Činnosť Dobrovoľného požiarneho zboru Nemce v období po „Nežnej revolúcii“ (od roku
1989)
Zásadné politicko-spoločenské zmeny po novembri 1989 vniesli značnú dynamiku do zmien
právneho postavenia obcí. Revitalizovaný bol inštitút samosprávy obcí zákonom SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Následne bol prijatý zákon SNR č. 517/1990 Zb. o územnom
a správnom členení Slovenskej republiky, ktorý tak isto reagoval na novú situáciu v územnej
organizácii verejnej správy na Slovensku. Obe právne normy vytvorili priestor na legálny
priebeh spontánnej snahy obyvateľov v mnohých obciach vrátiť organizáciu spravovania
svojich obcí do stavu pred vlnou silnej integrácie v 70. a 80. rokoch.
Problematika rozdeľovania obcí bola právne upravená v oboch spomínaných zákonoch takto:
Nezohľadňovali miestne špecifiká. V mnohých prípadoch sa nedosiahol konsenzus s
obyvateľstvom. Postupne sa objavili problémy v mestách a obciach s integrovanými obcami.
Nevenovala sa dostatočná pozornosť špecifickým problémom nových častí obcí zo strany
vedenia zlúčených obcí a najmä miest. Pričlenené obce boli často na okraji ich záujmov a
pozornosti.
Zo záznamov a výročných správ o činnosti Základnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej
ochrany v Nemciach z rokov 1991 – 1993 je zrejmé že v tomto období došlo k značnej stagnácii
v činnosti zboru. Jediné aktivity v činnosti boli podomové fašiangovanie s následnou tanečnou
zábavou v roku 1991 a 1992, organizovanie a zabezpečenie ktorých však ležalo na pleciach pár
požiarnikov z výboru. Boli to hlavne Matej Muránsky, Pavel Caban, Ondrej Kováčik, Vladimír
Kostiviar, Milan Riečan, Peter Lamper. V spoločnosti sa zmenili podmienky zamestnania, nie
každý už mal prácu, a kto ju mal, pre jej udržanie ju musel uprednostniť pred aktivitami
v spolkoch a občianskych združeniach. Pracovná doba prestala byť v reálnom živote pevne
určená, dovtedy hlavne výrobné podniky a závody pracovali do 14 hod., tak bol čas aj na iné
aktivity. Ak zamestnávateľ alebo podnikateľ, ktorý zamestnával ľudí, začal mať potrebu pre
nejakú činnosť od zamestnancov odpracovať aj nadčasy, nedalo sa s tým nič robiť, ak si chcel
človek udržať prácu. Organizácia požiarnikov vekovo zostarla a nových mladých členov nebolo.
Prerušila sa aj práca s mládežou v hre „Plameň“, hoci v roku 1991 to s prípravou vyzeralo
sľubne, napokon sa prípravu detí nepodarilo dotiahnuť k účasti na súťaži.
Napriek tomu výbor požiarnikov neprestal zdôrazňovať a prízvukovať to, čo je hlavným
humánnym poslaním požiarneho zboru a to chrániť životy a majetok štátu a občanov. Člen
výboru a zároveň veliteľ zboru Ondrej Kováčik, ktorý sa stal „po revolúcii“ v roku 1991 prvým
novodobým starostom obce upozornil v roku 1992 na potrebu prehodnotiť stav členskej
základne, zistiť menovite kto má záujem o prácu v zbore a kto nemá záujem, aby odovzdal
poskytnutú výstroj organizácii.
V roku 1993 sa riešil v zbore stav členskej základne a aktivita všetkých jej členov.
Prehodnocovala sa osobná aktivita a záujem o prácu v zbore u každého jednotlivca. Jej
výsledkom bolo, že z pomerne veľkého počtu (okolo 80) doterajších členov ostala v zbore
tretina. Síce ľudí aktívnych, ale pre svoj pokročilý vek vhodných na zabezpečenie dozornej
alebo poriadateľskej služby. Prejavilo sa to už aj v minulých rokoch aj na športovej súťaži
požiarnych družstiev, kde vek súťažiacich zohrával dôležitú úlohu pri dosiahnutí dobrých

výsledkov v súťaži. Pre zlepšenie výsledkov v súťažiach a omladenie hasičského zboru boli
prijatí noví, mladí členovia, ktorí sa zúčastnili 6.6.1993 požiarnej súťaže v Slovenskej Ľupči.
Ako nováčikovia nemali ešte potrebné skúsenosti, disciplínu a dostatočný výcvik, aby dosiahli
lepšie umiestnenie, ale stali sa pozitívnym signálom pre ďalšiu existenciu zboru. Ostatná
činnosť zboru naďalej stagnovala. Bolo konštatované, že niektorí doterajší členovia výboru si
neplnia svoje úlohy a povinnosti, dokonca ani veliteľ zboru si svoje úlohy nevykonával.
Podobne to bolo aj s funkciou referenta pre prácu s mládežou. O techniku, výstroj a výzbroj sa
v tomto období staral Ján Handlovský, ktorý bol aj zamestnancom obce ako údržbár a vodič.
Výročná členská schôdza ktorá hodnotila činnosť za rok 1993 sa konala 24. marca 1994
a zvolila do výboru základnej organizácie na funkčné obdobie 1994 – 1996 viacerých nových
mladých členov do týchto funkcií:
Predseda - Peter Lamper
Tajomníčka - Jarmila Hudecová
Veliteľ – Ján Muránsky
Pokladník - Ing. Vladimír Kostiviar
Preventivár - Ing. Ondrej Kostiviar
Referent pre prácu s mládežou - Norbert Madala
Strojník - Peter Valent
Do revíznej komisie boli zvolení: Milan Riečan, Ivan Sršeň a Dušan Mydlo.
V roku 1994 mala Základná organizácia Dobrovoľného požiarneho zboru 53 členov, z toho 1
členku. Zbor bol zaradený v rámci okresu do okrsku č. 4 spolu s DPZ Šalková, DPZ Dopravnomechanizačný podnik Nemce, DPZ Baláže, DPZ Selce, DPZ Slovenská Ľupča, DPZ Smrečina BB,
DPZ Podkonice. Celkovo bolo v okrese Banská Bystrica do ktorej ešte patrilo aj Brezno 14
okrskov.
