensko sa do leta 1941, až na krátku
epizódu s Poľskom v septembri 1939, vyhlo
priamej účasti na prebiehajúcich vojnových uda-
lostiach. To sa však zmenilo napadnutím Soviet-
skeho zväzu Veľkonemeckou ríšou 22. júna 1941.
Viacero členov muselo narukovať, a činnosť DHZ
sa tak obmedzila na držanie nočných stráží a
najnutnejšie schôdze. Výsledky kontroly konanej
v dňoch 15.-23. augusta 1941 ukazujú, že sa k
tejto úlohe pristupovalo poctivo. DHZ Polianka
patrila medzi štyri vzorné DHZ myjavského okr-
sku. Vojna znamenala aj zhoršenie materiálnych
podmienok, väčšie handrkovačky o prídel benzí-
nu pre striekačku a ďalšie problémy.

Napriek tomu hasiči naďalej pracovali,
poriadali cvičenia, v lete počas žatvy držali
stráže, stavali máje, organizovali zábavy a z vý-
ťažku nakupovali a udržiavali výstroj. V nepo-
slednom rade samozrejme boli pripravení
zasahovať pri požiaroch, ktorých našťastie v
tomto období nebolo veľa, snáď aj vďaka prísnej-

ším vojnovým opatreniam. Prvý známy požiar od
roku 1941, ktorého hasenia sa zúčastnili aj
polianski hasiči, je požiar u Jána Potúčka v
Priepasnom 6. júna 1943.

Významnejšou udalosťou bolo otvorenie
novej budovy evanjelickej ľudovej školy na
Polianke 18. októbra 1942. Hasiči tu tvorili
„špalier“ pri vítaní zúčastneného župana Kalaya,
oficiálnych prejavoch a slávnostných boho-
službách. Večer oslava pokračovala ľudovou zá-
bavou, tradične opäť organizovanou hasičmi.

Prirodzene prebiehala aj istá fluktuácia
členstva. Niekoľkí členovia z rôznych príčin vy-
stúpili zo zboru, boli vylúčení pre neuspokojivú
aktivitu, alebo narukovali do armády. Naopak,
ako sa postupne zbor etabloval, hlásili sa doň
noví záujemci o členstvo, ktorí museli prejsť
skúšobnou lehotou. Stav riadneho členstva dlho
tvorilo okolo 16 ľudí. Väčší prírastok členstva
prišiel v roku 1943, možno aj vďaka tomu, že ha-
siči boli oslobodení od povinných branných
cvičení. Bodovacia kvalifikácia za rok 1943 už
uvádza 23 členov.

Podľa dobového spomínania Samka Kolá-
rika, hasiči sa zapojili aj do odboja: „Sládeček
veliteľ zboru a Ján Vičík hasič, dostali sa ako po-
vstaleckí vojaci do Nemeckého zajatia, odkiaľ sa
vrátili až po oslobodení. Mišo Kuric a Ján Ušiak,
riaditeľ Gymnázia na Myjave, boli ako partizáni
gestapom chytení a týraní, jeden sa vrátil tesne
pred frontom a druhý až po fronte. Zatvorený a
týraný s trvalými následkami na zdraví bol aj
Pavel Kulišek. Ostatní hasiči pomáhali partizá-
nom ako spojky, pri zásobovaní, poskytovali im
prístrešie a sprostredkovali sme aj schôdzu
medzi Čuvalovú partizánsku skupinu a zástup-
cami ilegálneho ONV na Myjave, ktorá sa
uskutočnila u Jána Čuvalu v dome kde teraz bý-
va Dodrv. Bol to odvážny, ale šťastný podnik, keď
dobrých 100m od školy, kde bola umiestnená
nemecká posádka a Polianka nimi celá obsadená
a strážená, zasadal ilegálny ONV spolu s parti-
zánskym veliteľom Čuvalom a jeho štábom.“
Treba azda len doplniť, že o spomenuté spro-
stredkovanie schôdze sa zaslúžili Samko Kolárik
a Mišo Kuric.

Hasiči nemohli zasiahnuť pri najväčšom
požiari ktorý založili ustupujúci Nemci pri pre-
chode frontu Poliankou. Zhorelo pri ňom 15
domov a 22 stodôl. Povojnová rekonštrukcia aj
ďalšie politické otrasy opäť prinášali nové úlohy,
problémy aj príležitosti, na pozadí ktorých sa
príbeh polianskeho Dobrovoľného hasičského
zboru odvíjal ďalej.
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Chvála nad chválu
(báseň k čajovému večierku DHZ

Polianka 1942)

Ach, nešťastná služba,
povedala Katka,

keď sa na stráž poberal
brat veliteľ Sládečka

Ženičkám sa to neľúbi
keď muž často preč chodí,

keď samučičké samé
musia ostať v posteli

Pri veliteľovi Sládečkovi
to však také zlé neni

on len trošíčku pokuká
a už je zas u ženy

Keď sa však niekedy nahnevá,
hneď chce Janka poučovať:

Niekedy ti aj spať treba,
nie sa vždy len potulovať.

