OBČASNÍK OBYVATEĽOV A PRIAZNIVCOV POLIANKY

Váženíčitatelia,
už to budú bezmála tri roky, čo sme sa napo
sledy stretli na stránkach polianskeho občas
níka.
Na začiatok chcem odpovedať tým,
ktorí sa pýtali, prečo časopis nevychádzal.
Našťastie, nebola za tým žiadna politika, dô
vod je prostejší: za každým číslom je ukryté
ho toľko písania, zháňania článkov, prepi
sovania, upravovania, zalamovania a rôznej
inej roboty, že si to vie predstaviť asi len ten,
kto to sám skúsil. Človeka musí motivovať
pocit, že to má zmysel. Po šiestich vydaných
číslach záujem akoby opadol, mne sa nech
celo naháňať články, a vcelku sa časopisu ni
kto nedožadoval.
Až po dlhšej dobe bez časopisu sa
ukázalo, že to nie je celkom tak. Postupne sa
viac ľudí ozvalo, že im časopis chýba, niektorí
iniciatívne priložili ruku k dielu a našli si čas
prispieť článkom. Po neúspešných pokusoch
o vydanie na jar a na jeseň 2020, ktoré sa
oneskorili najmä mojou vinou, sme to koneč
ne dali dokopy. Najväčšia vďaka za to patrí
Janke Stančíkovej. Ja sa čakajúcim autorom
dodatočne ospravedlňujem.
Medzitým sa toho veľa udialo. Prežili
sme celý ešte "štandardný" rok 2019 s akcia
mi Šikovných poliančarov, hasičov a futbalis
tov. Obci sa podarili veľké veci – zrekonštru
ovala sa budova na ihrisku, sála Kultúrneho
domu, Obecný úrad a Hasičská zbrojnica.
Mnohé z toho si v tomto čísle časopisu pripo
menieme. Už boli v plnom prúde prípravy
na okrúhle oslavy oslobodenia Polianky, keď
do toho prišla Korona. Po letnej prestávke sa
vrátila, a máme ju tu dodnes.

Teraz zažívame atmosféru neistoty
a nervózneho čakania čo príde, akú napos
ledy zažívali možno naši starí rodičia a pra
rodičia. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako
budeme za takých 20 rokov niekomu opiso
vať terajšiu atmosféru. Nie je to síce žiadna
apokalypsa, život ide ďalej, ale tá sústavne sa
predlžujúca a sprísňujúca izolácia už pomaly
začína doliehať aj na tých odolnejších. Vidno
svetielko na konci tunela v podobe vakcíny,
ale stále je priveľmi nejasné.
Množia sa pochybnosti či súčasné
opatrenia nie sú prehnané. Keď si však pri
pomenieme skúsenosti z Talianska či Špa
nielska z prvých týždňov pandémie, kde
kolabovala infraštruktúra a márnice prestali
prijímať ďalšie obete, tak možno je predsa len
lepšie to prehnať s opatrnosťou, než podceniť
hrozbu a mať potom možnosť sa na vlastnej
koži presvedčiť o opodstatnenosti opatrení.
Keď už nič iné, môžeme mať radosť
aspoň z toho, že tu na dedine máme nepo
rovnateľne lepšie podmienky na prečkanie,
než ľudia zavretí v bytoch uprostred veľko
miest. Obzvlášť tí, ktorí sa predtým na tu
najší spôsob života pozerali najviac zvrchu.
Odkedy zima začala zase vyzerať ako
zima, kopec nad ihriskom nezýva práz
dnotou, hoci aj na ňom teraz nemôžeme
spraviť oficiálnu sánkovačku.
Tak Vám želám, aby Vám izoláciu
spríjemnilo nové číslo druhýkrát vzkriese
ných Polianskych zvestí.

Martin Mocko

Odpočet za rok 2020
Ešte v roku 2019 bola dokončená rekon
štrukcia sály a ostatných interiérov Kultúr
neho domu. V priebehu roku 2020 prebehlo
viacero rekonštrukcií verejných priestorov:
 rekonštrukcia budovy šatní na futbalo
vom ihrisku (z prostriedkov EÚ),
 zateplenie a nová fasáda Obecného úra
du a Hasičskej zbrojnice (z prostriedkov
MV SR),
 rekonštrukcia priestorov Hasičskej zbroj
nice (z prostriedkov MV SR),
 odvodnenie a zaizolovanie budovy Kul
túrneho domu a Obecného úradu (z
vlastných zdrojov obce).
Na všetkých rekonštrukciách sa obec podie
ľala najmenej 5 percentami. Spoločne sa tak
to za posledné dva roky preinvestovalo pri
bližne štvrť milióna eur.
V rámci projektov EÚ sa pripravuje ešte za
teplenie Kultúrneho domu a zakúpenie nové
ho výkonnejšieho traktora.
Hasičský zbor získal od Ozbrojených síl SR
hasičskú striekačku.
Nakoľko obecné lesy postihla lykožrútová
kalamita, bolo potrebné vyťažiť napadnuté
drevo. V roku 2020 sa vysadilo 1000 bu
kových a dubových sadeníc. Ďalšie sadenice
sú už zakúpené.

Boli vyčistené zákopy na Podlipovci a
na Hornej Polianke. Šachty odpadovej vody
na Havlovej boli zabezpečené novými želez
nými krytmi. Odvodnila sa stará myjavská
cesta na Surovíne.
Všetky autobusové zastávky boli označené
novou drevenou tabuľou.
Obec podala projekt na vybudovanie cyklo
trasy Špánková – Havlová z fondov EÚ.
V obci je rozostavaných 7 rodinných domov.
Pripravuje sa výstavba ďalších 7 rodinných
domov. V rámci podpory bytovej výstavby je
vydané stavebné rozhodnutie na výstavbu
novej trafostanice Havlová a ďalšia sa pri
pravuje pre Podlipovec.
Obec sa podieľala na realizácii troch celo
plošných testovaní obyvateľstva na koronaví
rus. Vzhľadom na karanténne opatrenia
nebolo možné zrealizovať viaceré pripravova
né kultúrne podujatia: okrem tradičných
akcií aj slávnostné otvorenie rekonštruova
ného kultúrneho domu, oslava 75. výročia
oslobodenia obce, oslava 65. výročia založe
nia obce a 85. výročia založenia hasičského
zboru.
Počet obyvateľov obce sa naďalej drží tesne
nad úrovňou 400.

Asfaltovou drťou bola opravená cesta do Bó
rikov. Obec tiež pomohla pri realizácii sú
kromne hradenej opravy cesty na Diely.

Pred a po rekonštrukcii.
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Pavol Kňazský, starosta
a obecné zastupiteľstvo

Hospodárenie v obecných lesoch Polianka
Hospodárenie v obecných lesoch
Polianka sa vykonáva v súlade s Programom
starostlivosti o lesy (ďalej PSL) vyhotovenom
autorizovanou inštitúciou v zmysle zákona
o lese a ostatných súvisiacich predpisov,
schválenom štátnou správou lesného hos
podárstva.
V našej obci sú lesy zaradené do kate
górie ako hospodárske, ktorých účelom je
produkcia dreva a ostatných lesných produk
tov pri súčasnom zabezpečovaní ich mimo
produkčných funkcií. Hospodársky spôsob,
ktorý je systém hospodárenia a využívania
lesov v rámci ich produkčnej doby charakte
rizovaný obnovnými postupmi, spôsobom a
zameraním výchovy lesa, je zväčša podras
tový. Tento sa uskutočňuje postupným ťaže
ním rubných stromov zameraným na
dosiahnutie
prirodzeného
zmladenia
stanovištne vhodnej drevinovej skladby
pod ochrannou clonou materského porastu.
Týmto postupom sa zabezpečuje po
treba trvalo udržateľného hospodárenia
v lesoch. Prípadným nevykonaním týchto
zásahov by sme zapríčinili prestarnutie
porastu. To znamená stratu schopnosti re
produkcie (potreba následnej umelej výsad
by, s čím sú spojené zvýšené finančné
náklady) a začiatok rozpadu (znehodnotenie
drevnej suroviny, s čím je spojená značná fi
nančná strata a ohrozenie osôb pohybujúcich
sa po poraste).
V rámci obecných lesov je niekoľko
rozpracovaných prvkov obnovy, v ktorých
PSL určuje ťažbu clonným rubom, ktorého
posledná fáza je dorub. Vykonáva sa, keď
prirodzené zmladenie v prevažnej časti ob
novovaných plôch dosiahne dostatočného po
čtu a výšky. Nevykonanie poslednej fázy by
znamenalo značné poškodenie následného
porastu a tým potreba vyšších nákladov na
zabezpečenie plošného zalesnenia a potreby
následného zabezpečenia.
V plošnom zastúpení sú porasty tvore
né zväčša drevinou buk. To je tienna drevina,
ktorá v prvých rokoch ako semenáčik dobre
znáša zatienenie materského porastu, no
v štádiu nárastu ako každá iná potrebuje do
statok svetla, aby mohla odrásť do výšky pre
vyšujúcej trávy.

Takže ak by sme ponechali prirodzené
zmladenie pod materským porastom pridlho,
začalo by odumierať z nedostatku svetla
a nám by zasa vznikla povinnosť zabezpe
čenia zalesnenia umelou obnovou. Na časti
plochy, ktorá po dorube ostane bez
zmladenia (lebo bez poškodenia pri sú
streďovaní by sa mohlo počítať iba vo vrtuľ
níkovej technológii) sa buď vykoná umelá
obnova alebo sa počká na prirodzené
zmladenie, ktoré sa v našich podmienkach
úspešne uplatňuje.
Samozrejme, špecifikom v plánovanom
hospodárení sú náhodné ťažby spôsobené
hlavne podkôrnym hmyzom, s ktorými boju
jeme už niekoľko rokov. Pri týchto vznikajú
nezalesnené miesta, ktoré v prípade neús
pešnosti prirodzeného zmladenia je treba
zalesniť vhodným sadbovým materiálom
a následne sa o tieto plochy postarať. Po vy
ťažení nám začína plynúť zákonná dvojročná
lehota na zalesnenie a desaťročná na zabez
pečenie následného lesného porastu.
Vypestovanie
kvalitného
porastu
do rubnej doby stojí nemalé finančné ná
klady, na ktoré si musí každý obhospodaro
vateľ zarobiť. Po obnove porastov začína
obdobie, kedy sa musí časť tržieb z vyťaženej
drevnej hmoty navrátiť nazad vo forme ná
kladov na prípadné doplňovanie neúspešne
zalesnených plôch, starostlivosti o nárasty
a kultúry, t.j. ochrana proti burine, ochrana
proti zveri... Ďalej do výchovy mladín prečist
kami, žrďkovín a žrďovín prebierkami. Takže
prvý finančný prospech z novoobnoveného
lesa má obhospodarovateľ až po približne
50tich rokoch.
Treba si uvedomiť, že procesy v lese sa
nedejú v priebehu pár mesiacov, ale niekoľko
rokov. Všetky porasty, ktoré v dnešnej dobe
obnovujeme, boli pred približne 130timi rok
mi taktiež vyrúbané za účelom obnovy. Hos
podárili v nich predkovia, hospodárime my a
našim cieľom je, aby aj budúce generácie
mali na čom hospodáriť.