V tomto roku došlo k oživeniu činnosti organizácie na čom mal zásluhu novozvolený výbor ale
aj prijatie 15 nových mladých členov, z ktorých niektorí boli v skorších rokoch aj členmi krúžku
Mladých požiarnikov a dorastencov. Na okresnej súťaži požiarnych družstiev v obvodových
kolách previerky pripravenosti DPZ, ktoré sa konali dňa 12. a 19. júna 1994 sa družstvo
z Nemiec s časom v požiarnom útoku 61,1 sek. umiestnilo na 41. mieste z celkového počtu 58.
súťažných družstiev. Nebolo to dobré umiestnenie, ale nové súťažné družstvo bolo na súťaži
len druhý krát a ešte zbierali skúsenosti. Problémy boli aj s požiarnou striekačkou pri nácviku,
ktorú nakoniec tesne pred súťažou museli dať opraviť do Martina. Lepší čas dosiahlo družstvo
s časom 46,3 sek. v súťaži konanej v júni 1994 v Šalkovej pri príležitosti osláv 70. výročia
založenia DPZ Šalková. Dvaja členovia výboru Peter Lamper a Ján Muránsky absolvovali
týždenný kurz veliteľov DPZ v Ústrednej škole Martin. Následne po absolvovaní kurzu boli
obidvaja rozkazom povýšení do hodností mladší zbormajster a zbormajster.
Ako rozhodcovia pôsobili v rámci okresných súťaží títo členovia zboru: Vladimír Minčev, Juraj
Kostiviar, Ján Kostiviar (1948), Milan Riečan, Dušan Mydlo, Ján Muránsky (1957), Milan Kohút,
Jarmila Hudecová a Ondrej Kováčik.
Po viacerých rokoch sa vykonali aj preventívne protipožiarne kontroly v obytných domoch
a malých prevádzkach. Vykonali ich tri kontrolné skupiny pod vedením Milana Kohúta, Milana

Riečana a Ing. Ondreja Kostiviara. Členmi prehliadkových skupín boli mladí požiarnici: Ivan
Bartkovič, Peter Lamper, Peter Lichý, Pavel Caban, Vladimír Chalupek, Martin Sliacky a Braňo
Lichý. Kontrolami neboli zistené vážnejšie nedostatky aj z toho dôvodu, že veľa rodinných
domov má už zavedené nové plynové vykurovanie, pri realizácii ktorého museli mať občania
aj revíziu komínových telies od kominára.
Uskutočnila sa po rokoch aj Hasičská zábava dňa 3.12.1994, kde pomáhalo veľa členov zboru.
Do tanca hrala ľudová muzika Cyrila Plešku. V tombole sa vyzbieralo takmer 10 000,- Sk. Na
ceny do tomboly prispeli viacerí sponzori: DMP Nemce, p. Šnírer, Potraviny u Šaňa, p.
Muránsky, p. Rusko.
V roku 1995 sa stal pokladníkom zboru Ján Šemšel namiesto Ing. Vladimíra Kostiviara. Ostatní
členovia výboru ostali bez zmeny. Zbor mal evidovaných 54 členov z toho 1 členku.
Predsedníctvo Okresného výboru DPO na návrh Okresného výcvikového štábu uznesením č.
31/95 zo dňa 24.3.1995 schválilo povýšenie členov v skupine technikov a inšpektorov
nasledovne:
Ondrej Kováčik, povýšenie do hodnosti technik,
Dušan Mydlo, povýšenie do hodnosti mladší inšpektor,
Vladimír Minčev, povýšenie do hodnosti vrchný inšpektor.
V mesiaci február (25.2.) sa po viacerých rokoch opäť konala Fašiangová veselica spojená
s podomovým fašiangovaním po obci a večernou zábavou v kultúrnom dome. V sprievode 14
masiek a hasičov hrala Ľudová muzika Hron pod vedením Štefana Babjaka. Hudbe bolo
zaplatené na základe dohody 6 000,- Sk. V marci bola brigáda v požiarnej zbrojnici, kde sa
vyradil nepotrebný, zastaraný a poškodený inventár doporučený na vyradenie
inventarizačnou komisiou obce. Brigády sa zúčastnilo 10 hlavne mladých požiarnikov. Ďalšia
brigáda v tomto roku bola v máji, kde sa na požiadanie nového starostu obce Dušana Mydlu
vyčistil Nemčiansky potok. Brigády sa zúčastnilo 16 požiarnikov, ktorí za pomoci Braňa Lichého
s traktorom vyčistili celý úsek Nemčianskeho potoka od záhradkárskej osady popri
Poľnohospodárskom družstve Nemce až po hranicu s obcou Kynceľová. Odpadom
a predmetmi z potoka sa zaplnili vrchom dve vlečky hlavne pneumatikami, železom
a plastovými fľašami.
Požiarne družstvo sa aj v tomto roku zúčastnilo previerky pripravenosti PD, ktoré sa konalo
v Predajnej. Po prvý krát sa súťažilo podľa nových smerníc a to v disciplínach štafeta a požiarny
útok. Požiarnici z Nemiec boli v obvodovom kole na 8. mieste a v rámci okresu na 39. mieste
z 54. súťažiacich v kategórii muži, s výsledným časom v požiarnom útoku 67,0 sek. a 113,0
v štafete 8 x 50 metrov. Na výročnej členskej schôdzi bolo konštatované, že treba viac času
venovať príprave a nácviku na súťaž. Tajomníčka zboru Jarmila Hudecová sa v mesiaci máj
spolu s ďalšími funkcionármi základných organizácií z okolia Banskej Bystrice zúčastnila
posedenia s prezidentom Ohňovej minirepubliky z Prahy p. Milanom Garncarzom, ktorý
navštívil Banskú Bystricu. Certifikát, ktorým bola nášmu požiarnemu zboru udelená „Čestná
stuha za spoluprácu a pomoc“ a ktorý dostali od tohto prezidenta 28. júla 1995, bol
umiestnený do vitríny v chodbe kultúrneho domu.

V dňoch 30.6. – 2.7.1995 sa v obci konali oslavy 700 rokov obce Nemce, ktorých súčasťou bolo
aj ukážkové námetové cvičenie požiarnikov za účasti Okresnej správy Zboru požiarnej ochrany
v Banskej Bystrici, Požiarneho útvaru Mesta Banská Bystrica, ako aj DPZ Nemce a DPZ Šalková.
Predmetom cvičenia bola ukážka záchrany osôb zo 4. poschodia bytovky na sídlisku v obci.
Vzhľadom k tomu, že veliteľ zásahu rozhodol nezavodniť dopravné vedenie, ktoré
zabezpečoval DPZ Nemce a Šalková, nebolo nutné použiť domáce hasičské prostriedky. Veľa
členov zboru pomáhalo na týchto oslavách aj v príprave guľáša pre občanov obce.
Preventívne protipožiarne kontroly sa v roku 1995 nevykonávali, nakoľko sa podľa vtedy
platných smerníc a vyhlášky mali robiť každé dva roky a požiarnici ich vykonávali v roku 1994.
Poslednou akciou požiarnikov v roku 1995 bola Hasičská zábava v priestoroch DMP Nemce.
Do tanca hrala Ľudová muzika Detvančok so speváčkou ľudových piesní. Požiarnici našli
pochopenie u riaditeľa DMP Nemce p. Apfela, kde boli k dispozícii väčšie priestory. Nakoľko
tombola bola hradená z prostriedkov požiarnickej organizácie a nie z príspevkov sponzorov,
nebol z tejto zábavy zisk, ale strata. Na základe tejto skutočnosti sa výbor zboru uzniesol, že
ako usporiadateľská organizácia ostanú len pri Fašiangoch spojených so zábavou.