Janko jej s kľudom vysvetlí,
že by stratil bod,

Katka mu do reči skočí:
Tak teda Janko choď.

Brat námestný veliteľ
ten je na tom lepšie,

toho jeho Zuzka zobudí
aj vtedy, ked nechce.

On je však človek poctivý,
na kontrole sa dlho nebaví
a Zuzka má z toho radosť
keď sa zase skoro objaví.

Inak brat námestný veliteľ
ten je dobrý ani med,

ten by vynadať nevedel,
ale píše všetko hneď.

Tie hasičské služby
nie sú žiadne zábavky,
to by mohol potvrdiť,

Kuric z Hornej Polianky

Ten keď stojí na stráži
hore hlavu drží,
sekerka pri boku
píšťalka na blúzi.

Lež keď zrazu objaví,
dievčatá z továrne,

rozmýšľa: Ísť s nimi, či curig?
Jaj. Nie. To je nemožné.

Keď ho však niekedy
Adámek zastane,

to vždycky u starej
v ulici ostane.

Adámkovi to tiež neni všetko
jedno,

keď sa sám musí plahočiť,
on tiež má veľkú chuť,
trochu niže zaskočiť.

Jaj, ale ten Mišo ten sa dlho
baví,

a mňa to do zúfania zúfania
dráždi,

už to dlhšie nevydržím.
Idem aj ja. Nech si kto chce

stráži.

So ženáčmi je to celkom iné,
tí si strážia svorne,

na veci však nič nemení,
keď sa každý na postel privine.

A keď príde kontrola,
chrápu jako drotár,

pre nich nech si vyhorá
bárs aj celý chotár.

Kto by tomu neveril,
nech sa Zmeku spýta,

alebo ešte lepšie,
z Kopanice Vičíka.

Ale veľká chyba je,
že Zmeko má vyčíka v partie,

a ten stále rozpráva,
čo mu hrozne na nervy ide.

Jeho súci hospodár – Šulovský,
ten má nádherný sluch,

keď spí a kontrola len škrabne,
ten už stojí ani dub.

Janko Sadák, s tebou je to iné,
lebo človek od strojov,

ten zaspí, keby bola strážnica,
aj vo mlyne.

Palo Škrinár, čatovodič,
to je hasič vzorný,

ten na stráži nezaspí,
kým ho to nezmorí.

Keď to celú noc pršelo,
Pavla Hodúla to tiež zmorelo,

a len toľko, čo si lahol,
už brat veliteľ do strážnice

šlahol.

Veliteľ už do knihy značí
a Hodúl sa naňho mračí:

Páni moji, kto by to bol čakal,
že by sa veliteľ po tom blate

čápal?

Na tom, že sa to tak stalo,
nesie vinu len Pavel Tallo,
ten mal Hodúla zobudiť,

keď to čapotalo.

Kulíšek so svojim žiakom
Štefan Adámkom na Lúke

tí strážili navzájom
jako ruka v ruke.

Čúvala, Vičík a Mockovčiak,
to je jedna kategória,
tí by bodov narobili,

že by ich platiť nestačili.

Mišo Kuric z Havlovej však,
ten je už tiež ženatý chudák,
dúfame preto, že na budúci

rok
sa mu počet bodov zlepší

tak jako tak

Bol by som Vám mohol aj viac
povedať,

ale si Vás nechcem rozhnevať.
Zatiaľ si len toto užuvajte
a na mňa sa nehnevajte.

Na stráž.
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K2projekt s.r.o.

V tomto čísle si predstavíme spoločnosť
K2projekt s.r.o. Rozprávali sme sa s jedným z jej
zakladateľov, konateľom a polianskym rodákom
Ing. Milanom Kovárom.

To, že sa dnes venuje stavebníctvu, má
na svedomí aj prostredie v ktorom vyrastal. Štú-
dium stavebníctva zahájil absolvovaním staveb-
nej priemyslovky v Trenčíne, kde vyštudoval
odbor Pozemné staviteľstvo a potom pokračoval
v štúdiách na vysokej škole STU - Stavebnej fa-
kulte. Tú vyštudovali rovnako aj jeho spoločníci,
konatelia - mladší brat Ján a priateľka Michaela
Juríčková. Už počas štúdií pracovali na menších
projektoch hlavne pre svojich známych a rodinu.

Firma K2projekt vznikla v roku 2012
krátko po ukončení štúdií. V súčasnosti sídli fir-
ma v Bratislave v plne vybavených reprezenta-
tívnych priestoroch, s vysunutým pracoviskom v
rodinnom dome Kovárovcov na Havlovej č. 197.