Ing. Juraj Kovár
správa obecných lesov Polianka
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Téma: Odpady
Udržateľnosť životného prostredia je
azda najväčšou civilizačnou výzvou posled
ných desaťročí. Zápasí s ňou celý svet, vráta
ne nás. Európska únia vytrvalo tlačí svoje
členské štáty k zavádzaniu ekologických opa
trení. Aj v súčasnej vláde SR má táto agenda
silné zastúpenie. A to znamená, že neobíde
ani nás "dole".
Iste sa nájde mnoho ľudí, ktorí budú
voči tomuto trendu namietať na tisíc spôso
bov, a často aj oprávnene. Ani ja osobne ne
pochybujem, že pod peknými ekologickými
heslami sa dokáže ukryť mnoho samoúčelnej
byrokracie, mnoho podnikavcov ju dokáže
zneužiť na obohacovanie sa, mnohé opa
trenia najťažšie dopadnú na tých najmenej
vinných, a vôbec, narobí sa kopec hlúpostí.
Lenže, bohužiaľ, nikto zatiaľ nevymyslel spô
sob, ako presadzovať takéto veľké celospolo
čenské projekty bez spomínaných negatív
nych sprievodných javov. Druhá možnosť by
bola asi len celkom rezignovať na ochranu ži
votného prostredia a žiť spôsobom "po nás
potopa". Každopádne, či sa už niekomu páči
alebo nie, ekologická politika je realitou,
v ktorej žijeme. A táto politika sa nevyhnutne
odrazí aj na živote Polianky. Jedným takým
odrazom enviromentálnej politiky, ktorý pria
mo pocíti každý z nás, je nakladanie s od
padmi.
Cieľom súčasnej odpadovej politiky
štátu je priviesť ľudí k tomu, aby odpady
z domácnosti čo najviac separovali. Pozitívne
sa táto politika prejavuje tým, že obec má vý
voz separovaných odpadov zadarmo. Za od
voz farebných mechov s vytriedeným odpa
dom neplatí obec (čiže my všetci) vôbec nič.
A naopak, ceny za nevytriedený komu
nálny odpad (ten čo dáme do smetných
nádob), už teraz rapídne rastú a naďalej bu
dú rásť. To má vytvoriť tlak aj na tých ľudí,
ktorých obišli všetky informačné kampane,
a ktorí nezdieľajú veľké enviromentálne ide
ály, aby potrebu separovania pocítili na vlast
nej peňaženke.
Navyše, cena za nevytriedený komu
nálny odpad neporastie pre všetkých rov
nako. Určuje sa zvlášť pre každú obec podľa
toho, aký podiel z celkového množstva odpa
du tvoril vyseparovaný odpad. Obec, ktorá
vyseparovala napríklad 30 percent z celkové
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ho odpadu, zaplatí za vývoz tony neseparo
vaného odpadu viac, ako obec, ktorá má
vyseparovanosť 60 percent.
Polianka mala napríklad v roku 2019
množstvo vyseparovaného odpadu pomerne
slušné – 29 ton. Ale vďaka ľuďom, ktorí
do smetiakov a kontajnera pohádzali aj tony
vecí, čo by tam nemuseli byť, sme mali aj
enormné množstvo nevyseparovaného odpa
du – 83 ton. Kvôli tomu výsledná vyseparo
vanosť bola nízka, len 25 percent. Takže
za vývoz jednej tony neseparovaného odpadu
v roku 2020 zaplatíme 43 + 22 eur (plus ďal
šie manipulačné poplatky). Keby sa nám
podarilo vyseparovať aspoň 30 percent odpa
du, platili by sme za tonu o 9 eur menej.
V ďalších rokoch sa budú tieto poplatky len
zvyšovať, napríklad pri rovnakej miere vy
separovanosti budeme v roku 2021 platiť o 5
eur viac za každú tonu. S tým sa musíme
zmieriť a prispôsobiť sa tomu. My dnes mô
žeme zodpovednejším správaním ovplyvniť
len to, ako veľmi budú poplatky rásť.
Systém zberu odpadov na Polianke,
tak ako funguje doteraz, je nespravodlivý ob
zvlášť voči tým, ktorí sa snažia poctivo sepa
rovať. Ak napríklad v roku 2020 trojčlenná
rodina veľmi dôsledne separovala a za celý
rok naplnila len 5 smetných nádob, stálo to
obec odhadom 20 eur, ale rodina zaplatila
spolu 3*21 = 63 eur. Samostatne bývajúci
občan, ktorý vôbec neseparoval a ktorému
vyviezli smetnú nádobu 25 krát, vyšiel obec
približne na 100 eur, ale zaplatil len 21 eur.
Navyše tým, že neseparoval, prispel k tomu,
že obec má menšiu mieru vyseparovanosti,
a teda platí viac za každý kilogram vyvezené
ho zmesového odpadu. Takže nás reálne stál
ešte viac. Alebo občan, ktorý zapratal väčšiu
časť kontajnera celými nerozrobenými kusmi
nábytku, tým vyšiel obec na takých 150 eur.
Poskladali sme sa mu na ne všetci rovným
dielom.
Toto je naša terajšia východisková si
tuácia. Za tejto situácie sa koncom roku
2020 vedenie obce na viacerých poradách
podujalo hľadať riešenia. Cieľom bolo začať
robiť také kroky, aby sa pokiaľ možno zmier
nil budúci nárast poplatkov, a aby sa celý
systém stal, keď aj nie celkom spravodlivý,
tak aspoň spravodlivejší. Keďže som sa nie

ktorých týchto porád zúčastnil aj ja, myslím
že bude dobré aj touto cestou informovať,
o čom sa diskutovalo a k čomu sa dospelo.
Úplne najspravodlivejšie by bolo, aby
každá domácnosť platila len za ten odpad,
ktorý sama vyprodukuje. Existujú také tech
nologické systémy, pri ktorých sa odovzda
ný odpad z každej smetnej nádoby odváži
a na konci roka každému zvlášť vyúčtováva
len to, čo vyhodil. Starosta s niektorými tý
mito spoločnosťami rokoval už aj v minulých
rokoch. Žiaľ, spoločnosti v našom regióne ta
kýto systém zatiaľ nemajú. Navyše, jeho za
vedenie a prevádzkovanie tiež stojí nemalé
peniaze a pridáva administratívu. Napriek to
mu, skúsenosti sú také, že v dlhodobejšom
horizonte vedie k zníženiu množstva odpadu
a tým si na seba takpovediac zarobí. Vše
obecný trend ide týmto smerom, a myslím si,
že skôr či neskôr takýto systém budeme mať
aj my. Momentálne to však ešte bohužiaľ nie
je reálne, hoci by sme chceli.
Čo by sa dalo zaviesť aj hneď, by bolo
platenie za každú vyvezenú smetnú nádobu.
Bol by to zhruba taký istý systém ako fungu
je doteraz, len s tým, že za každý žltý lístok
by si občan zaplatil. Ani to však nie je také
jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Obec totiž
musí dodržiavať zákony, a tie sú napísané
tak, že takáto možnosť je dosť problematická.
Veľa obcí, ktoré to takto robia, fakticky pre
kračujú zákon, a len sa im to v praxi toleru
je.[*] Polianske vedenie sa takouto možnosťou
podrobne zaoberalo a prišlo k záveru, že by
sa dala realizovať aj podľa súčasnej legislatí
vy. Prináša to však dosť veľký nárast admini
stratívy pre obec a ešte rapídnejší nárast cien
pre tých, ktorí sa zatiaľ nenaučili hospodárne
nakladať s odpadom. Najmä z týchto dôvo
dov, ako aj pre krátkosť času, padlo rozhod
nutie zatiaľ odložiť zavedenie takéhoto
systému. Treba sa však naň pripraviť. V liste
občanom rozoslanom koncom roku 2020 po
slanci sľubujú urobiť všetko pre to, aby sme
takýto systém už o rok či o dva zaviedli.
To znamená, že v roku 2021 naďalej

* Kto neverí, nech si prečíta analýzu "Spravodlivé
odpady" od Inštitútu enviromentálnej politiky
Ministerstva životného prostredia SR z októbra
2019, najmä s. 11:
https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomic
keanalyzy/spravodliveodpady.html

