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89. výročie Polomskej vzbury
    Táto udalosť je pevne zapísaná nielen v dejinách obce Polomka, ale aj 
v slovenských dejinách. Začiatok revolučných udalostí v Polomke, ktorými 
vyvrcholilo protiexekučné hnutie slovenského ľudu, sa datuje 12. novem-
bra 1932. V tento deň rozhorčení občania zabránili vykonať exekúciu v pro-
spech bohatého krčmára zhabaním majetku polomskej vdovy. Exekučných 
úradníkov a ozbrojenú četnícku asistenciu sa snažili vyhnať z obce. V pre-
strelke zahynuli J. Piliar z Bacúcha a J.Pohorelec z Polomky. Ťažko ranený bol 
J.Kotrčka z Polomky. Položením venca k pamätnej tabuli tejto udalosti sme 
si uctili ich pamiatku.

Z-box v Polomke
   V našej obci pribudla nová služba na doručovanie zásielok - samoobsluž-
né výdajné miesto Packeta. Spôsoby doručovania tovaru sa stále vyvíjajú 
a jedným zo spôsobov, ako sa dostať k svojmu objednanému tovaru je aj 
možnosť nechať si ho doručiť do tzv. Z-Boxu, ktorý u nás v Polomke po vzá-
jomnej dohode nainštalovala spoločnosť Packeta.  Z- Box sa nachádza pri 
Bumbarase. Funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Výdaj zásielky, resp. 
platba za zásielku funguje cez mobilnú aplikáciu.
Z-Box je funkčný od 29. 11. 2021.
Z-Box stránka: https://www.packeta.sk/zbox
Video ako používať Z-Box:  https://www.youtube.com/watch?v=tp8HngY-
IzHQ
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Zmena poplatku za stočné
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol s účinnosťou od 1.1.2022 o 
zmene poplatku za používanie kanalizácie pre Obec Polomka.
Cena je stanovená na  0,78 € bez DPH, čo s DPH predstavuje sumu 0,94 € 
za m3.
Kompletné znenie rozhodnutia nájdete na www.polomka.sk
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Polícia upozorňuje
    Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Brezne upozorňuje občanov, 
ktorí navštívia oddelenia dokladov na to, že samoobslužný platobný termi-
nál v správe Slovenskej pošty a.s., tzv. kiosk je funkčný od 16.11.2021 už aj 
s platbou v hotovosti, aj s úhradou s platobnými kartami.
    Naďalej však správne poplatky môžu občania uhradiť prostredníctvom 
potvrdení o  úhrade správneho poplatku na požadovanú hodnotu vo vy-
braných pobočkách Slovenskej pošty, cez platobné terminály, cez mobilnú 
aplikáciu eKolok, alebo cez webovú aplikáciu eKolok(Virtuálny kiosk) na 
webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk

OR PZ Brezno

Očkovanie proti ochoreniu COVID 19
   Pandemická situácia sa aj v našej obci zhoršuje z týždňa na týždeň. Jedným 
z opatrením ako prevencia proti tomuto ochoreniu je očkovanie. Obec po 
zistení predbežného záujmu občanov požiadala VÚC Banská Bystrica o vý-
jazd očkovacieho tímu do našej obce. Očkovanie sa uskutočnilo 3.12.2021 
v  kultúrnom dome. Tento spôsob vakcinácie prvou druhou alebo  treťou 
dávkou využilo 194 občanov. Podľa ohlasov na túto akciu a dopytu občanov 
obec bude v podobnej aktivite pokračovať.