V roku 1996 do organizácie pribudli noví členovia. Celkový počet členov bol 57 z toho jedna
žena. Činnosť bola zameraná hlavne na prevenciu a to rozhlasové relácie, propagáciu požiarnej
ochrany tematicky zameranú hlavne na jarné obdobie a vypaľovanie trávy, ochranu úrody
pred požiarmi a zimné vykurovacie obdobie. Bolo konštatované, že ak pred niekoľkými rokmi
hasičský časopis Požiarnik odoberalo 16 hasičov zboru, v tomto roku to bolo len 5 požiarnikov.
Časopis Požiarnik vydáva DPO Bratislava a je zameraný na propagáciu činnosť dobrovoľných
požiarnikov, pričom sú tam pravidelne mesačne uverejňované aj odborné články týkajúce sa
výcviku, prevencie a represie. Vyvrcholením odbornej prípravy bola každoročne účasť
požiarneho družstva v obvodovom kole previerky pripravenosti DPZ. V roku 1996 to boli
obvodové kolá v Slovenskej Ľupči, Jasení a Braväcove. Požiarne družstvo z Nemiec sa
zúčastnilo súťaže v Slovenskej Ľupči, kde dosiahlo čas v požiarnom útoku 56,2 sek., na štafete
čas 125,5 sek. a dve trestné sekundy z testovej časti. Celkový čas 183,7 sek. stačil na
umiestenie na 45. mieste z celkového počtu 55. súťažiacich družstiev v kategórii muži.
Boli vykonané dve brigády v požiarnej zbrojnici, ktoré boli zamerané hlavne na čistotu
priestorov. Zúčastnili sa na nich Ján Šemšel, Dušan Mydlo, Milan Riečan, Ján Handlovský, Peter
Valent, Ján Muránsky, Miroslav Janovec, Peter Lamper, Vladimír Chalupek. Navrhli tiež, aby sa
v zasadacej miestnosti v zadnej časti za garážou znížil strop napr. Tatranským dreveným
profilom. Materiál je zabezpečený z finančného príspevku od obce, ktorý hasiči dostali pre rok
1996 na činnosť vo výške 6 000,- Sk.
Rok 1996 bol aj rokom, kedy došlo k zmenám v územno-správnom usporiadaní SR a tým aj so
zmenami v Okresnej organizácii DPO v Banskej Bystrici. Od okresu Banská Bystrica bolo
odčlenené Brezno, ktoré vytvorilo samostatný okres. Tým došlo k uvoľneniu funkcionárov
z tohto novovzniknutého okresu a tak sa dňa 8. novembra 1996 konalo mimoriadne Okresné
valné zhromaždenie delegátov DZP okresu Banská Bystrica s voľbou nových členov do
okresných orgánov.
V roku 1997 hasičský zbor evidoval 57 členov z toho 1 členku.

V kultúrnej oblasti sa aj v tomto roku pokračovalo v obnovenej tradícii podomového
fašiangovania, ktoré sa konalo dňa 8. februára 1997 za účasti Ľudovej muziky Hron, ktorá
účinkovala aj večer na zábave v kultúrnom dome. Kostýmy na fašiangovanie boli zabezpečené
z divadelných skladov Opery Divadla J.G.Tajovského.
V tomto roku si zbor pripomenul 70. výročie založenia dobrovoľného požiarneho zboru. Oslavy
sa konali dňa 6. septembra 1997 za spolupráce obce Nemce a Okresného útvaru PO v Banskej
Bystrici. Súčasťou osláv bolo taktické cvičenie spojené s ukážkou požiarnej techniky
a záchranou osôb na sídlisku v obci. Oslavy potom pokračovali súťažou požiarnych družstiev
za účasti DPZ Selce, DPZ Šalková, DMP Nemce a DPZ Nemce. Víťazom sa stalo požiarne
družstvo Šalková.
Z príležitosti osláv boli odmenení aj viacerí členovia zboru diplomom a upomienkovými
darčekmi. Osláv sa zúčastnila aj delegácia Okresného výboru DPO p. Anna Matalová a p. Dušan
Kukučka, ktorí odovzdali našej základnej organizácii medailu „Za príkladnú prácu v DPO“.
Večer sa konala tanečná zábava v kultúrnom dome. Do tanca hrala skupina KIWI z Brezna.
Koncom roka 1997 boli vykonané aj preventívne protipožiarne kontroly v obytných domoch
a malých prevádzkach, ktoré boli ukončené v mesiaci február nasledujúceho roka.
Požiarny zbor dostal od obce Nemce na svoju činnosť 5 000,- Sk, ktoré boli použité hlavne na
oslavy založenia zboru a nákup prostriedkov na údržbu techniky a uniformu pre predsedu
zboru Petra Lampera.
Na okresnom kole previerky pripravenosti ktorá sa konala v obci Badín požiarne družstvo
dosiahlo čas v požiarnom útoku 74 sek., na štafete čas 106,8 sek. a s jedným trestným bodom
za testy dosiahlo celkový čas 181,8 sek., čo znamenalo 20. miesto v rámci okresu Banská
Bystrica v kategórii muži. Pomerne výrazný posun v priečke umiestnenia bol aj z dôvodu
administratívneho a územného odčlenenia mesta Brezna, ktoré s priľahlými obcami
Horehronia vytvorilo samostatný okres. Práce na úprave stropu zasadačky v požiarnej
zbrojnici, ktoré boli v pláne tohto roku sa nepodarilo uskutočniť a preto sa presunuli na ďalší
rok. O údržbu techniky a zazimovanie sa staral veliteľ Ján Muránsky spolu s Jánom
Handlovským, ktorý ako zamestnanec obce – údržbár kultúrneho domu, pomáhal pri údržbe
vozidla AVIA 30 a požiarnej techniky.
Činnosť dobrovoľného požiarneho zboru pokračovala aj v roku 1998 zabezpečovaním úloh
v oblasti preventívno-výchovnej, školenia a výcviku, kultúrnej a brigádnickej. Podľa informácií
Okresného útvaru PO v Banskej Bystrici v súvislosti s neobvyklými klimatickými podmienkami
tej zimy vzniklo na území okresu Banská Bystrica od 1. januára 1998 do 24. februára 1988
celkom 22 požiarov trávnatých a lesných porastov, ktoré spôsobili priame škody vo výške
16 000 Sk. Príčinou týchto požiarov bolo vypaľovanie suchej trávy v záhradách a na poliach.
Preto bolo potrebné ešte viac apelovať v zmysle Zákona SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej
ochrane na občanov, či už prostredníctvom relácie v miestnom rozhlase, alebo upozornením
v obecných tabuliach na zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kdeby sa mohol
rozšíriť.