zostáva v platnosti systém, kedy každý občan
platí za odpady rovnaký paušálny poplatok.
Jeho výška na rok 2021 zostala rovnaká ako
v roku 2020, teda 21 eur. Treba to vnímať
ako ústretový krok, aby celá zmena odpado
vej politiky nedopadla na občanov naraz.
V tejto prvej fáze obec plánuje ušetriť na ná
kladoch najmä inými opatreniami.
Rovnako ako po minulé roky, má kaž
dá domácnosť 26 vývozov 120litrovej smet
nej nádoby (resp. 13 vývozov 240litrovej
nádoby) ročne. To je v priemere jeden vývoz
každé dva týždne. Rozdiel bude ale v tom, že
už nebude možné dostať žiadne doplnkové
lístky na ďalšie vývozy. Výnimkou môžu byť
len rodiny s malými deťmi, alebo rodiny opa
trujúce človeka so zvláštnymi potrebami, ako
bolo povedané aj v informačnom letáku.
A čo ak tých 26 vývozov niekomu
nebude stačiť? Podľa údajov o vývozoch
smetných nádob za január až september
2020 sa do tohto počtu už aj teraz zmestí
95% domácností. Z tých zvyšných 5% (čo je
menej ako 10 domácností), asi polovica pre
kračuje túto hranicu len veľmi tesne.
Skutočný počet "prekračujúcich" môže byť
o niečo vyšší, pretože tieto údaje nezahŕňajú
odpad vyvezený na zberné miesto.
Aj keď sa veľká väčšina ľudí do limitu
26 vývozov už teraz zmestí, netreba zaspať
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na vavrínoch. Aj tak si treba zvykať separovať
čo najviac. Počet vývozov sa pravdepodobne
bude v budúcich rokoch znižovať, alebo v prí
pade prechodu na kupovanie lístkov tieto vyj
dú oveľa drahšie, než je terajší paušálny po
platok. S istotou sa dá povedať to, že ak sa
situácia s triedením a množstvom odpadu vý
razne nezmení, budú nám poplatky rásť
astronomicky.
V diskusiách panovala všeobecná zho
da v tom, že podstatným problémom doteraj
šieho systému bol aj kontajner na družstve.
Umožňoval každému vyhadzovať koľko chcel
čoho chcel, zdanlivo anonymne bez akejkoľ
vek kontroly, či aspoň psychologického tlaku
aby odpad pred vyhodením rozrobil a roz
triedil. Týmto sa v podstate aj celý systém
lístkov stával bezpredmetným. Ročná cena
za vývozy tohto kontajnera dosahovala tisíce
eur a sústavne rástla. Pritom, kto sa tam bol
pozrieť, videl, že podstatná časť odpadu by sa
pri troche námahy dala vyseparovať, či inak
zužitkovať, alebo aspoň jednoducho rozrobiť
nech sa do kontajnera viac zmestí. Preto pad
lo rozhodnutie od roku 2021 kontajner cel
kom zrušiť.
Zber vyseparovaného domového odpa
du (plasty, papier, atď.) bude prebiehať rov
nako ako doteraz, pomocou farebných vriec
vyložených pred dom v určené termíny. Čím
viac vyseparovaného odpadu odovzdáme, tým
menej budeme platiť za ostatný odpad.
Zber vytriedeného objemového odpadu
(napr. nábytok, elektrické spotrebiče, nebez
pečný odpad, atď.) sa bude vykonávať len
v určené termíny na určenom mieste. Takýto
odpad bude možné odovzdávať len v prítom
nosti pracovníka obecného úradu, ktorý
skontroluje, či je odpad správne vytriedený
a pripravený na odovzdanie (napr. rozrobenie
objemného nábytku).
Ďalšou novotou, ktorá sa dobre osved
čila na Myjave, je možnosť kontroly vyváža
ných smetných nádob, či neobsahujú väčšie
množstvo vytriediteľného odpadu. Zapojenie
sa do obecného systému triedenia odpadu to
tiž nie je len prejavom dobrej vôle každého
občana, ale zákonná povinnosť. Ak sa o nie
kom zistí že ju nedodržuje, bude môcť dostať
napomenutie alebo pokutu.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo Vše
obecne záväznom nariadení (VZN) o odpa
doch. Nejasnostiam okolo triedenia konkrét
nych typov odpadov sa asi nevyhneme. Žiaľ
6

neexistuje žiaden vyčerpávajúci rozpis toho,
čo kam patrí, ktorý by obec mohla občanom
poskytnúť. Pri riešení nejasností okolo kon
krétneho typu odpadu doporučujem konzul
tovať priamo s Obecným úradom.
Nespravodlivosť systému voči ľuďom,
ktorí poctivo separujú, sa týmito zmenami
zatiaľ neodstraňuje. Zamedzuje sa len mož
nosti vyhadzovať extrémne množstvo neroz
triedeného odpadu. Súčasné riešenie pre rok
2021 treba vnímať len ako prechodný prvý
krok na ceste k novému systému odpadov.
Napokon je tu ešte jedna hrozba, ktorá
napadla asi každého, a o ktorej sa tiež veľa
hovorilo: že tí najnezodpovednejší budú svoje
prebytočné odpady namiesto triedenia voziť
niekam do lesa. Áno, je to reálna hrozba. Veď
napokon, aj pri doterajšom systéme sa takí
našli, a týmito zmenami sa ich počet určite
nezníži. Čistenie po takýchto občanoch nás
všetkých môže vyjsť draho. Čo s tým?
Ja vidím vec tak, že sú dve možnosti:
Môžeme zostať rukojemníkmi tejto hrozby,
a zo strachu pred ňou naďalej nútiť zodpo
vednejších občanov aby sa skladali na odpa
dy tých menej zodpovedných, platiť čoraz viac
a odsúvať riešenie. Alebo môžeme akceptovať
riziko, znášať prípadné následky, a pokúsiť
sa problém riešiť. Ak sa predsa nájdu takí, čo
budú odpady namiesto kontajnera nosiť
do lesa, prinajmenšom už budú konať ne
legálne a pod rizikom následkov. Sme malá
obec, kde skoro každý vie skoro o všetkom,
a nie je také ľahké takto fungovať dlhodobo
nepozorovane. Ďalšie potom bude záležať aj
od toho, aká bude ochota a schopnosť obce
exemplárne zakročiť. Možno to zistíme, ale
dúfajme, že to nebude potrebné.
Predbežné štatistiky za rok 2020 uka
zujú, že sme separovali oveľa dôslednejšie,
než v roku 2019. Výrazne sme zaostali len
v množstve vyzbieraného železa. Aj vďaka to
muto zodpovednému prístupu cena za odpad
na rok 2021 zostáva nezmenená.
Snáď tieto informácie trochu prispejú
k objasneniu zmien a ich motívov. Obzvlášť
v tejto divnej dobe, keď sú možnosti vzájom
ného vysvetľovania si obmedzenejšie, než bý
vali predtým. Samozrejme, kto má otázky,
konštruktívne pripomienky či návrhy, môže
sa s nimi obracať na svojich poslancov alebo
na Obecný úrad.
Martin Mocko

Má klub dôchodcov v Polianke budúcnosť?
Napísať niečo o KD v Polianke je ťažké.
Jeho činnosť v poslednom období je veľmi
zložitá. Už 2 roky nemáme predsedu. A bez
neho to nejde, každá organizácia potrebuje
nejakú „hlavu”.
Klub bol založený v roku 2003 a mal
52 členov. Posledným predsedom bol Ing.
Štefan Vičík, ktorý túto funkciu zastával 10
rokov. Ten sa tejto funkcie vzdal a tak výbor
KD začal hľadať nového predsedu. Naša obec
má približne 100 dôchodcov, takže zdalo by
sa, že je z čoho vyberať. Teraz má KD 37
členov, ale väčšina je už vo vysokom veku.
Chceli by sme, aby do klubu prišli mladší,
ktorí by mali ešte silu aj schopnosti urobiť
niečo v prospech starších občanov ako aj
v prospech obce. Hovorili sme s viacerými,
ktorí by túto funkciu zastávať mohli, ale
nikto sa nenašiel, kto by chcel. Bohužiaľ,
ľudia sa už akosi navzájom nepotrebujú, kaž
dý zavrie za sebou tie svoje dvere a chce mať
pokoj. Naozaj to stretávanie sa už nahradí
televízor, telefón, poćítač? My sme sa v klube

stretávali 3 – 4 krát do roka a som presved
čená, že to neboli len formálne schôdze, ale
že nám bolo spolu dobre. Nikdy sme sa
nerozchádzali v zlom.
A ja verím, že sa nájde medzi nami
človek, ktorý bude mať ochotu a chuť urobiť
niečo jak pre nás starších tak aj pre obec.
Lebo hovorí sa, že kde je chuť, tam je cesta.
Dúfam, že cesta KD v Polianke bude mať po
kračovanie, lebo keby to tak nebolo, bola by
to veľká škoda jak pre nás dôchodcov tak aj
pre obec.
Členovia KD sme boli rozhodnutí, že
sa ešte pred Vianocami stretneme, ale Covid
19 nám to už asi nedovolí a tak by som
chcela v mene členov výboru všetkým popriať
veľa zdravia a sily do nového roku 2021, aby
sme to všetko v zdraví prežili.

Alžbeta Otrubová
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85. výročie DHZ
Minulý rok sme si pripomenuli 85. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru
v našej obci. Nakoľko aktuálna situácia nedovolila verejnú pripomienku tejto udalosti, chceme si
ju uctiť týmto článkom z histórie DHZ. Text je vybraný z brožúry, ktorá vznikla pri príležitosti
80. výročia DHZ. Dnes som ešte omnoho viac hrdá na to, že sa nám tieto zápisky a spomienky
podarilo zozbierať. Vďaka vám, významné osobnosti DHZ, ktoré ste nás už opustili. Česť Vašej
pamiatke! Zvlášť si považujem za povinnosť pripomenúť najmä našich dlhoročných aktívnych
členov pánov Jána Kutku a Štefana Ochodníckeho. Veľmi si vážim váš prínos pre DHZ, ako
i prínos všetkých ostatných našich prechodcov, vďaka ktorým môžeme činnosť DHZ rozvíjať.
Taktiež vyjadrujem vďačnosť, úctu a rešpekt terajším členom DHZ, ktorí venujú venujú svoj čas
a chuť tejto činnosti. Chalani, obrovské ĎAKUJEM za všetko to, čo robíte pre DHZ!!!
Mirka Gašová Bačová

foto: Veronika Koláriková

Vznik organizácie
Požiare za predošlých generácií boli
skutočne postrachom pre všetkých a každý
sa im snažil zabrániť, lebo koho postihol
požiar v tej dobe, bol nešťastný takmer
po celý život. Požiare vtedy boli dosť časté.
Keďže domy boli prevažne pod slamenými
strechami, bolo prakticky nemožné takýto
požiar uhasiť vtedajšími jednoduchými ha
siacimi prostriedkami, akými boli sud s vo
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dou, vedrá, rebrík, baba (na žrdi namotané
handry, ktoré sa namočili do vody a nimi sa
na streche likvidovali iskry), trhací hák
a takzvané tragačové striekačky, ktoré mali
nádrž asi na 150 l vody s 5 m dlhou hadicou.
Do striekačky sa voda nosila ručne vedrami.
Pri horení Kňazských stodoly v roku 192223
museli striekačku najprv rozmontovať, vy
čistiť od smetí a pavučín, oškrabať hrdzu,
vymastiť starým bravčovým sadlom a až po
tom prikročiť k likvidácii požiaru horiacej

hromady namláteného zrna. V roku 1933
vznikol veľký požiar, pri ktorom zhorel Jurá
šov gazdovský dom a stodola. Zásluhou tu
najšej mládeže, ktorá bola v škole pri nacvi
čovaní spevu s vtedajšou pani učiteľkou
Mačicovou, sa podarilo zachrániť len niekoľ
ko metrov vzdialený dom, čím sa zabránilo
požiaru veľkých rozmerov. Hasiči prišli k po
žiaru neskoro, nakoľko, ako vieme, požiar
v noci klame a oni išli iným smerom. Počas
cesty niekoľko ráz zapadli a museli ich vyťa
hovať koňmi. Tento požiar bol podnetom
k tomu, že sa na Polianke začalo vážne uva
žovať o založení Dobrovoľného hasičského
zboru (DHZ). Založený bol však až o dva roky
neskôr, pretože vtedajšie vedenie obce Myjavy
nemalo záujem a okresná hasičská jednota
(OHJ) tiež. K založeniu DHZ došlo na podnet
učiteľa pána Vojtecha Molnára, a to bez sú
hlasu obce a OHJ – teda nelegálne. Stalo sa
tak v nedeľu 16. júna 1935 poobede v starej
škole, keď členské prihlášky podpísalo 15
prítomných občanov Polianky. Tým bol DHZ
založený a zároveň boli zvolení nasledovní
funkcionári: Ján Sládeček – predseda a veli
teľ, Samuel Kolárik – podpredseda a námest
ný veliteľ, Ján VičíkSolár – pokladník,
Štefan Kodaj – hospodár a učiteľ Vojtech
Molnár– tajomník. K zvyšným prítomným pa
trili: Ján Babiar Krúpov, Ján Čuvala, Michal
Hodúl, Pavel Hodúl, Michal Kňazský, Ján Sa
dák, Pavel Šulovský, Juraj Tallo, Samuel
Vičík a Ján Zmeko. Niekoľko dní po založení
zboru pristúpili Pavel Kulíšek, Pavel Škrinár
a Pavel Tallo.
Novovzniknuté združenie bolo prvý
krát vzaté na vedomie správou školy v Po
lianke, keď správkyňa školy pani Mačicová
niekoľko dní po založení listom pozvala DHZ
na školskú akadémiu. Oficiálne bola organi
zácia akceptovaná až v decembri 1935.