,,Práca sa presunula z obývačky rodinné-
ho domu, resp. internátnej izby do kancelárie a
do terénu na stavby. Rysovaciu dosku nahradil
počítač. Náš tím projektantov sa obklopil odbor-
níkmi z rôznych oblastí stavebníctva. Od teórie
vysokoškolských skrípt sme prešli do praxe.”
hovorí Ing. Kovár.

Kým sa dielo dostane od vízie architekta,
alebo priamo klienta do stavu realizovateľného
projektu, musí prejsť rukami viacerých odborní-
kov. Súčasťou procesu projektovania je aj kon-
zultácia a informovanie klienta o procese
projektovania. Dôležitá je častokrát osveta o
nových trendoch v stavebníctve, alebo netradič-
ných možnostiach a konštrukčných riešeniach.

,,Práca projektantov od rozsahu po-
čínajúc rodinným domom nie je, ako sa možno
viacero ľudí domnieva, iba kreslením, ktorého
výsledkom je kopa papiera. V súčasnosti, dovo-
lím si tvrdiť, podľa náročnosti projektu je to min.
30% a viac o koordinácií dielčích profesistov,
ktorí projekt spoluvytvárajú (voda, kanalizácia,

plyn, elektroinštalácie, požiarna ochrana, vyku-
rovanie, energetika, akustika, osvetlenie, statika
a iné), ďalej dodávateľov stavebných materiálov
či technologického vybavenia, úradov. Toto všet-
ko ako generálny dodávateľ projektu musíme
zabezpečiť."

Začínali projektovaním pre užší okruh
známych, kamarátov, alebo rodinu. Skúsenosti
naberali postupne napríklad aj prácou pre väč-
šie projekčné firmy. Postupne prichádzali
požiadavky na projektovanie náročnejších
stavieb väčšieho rozsahu. Práce pribúdalo. Popri
zložitejších projektoch rekonštrukcií, adaptácií a
modernizácií stavieb prijali firemnú filozofiu
nezaberať stavbami voľnú zeleň, ale adaptovať,
modernizovať, alebo rekonštruovať jestvujúce
stavby. Toto snaženie vyústilo aj do spustenia
ponuky projekčných prác záhradnej resp. kra-
jinnej architektúry. Dostávať sa do povedomia
skúšali viacerými spôsobmi napr. reklamou na
webe, alebo v printových médiách. Najlepšou
reklamou sa však ukázali byť osobné referencie
spokojných zákazníkov.

Päť rokov pôsobenia spoločnosti možno
hodnotiť ako úspešné. Kým spočiatku mávali
okolo 7 až 10 projektov ročne, teraz sa ich počet
pohybuje okolo 20 - 25. Väčšina stavieb sa na-
chádza na západnom Slovensku, najmä v troju-
holníku Bratislava - Kopanice - Horná Nitra.
Firma mala dopyty aj z ostatných kútov Sloven-
ska. Charakter práce pri individuálnom projek-
tovaní si ale vyžaduje aj osobnejší prístup,
častejšie konzultácie, či stretnutia priamo na
pozemku, prípadne úradoch. Bolo teda praktic-
kejšie odporučiť klientovi nájsť spoločnosť v
rámci svojho regiónu.

Stále častejšie prichádzajú požiadavky na
tzv. autorský dozor, kedy projektant dozerá na
správnu realizáciu počas výstavby. Takáto služba
je nad rámec stavebného zákona a je žiadaná
hlavne pri náročnejších projektoch, kde sa
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Milí moji Poliančari,
zažili ste už niekedy sklamanie, keď vám

niekto niečo sľúbil a  sľub nesplnil? Myslím, že
áno. Netrpezlivo čakáme na splnenie sľubu naj-
mä vtedy, ak ide o niečo dôležité, čím by sa vy-
riešila naša ťažká životná situácia. Sme smutní,
ak čakáme márne.

Na druhej strane je však pravdou i to, že
ani  my vždy nesplníme, čo sme sľúbili. Niekedy
nasľubujeme všeličo i bezmyšlienkovite, inokedy
rýchlo zabudneme, čo sme sľúbili. Nevenujeme
splneniu sľubu primeranú pozornosť. Naše
slovenské príslovie hovorí, že slovo robí človeka.
Radšej nesľubuj, ale to, čo sľúbiš, splň.

Je advent a Vianoce sú už predo dvermi.
Jedinečný čas pripomenúť si Božie splnené sľuby.
Pán Boh zasľúbil narodenie Mesiáša, dávno
predtým ako sa to stalo. Viacerí Boží proroci
v  rôznom časovom odstupe oznamovali Jeho
príchod.