Ing. Ján Lihan

Očkovanie proti ochoreniu COVID 19

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, 
ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. 
V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, 
tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, 
tam medzi troma čiastky zeme, 
narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. 
A na tieto sviatky sa i my radujeme, 
z úprimného srdca toto Vám vinšujeme:
Aby bol Kristus Pán Vašim tešiteľom, 
Vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. 
Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne, 
pokoj, radosť, dobrú vôľu
a nielen v túto svätú chvíľu, 
ale každučký deň v roku, 
nech Vám stojí popri boku.
Pokojné Vianoce Vám praje redakcia

Krásne vianočné sviatky



Na krídlach anjela vzlietol som v diaľ,
necítim bolesť, už ani žiaľ. Necítim života 
bolestné muky, tam niekde v diaľke ma 
objali Pánove ruky. A trpkosť osudu, tá 
ma už nemučí, ja našiel som pokoj v ne-
beskom náručí.
Dňa 7. decembra uplynulo smutných 
päť rokov, ako nás na-
vždy opustil náš milo-
vaný

Michal Zubák
a 11. decembra si pripo-
menieme jeho nedožité 
dvadsiate ôsme naro-
deniny
S  láskou a vďakou spo-
mínajú rodičia, sestra, starí rodičia, os-
tatná rodina a priatelia

. . .

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám, 
no brána spomienok zostane otvorená 
dokorán. Hoci Ťa už niet, Marián, medzi 
nami, v  našich srdciach zostávaš stále 
s nami.
Dňa 27. decembra si pripomenieme 
smutné dvadsiate piate výročie úmrtia 
nášho drahého

Mariána Skaloša
S bolesťou srdci spomí-
najú rodičia, sestra Mi-
roslava s  Nikolkou, ses-
tra Marcela s manželom 
a  Leonardom, starká, 
rodina Faškovám rodi-
na Halušková a ostatná rodina

. . .

Čas plynie ako tichej rieky prúd,  kto Vás 
mal rád, nemôže zabudnúť. S tichou spo-
mienkou k Vášmu hrobu kvety položíme 
a pri plamienku sviečky sa pomodlíme.

Dňa 14. decembra sme si pripomenuli 
prvé výročie úmrtia na-
šej milovanej

Márie Brozmanovej
S  nehynúcou vďakou 
a  láskou spomínajú 
dcéry Viera a Mariana s 
rodinami

. . .

Zaplakali naše oči, zaplakali bôľom, keď 
sme nášmu synovi dávali posledné zbo-
hom. To, že sa rana zahojí, je len klamné 
zdanie, v  srdciach nám bolesť zostala 
a tiché spomínanie.
Dňa 12.12.2021 uplynie smutných 25 
rokov od úmrtia nášho 
milovaného syna

Rudka Ďurčenku
S  láskou spomínajú ro-
dičia, brat Pavel s  rodi-
nou, rodina Barníková, 
rodina Nemcová, krstní 
rodičia, rodina Švidraňová, strýko Jano 
s rodinou a ostatná rodina.

. . .

Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v  spo-
mienkach sme pri tebe každý deň. Smú-
tok a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou 
spomíname.
Dňa 17. decembra si 
pripomíname nedožité 
95te narodeniny a  3. 
januára prvé výročie 
úmrtia našej drahej

Anny Kantorisovej
S  láskou spomínajú 
dcéry Anna a  Emília s 
manželmi, nevesta Mária, vnúčatá s ro-
dinami a pravnúčatá a ostatná rodina.
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Vezmem do prenájmu poľnohospodár-
sku pôdu. Cena 33€/ha.