Rozbiehanie činnosti
Tak ako pri všetkom novom, začiatky
neboli slávne. Prekonať prvotné prekážky, to
si vyžadovalo mnoho oduševnenia, trpezli
vosti a húževnatosti. Prvou činnosťou vtedaj
ších hasičov, vtedy ešte bez výstroja a výz
broje, bolo nočné žatevné hliadkovanie. V lete
1936, počas obdobia najväčšieho rizika
požiarov, po prvýkrát držali polianski hasiči
nočnú stráž. Od 1. júla do konca septembra

1936 odslúžili vtedy spolu 1456 hodín. Ako
strážnica slúžila, so súhlasom školského in
špektorátu v Novom Meste nad Váhom,
chodba tunajšej školy. Každú noc sa musela
vopred určená dvojica hasičov dostaviť k bu
dove školy a do tretej hodiny rannej zotrvať
v bdelosti. Účasť sa prísne kontrolovala
a v prípade odoprenia si dotyčný musel
za seba zohnať náhradu. Okrem včasnej re
akcie na požiar bolo výhodou stráženia aj to,
že na konci roku si zaň hasiči mohli od obce
vyúčtovať poplatok vo výške niekoľkosto
korún, ktorý tiež citeľne prispel rastu ich
organizácie.
Zo začiatku výstroj tvorila len hasičská
trúbka, “povelka”, na ktorú sa vtedy členovia
DHZ s ťažkosťami poskladali po päť korún.
Potrebných 140 korún bola vtedy taká suma,
že ju museli splácať na viackrát. Trúbka, po
klad zboru, na asi 40 rokov zmizla a bola
považovaná za stratenú, našťastie ju však
zachránil pán Ján Ochodnícky. Za tejto situ
ácie by nebolo rozvinutie činnosti mysliteľné
bez podpory vtedy ešte obce Myjavy, do ktorej
patrila aj Polianka. Podľa spomienok Samka
Kolárika, prvá podpora z DHZ Myjava, schvá
lená na rok 1936, predstavovala 1000 Kčs.
O podmienkach práce v začiatkoch zboru vy
povedá aj to, že hasiči sa v apríli 1936 ob
rátili na mesto so žiadosťou o darovanie
hasičského rebríka s podstavcom (6 kusov
smrekového dreva v priemere 1520 cm), a 6
smrekových tyčí na ochranné háky. Látku
na prvé uniformy si zakúpili formou pôžičky
v sume 900 korún od Úverového družstva.
Uniformy ušil Pavol Mocko.
Ďalšou náplňou leta bolo pre hasičov
cvičenie sa v teórii i praxi boja s požiarom,
organizované niekoľko krát do roka. Pri tom
im pomáhal aj pravidelne odoberaný časopis
Hasičské listy.
Prvé valné zhromaždenie DHZ prebeh
lo 26. februára 1936 v budove školy. Boli tu
určené nové funkcie: predseda a veliteľ Ján
Sládeček, námestník a tajomník Samuel Ko
lárik, zapisovateľ Ján Sadák, pokladník Juraj
Tallo, strojník Štefan Kodaj, trubač Ján Ču
vala, samaritán (ošetrovateľ) Michal Hodúl,
revízori účtov Michal Kňazský a Samuel
Vičík.
Tým sa konečne započala už celkom
oficiálna činnosť DHZ Polianka.
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TJ Tatran Polianka
Najskôr v skratke pár riadkov o výsledkoch
z predminulej sezóny.
Futbalový klub TATRAN Polianka
sezóna 2018/2019
11. miesto 24 6 2 16 34:62 20 bodov
Zo 14 účastníkov sme obsadili
11. miesto, keď nám lepšie vyšla jesenná časť
súťaže ako jarná.
Počas letnej prestávky sme sa zúčast
nili futbalového turnaja v Lichkove, kde sa
nám opäť podarilo vyhrať oba zápasy a ob
sadili sme, tak isto ako aj dva roky predtým 
 na našu veľkú radosť, prvé miesto.
Ďalší súťažný ročník 2019/2020 začal
3. 8. 2019. Odohrali sme celkovo 13 zápasov
a získali 13 bodov:
13
Doma 5
Vonku 8

4
3
1

1
0
1

8
2
6

25:29 13 bodov
11:6
9
14:23
4

V tomto súťažnom ročníku sme sa po
silnili hráčmi z Jablonky Richardom Kubi
com, Róbertom Piešťanským a z Turej lúky
Domonikom Petrovičom. V jarnej časti, ktorá
bola pre Coronavírus zrušená, nás mal posil
niť ďalší hráč z Turej Lúky  Martin Nečas,
ale nakoniec k nám prišiel až pred začiatkom
tejto sezóny.
Zaznamenali sme aj odchody z nášho
klubu: Juraj Kováčiny odišiel na hosťovanie
do Priepasného a Navid Latiphy odišiel hrať
za Brestovec.
Z dôvodu rekonštrukcie kabín a oplo
tenia na našom ihrisku sme na Polianke odo
hrali len dva domáce zápasy. Ďalšie „domáce
zápasy“ sme odohrali: jeden v Jablonke a dva
v Priepasnom.
Po ôsmom kole vymenil na trénerskom
poste Miroslava Žabku Marián Michalička
z Brezovej a i touto cestou by som chcel
poďakovať Mirovi Žabkovi za jeho odvedenú
prácu pre náš klub a novému trénerovi po
priať veľa úspechov a dobrých výsledkov.
Okrem rekonštrukcie kabín sa podari
la zrealizovať rekonštrukcia studne novou
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technológiou a následne zabezpečiť zavlažo
vanie, čím sa veľmi zlepšila kvalita trávnika,
ktorý to už veľmi potreboval. Najväčšiu zá
sluhu na tomto projekte má predseda klubu
Radoslav Kováčiny, ktorý to organizačne za
bezpečoval a zabezpečuje.
Rekonštrukcia bola po finančnej
stránke zrealizovaná čiastočne s pomocou
obce, čiastočne z vlastných zdrojov a tiež
zo sponzorských zdrojov, ktoré klubu daro
vali Marián Michalička, Jaroslav Zmeko,
Milan Horniak. Milan Horniak nám tiež za
kúpil sadu dresov s dlhým rukávom. Ďaku
jeme. Rekonštrukcia šatní a oplotenia bola
hradená z dotácie Eurofondov na rozvoj
športu v obciach. Za toto patrí vďaka
starostovi p. Kňazskému a poslancovi p. Pav
lúsovi.
Po dokončení zavlažovania sa ešte
za bránkou namotovalo osvetlenie (nad bez
pečnostné sito), aby sa mohlo trénovať aj vo
večerných hodinách. Svetlá zabezpečil Jaro
slav Zmeko a zapojil nám ich pán Jaroslav
Vičík.
Ako som už spomenul vyššie, jarná
časť bola pre Coronavírus zrušená, takže celá
naša zimná príprava v telocvični aj na umelej
tráve na 1. ZŠ ako i prípravné zápasy vyšla
nazmar.
No aj napriek tomu sa treba o ihrisko
starať. Približne v polovici apríla nám p. Roš
ko zapojil (po zimnom odstavení) studňu
a začalo sa s polievaním, pri ktorom sa
striedali najmä Rado Kováčiny, Svinkáskovci
a Milan Dinga. Keďže tráva rýchlo rastie,
predseda klubu, Radoslav Kováčiny, dva krát
(občas i tri krát) do týždňa kosí ihrisko. Tiež
zabezpečil svetelnú tabuľu, ktorá bola osa
dená v rohu ihriska na strane ako sú
striedačky.
Príprava na novú sezónu začala už
v júni a v nej sme odohrali prípravný zápas
doma s Bzincami v ktorom sme zvíťazili 3:2,
v ďalšom prehrali s Vrbovcami 1:4 a v Bzin
ciach 5:6. Posledný „prípravak“ s Moravským
Lieskovým sme doma vyhrali 4:2.
11. 7. 2020 sme usporiadali Futbalový
turnaj za účasti mužstiev z Lichkova, Bukov
ca, Priepasného a nášho Tatranu Polianka.
Náš tým obsadil prvé miesto po výsledkoch:

Tatran Polianka  Tatran Lichkov 3:0
góly: Šimko Vladimír, Dúbrava Aleš,
Svinkásek Ľubomír
Finále: Tatran Polianka – Bukovec 4:2
góly: Černáček 2, Gajdošík, Petrovič.
Niekoľkodňová príprava na turnaj nám
zabrala veľa času a i napriek zlému a uprša
nému počasiu sa celkovo turnaj vydaril. S ra
dosťou sme u nás opäť po dvoch rokoch
privítali našich priateľov z družobného futba
lového klubu Tatran Lichkov a už teraz sa te
šíme na budúcoročný turnaj do Lichkova.
Súťažný ročník 2020/2021 pre nás
začal 9. 8. 2020 a už sme odohrali 6 kôl s vy
sledkami:
Nová Ves nad Váhom – Tatran Polianka 0:3
góly: Petrovič 3
Hrádok – Tatran Polianka 4:4
góly: Petrovič, Svinkásek Ľ. 2,
Šimko V.

Zemianske Podhradie – Tatran Polianka 2:1
gól: Kleščinský
Tatran Polianka – Beckov 1:2
góly: Petrovič
Brunovce – Tatran Polianka 0:2
góly: Gajdošík, Petrovič
V priebežnej tabuľke nám zatiaľ patrí šieste
miesto.
Do nášho mužstva prišli aj nový hráči:
Martin Eliáš, Martin Nečas, Peter Marušic
a vrátil sa Miro Kleščinský.
Na záver by som chcel poďakovať ve
deniu obce za veľkú podporu našej organizá
cie a tiež pánom Vičíkovi Jaroslavovi,
Ochodnickému Jaroslavovi, Zemanovi Vladi
mírovi, Pullmanovi Miroslavovi a Nižňanské
mu Pavlovi za ich pomoc pri prácach
na našom ihrisku ako i ďalším nadšencom,
ktorí sú nám nápomocní pri chode klubu.