„A ty, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší
medzi ľudskými čeľaďami, z  teba mi vyjde ten,
ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a  jeho vý-
chodiská sú od pradávna, v  časoch večnosti.“

Micheáš 5,1
„Preto vám dá Pán znamenie: Hľa, panna

počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanu-
el.“ Izaiáš 7,14

Prešli stáročia a  ľudia čakali. Splní Boh
svoje sľuby? Nezabudol na nás? Nie, nie, On to
nerobí tak, ako my ľudia. On na 100% svoje
sľuby plní. Ľudsky by sme povedali, že to robí

s  matematickou presnosťou. Mnohé už splnil
a mnohé ešte na splnenie čakajú.

„Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh
svojho Syna, narodeného zo ženy, podrobeného
pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon,
vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.“

List Galaťanom 4,4-5

„Svätá noc betlemská vznášala sa svetom.
/:Serafov slávny zbor:/ náhlil k zemi letom .
Mesiáš čakaný, prorokmi hlásaný, národmi
hľadaný,
/:Bohom sľubovaný:/ pripojil sa k deťom.

Anjelské „gloria“ zneje ponad hory.
/:Čujte ho, národy:/, pri najďalšom mori:/.
/:Otcom darovaný, z  panny narodený, prišiel
sľubovaný
/:Syn Boží vítaný:/ anjelskými zbory:/.

/:Vítaj oslávený! Synu Boží svätý:/
/:sprevádza Ťa k zemi:/ rytier z nebies čaty.:/
:/Srdcia otvárame, vstúpže k nám, žiadame,
chválu, česť vzdávame /:Bohu, že Ťa máme:/,
Jezu, poklad zlatý!:/

Kristína Royová, Piesne Sionské č.356

Želám Vám i sebe, milí moji, aby sme
prichádzajúci vianočný čas prežili s  otvoreným
a vďačným srdcom za Božie splnené sľuby.

S láskou Anna Koláriková

Duchovné slovo

požaduje vyššia kvalitatívna úroveň zhotovenia
stavby. K tomu Ing. Kovár dodáva: ,,Môžem po-
vedať, že sa nám podarilo zodpovedným do-
hľadom a kontrolou predísť mnohým problémom
a skrytým vadám na stavbe. Odovzdaním projek-
tu častokrát naša práca nekončí."

Z najzaujímavejších projektov môžeme
spomenúť rekonštrukciu Domu služieb v Hlo-
hovci, alebo výmenu strešného plášťa bytového
domu v Devínskej Novej Vsi za novú vysoko
kvalitnú titanovo-zinkovú krytinu. Niekoľko
projektov bolo realizovaných aj na Polianke. So
súhlasom majiteľov môžeme niektoré spomenúť:
novostavba rodinného domu bungalov rodiny
Smolíčkových, prestavba garáže s dielňou Štefa-
na Bunčiaka, novostavba rodinného domu rodi-
ny Mikulkových v časti u Bôrikov.

Aké sú plány do budúcnosti? Podľa slov
Ing. Kovára by sa chceli venovať väčším projek-

tom. K tomu je nutné nadviazať spoluprácu s
viacerými architektonickými ateliérmi. Ďalej by
chceli rozvíjať odvetvie záhradnej architektúry a
dostať ho viac do povedomia širšej verejnosti.

,,V každom odvetví je dnes až existenčne
nutné držať krok s inováciami vo svete. Je dô-
ležité sa neustále vzdelávať a nadobudnuté ve-
domosti aplikovať v praxi."

Hoci Ing. Kovár navštevuje Polianku
spravidla len asi každý druhý víkend, naďalej
sleduje obecný život a stále zostáva Polianča-
rom. Čitateľom Polianskych zvestí a svojim
polianskym spoluobčanom odkazuje, aby v
prípade potreby neváhali prísť sa po susedsky
poradiť o otázkach z oblasti stavebníctva: "sme
tu, vieme pomôcť, poradiť a usmerniť."

www.k2projekt.sk
tel.: +421 902 434 766
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Správne odpovede na otázky z predošlého čísla:
Hádanka: tieň; Počet štvorcov: 10

Niečo ide

Vločka s vločkou padá k zemi.
Krása! No juj, zima je mi.

V tichom mraze vŕzga krok.
Schovajme sa za oblok!
Čo sa to tam ligoce... ?
Veď to prišli Vianoce!

Doplňte správne písmená do prázdnych
políčok tak, aby v každom riadku, v každom sĺlpci
a v každom vyznačenom štvorci 3x3 bolo každé
písmeno iba jeden krát.

Správne riešenie Maľovanej krížovky z predošlé-
ho čísla:

Vianočné Sudoku

‣Vyfarbi zvieratká, dokresli im kamarátov a do kŕmitok, na čo
majú práve chuť.
‣Koľko je na nočnej oblohe sedemcípych hviezd ?
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