Po prehodnotení aktivity niektorých členov, ktorí sa už dlhodobejšie nezapájajú do žiadnej
činnosti a niektorí z nich si neplnia ani členskú povinnosť zakúpenia si členskej známky, výbor

odporučil vyradiť zo zboru 10 členov. Boli to: Pavel Caban (1975), Ing. Ján Kostiviar (1953),
Milan Kostiviar (1945), Viliam Kostiviar (1944), Pavel Lichý (1967), Peter Lichý (1974), Norbert
Madala (1972), Ján Muránsky (1944), Martin Sliacky (1972), Július Surovec (1958).
Výročná členská schôdza tento návrh na vyradenie schválila. Po tomto znížení počtu ostalo v
zbore 47 členov z toho 1 členka. Najstarším členom zboru bol Juraj Bartkovič, narod.
20.4.1915, druhým najstarším Pavel Caban, narod. 26.1.1924, tretím Ján Kostiviar, narod.
27.4.1924. Jedinou členkou v zbore je od roku 1986 Jarmila Hudecová, narod. 24.6.1959.
V previerke pripravenosti požiarneho zboru, ktorá sa konala v obci Vlkanová súťažné družstvo
z Nemiec dosiahlo čas v požiarnom útoku 57,2 sek., v štafete čas 108 sek. bez trestných bodov
v testoch. S celkovým časom 165,2 sa umiestnili na 17. mieste z 21. súťažiacich v kategórii
muži. Bolo to zlepšenie času oproti roku 1997 o 16,8 sek. O požiarnu techniku, kondičné jazdy,
STK a EK a zazimovanie techniky sa staral veliteľ Ján Muránsky a Ján Handlovský.
Obec v roku 1998 zakúpila pre potreby požiarneho zboru náhradnú motorovú striekačku PPS12, ktorú bola určená po úprave na súťaže. V zasadačke požiarnej zbrojnice boli na jar a v lete
vykonané práce na jej úprave. Znížil sa strop, vymenilo sa stropné svietidlo, zasadačka
požiarnej zbrojnice bola vymaľovaná, zakúpili sa záclonové tyče a záclona. Ešte ostala potreba
zakúpiť nové stoličky a pokračovať v skultúrnení týchto priestorov. Na týchto prácach sa
podieľali Dušan Mydlo, Milan Riečan, Ján Handlovský, Ján Muránsky, Peter Lamper, Emil Bellák
a niektorí ďalší. Požiarny zbor dostal na svoju činnosť príspevok od obce bo výške 5 000 Sk,
z ktorých časť bola použitá aj na práce a materiál v zasadačke požiarnej zbrojnice. V oblasti
kultúry sa aj v tomto roku konalo podomové fašiangovanie za účasti Ľudovej muziky Hron.
Večer fašiangovanie pokračovalo fašiangovou zábavou. Pri výročnej členskej schôdzi, ktorá
hodnotila rok 1998 požiarnici zaznamenali v hospodárení zboru nárast finančných
prostriedkov, keď k 1.1.1998 mal zbor 13 468,10 Sk, k 31.12.1998 to bolo 16 288,20 Sk.
Významným finančným prínosom pre zbor sa stalo fašiangovanie po obci.
Na začiatku roka 1999 mal požiarny zbor 47 členov z toho 1 členku. Z dôvodu nečinnosti
a nezáujmu o členstvo boli na výročnej členskej schôdzi za rok 1999 vyradení 3 členovia: Ivan
Bartkovič, Peter Molnár a Pavel Krajči. V rámci okresu Banská Bystrica z podnetu
Dobrovoľného požiarneho zboru Vlkanová a Dobrovoľného požiarneho zboru Môlča bola
založená Požiarnická liga okresu Banská Bystrica. Zakladatelia oslovili aj DPZ Nemce o možnosť
zapojenia sa do súťaží v rámci tejto ligy. Požiarnici z Nemiec nemali zásadné výhrady, len
navrhovali, aby sa presné podmienky súťaže dohodli priamo na stretnutí zástupcov
jednotlivých požiarnych zborov okresu ešte pred ich oficiálnym schválením a zverejnením.
Prezídium DPO SR na návrh Okresného výcvikového štábu schválilo uznesením č. 14/99 zo dňa
23.4.1999 povýšenie Dušana Mydla do hodnosti inšpektor.
Činnosť požiarneho zboru počas roka 1999 sa zameriavala hlavne na získanie nových členov,
čo sa však nepodarilo zabezpečiť, v rámci prevencie zabezpečiť odvysielanie rozhlasových
relácií v miestnom rozhlase, upozorňovať občanov na nebezpečenstvo vzniku požiarov
v obecných tabuliach a nástenkách, vykonať podomové fašiangovanie s večernou zábavou
v kultúrnom dome, zúčastniť sa previerky pripravenosti požiarneho zboru, údržba techniky

a jej zazimovanie, účasť na školeniach a odbornej spôsobilosti podľa pozvánok, vykonanie
preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných domoch a malých prevádzkach.
Fašiangovanie po obci sa uskutočnilo na 13.2.1999 za účasti sprievodu masiek, požiarnikov
a Ľudovej muziky Hron vedenej Štefanom Babjakom. Pri tejto akcii požiarnikom pomáhali aj
členovia Zväzu mladých Nemce účasťou vo fašiangovom sprievode masiek. Kostýmy boli
zapožičané zo skladov Divadla J.G.Tajovského. Sponzorsky na fašiangy prispeli podnikatelia:
Slovcement Malacky, Dušan Jágerský, Potraviny u Šaňa a firma DUKO Banská Bystrica. Pri
príprave a zabezpečení fašiangovania najviac pomáhali: Jarmila Hudecová – varenie praženice
z vyzbieranej slaniny a vajec pre všetkých účastníkov fašiangovej zábavy, Dušan Mydlo, Peter
Lamper, Ján Muránsky, Ján Šemšel, Braňo Lichý, Ondrej Kostiviar, Ján Hudec, Pavel Caban
a ďalší. Okrem toho vypomáhali aj nečlenovia zboru: Anna Cabanová, Viera Mydlová, Elena
Muránska, Soňa Hiadlovská a Eva Lamperová. Príjmy z fašiangovania boli vo výške 4 759,80
Sk.
Previerka pripravenosti požiarnych zborov okresu Banská Bystrica sa konala v obci Dúbravica.
Požiarne družstvo z Nemiec dosiahlo čas na požiarnom útoku 51,4 sek., čo bolo zlepšenie
oproti roku 1998 o 5,8 sek. V štafete mali čas 126 sek. a jeden trestný bod v testovej časti.
Celkove sa umiestnili na 18. mieste v okrese. Členmi súťažného družstva boli: Peter Valent, Ján
Muránsky, Peter Lamper, Braňo Lichý, Milan Caban, Miroslav Caban, Boris Gregor, Vladimír
Chalupek, Michal Caban a Ján Madoš. Okrem toho sa požiarnici na pozvanie DPZ Šalková
zúčastnili v júli 1999 osláv 75. výročia založenia DPZ Šalková. Za účasť na súťaži obdržali Diplom
a upomienkový darček od základnej organizácie.