Tatran Polianka – Lubina Kopanice 4:2
góly: Petrovič 2 , Kleščinský, Nižňanský

Kapitán Svinkásek a pred
seda klubu Kováčiny.

Miloš Tallo

Turnaj 2020  Tatran Polianka.

Tatran Polianka – Tatran Lichkov.
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Ako polianska škola vošla do histórie
Popri všetkom tom ostatnom dianí
okolo bývalej školy na Polianke, bolo jednou
z otázok aj to, čo robiť s jej inventárom. Išlo
samozrejme len o zlomok z toho všetkého, čo
kedysi v škole bolo. Väčšina pôvodnej výbavy
už bola odovzdaná pri likvidácii školy, vy
prataná, alebo rozobratá v priebehu posled
ných rokov, pri upratovaniach, či zariaďovaní
školy ako klubovne dôchodcov. Ale aj v tom,
čo zostalo, sa ešte stále našlo množstvo zau
jímavých vecí – na prvý pohľad starých ráro
hov, ale pre niekoho aj pokladov.
Ešte začiatkom roku 2018 v rámci
ktoréhosi stretnutia Šikovných poliančarov
vybrali dievčence zo školy niektoré zachova
lejšie kusy, očistili ich a použili na výzdobu
a výbavu Kultúrneho domu, zvlášť detského
kútika. Pri prvom pohľade na staré plagáty
s krasopisnou abecedou, sa asi nikto z ab
solventov polianskej školy neubránil aspoň
troške nostalgie. Mňa osobne celkom dostali
staré školácke stoličky. Zo zabudnutých
spomienok sa vynoril vrytý obraz dreveného
operadla, bledošedého kovového oblúka
a čierneho inventárneho štítku, na ktoré som
kedysi čumel celé hodiny deň čo deň. Chýbal
už len chrbát spolužiaka sediaceho predo
mnou. Len sa medzitým tie stoličky scvrkli
asi na polovičnú veľkosť.
Keď som sa o čosi neskôr od Pala
Kňazského náhodou dozvedel, že zo školy
zostala ešte plná garáž rôznych vecí, dokonca
aj nejaké "papiere", ozval sa vo mne historik.
Hneď sme sa tam museli ísť pozrieť.
V samotnej budove školy zostalo už
len pár kusov nábytku, hračiek a plagátov.
Väčšina vecí bola provizórne odložená v obec
nej garáži za školou. Stena garáže bola až
po vrch zaprataná vyučovacími pomôckami,
učebnicami, starou propagandou aj odbor
nou pedagogickou literatúrou, množstvom
platní, diapozitívami, veľkých magnetofóno
vých pások staršieho typu, ba dokonca sa tu
našla aj časť písomností, najmä z bývalej
škôlky. Dokonca som sa z jedného zošita
dozvedel, ako som dopadol v behu "dvanásť
minútovky" – nič moc.
Treba dodať, že to všetko bolo v cel
kom nevyhovujúcich podmienkach, rovno
pod veľkou puklinou v stene, ktorou dovnút
ra tiekla voda. Časť vecí na to doplatila defi
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nitívne, nezostávalo už nič iné, len ich
vyhodiť. Ak sa ostatné veci nemali tiež rovno
vyhodiť tak ako sú, bol už najvyšší čas čosi
s nimi robiť.
Ale ako zachovať, čo sa ešte dá? Neja
ké jednotlivosti by si určite našli nového
adoptívneho majiteľa. Ja som sa takto ula
komil na vestníky ministerstva školstva, ale
tie mi asi nikto z čitateľov nebude závidieť.
Lenže tu toho boli stohy a nebolo by riešením
povyberať si čerešničky. Spomenul som si
na pracovníka bratislavského Múzea školstva
a pedagogiky, Vladimíra Michaličku. Zozná
mili sme sa pred pár rokmi na jednej konfe
rencii, kde mi s vervou zanieteného aka
demika opisoval prácu ich múzea. Povedal
som si, že ak tie veci nebudú chcieť oni, tak
potom už asi nikto. Keďže starostovi bolo tiež
ľúto nechať tú haldu histórie vyjsť celkom
navnivoč, nápad odsúhlasil. A ako to chodí,
keď som to vymyslel, môžem si to hneď aj
vziať na starosť...
Medzičasom bol pán Michalička síce
už na dôchodku, ale vedel som, že s Múzeom
naďalej spolupracuje. Zavolal som mu a do
hodli sme obhliadku predmetov priamo
na mieste. Než sme skoordinovali termíny
a dovolenky, ubehol kus času, takže dorazil
až v jeden pondelok koncom júna 2018. Pek
ne turisticky, ranným autobusom z Brati
slavy.
Pán Michalička veľmi ocenil našu ini
ciatívu. Hoci sú na Slovensku tisíce zanika
júcich dedinských škôl, väčšina vyhodí svoje
staré poklady do nenávratna. Múzeum len
s ťažkosťami zhromažďuje doklady toho, ako
sa kedysi vyučovalo. Keď sme vošli do garáže,
na prvý pohľad bolo jasné, že sem nemeral
cestu nadarmo. Prezerali sme časti "zbierky"
na vrchu kopy, tie, ku ktorým sa dalo dostať.
Zaujímavé kusy sme oprašovali a pán Micha
lička si ich nafocoval, ako podklad pre ofi
ciálne rozhodnutie Múzea. Dookola sa ozýva
lo: "Toto určite vezmeme, toto asi tiež, toto
máme len neúplné...". Prekvapilo ma, že ešte
aj medzi odbornou pedagogickou literatúrou
pán Michalička objavil snáď 20 titulov, ktoré
Múzeum nemá.
Popri tom sa voľne dišputovalo o his
tórii vzdelávania, aj o dnešnom vzťahu k tejto
histórii. Osobné zážitky dopĺňal náš hosť

svojimi odbornými vedomosťami. Diskusia
o starom školstve získala nový rozmer, keď
medzi nás prišla pani učiteľka Otrubáková.
Srdce jej pukalo, keď videla v akom bordeli
ležia veci, ktoré oni s manželom kedysi udr
žiavali v takom poriadku... Niektoré pre nás
záhadné kúsky nám identifikovala, k ďalším
pripojila osobnú spomienku. Podelila sa
o niektoré zážitky z takmer polstoročnej uči
teľskej praxe, aké nezachytávajú žiadne do
kumenty. Keď pán Michalička začal čosi
šibrinkovať s mobilným telefónom, položar
tom ho upodozrievala: "Ja viem že ma nahrá
vate". Teraz je mi aj ľúto, že nemala pravdu.
Na obed sme obhliadku uzavreli s tým, že
Múzeum bude určite mať záujem o veľkú
časť zachovanej výbavy školy.
Po ďalšom kole dohadovania termínu
začala druhá fáza vo štvrtok 9. augusta.
V zostave starosta, ja, a moja priateľka Bar
borka ako fotografka, sme okolo desiatej
predpoludním privítali pracovníčku múzea
Martinu Kočí. Hneď bolo na nej poznať, že
Múzeu školstva sa úspešne podarilo preniesť
aj na mladú generáciu ten zápal zanietencov,
pre ktorých to čo robia nie je len zames
tnaním, ale aj poslaním. Pustili sme sa
do preberania vecí, tentoraz už systematicky
prezerajúc každý jeden predmet. Každú vec
bolo treba ofúknuť od vrstvy prachu, prípad
ne aj zbaviť stôp od nejakej malej myšky
(nakoniec sme na spodu haldy našli aj tú),
krabičky otvoriť a nakuknúť do nich, artefak
ty pozostávajúce z viacerých kusov skom
pletizovať. Nie je tu priestor opisovať všetky
staré haraburdy i vzácne kusy, čo nám prešli
rukami. Stačí povedať, že pracovníčka Múzea
odchádzala zo školy s osobným autom
po strop napakovaným vecami, ktoré ohod
notila ako najväčšmi hodné uchovania. Veľa
toho ešte musela zanechať na mieste. Zvlášť
zostali odložené nejaké dokumenty školy
a pekne ilustrované náučné závesné plagáty
ešte z predvojnových čias. Po naprataní auta
sme s ňou absolvovali ešte prehliadku pries
torov školy a dohodli sa, že si po zvyšné veci
prídu niekedy nabudúce.
Potom prišli nové starosti, uplynul asi
mesiac a školské veci som pustil z hlavy. Pri
pomenul mi ich až telefonát z Múzea, s otáz
kou kedy si môžu prísť po ďalšie veci. Keď
som volal starostovi, ukázalo sa, že po pos
lednej návšteve a dlhšej odmlke zo strany
Múzea kdesi zlyhala komunikácia a zvyšné