Tel: 0910 975 941

Už pred niekoľkými rokmi poslanci OZ 
rozhodli o budovaní parkovísk. Boli zreali-
zované pri materskej škole, umeleckej ško-
le, pri hasični, pri pekárni, pri pošte, pred 
Bumbarasom.
     Cieľom bolo skultúrniť a sprejazdniť naše 
ulice a vytvoriť podmienky na parkovanie. 
Následne bolo prijaté VZN o parkovaní na 
miestnych komunikáciách a  parkoviskách 
č. 63/2016. Účelom VZN nie je vyberať po-
platky a  pokutovať majiteľov motorových 
vozidiel, ktorí neparkujú v  súlade s  VZN. 
Cieľom je zaviesť pravidlá organizácii a po-
riadok v parkovaní na verejných miestach. 
Predpokladalo sa, že VZN o  parkovaní 
potrebuje čas, aby občania nové opatre-
nia zaregistrovali, začali ich rešpektovať 
a osvojili si ich.
   Chceme tento problém riešiť cestou 
vysvetľovania, nie represie. Veď tu spolu 
žijeme. Samozrejme, že máme zmapo-
vané vozidlá, ktoré sústavne parkujú na 
miestnych komunikáciách a  chodníkoch. 
Vytvárajú prekážky chodcom aj premávke. 
Mnohí naši obyvatelia si mýlia verejné 
parkoviská so súkromným pozemkom 
a  sústavne tam blokujú parkovacie 
miesta. Avšak aj parkovanie pred domami 
je z  pohľadu plynulosti cestnej premáv-
ky problém. Autá zaparkované po oboch 
stranách ulice zužujú cestu tak, že prejsť 
autom pripomína slalomovú dráhu, bránia 
plynulému prechodu záchranárskych zlo-
žiek a  zásobovaniu. Zistenia takýchto po-
rušení VZN môžu občania zdokumentovať 
fotografiami konkrétneho vozidla, nahlásiť 
na políciu alebo obecný úrad aj zaslaním 
na mailové adresy obecného úradu, po prí-
padne dohovorom na mieste s majiteľom 
vozidla.
     S príchodom zimy nastáva každoročný 
problém s  kvalitou a  dôkladnosťou plu-
hovania miestnych komunikácií z dôvodu 
automobilov zaparkovaných na uliciach. 
Tieto autá bránia dôkladnému pluhovaniu, 
nakoľko ich pluhovacie vozidlo musí ob-
chádzať. Zároveň pri pluhovaní a posýpaní 

ciest vzniká riziko poškodenia zaparkova-
ných vozidiel. Náhradu týchto škôd nesie 
v plnej miere majiteľ odstaveného vozidla. 
Preto Obec Polomka vyzýva všetkých ob-
čanov a k nim prichádzajúce návštevy, aby 
svoje autá parkovali vo dvoroch, a  nie na 
ulici pred domom. Táto výzva platí nepre-
tržite po celé zimné obdobie, nakoľko sa 
nikdy večer s určitosťou nevie, či sa bude 
skoro ráno pluhovať.
Veríme, že to spolu zvládneme, že to mo-
toristi pochopia a nebudeme musieť tieto 
problémy riešiť aj v spolupráci s organizá-
ciami mimo našej obce.
     Je na nás všetkých, aby sme napomínali 
nezodpovedných majiteľov motorových 
vozidiel a  žiadali od nich rešpektovanie 
prijatého VZN o parkovaní.
Ďalším nešvárom, ktorý sa v  našej obci 
rozmáha, je ničenie dopravného značenia 
a otáčanie výhľadových zrkadiel. Pre tých, 
ktorí to robia, je to isto iste strašná zábava, 
avšak tým, ktorí sa podľa zničeného do-
pravného značenia majú riadiť, to už také 
zábavné nepripadá. Preto žiadame obča-
nov, ktorí zaregistrujú takého správanie 
vandalov, aby túto činnosť a  páchateľov 
odfotografovali a nahlásili na obecný úrad. 
Pod rúškom anonymity je nepravdepo-
dobné, že sa takej činnosti vandalov dá 
zabrániť.
Obecný úrad poslednýkrát pred pri-
kročeným k reštriktívnym opatreniam 
vyzýva občanov, majiteľov motorových 
vozidiel, aby dodržiavali VZN obce o 
parkovaní, nenechávali motorové vozidla 
odstavené na miestnych komunikáciách 
a neohrozovali tým ostatných účastní-
kov cestnej premávky, majetok svoj a 
iných, zdravie pracovníkov pri údržbe 
komunikácii. Začiatok zimy a prvé ne-
priaznivé počasie už vyvolalo kolízne si-
tuácie, ktorým sa chceme v budúcnosti 
vyhnúť. Ak upozornenie nebude posta-
čujúce, odovzdáme podnety Policajné-
mu zboru SR.