Na úseku preventívno-výchovnej činnosti boli vykonané protipožiarne preventívne prehliadky
v obytných budovách a malých prevádzkach v obci. Na tento účel bolo vytvorených 6
dvojčlenných prehliadkových skupín. Protipožiarne preventívne prehliadky boli ukončené
začiatkom mesiaca december 1999. Inventarizácia majetku v spolupráci s obcou sa vykonávala
koncom roka a boli navrhnuté aj nepotrebný a zastaralý materiál na vyradenie. Zazimovanie
techniky a vykonávanie kondičných jázd s vozidlom AVIA 30 mal na starosti veliteľ zboru Ján
Muránsky. Stav finančných prostriedkov zboru k 1.1.1999 bol 16 288,20 Sk, k 31.12.1999 to
bolo 19 295,40 Sk. Nárast príjmov oproti roku 1998 bol o 3 007,20 Sk. Výročná členská
schôdza, ktorá hodnotila rok 1999, schválila výbor v doterajšom zložení avšak bez referenta
pre mládež:
Predseda - Peter Lamper
Tajomníčka - Jarmila Hudecová
Veliteľ – Ján Muránsky
Pokladník - Ing. Vladimír Kostiviar
Preventivár - Ing. Ondrej Kostiviar
Strojník - Peter Valent
Do revíznej komisie boli opätovne zvolení: Milan Riečan, Ivan Sršeň a Dušan Mydlo.
V roku 2000 má Dobrovoľný požiarny zbor Nemce evidovaných 42 členov z toho 1 členku.

Činnosť zboru sa v tomto roku podobne ako v predchádzajúcich rokoch zameriavala na
požiarnu prevenciu a to formou relácií v miestnom rozhlase, plagátmi v obecných tabuliach
a Informáciách Obecného úradu Nemce, ktoré obec vydáva od 10.1.1995.
V previerke pripravenosti členov DPZ, ktorá sa konala v obci Dúbravica požiarne družstvo
z Nemiec dosiahlo v požiarnom útoku čas 44 sek., čo bolo o 7 sek. lepšie ako v roku 1999.
V štafete mali čas 105 sek., čo bolo opäť zlepšenie oproti roku 1990 o 21 sek. a jeden trestný
bod v testovej časti. Celkove sa umiestnili na 19. mieste v okrese z 27 požiarnych družstiev na
súťaži. Členmi súťažného družstva boli: Peter Valent, Ján Muránsky, Peter Lamper, Branislav
Lichý, Miroslav Caban, Ján Madoš a Michal Chalupek. Pre potreby požiarneho zboru bola
v roku 1998 zakúpená náhradná motorová striekačka PPS-12 z rezerv ministerstva vnútra a
preto bola opäť vznesená požiadavka od členov súťažného družstva aby sa upravila tak, aby
mohla byť použitá na súťaže ako súťažná striekačka. Táto úloha bola uložená Braňovi Lichému.
Pre prípravu súťažného družstva vydával okresný výbor Plán teoretickej prípravy požiarnych
družstiev, s ktorým sa požiarnici oboznámovali v rámci príprav požiarneho družstva na súťaže.
V kultúrnej oblasti sa pokračovalo v tradícii podomového fašiangovania za účasti osvedčenej
Ľudovej muziky Hron. Večer fašiangovanie pokračovalo tanečnou zábavou. Kostýmy boli
zabezpečené opäť zo skladov Divadla J.G. Tajovského v Banskej Bystrici. Sponzorsky na
fašiangy prispeli podnikatelia Slovcem Malacky a Dušan Jágerský. Aj keď čistý zisk
z fašiangovania bol „len“ 876 Sk, akcia má veľký význam z hľadiska zachovávania tradícií z
minulosti. Výška členského príspevku za člena v roku 2000 bola 30,- Sk s odvodom pre Okresný
výbor DPO 20,- Sk a 10,- Sk do pokladne zboru.
Dobrovoľný požiarny zbor Nemce svoju činnosť v roku 2001 zameral hlavne na prevenciu,
prípravu na súťaž, cyklickú prípravu veliteľa požiarneho zboru, fašiangovanie, ako aj
inventarizáciu majetku. Zbor mal 43 členov z toho 1 členku. Fašiangovanie sa uskutočnilo 24.
februára 2001 tradične s Ľudovou muzikou Hron a so spoluprácou s členmi Zväzu mladých,
ktorí sa zapojili do fašiangového sprievodu po obci. Príjmy z fašiangovania boli vo výške
7 869,80 Sk.
Dňa 10. júna sa požiarne družstvo zúčastnilo previerky pripravenosti PD v Podkoniciach.
Súťažilo sa v troch disciplínach: v požiarnom útoku s vodou, štafetovom behu 8 x 50 metrov
a v odborno-teoretickej príprave. Čas v požiarnom útoku 54,78 sek., v štafete čas 99 sek.,
teória bez trestných sekúnd. Výsledný čas 153,78 sek. stačil na 19. miesto v rámci okresu
Banská Bystrica, čo je rovnako ako v roku 2000. Tajomníčka požiarneho zboru Jarmila
Hudecová bola na súťaži ako rozhodca na požiarnom útoku. Členmi požiarneho družstva boli:
Miroslav Caban, Boris Gregor, Vladimír Chalupek, Rudolf Chalupek, Peter Lamper, Braňo Lichý,
Ján Madoš, Peter Valent a Ján Muránsky.
Veliteľ zboru Ján Muránsky absolvoval cyklickú odbornú prípravu veliteľov Dobrovoľných
verejných požiarnych zborov, ktorú organizoval Odbor požiarnej ochrany Okresného úradu
v Banskej Bystrici. Na výročnom valnom zhromaždení DPZ Nemce sa konštatovalo, že sa zboru
nedarí obnoviť prácu s mládežou. Jedným z hlavných dôvodov je aj to že v obci sa nenachádza
základná škola a tak nie je priamy kontakt na školskú mládež. Požiarny zbor odoberá časopis
Požiarnik v počte 1 výtlačok. Nakoľko skončilo päť ročné funkčné obdobie výboru, volil sa nový

výbor na nastávajúce päť ročné obdobie a delegát (Peter Lamper) na Okresné valné
zhromaždenie DPZ okresu Banská Bystrica, kde sa volili noví členovia okresných orgánov na
nastávajúce volebné obdobie. Zloženie nového výboru DPZ Nemce:
Predseda – Peter Lamper
Podpredseda - veliteľ – Ján Muránsky
Podpredseda – prevencia – Ing. Ondrej Kostiviar
Tajomník – Jarmila Hudecová
Pokladník – Ján Šemšel
Strojník – Peter Valent
Revízna komisia: Dušan Mylo, Milan Riečan, Ivan Sršeň
Rok 2002 sa niesol v znamení 80. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.