veci z garáže už boli na zbernom dvore
v kontajneri, ktorý má byť každú chvíľu vy
vezený. To som akurát sedel na Pokrivníkoch
v autobuse do Bratislavy, kde som mal prog
ram až do konca týždňa. Ako ma táto infor
mácia potešila asi nemusím rozvádzať.
Našťastie to však dobre dopadlo. Keď
som sa vrátil a trochu zregeneroval z mest
skej rozlietanosti, začal som sa o vec zaují
mať. Vysvitlo, že kontajner akýmsi nedo
patrením nebol vyvezený. Ešteže medzitým
nepršalo. Tak som sa, ako sa na správneho
historka patrí, išiel hrabať do kontajnera
(a nebolo to naposledy). Všetko tam bolo, do
konca navrchu, takže som si odniesol asi
za tri banánové krabice dokumentov a vzácne
závesné plagáty z 30. rokov. Doma som si
prečítal plán ako sa malo v škole postupovať
v prípade vypuknutia tretej svetovej vojny,
a rôzne podobné zaujímavosti. Zrolované
plagáty som sa radšej ani nepokúšal rozbaliť,
pretože sa rozpadali na dotyk.
Po čase som všetko tiež odovzdal Mú
zeu, kde si s tým už budú vedieť poradiť.
Bude to tam návštevníkom pripomínať, ako
sa v minulom storočí vzdelanie stávalo z vý
sady vyvolených štandardnou súčasťou živo
ta všetkých ľudí.
A tak naša polianska škola vošla do histórie.
Martin Mocko
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Šikovní Poliančári v roku 2019
Život v našej obci sa pomaly ale isto rozbieha. V roku 2019 sa čoraz viac z vás sa zapojilo
do rôznych akcií, ktoré sa tu počas roka konali. Ja sa zameriam na rôzne aktivity spolku šikov
ných Poliančarov. Pokúsim sa pripomenúť najdôležitejšie akcie, ktoré sa v roku 2019 uskutočnili
a náš spolok, jeho prívrženci boli organizátormi, spoluorganizátormi a realizovali ich.
Prvou akciou roku 2019 bola ochut
návka bravčových špecialít dňa 2. 2. pred
Obecným úradom a v priestoroch hasičskej
zbrojnice. Výrobky sme pripravili vo štvrtok
a v sobotu o 10. hodine sa to začalo. Aj keď
bola veľká zima a počasie nám neprialo, priš
lo veľa ľudí a akcia sa vydarila. Ľudia si po
chutnali na zabíjačkovej kapuste, klobásach,
jaterniciach, tlačenke, pečenom mäse, či
krvavničkách. Riadne sme vymrzli, ale prežili
sme pekný deň. K výbornej atmosfére prispeli
aj heligonkári a dobroty od gazdiniek z Po
lianky. Všetkým ďakujeme.
Ďalšou akciou bola príprava na Veľkú
noc. 30. marca sme sa zišli v Kultúrnom
dome, kde sme zdobili vajíčka voskovkami.
Táto technika upútala najmä deti a pani
Otrubovú, Kňazskú a Bunčiakovú, ktoré vy
zdobili krásne vajíčka. Vyrábali sme veľ
konočné dekorácie a novinkou bolo pletenie
korbáčov z vŕbového prútia. Tradičné tech
niky pletenia nám predviedla Vierka Mikul
ková. Svoju šikovnosť preukázalo aj veľa detí.
Dobrá nálada, vzájomné odovzdávanie si rád
a skúseností, či rozhovory o živote, to je to,
čo utužuje vzťahy. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa akcie zúčastnili. Dúfame, že tento rok sa
nás stretne viac a že i Vy, milí priatelia,
prídete s novými, kreatívnymi nápadmi. Teší
me sa na Vás.
V tejto bilancii nemožno neposmenúť
jarné upratovanie našej obce, ktoré sa stáva
tradíciou. 27. 4. sa zišla nadšená skupina asi
tridsiatich ľudí. Očistili Havlovú, Špánkovú,
Podlipovec a okolie cesty od Priepasného
až po Pokrivníky. Snažili sme sa vyzberať
do vriec všetky odpadky, ku ktorým sme sa
dostali. A že ich veru bolo neúrekom: plasty,
káble, sudy, sklené flaše, pneumatiky, ple
chové nádby, starý počítač, umývadlá a veľa
nerozdaných letákov. Po 4 hodinách čistenia
sme sa zišli v KD, kde sme mali občerstvenie
a šikovné deti dostali odmenu. Je zarážajúce,
čo všetko my, občania tejto obce, ale aj cez
polní, dokážeme vyhodiť do prírody. Odpad
kov sme nazbierali celých 8 vozíkov.
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Apelujeme na vás všetkých, milí spoluobča
nia, neničme si prostredie, v ktorom žijeme.
Odpad patrí do zberných nádob a zberných
dvorov, nie do prírody! Je na každom jednom
z nás, aké dedičstvo zanecháme naším po
tomkom. Dbajme, prosím, všetci o to, aby
sme prírodu chránili. Je to naše bohatstvo!
Každý z nás musí začať od seba a na nikoho
sa nevyhovárať. Pripomíname, že táto akcia
sa uksutoční aj tento rok. Všetkých Vás po
zývame. No a kto nemôže prísť, veľmi pomô
že, ak si vyčistí okolie svojho bydliska a bude
dôsledne triediť odpad.

Zorganizovali sme aj zájazd na vý
stavu kvetov dňa 1. 5. 2019 vo Věžkách,
spoločne s Babským spolkom z Košarísk. Za
žili sme pekný deň v krásnom prostredí,
plnom voňavých kvetín a čoto sme aj pokú
pili do našich záhrad. Tešíme sa na ďalšiu
spoločnú akciu.
1. jún je sviatok našich detí. Ani tu
v obci naň nezabúdame. Obecný úrad v spo
lupráci s futbalistami a našim spolkom uspo
riadal na hrisku deň detí. Pripravené boli
rôzne atrakcie (skákací hrad, trampolína,
vozenie na traktore a vláčiku), hry, jazda
na koníkoch, maľovanie na tvár a mega
bubliny. Samozrejme nechýbalo ani bohaté
občerstvenie (koláčiky, sladkosti). Futbalisti
uvarili výbornú držkovú, klobásy a hotdogy.
Deti sa vyšantili do sýtosti a šťastné a zdravo
unavené odchádzali domov, aj so sladkou
odmenou.
Cez leto prebehla veľká rekonštrukcia
priestorov Kultúrneho domu. V sále sa zre
novovali parkety, obklady, znížili stropy, vy
maľovalo sa. Prerobili a zmodernizovali sa
pánske aj dámske toalety, vymenili sa dvere.
Rekonštrukciu financoval Okresný úrad, ale
veľa práce urobili aj mnohí šikovní polianča
ri, najmä Zlatka a Janka. Obetovali sme svoj
voľný čas a šmirgľovali, natierali, umývali
okná, podlahy, toalety, šili a napokon deko
rovali všetky priestory. Jednoducho, dali náš
mu kultúrnemu stánku patričný lesk a útul
nosť, aby sme sa v ňom všetci dobre cítili.
Leto sa prehuplo do jesene. Jeseň, to
je aj čas sliviek a tradičného jedla nášho
kraja – slivkových gúľ. Deň šúlania sliv
kových gúľ sa uskutočnil 12. 10. Naše
šikovné žienky už vopred napiekli slivkové
koblihy a cestenice pre prichádzajúcich hostí.
Potom sme nahodili zástery a už sme aj
strúhali zemiaky, miesili cesto, šúľali a varili
gule. Kedže ľudí prišlo naozaj veľa a mnohí
sa aj do práce zapojili, ušúľali sme spolu viac
ako 400 gúľ. Robilo sa z klasického aj ze
miakového cesta. Každý si mohol spraviť gule
na aké mal chuť: makové, orechové, priez
lové, tvarohové so smotanou, ale aj grankové,
ktoré najviac chutili deťom. Nezostalo len
pri guliach. Šúľali sme aj šúlance (po našom
púčky), a aj rezance (slíže). Pripravené boli
rôzne posýpky: mak, orechy, tvaroh, strú
hanka, granko. Každému podľa chuti. Verí
me, že sme všetkých hostí uspokojili a zasý
tili, a že šúľanie poliančárskych gulí sa stane
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ďalšou z tradičných akcií obce. Z celého srd
ca ďakujeme pani Otrubovej, Bunčiakovej,
Kňazskej, Dodrvovej, Baránkovej, Mockovej
a Mikulkovej za pravidelnú účasť na našich
akciách.
V rámci mesiaca úcty k starším po
riada Obecný úrad posedenie pre našich
starších spoluobčanov. Tohto roku sa usku
točnilo 24. 10. Janka so Zlatkou nachystali
a vkusne vyzdobili sálu. Pre dôchodcov pri
pravili malé darčeky – levanduľový sirup.
Posedenie sa veľmi vydarilo. Bohaté občer
stvenie, dobrá hudba – myjavskí heligonkári,
príjemná atmosféra, ktorú oživili svojim vy
stúpením deti z MŠ Priepasné, i dobrá ob
sluha poslancami OZ, prispela k tomu, že
naši starkí sa dobre cítili, porozprávali si svo
je boliestky, starosti a radosti, a obdarení
kvetinkou spokojní odišli domov.
A už sa priblížil čas vianoc, ktorý je
neodmysliteľne spojený s pečením vianoč
ného pečiva, hlavne medovníkov. Zišli sme
sa v KD 16. 11., nielen domáci šikovníci ale
aj cezpoľní a dokonca zahraniční návštevníci.
Ženy doniesli už aj hotové, napečené medov
níky, pripravené na zdobenie, ale aj prichys
tané cestá na pečenie. Piekli sme, zdobili,
vykrajovali rôzne tvary. Najväšiu radosť mali

deti, ktoré prišli vo veľkom počte aj s rodičmi.
Veľmi ich bavilo zdobenie čokoládou podľa
vlastnej fantázie a hlavne ochutnávanie.
Napiekli a nazdobili sme veľa medovníčkov,
zasmiali sa, povymieňali recepty. Hotové
medovníčky si ľudia brali domov spolu
s vianočnou nádielkou. Ďakujeme všetkým za
účasť.
Poslednou akciou roku 2019, pripra
venou spolu s Obecným úradom, bolo zdobe
nie vianočného stromčeka a príchod Miku
láša. Najskôr deti s rodičmi vyzdobili strom
ček vonku pri Kultúrnom dome. Potom sa
všetci premiestnili do vyzdobenej sály s vys
vieteným stromčekom. Pripravené bolo boha
té občerstvenie, teplý čaj, nealko punč, vare
né vino, pivo, zákusky, pagáčiky, rôzne po
mazánky. Pochutili sme si aj na výbornom
guláši, ktorý navarili páni Kolárik, Marko
a Baláž. Nechýbala reprodukovaná hudba.
Po hlasnom niekoľkonásobnom volaní detí
Mikuláš, prídi k nám; prišiel aj s balíčkami
v sprievode anjela a čerta. Mimochodom, detí
bolo tento rok vyše 40. Detičky Mikulášovi
recitovali, speivali, tancovali, mnohí sa aj báli
a hanbili, ale nakoniec to všetci zvládli.
Potom sa rozprúdila zábava a nikomu sa
nechcelo ísť domov. Ďakujeme Ing. Plačkovi –
PFS, že zariadil u Mikuláša balíčky a tiež
JVD Papiernictvu.
Čo dodať? Chceme poďakovať za vý
bornú spoluprácu s našim spolkom staros
tovi a Obecnému úradu. Ďakujeme Vám,
ktorí ste sa podieľali na našej činnosti, Vám,
ktorí ste nezištne priložili ruku k dielu a zo
známili sa s našou činnosťou.
Vierka + Janka
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MDD 2020

Športový deň detí 2020

Vzhľadom na situáciu aká nastala
v roku 2020 na Slovensku, sme nemohli
usporiadať veľkonočné tvorenie. Ale hneď
po uvoľnení opatrení sme sa začali venovať
MDD.
Keďže nám počasie neprialo, celú
akciu sme museli premiestniť do kultúrneho
domu. Pre deti sme mali vyrobené veľké
človeče nehnevaj sa, kde som vytvorila hrací
plán na dosku a Milan H. nám vyrobil
panáčikov a kocky z dreva. Dianka K. nám
vyrobila krásne piškôrky z dubovej kôry.
O zábavu sa postaral maskot CHASE v po
daní Milana D. Na tváričku si mohli dať deti
namaľovať obrázky rôzneho typu od Janky
J., mňa a Denisy D. U chlapcov mal najväčší
úspech spiderman a u dievčat Frozen. O 15
tej prišli dievčatá z Kopaničiaru precvičovať
folklórne detské tance, čo bola riadna zábava.
Ako každý rok detičky boli obdarované
džúsikom, keksíkom a cukrovou vatou. Ob
čerstviť sa naši návštevníci mohli párkom
v rožku, výbornou cigánskou pečienkou
od Miloša P. a alko a nealko nápojmi čo mali
na starosti naši futbalisti.
Do tanca nám hrali detské pesničky.
No k večeru sa to začalo rozbiehať a dve
dievčatá Nikolka H. a Miška H. začali pre
cvičovať moderné tance na pódiu, po ktorých
sme opakovali. Pridali sa nielen deti, mamič
ky, ale aj oteckovia a starosta. Všetkým
účastníkom veľmi pekne ďakujeme a ak opa
trenia dovolia, vidíme sa na ďalších akciách.