D.Ď

Blahoželáme
-M. Oceľová

A prišla vzácna chvíľa ocenenia,
čo nevzpiera sa zjednoteniu hlasov.
Tých tridsať ročných období 
pri štebote vtáctva, detských hláskov,
na hrisku, v poli, lúke, javisku,
hudba, spev, tanec, zviazaných do úrody 

klasov,
držia Tvoj vek, čo netúži sa zajagať.
Tak, vďaka ti, život, za činorodosť,
nech Brezinky Tvoje budú sa stále zele-

nať.
Dňa 15.12.2021 sa dožíva krásneho ži-

votného jubilea naša vedúca folklórnej 
skupiny Brezinky
Martuška Pisárová
Počas jej dlhodobého vedenia súboru 

sme spolu prežili nespočetne veľa krás-
nych chvíľ a ostali nám v našich srdciach 
milé spomienky na našu spoločnú prácu 
vo folklórnej skupine Brezinky.
Milá naša oslávenkyňa, chceme sa ti 

všetci členovia folklórnej skupiny Brezin-
ky, dospelí aj mladí poďakovať za tieto 
spoločne strávené chvíle. Veríme, že sa 
aj naďalej budeš venovať folklóru našej 
skupiny.
Všetko najlepšie želajú členovia folklór-

nej skupiny Brezinky

Čieže sú to bystré nôžky,
klepot lesklých čižmičiek ostrôžky
stále naponáhlo majú.
Tak to naša suseda, čo klebety nezvedá,
ale hlava jej je plná-umná,
ako bolo, kedy bolo,
čo sa stalo, hrmotalo,
aké čary môcť to malo,
to je treba zistiť,
lebo s tým to nie sú žarty.
Pravda má byť jak sa patrí.
Ach, tá vôňa na ulici!
Na čijej že je panvici?
Nozdry sa nám vykrúcajú,
slinky v ústach sa zbiehajú.
O chvíľu tu však z pekáča
ochutnávame z koláča.
Hm, to ten Marta taký pečie,
žltučký a párací fajný koláč
maslový, vraj je to ten svadobný.
Tak, Martuška suseda, želáme Ti,
čo treba, aby si nás rada mala,
svadbu s koláčom pripomínala,
veľa zdravia, veľa sily, Bože, chráň Ťa,
Bože milý a tak nám buď ako treba
naša akurátna suseda.
Zdravia, šťastia a
Božieho požehnania od milého Pána 

Boha
a mnoho rokov, šťastných rokov
pri príležitosti Tvojho významného ju-

bilea
Ti želajú susedovci z Clementisovej

Kontrolovaný zber TKO
Vytváranie a obnova zdravého životného prostredia je téma, s ktorou pravdepodob-

ne súhlasí každý. Avšak mnohokrát len čisto teoreticky a kým sa to nedotýka jeho 
spôsobu života. Života konzumného, ktorého následkom je obrovské množstvo od-
padu. Nárast objemu komunálneho odpadu je problémom nielen našej obce. Na-
priek snahe samospráv o zvyšovanie množstva vyseparovaného odpadu, podnikaniu 
krokov k  zvýšeniu počtu komodít na separovanie, približovaniu systému triedenia 
bližšie k občanovi priamo do dvorov a záhrad, je stále podiel separovania nedosta-
točný a množstvo tuhého komunálneho odpadu narastá.  
Z  tohto dôvodu sme pristúpili k  náhodným kontrolám obsahu kuka nádob pred 