Z radov dobrovoľných požiarnikov náhle odišiel Ing. Ján Kostiviar vo veku 48 rokov. Členom
zboru bol od roku 1971, naposledy v hodnosti zbormajster. Bol držiteľom viacerých ocenení
za spoju prácu v prospech požiarnej ochrany. Na treťom zasadnutí Snemu DPO SR v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2002, predložil viceprezident a zároveň predseda
Organizačno-právnej komisie DPO SR dr. Ladislav Kaprinay na prerokovanie zdôvodnenie
návrhu na zmenu názvu základného článku organizačnej štruktúry DPO SR. Tento návrh bol
delegátmi snemu schválený. Ide o zmenu názvu Dobrovoľného požiarneho zboru na
Dobrovoľný hasičský zbor a to s účinnosťou od 1.1.2003. Nové pečiatky pre DHZ boli
zabezpečené centrálne cez okresné výbory DPO.
Rok 2002 bol aj rokom 50. výročia organizovania súťaží dobrovoľných požiarnikov na
Slovensku. V Mošovciach pri Martine sa pri tejto príležitosti konala súťaž požiarnych družstiev
„O pohár prezidenta DPO SR“, ktorým bol JUDr. Jozef Minárik.
Požiarnici z Nemiec sa tejto súťaže nezúčastnili, nakoľko neboli rovnocenným súťažným
partnerom s hasičskými družstvami, ktoré sú už niekoľko rokov zapojené napr. v Hasičskej lige
okresu Banská Bystrica. V rámci previerky pripravenosti požiarnych družstiev sa zúčastnili
okresnej súťaže, ktorá sa konala dňa 23.6.2002 v Podkoniciach. Z 20-tich súťažných družstiev
požiarnici z Nemiec skončili na 19. mieste s výsledným časom 166,12 z toho v požiarnom
útoku (len na jeden pokus) čas 60,72 sek., v štafete čas 105,40 sek., bez trestných bodov
v testoch z požiarnej ochrany. Na výročnej členskej schôdzi bolo konštatované, že členovia
požiarneho družstva sa pomaly ale iste vekom dostávajú do kategórie „mladých seniorov“
a bude preto potrebné hľadať cesty a možnosti omladenia súťažného družstva, alebo výrazne
zlepšiť fyzickú kondíciu doterajšieho družstva. Ťažko sa behá cez prekážky a zapájajú hadice
v útoku, keď si niektorí súťažiaci pomaly nedovidia kvôli objeme na špičky nôh. Požiarnici
dostali od obce príspevok na činnosť z rozpočtu obce vo výške 5 000 Sk. V mesiacoch október
– december 2002 boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly v obytných domoch
a malých prevádzkach. Podľa Správy o hospodárení za rok 2002 dosiahol zbor prírastok
finančných prostriedkov o 4 177,- Sk, keď ukončil rok so zostatkom v pokladni a na účte
v banke celkom vo výške 25 771,20 Sk. Čistý zisk z fašiangovania bol 1 994,70 Sk.
Od 1. januára 2003 sa zmenil názov organizácie na Dobrovoľný hasičský zbor Nemce a názov
požiarnici na nový názov hasiči. Dňa 3. apríla 2003 bolo listom DPO SR Bratislava zaslané

Oznámenie, že zboru bol udelený identifikátor (IČO) 00177474 3901 a dodatkom k Stanovám
DPO SR, ktorý bol zaregistrovaný na MV SR dňa 20.12.2002 sa stali DHZ základným článkom
organizačnej výstavby so samostatnou právnou subjektivitou. Dobrovoľná požiarna ochrana
SR dobrovoľné hasičské zbory v zmysle Stanov a dodatku k stanovám metodicky usmerňuje,
ale im neposkytuje žiadne finančné prostriedky, ani ich po stránke finančnej nekontroluje.
Do zboru s novým názvom sa podarilo vo februári 2003 získať dve nové členky: Silviu Kmeťovú
a Andreu Rojčekovú a v krátkom čase nato aj 13 nových členov, z toho 12 vo veku do 23 rokov.
Boli to títo hasiči: Tomáš Janovec, Matúš Kupec, Stanislav Kupec, Dušan Mydlo ml., Václav
Nemec, Lukáš Rakonczay, Vladimír Repta, Jaroslav Surovec ml., Miroslav Želichovský, Ján
Moncoľ, Jozef Jamriška, Rudolf Chalupek a Milan Laššo. Zároveň sa však zbor rozlúčil s dvomi
dlhoročnými bývalými funkcionármi zboru a to v máji 2003 s Pavlom Masným (1923-2003)
a v decembri 2003 s Milanom Riečanom, ktorý podľahol zákernej chorobe (1944-2003).
Dobrovoľný hasičský zbor Nemce mal takto 56 členov z toho 3 členky.
V previerke pripravenosti požiarnych družstiev, ktorá sa konala 1. júna 2003 v Badíne na
futbalovom ihrisku sa za Nemce súťaže zúčastnili dve požiarne družstvá.
Družstvo Nemce I. bolo zložené zo „starších“ súťažiacich členov zboru v zložení:
Veliteľ: Ján Madoš
Členovia: Michal Caban, Boris Gregor, Rudolf Chalupek, Vladimír Chalupek, Peter Lamper, Ján
Muránsky a Peter Valent
Družstvo Nemce II. bolo zložené z nových mladých členov:
Veliteľ: Vladimír Repta
Členovia: Jozef Jamriška, Matúš Kupec, Stanislav Kupec, Ján Moncoľ, Václav Nemec, Lukáš
Rakonczay, Jaroslav Surovec a Miroslav Želichovský
Výsledky v súťaži:
PD Nemce I: Trestné body za testové otázky 0, štafeta 96,4 sek., I. útok 53,47 sek., II. útok
nešli. Celkový čas 149,87 sek.
PD Nemce II: Trestné body za testové otázky 4, štafeta 108,1 sek., I. útok diskvalif., II. útok
45,54 sek. Celkový čas 157,64 sek.
Celkové umiestnenie v rámci okresu z 23 zúčastnených požiarnych družstiev:
PD Nemce I. na 19. mieste, PD Nemce II. na 22. mieste. Výsledky v súťaži sú dôkazom toho, že
je potrebné oveľa viac času venovať príprave na súťaž hlavne v požiarnom útoku. V roku 2003
sa vykonávali práce na budovaní ihrísk na Areáli oddychu a zdravia na otočke v Nemciach, kde
by po dobudovaní mohli byť vytvorené podmienky aj na nácvik pred súťažami. V oblasti práce
s mládežou chýba ochotný člen z radov DHZ, ktorý by sa mládeži venoval a pripravoval kolektív
na požiarne súťaže Plameň. Preventívne protipožiarne kontroly pre pracovnú
zaneprázdnenosť preventivára obce Ing. Jána Slováka, ktorý vykonáva preškolenie
kontrolných skupín, sa na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Nemce posunuli
v termíne do konca mesiaca februára 2004. V rámci prevencie sú v obecných tabuliach
propagačné materiály k ochrane úrody pred požiarmi, zimnému vykurovaciemu obdobiu ako
aj zákazu jarného vypaľovania trávnatých porastov. Bolo konštatované, že už niekoľko
posledných rokov zo stravy OV DPO Banská Bystrica nedostávame žiadne nové propagačné

materiály a letáky, preto sa používajú tie, ktoré DHZ má z minulých rokov. Zbor nezabúdal ani
na povyšovanie aktívnych členov a vykonal rozkazom veliteľa povýšenie požiarnikov v skupine
výkonných požiarnikov a doporučil vyšším orgánom povýšenie členov v skupine zbormajstrov,
technikov a inšpektorov.
Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na návrh Okresného výcvikového štábu schválilo
svojim uznesením č. 22/2003 zo dňa 11.4.2003 povýšenie člena Dušana Mydla z hodnosti
inšpektor do hodnosti starší inšpektor. Okrem toho Dušanovi Mydlovi bolo pri príležitosti jeho
50.-tych narodenín odovzdané na previerke pripravenosti PD v Badíne ocenenie „Za
mimoriadne zásluhy“ z rúk predsedu okresnej organizácie JUDr. Imricha Kolpáka.
V rozhodcovskom zbore na súťažiach v rámci okresu aktívne pôsobila Jarmila Hudecová, ktorá
zároveň už viac rokov pracovala pri Okresnom výbore DPO Banská Bystrica ako členka
Okresnej kontrolnej a revíznej komisie. V decembri 2003 ju plénum OV DPO zvolilo za
predsedu tejto komisie. Aktívne prispievala tiež článkami o požiarnej ochrane a činnosti DHZ
Nemce do Nemčianskych novín, ktoré vydávala obec (do 22.4.2002 Informácie Obecného
úradu Nemce).
V kultúrnej oblasti zbor pokračoval aj v roku 2003 vo fašiangovaní po obci a fašiangovou
veselicou so sprievodom Ľudovej muziky Hron. Dobrá spolupráca bola pri zabezpečení tejto
akcie aj s obecným úradom, veď starosta obce Dušan Mydlo a ekonómka obce Jarmila
Hudecová boli aj aktívnymi členmi hasičského zboru. Obec tiež prispievala zo svojho rozpočtu
na činnosť hasičskej organizácie. Organizovanie fašiangov si vyžadovalo veľa úsilia, obetavosti
a času všetkých tých, ktorí sa na akcii podieľali. Zisk z fašiangovania vo výške 11 133,- Sk bol
použitý aj na výlet na Hontiansku parádu do Hrušova 23. augusta 2003. K 1.1.2003 mal
hasičský zbor príjmy v pokladni vo výške 1 631,40 Sk, na účte v banke 32 451,67 Sk.
K 31.12.2003 bol zostatok v pokladni 245,70 Sk a na účte v banke 26 214,29 Sk, celkom
26 460,- Sk. Od obce dostal hasičský zbor príspevok na činnosť v roku 2003 sumu 5 000,- Sk.
V roku 2003 bola dokončená prístavba kultúrneho domu, zasadačka hasičského zboru sa
začala používať po prestavbe ako príručný archív obecného úradu. Pre činnosť spolkov
pôsobiacich na území obce Nemce boli vytvorené nové priestory v zasadačke v prístavbe
kultúrneho domu, kde po zakúpení vhodného nábytku a skriniek, bude mať každý spolok svoju
časť pre písomné materiály a dokumentáciu.
V roku 2004 bolo v hasičskom zbore 56 členov, z toho 3 ženy. Vo výročnej správe zboru za rok
2004 sa uvádzajú informácie o činnosti v oblasti vykonávania preventívnych protipožiarnych
kontrol v obytných domoch a malých prevádzkach. Kontroly boli vykonané v niektorých
prípadoch len čiastočne. Kontroly v plnom rozsahu vykonali vo svojom pridelenom obvode len
Vladimír Repta a Dušan Mylo ml. z obvodu č. 2, ostatné skupiny nevykonali kontroly
v niektorých domoch svojho obvodu. Evidencie neboli obci odovzdané z troch prehliadkových
skupín a to z obvodu č.1: vedúci Lukáš Rakonczay, obvodu č. 3: vedúci Stanislav Kupec
a obvodu č.4 : vedúci Václav Nemec. Vedúci kontrolných skupín boli vyzvaní na urýchlené
dokončenie prehliadok a odovzdanie dokumentácie na obecný úrad.
Požiarne kontroly v objektoch AGRO Nemce, SMD Nemce a JEDNOTA vykonávalo Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. V objekte kultúrneho domu,

na sídlisku v potravinách Koruna, v Bistre Janovec, v Hostinci na otočke a v podnikateľských
objektoch fyzických osôb – podnikateľov robil kontroly Dobrovoľný hasičský zbor Nemce.
V oblasti propagácie a prevencie pretrváva nedostatok propagačného materiálu z okresu.
Súťaže požiarnych družstiev sa v roku 2004 zúčastnili opäť dve družstvá z Nemiec, obidve
v kategórii muži. Súťaž sa konala dňa 27. júna 2004 v Selciach. V súťaži za účasti 24 mužstiev
sa družstvá z Nemiec umiestnili nasledovne:
Nemce I. (starší) čas v požiarnom útoku 47,13 sek., v štafete čas 100,50 sek., výsledný čas
147,63 sek. Umiestnenie 22. miesto z 24. súťažiacich v kategórii muži.
Nemce II. (mladší) čas v požiarnom útoku 37,60 sek., v štafete čas 104,31 sek., výsledný čas
141,91 sek. Umiestnenie 19. miesto.
Okrem previerky pripravenosti sa družstvo z Nemiec zúčastnilo aj 1. kola VI. ročníka súťaže
„Hasičská liga okresu Banská Bystrica, ktorá sa konala pri príležitosti 80. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru v Šalkovej dňa 17. júla 2004.
Vybavenie hasičského zboru: DHZ Nemce mal v užívaní požiarne vozidlo AVIA 30, ktorého
vlastníkom bola obec Nemce. Okrem toho vlastnil motorovú striekačku PPS-12. Pre členov
zboru obec zabezpečovala cvičné uniformy, nákup hadíc a ďalšieho hasičského materiálu.
V roku 2004 boli zakúpené cvičné uniformy pre hasičské družstvo a nové savice na súťaž
z rozpočtu obce v hodnote 13 000,- Sk, zaplatené zákonné poistenie motorového vozidla AVIA
30, výdavky na PHM, STK, výmena evidenčného čísla vozidla, odmena veliteľovi. Celkove
z rozpočtu obce za rok 2004 bolo čerpaných na požiarnu ochranu 52 000,- Sk.