V polovici júla sme sa stretli hasiči,
aby sme sa dohodli na termíne športového
dňa. Nakoniec padol termín na 5. 9. 2020
začiatkom 13tej hodiny na futbalovom ihris
ku na Polianke. Ešte sme sa dovtedy zo
párkrát stretli, aby sme doladili súťaže a iné
veci okolo toho.
Potom prišiel ten deň, keď mal byť
športový deň. Od rána boli hasiči na ihrisku,
chystali jednotlivé súťaže, zostavovala sa
poľnohospodárska technika a dolaďovali nie
ktoré veci.
Registrácia bola od 13:00 hod do 13:45
hod. Samotný priebeh začal o 14:00 hod.
Do súťaží sa zapojilo 40 detí.
Deti sa pustili do jednotlivých súťaží,
ktoré boli pre ne pripravené a po dokončení
piatich disciplín bola prestávka.
Počas nej si mohli pozrieť 2 hasičské
autá, mohli vidieť čo v autách je, aká výbava,
technika a vyskúšali si aj striekanie vody
z prúdnice. Ďalej si mohli kuknúť policajné
auto, výbavu, zbrane, vesty, prilby, putá
a iné. Hasiči a policajti boli z Myjavy. Potom
išli jazdiť na koni. Po týchto ukážkach si deti
šli odsúťažiť ďalších päť disciplín.
Po ukončení disciplín si deti mohli
opiecť špekačky nad táborovým ohňom. Tú si
opiekli samé alebo za pomoci rodičov a hasi
čov. Po opekačke boli deti odmenené balíč
kom, v ktorom bolo švihadlo, voskovky, ta
buľka s vybranými slovami, džús a napoli
tánka.
Po opečení a odovzdaní balíčkov sa
pomaly deti spokojne rozchádzali domov.
Počas celej akcie boli na ihrisku vy
stavené aj kombajn, traktor s vlečkou a ha
sičská vetrieska. Ako občerstvenie bol divi
nový a hovädzí guláš, čapované pivo, kofola
a iné.
Poďakovanie za pomoc patrí Obecné
mu úradu, poľovníckemu združeniu, Hor
nopoliančiarskej gulášovej mafií, Jednote se
niorov, SHR Vladimír Zeman a nemenova
ným, ktorí pomohli pri zorganizovaní tejto
akcie.

Tešíme sa na Vás.
Janka Stančíková

Miroslav Tallo
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Oslobodenie Polianky
Oslobodzovanie Myjavy spadá do pr
vej etapy Bratislavskobrnenskej operácie
2. ukrajinského frontu Červenej armády,
ktorá sa začala 23. marca 1945 prekroče
ním dolného toku Hrona v oblasti Levíc.
Po oslobodení Piešťan 4. apríla 1945 pokra
čuje časť 1. divízie ďalej na severozápad.
V smere Vrbové – Podkylava – Krajné – Myja
va vyrazil 3. gardový pluk vedený pplk. Iva
nom Ivanovičom Gromovom, keď hĺbkový
prieskum tohto pluku v počte niekoľkých
vojakov prechádzal určeným územím už
v prvých dňoch mesiaca apríla.
V smere postupu tohto pluku sa na
chádzal partizánsky oddiel Za ideál, vedený
Štefanom Čúvalom, ktorý mal v tom čase 69
partizánov a základňu v priestoroch Krajňan
skej hory. Taktiež sa tu nachádzala prepado
vá partizánska skupina Daniela Sadloňa,
ktorá v tom čase prebývala na krajňanských
kopaniciach Sychrov u Juraja Klčovského.
Dňa 7. apríla 1945 o pol piatej ráno
sa hliadka partizánskeho oddielu vedená
Michalom Kuricom ako prvá stretla pri osade
Pod Lipovcom s bojovou predsunutou jed
notkou sovietskej armády, a keďže dobre
poznala okolitý terén, podujala sa previesť
túto jednotku k vtedajším myjavským kopa
niciam – Dolnej a Hornej Polianke (dnes
samostatná obec Polianka). O hodinu ne
skoršie aj veliteľ partizánskeho oddielu Šte
fan Čúvala sprevádzaný dvomi sovietskymi
partizánmi narazil na príslušníkov Červenej
armády a žiadal ich o kontakt s veliteľom.
Odviedli ho na Hincové na štáb k pplk.
Gromovovi, s ktorým sa po krátkej porade
pobral v sprievode jednej čaty sovietskych

vojakov naprieč Krajňanskou Horou smerom
k Myjave. Ešte v ranných hodinách sa dostali
do Guzíc – jednej z takmer 120 kopaníc,
ktoré vtedy patrili do Myjavy (dnes súčasť
obce Jablonka). Stretnutie sovietskych voja
kov s prostými myjavskými ľuďmi, známymi
svojou pohostinnosťou, bolo veľmi srdečné.
Neobišlo sa bez aspoň krátkeho privítania
vojakov Červenej armády v skromných kopa
ničiarskych príbytkoch a takéto privítanie
na pôde "Veľkej Myjavy" sa dostalo aj pplk.
Gromovovi a jeho sprievodu v dome Michala
Chlebíka na tejto kopanici.
Prepadová partizánska skupina my
javského rodáka Daniela Sadloňa sa začala
utvárať len od 1. apríla 1945, keď pôvodná
spravodajská jednotka vyslaná Ukrajinským
štábom partizánskeho hnutia v Kyjeve –
por. Daniel Sadloň, slob. Alexander Dudáš,
a des. Adam Cvainiga stratila vlastné spo
jenie s Kyjevom následkom smrti radistu
A. Cvainigu. Takto aj s vedomím ukrajinské
ho štábu vytvorená skupina mala už 6. apríla
14 členov a v tom čase sa nachádzala v osade
Hlaváč, kde očakávala dotyk s Červenou ar
mádou. Očakávané stretnutie však narušila
nemecká jednotka, ktorá ustupujúc pred
frontom sa začala zakopávať v smere, odkiaľ
partizáni očakávali príchod vojakov Červenej
armády. Po krátkej prestrelke menšia sku
pinka partizánov – Štefan Mocko, Ján Čer
vienka a Martin Konečník zlikvidovali dvoch
nemeckých vojakov, potom sa celá partizán
ska skupina stiahla do lesa. Les začali Nemci
ostreľovať mínometnou paľbou, pri ktorej bol
ťažko ranený Martin Konečník. Tohto parti
záni preniesli ku krajňanským osadám Osi

Pečiatka a podpisy členov partizánskej skupiny Za ideál.
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kovec a Chalupy, kde sa náhodou nachádzal
aj evakuovaný lekár, ktorý Martina Koneční
ka ošetroval. Avšak zranenie bolo príliš
vážne, takže jeho následkom pri prevoze
do piešťanskej nemocnice na druhý deň
podľahol. Potom sa skupina D. Sadloňa pre
sunula k vtedajšej myjavskej kopanici
U Borovských (dnes súčasť Jablonky), kde
ju občania upozornili na nemeckú jednot
ku, ktorá zisťovala informácie o partizánoch.
Skupina D. Sadloňa ju na mieste zlikvidova
la. Získané zbrane si rozobrali noví členovia
tejto skupiny, predtým komunisticky oriento
vaní ilegálni pracovníci D. Boor a J. Pagáčik,
ako aj M. Maliarik, ktorý už predtým bol za
pojený do II. Stalinovej partizánskej brigády,
takže počet členov Sadloňovej skupiny sa
rozrástol na 17. Skupina sa dostáva do kon
taktu s vojakmi Červenej armády v ranných
hodinách 7. apríla v priestore krajňanských
kopaníc medzi Sychrovom a Hlaváčom. Star
šinovi, veliacemu čate Červenej armády sa
D. Sadloň predstavuje ako sovietsky rozvied
čík – parašutista a zároveň mu ponúkol polo
vicu zo svojich partizánov ako sprievod
v smere presunu k myjavskej kopanici
U Baranov (dnešná Jablonka). S druhou
polovicou svojej skupiny sa presunul na Dol
nú Polianku.
V čase príchodu Sadloňovej skupiny
na Dolnú Polianku sa už predsunutí voja
ci Červenej armády sprevádzaní hliadkou
Michala Kurica dostali na Hornej Polianke
do styku s nemeckou jednotkou, ktorá kládla
silný odpor. Keďže na horizonte za Hornou
Poliankou sa predpokladalo súvislé pásmo
nemeckej obrany, brániace vstupu do Myjav
skej kotliny, začali sa na Dolnej Polianke
sústreďovať ďaľší vojaci Červenej armády
i partizáni.
Pplk. Gromov sústredil svoje velenie
do rodinného domu Michala Hodúla na Dol
nej Polianke a určil tri základné smery útoku
pre dobytie horizontu. Na ľavé krídlo smerom
k vyvýšenine Dedkov vrch – kóta 463, odkiaľ
sa prejavovoval najväčší odpor nepriateľa,
určil jednotku Červenej armády podporovanú
skupinou D. Sadloňa, ktorá obchádzala
Hornú Polianku zo strany južnej. V priamom
smere vedľa cesty na Hornú Polianku po
stupovalo asi 10členné družsvo z Čúvalovho
oddielu vedené Štefanom Chlebíkom. Na pra
vom krídle obchádzajúc H. Polianku zo stra
ny severnej postupovala zostávajúca časť