zberom TKO. Prešli sme niektoré ulice a pristavili sa pri kuka nádobách. Stačil zbež-
ný vizuálny pohľad a okamžite sa dalo identifikovať niekoľko druhov odpadu, ktoré 
separujeme a napriek tomu sa v kuka nádobe nachádzali. Išlo najmä o PET fľaše, kar-
tónový papier a krabice, sklo a dokonca bio odpad. Všetky tieto komodity zbierame 
v rámci separovaného zberu a na bio odpad sme dodali domácnostiam kompostéry. 
Preto je nepochopiteľné, že tieto veci sa stále nachádzajú v kuka nádobách a zvyšujú 
tonáž komunálneho odpadu vyvezeného na skládku. Za vývoz a  uskladnenie TKO 
musí obec platiť stále sa zvyšujúcu cenu.
Po tejto skúsenosti budeme v kontrolách obsahu kuka nádob pokračovať, domácich 

dohovorom upozorňovať, pretože iná cesta, ako znižovanie množstva skládkované-
ho komunálneho odpadu ku zlepšeniu životného prostredia nevedie.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Parkovanie na miestnych komunikáciách
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     Aj keď je náš život v súčasnosti pozna-
čený pandémiou a výrazne všetkých ob-
medzuje, zapojili sa deti z CDR Polomka, 
konkrétne Samostatná skupina „Včielky“ 
do nového projektu RTVS - relácie Farmár-

ske revue - súťaž „Spoznaj môjho farmára“. 
Súťaž bola podmienená dodržaním pro-
tipandemických opatrení. Úlohou súťaže 
bolo natočiť 2 videá v trvaní cca 3 minúty s 
farmárom v ich okolí. Mohol to byť aj včelár, 
bylinkár, záhradkár - teda ktokoľvek, kto sa 
zaoberá chovom zvierat alebo pestovaním 
plodín. K tomu ešte museli deti urobiť pí-
somne 3 rozhovory a nakresliť k tomu ob-
rázky. Bolo to dosť náročné, pretože zohnať 
v tejto pandémii človeka, ktorý nie je pozi-
tívny alebo v karanténe, alebo niekoho, kto 
by si pre nás našiel čas, bolo dosť obtiažne. 
Aby nebolo toho málo, počas nakrúcania 
bolo daždivé počasie - preto sme s náde-
jou pozerali na oblohu, aby sme to mohli 

uskutočniť.
     Prvé video bolo natočené v Heľpe pri 
pani Anne Lilkovej, ktorá sa aj s manželom 
venuje včelárstvu. Pre deti to bolo veľmi 
poučné, pretože pani Lilková im veľmi pek-
ne až odborne porozprávala všetko o včiel-
kach. Bolo ťažké vybrať z toho zaujímavého 
rozhovoru len 3 minúty. Našťastie sme mali 
šikovnú fotografku a kameramanku Mgr 
.Art. Máriu Petriskovú, ktorá to dokonale 
natočila a zostrihala, až sa z toho stal krát-
ky dokument. Deti, ktoré žijú vo výchovnej 
skupine „Včielky“, sa obliekli do žlto-čier-
nych šiat a tým boli zladení s témou roz-
hovoru. Deti si domov za odmenu doniesli 
pohár sladkého medu.
     Druhé video sa odohralo na salaši v Po-
lomke v Petríkove a všetko o chove oviec 
nám sprostredkoval pán Jaroslav Horváth - 
predseda predstavenstva družstva. Niekto-
ré z detí ešte v živote neboli na salaši a teraz 
mali tento zážitok. Ovečky pristihli práve, 
keď prišli z paše do košiara a psy ich zahá-
ňali do ohrady. Pán Horváth nám ochotne 
odpovedal na otázky zvedavých detí a uká-
zal im, kde sa ovečky pasú, kde spia, kde sa 
doja, ako sa spracováva mlieko. Na záver 
pán Horváth deti ponúkol chutným ovčím 
syrom. Aj v tomto prípade sme  chceli zladiť 
tematiku s oblečením a deti sme obliekli do 
kroja. Na videu, kde bola naša krásna príro-
da, pasúce sa ovce a deti oblečené do kroja 
v klobúčikoch a s valaškami, to bolo veľmi 
zaujímavé - krásne ako v starom filme. Ak 
by mal niekto záujem vidieť tieto videá, 
môžeme mu ich prehrať, keď budeme mať 
deň otvorených dverí.
      Konkurencia v súťaži bola veľká, videá 
sa organizátorom natoľko páčili, že boli  od-