Partizánsky preukaz Michala Kurica.
Čúvalovho oddielu.
Útok na horizont podporovala mí
nometná batéria Červenej armády, umiest
nená na severovýchodnom okraji Dolnej
Polianky, ktorej velil por. Arkadij Lein. Výz
namnú pomoc veliteľovi tejto batérie poskytol
D. Sadloň, keď mu na Polianke pred útokom
odovzdal svoju mapu okolia Myjavy, ktorú si
ako rozviedčik priniesol zo ZSSR, a do ktorej
už začiatkom apríla 1945 zakreslil všetky
významnejšie oporné body nemeckej obrany,
ktorú si v okolí Myjavy pripravovalo nemecké
vojsko.
Najrýchlejšie sa útok na horizonte vy
výjal na ľavom krídle, tu Nemci stratili pos
tavenie behom dvoch hodín. Medzitým aj
družstvo partizánov vedené Š. Chlebíkom
obsadilo Hornú Polianku, avšak na jej sever
nom okraji ich postup uviazol, pretože sa
dostali do silnej paľby prichádzajúcej od vte
dajšej cesty od Myjavy, kde sa nemecká
obrana opierala o jamy starých kameňolomov
nachádzajúcich sa po obidvoch stranách
cesty.
Na pravom krídle partizáni najskôr
prenikali po okraji lesa až nad Michaličkov
a odtiaľ ostreľovali nemeckú obranu na hori
zonte prebiehajúcu približne v línii Surovín –
– Ušiakov vrch – Krížne cesty – Vŕšky západ
ne od osady Zemanovia. Tu partizáni použili
aj jeden zo svojich mínometov, ktoré si už
v čase príprav odboja svojpomocne zhotovili
aj s provizórnymi mínometnými nábojmi. Mí
nomet obsluhoval Ján Maliarik a v tomto boji
vystrieľal z neho posledných asi 10 mín.
Nemecká obrana vyrážala proti pravé
mu krídlu do protiútokov a zatláčala parti
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zánov späť do lesa. Preto bolo potrebné zničiť
aj guľometné hniezdo v priestore Ušiakovho
vrchu. Keďže bolo budované a opevňované už
v predchádzajúcich dňoch, o čom mal infor
mácie D. Sadloň, boli partizáni o jeho polohe
upovedomení už na začiatku útoku, a preto
sa podarilo partizánom Štefanovi Bielčikovi,
Jánovi Tallovi, Ivanovi Gijorgaczemu a Vasi
lovi Dmytrišinovi po čiastočnom obchvate
z pravej strany toto hniezdo rýchlo zlikvido
vať. Tlak nemeckých obranných prostriedkov
v smere od Surovína tiež prehradila mí
nometná batéria por. A. Leina a v druhej fáze
boja bol útok podporený i príchodom ďalších
jednotiek keď stredný smer útoku posilnilo
družstvo vojakov Červenej armády. Pravé
kridlo tiež posilnilo asi 25 vojakov, tzv. inter
nacionálneho pluku ČA, v ktorom bojovala aj
časť partizánov Nitrianskej partizánskej bri
gády.
Boj o horizont od Hornej Polianky
po krížne cesty trval až do odpoludňajších
hodín a jeho posledná fáza prebiehala
na Hornej Polianke v ohni, keďže pri jednom
z nemeckých protiútokov bola zapálená Pe
terkova stodola, od ktorej sa oheň rozšíril i
na 9 rodinných domov (Pavla Tallu, Jána Sa
dáka, Samuela Kulíška, Pavla Kulíška, Jána
Ušiaka, Samuela Kolárika, Jána Kolárika,
Samuela Kolárika I a Jána Kolárika II) a
na 21 stodôl, 3 maštale a na niekoľko men
ších objektov. V domoch zhorela aj starenka
Koláriková a ranený sovietsky vojak.
Boj ustal v neskorých odpoludňajších
hodinách po definitívnom ústupe Nemcov,

ktorí tu zanechali množstvo zákopníckeho
náradia, ale aj ranených a mŕtvych vojakov.
Večer 7. apríla 1945 bol celý horizont
od Hornej Polianky po Vŕšky nad osadou
U Zemanov v rukách vojakov Červenej armá
dy a partizánov. Vo večerných hodinách a
počas noci sa na Polianku presunuli aj ďalšie
dve
jednotky Červenej armádty patriace
3. gardovému pluku i delostrelecká batéria,
ktorá sa začala zakopávať na severovýchod
nom okraji Hornej Polianky. Takto bol na rá
no 8. apríla pripravený útok pre oslobodenie
centrálnej časti Myjavy...
V skorých ranných hodinách 8. apríla
1945 opäť nastúpili spolu s vojakmi Červenej
armády aj partizáni. Na pravom krídle po
stupovali od Polianky cez Žitné jamy (tu vedľa
vtedajšej cesty na Polianku prechádzali po
vedľa miesta rozstrieľaných koní a vozov,
ktoré niekoľko dní pred útokom pobili ruské
Raty) smeron na Pažite, Pakanský a Kamen
ný kopec aj partizáni Čúvalovho oddielu.
Na ľavom krídle cez kopanicu Siváčkovia
smerom k Trýchle tehelni a ďalej k južnému
okraju mesta spoločne s vojskom postupovali
partizáni Sadloňovej skupiny, a tiež už spo
mínaní partizáni z Nitrianskej partizánskej
brigády.
Ján Gálik
(so súhlasom autora prevzaté
z časopisu Kultúrny spravodaj č. 4/85
a z knihy Odboj a oslobodenie Myjavy)

Z povojnovej kroniky partizánskej jednotky Za ideál.
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Záznam o oslobodzovaní Polianky v školskej kronike.
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Poliančiarik
► Prekresli čiari na bodkovanú plochu podľa predlohy.

To chce vtip
Je to zajac,
ale nie je to zajac.
Čo je to ?
(Je to mrkva.)

Ako rozpoznáš ľavú nohu
od pravej?
je palec vpravo.)
(Na ľavej nohe

Ako sa dá pomocou vody
získať svetlo?
(Umyjeme okno.)

Čo treba urobiť,
keď si ráno v zrkadle
zbadáte veľkú dieru
v hlave?
(Prestať zívať.)

Vymaľovávanka
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Duchovné slovo
Milí moji,
už je to viac ako rok čo začali k nám
prichádzať správy o rýchlom šírení nebezpeč
nej vírusovej nákazy v čínskom meste Wu
chan. Väčšina z nás nevenovala tomu veľkú
pozornosť, bolo to od nás priďaleko. Netrvalo
však dlho a nevolaný „hosť“ Covid19 sa
rýchlo priblížil i k nám. 6. marca 2020 mal
pozitívny test na koronavírus prvý Slovák,
ktorý sa vrátil z dovolenky v Taliansku.
Dobre sa pamätám ako sa vtedy situ
ácia zo dňa na deň menila. Vyzývali nás
k plneniu protikaranténnych opatrení a
k zodpovednosti. Upozorňovali na nebezpe
čenstvo nákazy zvlášť pre starších ľudí.
Z obavy pred nákazou som väčšinu času
prežila v mojom malom petržalskom byte,
vďaka Pánu Bohu so vzácnym Božím po
kojom v duši. Samotu mám rada, vôbec
som sa nenudila, veľa som čítala, počúvala
a premýšľala. Vtedy sa zrodila i táto úvaha.
Dovoľte mi, prosím, aby som sa s ňou s vami
podelila.
Keď som bola v tom čase poslednýkrát
na bohoslužbách, brat farár, ktorý kázal,
mal, ako vždy, výborne pripravenú, obsažnú
a praktickú kázeň. Vtedy bol ešte koronaví
rus „za dverami Slovenska“, ale brat farár
v kázni i v modlitbe hovoril o jeho nebezpe
čenstve. V závere pripomenul, že existuje
iná nebezpečná nákaza človeka, ktorej sa
zďaleka nevenuje toľko pozornosti ako koro
navírusu. Tou nákazou je hriech.
Odkedy „prišiel“ koronavírus na Slo
vensko, každodenne sme počúvali pred roz
hlasovými správami to isté. Čo treba vedieť
o koronavíruse?... Ako sa prenáša... Ako sa
prejavuje... Ako sa vyhnúť nákaze?... Nebez
pečnosť koronavírusu je v tom, že človek
prenáša nákazu niekoľko dní, kým sa prejaví
navonok a zatiaľ môže nakaziť viacerých
ľudí, s ktorými bol medzitým v kontakte.
Nebezpečné až smrteľné môže byť vážne po
škodenie pľúc, ktoré vírus spôsobuje. Vedci
už vyvinuli v enormne krátkom čase i „liek“
proti Covidu, vakcínu. Kto sa bude chcieť za
očkovať, môže, ale nie hneď, musí čakať
na poradie.
Ale ako je to s nákazou hriechu, zla
v našich životoch? Treba o tom vôbec hovo
riť? Nie je to iba súkromná záležitosť každého

z nás? Je príliš zastaralé hovoriť o hriechu
v dnešnej dobe? Nie je to iba pre ľudí, ktorí
chodia do kostola a druhých sa to vôbec
netýka? Pravda je však taká, že nákaza
hriechu sa bytostne dotýka každého z nás.
Jej nebezpečenstvo je v tom, že ju máme
každý. S touto nákazou človek prichádza
už na svet. Prenášame ju v sebe niekedy
celý život bez toho, aby sme o tom vedeli.
Myslíme si, že sme dobrí a nikomu sme nič
zlé neurobili. Porovnávame sa s inými ľuďmi
a zdá sa nám, že sme lepší ako druhí. Zlo
vidíme rýchlejšie na druhých ako na sebe.
Nebezpečenstvo prenosu nehrozí, keďže sme
infikovaní všetci. Ale to, že sme hriešni, je
vidieť všade naokolo, v rodinách, medziľud
ských vzťahoch, v prírode... Netreba ísť
ďaleko, aby sme zakúsili následky hriechu
v praxi. Hriech, to vôbec nie je len staromód
ny náboženský pojem.
Dobrá správa je, že existuje zázračný
Lekár i liek proti hriechu. Môžu k Nemu prísť
všetci, ktorí objavia v sebe nákazu. Nemusí
me čakať na poradovník. Nikoho nevyhodí,
kto príde k Nemu. (Ev. Jána 6,37) Kto sa
chce o tom dozvedieť viac, viem odporučiť
jedinečnú literatúru, Božie Slovo Starej
a Novej Zmluvy, Evanjelia.
Chcem vás povzbudiť zamyslieť sa
nad sebou. S „chorobou“ hriechu si v žiad
nom prípade neporadíme sami, bez Božieho
Lekára. On je Jediný, kto nás uzdraví a za
chráni, nielen tu v časnosti, ale aj pre več
nosť. Úmrtnosť nákazy hriechu je 100%ná,
lebo odplata za hriech je smrť, ale dar Boží
z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, na
šom Pánovi. (List Rímskym 6,23) Jeden
z tých, ktorý po tri roky tu na zemi takmer
každodenne sprevádzal tohto Lekára ľud
ských duší, „Odborníka“ na ľudský hriech,
Pána Ježiša Krista, napísal: „...Kristus trpel
za nás... ktorý sám vyniesol naše hriechy
na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili
spravodlivosti, ktorého krvavými ranami sme
uzdravení.“ (1. list Petra 2, 21.24)
Želám Vám požehnané premýšľanie.

Vaša rodáčka Anna Koláriková
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