menené aj naše deti kvalitnými regionálny-
mi potravinami, Koštovka – pravá Sloven-
ská od partnerov súťaže Agritous Slovakia 
CK, s.r.o  a insokman Trading export-import 
s,r,o.    Myslíme si však, že už samotná účasť 
na tejto súťaži bola deťom istým spôso-
bom obohatením a veľkou skúsenosťou. 
Na chvíľu sa z nich stali malí reportéri. Ak 
niekto sledoval reláciu Farmárska revue 
5.12.2021, mal možnosť na krátku chvíľu 
zazrieť v zostrihu aj naše video - dá sa to 
pozrieť aj v archíve.
     Za tento krásny zážitok chceme poďa-
kovať pani Anne Lilkovej z Heľpy - včelárke, 
pánovi Jaroslavovi Horváthovi - predsedovi 
predstavenstva  družstva v Polomke a našej 
kameramanke Mgr. Art. Márii Petriskovej a 
všetkým, ktorí nám pri tomto projekte po-
mohli.
Ktovie, možno sa v budúcnosti  niektoré z 
týchto detí stane farmárom...

CDR Polomka, Mgr. Mária Ďuricová

      V pondelok hneď zrána do škôlky zavítal dlho očakávaný svätý Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi anjelom a čertíkom odmeniť všetky dobré detičky. V čase mimoriadne-
ho stavu aj Mikuláš s pomocníkmi museli splniť nastavené pravidlá (očkovaný, preko-
naný). Našťastie tieto vážne okolnosti deti nevnímajú a tešia sa z maličkostí, ich šťast-
né očká hovoria za všetko. Niektoré deti boli spočiatku v napätí, možno strachu či 
odmenu dostanú, veď občas sú malí nezbedníci. Dobrý dedko Mikuláš však odmenil 
všetky deťúrence, pretože mu krásne zaspievali a zarecitovali. Niektorí odvážlivci sa s 
ním dokonca odfotili. Návšteva sa vydarila, deti si s radosťou prezerali balíčky a plní 
zážitkov štebotali o anjelovi, čertíkovi a Mikulášovi celý deň. Poobede vykračovali so 
svojimi rodičmi domov tešiac sa, čo doniesol do čižmičky na okienku v izbičke. Vyjad-
rujeme poďakovanie všetkým, ktorí nám pripravili tento krásny deň. 

-kolektív MŠ

Kalendár zo života ľudského a 
kolobehu prírody, z roku 1848

December/Prosinec

5.12.  kvet len v izbe vidno
6.12.  deti večer v strachu
7.12.  sane von z drevárni
10.12  málokde počuť cepy
11.12  med má cenu
14.12. trhy a jarmoky
15.12. vtáčiky hlasujú
19.12. zo sveta všetko sa domov bere
22.12  prípravy ku sviatkom
24.,25.,26.12 dni hojnosti, dni radosti 
30.12 ročitie počty nastali
31.12 aký ty sám „účet ročný“ vydáš? 

Pani Jeseň v MŠ
November v materskej škole mal čaro voňavého lesa, ktorý sme si spolu s deťmi vy-
tvorili aj v priestoroch našej materskej školy. Vyzdobili sme si chodbu ihličím, šiškami, 
machom a obrázkami lesných zvierat a húb. Vďaka priaznivému počasiu sme strávili 
veľa krásnych chvíľ prechádzkami blízko Polomskych lesov. Navštívili sme Ždiarsku 
dolinu, zdolali sme Bučník aj prechádzku ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. 
Zapojili sme sa do environmentálneho projektu Ochrana lesa, kde sme rozvíjali en-
vironmentálne povedomie u  detí. Zamerali sme sa na ochranu lesa pred znečisťo-
vaním. Projekt mal veľký úspech u detí, s odhodlaním a veľkou zábavou v očiach sa 
hrali na lesné zvieratká, vyrábali stromy z odpadových materiálov, získavali poznatky 
o prípravách zvieratiek na zimu. Počas mesiaca november sme oslávili Deň mater-
ských škôl, ktorý sme si pripomenuli 4. novembra. V priestoroch MŠ sme v tento deň 
usporiadali súťažné dopoludnie. Každá učiteľka pripravila vo svojej triede športovo 
náučné aktivity, spojené s výstavou výtvarných prác na tému les. Nechýbalo divadlo, 
tanec a výtvarné aktivity. Mesiac november nám priniesol veľa radosti aj nové výzvy.  

Mgr. Monika Veljačiková, učiteľka MŠ

Deti z CDR Polomka spoznávali svojho farára

Mikuláš
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Po zimnej príprave a Corona pauze sa začínalo 
pomerne neskoro a to až začiatkom júna, kedy sa 
zvyčajne už behalo. Tohtoročná sezóna pre mňa 
začala v susednej Českej Republike v obci Zastávka 
u Brna, kde sa mi podarilo umiestniť na 3. mieste v 
pomerne dobrej konkurencii českých súťažiacich. 
Nasledovala domáca súťaž, Horehronský pohár 
TFA (skratka TFA sa z anglického jazyka prekladá 
ako „najťažšie hasičské prežitie“ ), ktorý sme rovna-
ko ako aj minulý rok, organizovali v areáli lyžiarske-
ho strediska Bučník v Polomke. Jedná so o jednu 
z najťažších súťaží svojho druhu na Slovensku. 
Súťažiaci musia v kompletnom výstroji plniť rôzne 
disciplíny simulujúce reálny zásah hasičov. V kon-
kurencii slovenských a českých pretekárov sa mi 
nakoniec podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo. 
Vôbec prvýkrát na Slovensku fungovala liga želez-
ných hasičov, ktorej prvé kolo bolo práve na Po-
lomke. Skvelý nápad, ktorý bude, dúfam, v ďalších 
ročníkoch napredovať. V poradí ďalšiu súťaž som 
absolvoval blízko hraníc, konkrétne vo Veľkých Kar-
lovicích. Išlo o nočnú súťaž a na trať som sa dostal 
až medzi poslednými. S tesným rozdielom sa mi 
podarilo zdolať českého borca a kamaráta Ondreja 
Rybníkara a pripísať si tak moje prvé víťazstvo za 
hranicami. Ďalšie dve súťaže na Slovensku patrili 
do ligy železných hasičov a podarilo sa mi aj získať 
nejaké body. Konkrétne ŽH Žarnovica: 1. miesto a 
ŽH Spišské Hanušovce: 2. miesto. Následne som sa 
aj so spolu bežcom z DHZ Važec Tomášom Bartkom 
zúčastnil memoriálu Vladimíra Ružičku vo výbehu 
schodiska výškovej budovy Incheba v Bratislave. 

Celý výbeh prebieha s kompletným výstrojom a 
s aktívnym dýchacím prístrojom, čo v hmotnosti 
znamená asi plus 20 kg váhy. Skončili sme na 3. 
mieste hneď za dvojicami reprezentantov z Českej 
republiky, čiže najlepšie zo Slovenska. Sútaže sa 
celkovo zúčastnilo okolo 50 dvojíc profesionálnych 
ale aj dobrovoľných hasičov z celého Slovenska. V 
tom istom výstroji a s aktívnym dýchacím prístro-
jom sa behá aj ďalší druh sútaže, ktorú som tento 
rok vyskúšal vôbec prvýkrát. Firefighter Combat 
Chalenge (FCC) teda vo voľnom preklade „hasičská 
výzva“ alebo aj hasičský šprint, keďže tí najlepší 
zvládnu vyniesť  20 kg bremeno do 4. NP, vytiahnuť 
ďalšie 20 kg bremeno, zbehnúť po každom schode 
dolu, „prebúchať“ 70 kg závažie na vzdialenosť 1,5 
metra, odbehnúť 6 hydrantov, potiahnuť zavod-
nenú hadicu na vzdialenosť 20 metrov a nakoniec 
transportovať 80 kg vážiacu figurínu na vzdialenosť 
30 metrov aj pod 2 minúty. Je to súťaž prevzatá z 
Ameriky, ale v Európe celkom obľúbená. Na FCC 
Telč (ČR) som skončil na 4. mieste pár desatín za 
pretekárom z Rakúska. Súťaž ovládli domáci borci s 
časmi hlboko pod 100 sekúnd. Na najvzdialenejšej 
akcií tento rok som sa zúčastnil v Chorvátsku, kon-
krétne FCC Tisno. Súťaž zaradená do európskeho 
poháru so svetovou konkurenciou bola na úplne 
inej úrovni ako som kedy zažil. Skončil som v 3. 
desiatke a s výkonom som nebol veľmi spokojný, 
ale určite to stálo za to. Inak sa skúsenosti proste 
získavať nedajú a človek aspoň vidí, ako veľmi musí 
trénovať, aby sa mohol vôbec porovnávať s európ-
skou špičkou. Sezóna pomaly končila, ale na jeseň 

som stihol ešte zopár pekných súťaží. Posledné dve 
sa na Slovensku konali prvý októbrový víkend vo 
Fiľakove-Železný Hasič Novohradu a v Spišskom 
Bystrom. Obe sa mi podarilo vyhrať, a tak zavŕšiť 
domácu sezónu. Pokračoval som však za hranica-
mi. Kostelanský železný hasič 2. miesto a TFA Por-
nice 4. miesto. Posledná súťaž, ktorú som odbehol 
v domácom kabáte za OZ Hasič Polomka, bola 
rovnako ako na začiatku v obci Zastávka u Brna. 
Po zaváhaní domáceho favorita som mohol osláviť 
víťazstvo na súťaži a zároveň tak aj získať prven-
stvo v lige Moravskej hasičskej jednoty. Posledná 
a za mňa asi jedna z najobľúbenejších súťaží, kde 
som mohol obliecť farby Vysokej školy Báňskej 
Technickej univerzity, sa konala na domácej pôde 
v Ostrave. Otvorené akademické majstrovstvá 
Českej Republiky v disciplínach TFA. Super partia, 
super konkurencia a parádne zakončenie sezóny. 
Pre mňa to nakoniec znamenalo titul vicemajstra 
a druhé miesto za tímovým kolegom. Avšak spolu 
s ďalšími chalanmi z fakulty sme získali titul Majstri 
Českej Republiky a mohli sme oslavovať spolu. Bol 
to veľmi náročný, miestami menej príjemný, a na 
rozhodnutia ťažký, ale v celku pekný rok. Nakoniec 
by som sa chcel poďakovať občianskemu združe-
niu Hasič za to, že som mal možnosť ho reprezen-
tovať a rovnako aj za kompletné vybavenie, ktoré 
ako všetko v dnešnej dobe, nie je najlacnejšie, obci 
Polomka za to, že podporuje tieto združenia, ako aj 
za poskytnutie priestorov na súťaž. 

M.Bošeľa

Zhodnotenie súťaží železných hasičov v roku 2021