Podomové fašiangovanie v peknom počasí za sprievodu masiek, hasičov a Ľudovej muziky
Hron a fašiangová zábava sa konalo dňa 21. februára 2004. Do sprievodu masiek sa zapojili
hlavne mladí ľudia. Fašiangová veselica sa konala v kultúrnom dome, kde nechýbala aj bohatá
tombola, na ktorú prispeli viacerí sponzori z radov miestnych podnikateľov a niektorých
sympatizantov. Pre schôdzkovú činnosť a zasadania výboru slúžila zasadačka v prístavbe
kultúrneho domu. Obec zakúpila pre spolky potrebný nábytok na uloženie písomnej agendy,
čím sa vytvorili lepšie podmienky na činnosť aj hasičského zboru, keďže z bývalej zasadačky
v hasičskej zbrojnici sa vybúraním časti steny a osadením zárubne a dverí z kancelárie starostu
zriadil obecný príručný archív.
Podľa Správy o hospodárení zboru za rok 2004 dosiahol zbor príjmy vo výške 11 701,79 Sk
a výdavky vo výške 14 414,50 Sk. K 31.12.2004 mal hasičský zbor celkom 23 747,08 Sk. Zisk
z fašiangovania bol 9 510,- Sk.
Dobrovoľný hasičský zbor Nemce evidoval v roku 2005 celkom 55 členov, z toho 3 ženy.
Najstaršími členmi zboru boli Pavel Caban, narod. 26.1.1924, Ján Kostiviar,narod. 27.4.1924,
Vladimír Minčev, narod. 15.1.1931, Matej Muránsky, narod. 25.10.1932 a Kováčik Ondrej,
narod. 27.4.1933.
Výbor DHZ navrhol výročnému valnému zhromaždeniu členov doplnenie výboru o nového
člena, ktorý bol schválený. Nový výbor DHZ Nemce od roku 2005 pracoval v zložení:
Predseda: Peter Lamper, Nemčianska cesta 34
Veliteľ: Ján Muránsky, Lúčna 71
Strojník: Peter Valent, Lúčna 89

Tajomník: Jarmila Hudecová, Lúčna 31
Pokladník: Silvia Kmeťová, Nemčianska cesta 158
Preventivár: Branislav Lichý, Nemčianska cesta 91
Revízori: Dušan Mydlo, Nemčianska cesta 63
Milan Laššo, Lúčna 36
Na základe návrhu výboru DHZ Nemce a posúdenia aktivity členov a platenia si členských
príspevkov výročná členská schôdza, ktorá hodnotila rok 2005 a ktorá sa konala 11.2.2006
vyradila 7 členov z evidencie zboru. Zároveň za pokladníka zboru schválila Silviu Jackuliakovú.
Pre nezáujem, odsťahovanie alebo na vlastnú žiadosť bola ukončené členstvo v zbore u týchto
hasičov: Emil Bellák, Vladimír Minčev, Jaroslav Valent, Stanislav Kupec, Ing. Vladimír Kostiviar,
Pavol Krajči a z dôvodu úmrtia dlhoročného funkcionára a bývalého veliteľa zboru Ondreja
Kováčika ( Ϯ20.1.2006).
V roku 2006 mal zbor ku dňu konania výročnom valnom zhromaždení členov DHZ, ktoré sa
konalo dňa 17.11.2006 celkom 51 členov, z toho 4 ženy. Valné zhromaždenie sa konalo
koncom roka 2006 z dôvodu volieb do orgánov DPO a príprav konania Okresného valného
zhromaždenia delegátov DHZ okresu Banská Bystrica a následne konania Republikového
valného zhromaždenia členov DPO SR.
Na VVZ členov DHZ bol zvolený výbor pre nasledujúce volebné obdobie:
Predseda: Viliam Kostiviar, Nemčianska cesta 35
Veliteľ:
Ján Muránsky, Lúčna 71
Strojník:
Peter Valent, Lúčna 89
Tajomník: Hudecová Jarmila, Lúčna 31
Pokladník: Silvia Jackuliaková, Nemčianska cesta 95
Preventivár: Branislav Lichý, Nemčianska cesta 91
Revízori:
Dušan Mydlo, Nemčianska cesta 63
Milan Laššo, Lúčna 36
Nový predseda namiesto doterajšieho sa volil z dôvodu, že Peter Lamper sa odsťahoval za
priateľkou do mesta Banská Bystrica na Fortničku, aj keď trvalý pobyt si nechal v obci Nemce.
Na základe posúdenia aktivity členov a platenia si členských príspevkov bol výborom zboru
predložený návrh na vyradenie Miroslava Cabana, Nemčianska cesta 79, ktorý bol na valnom
zhromaždení schválený.
Koncom mesiaca september 2006 sa zbor rozlúčil s dlhoročným členom Vladimírom
Minčevom, narod. 15.1.1931, ktorý síce býval v Radvani, ale členom dobrovoľného hasičského
zboru bol v Nemciach. V DPO pracoval od roku 1954. V posledných rokoch sa pre svoj
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav už aktívne nezúčastňoval na činnosti zboru. V minulosti
pôsobil ako okresný veliteľ a neskôr predseda DPO v okrese Banská Bystrica. Celý svoj život
zasvätil požiarnej ochrane ako aktívny a obetavý, ale pritom láskavý človek.
V Správe o činnosti DHZ za rok 2006 bolo konštatované, že činnosť v zbore bola v tomto roku
oddychová, ba až stagnujúca. Z plánu činnosti boli zrealizované akcie: Fašiangovanie po obci
s tanečnou zábavou v kultúrnom dome. Aj napriek tomu, že hrozba vtáčej chrípky, ktorej
výskyt bol v tom čase dosť medializovaná, hasičov neodradila od varenia praženice pred

polnocou pre účastníkov zábavy. Bolo jej dosť nielen pre sprievod masiek a muziku, ktorá sa
jej dožadovala, ale aj pre účastníkov večernej zábavy. Akcia dopadla veľmi dobre, keďže
priniesla do pokladne organizácie čistý zisk vo výške viac ako 10 tis. Sk. Je to hlavný zdroj
príjmov zboru, preto je potrebné v tejto tradícii pokračovať aj naďalej. Okrem toho hasičský
zbor dostal formou transferu na činnosť od obce Nemce 4 000,- Sk.
Dokončenie nevykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol v rodinných domoch
a malých prevádzkach bolo síce v pláne, ale zima v prvých mesiacoch roka 2006 bola veľmi
tuhá a dlhá, napadlo neúmerne veľa snehu a tak úloha ostala nedokončená. Preventivár obce
Ing. Ján Slovák dostal úlohu, aby našiel vhodný náhradný termín na ich dokončenie a zároveň
opätovne preškolil kontrolné skupiny, aby vedeli, na čo sa majú zamerať pri kontrole.
Za najväčší výpadok v činnosti zboru možno považovať to, že v tomto roku sa zbor nezúčastnil
prvý krát po mnohých rokoch previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov, ktorá
bola v obci Selce. Pri zabezpečení tejto úlohy zlyhal jednak veliteľ zboru Ján Muránsky, ale je
zrejmé, že pokiaľ nebude záujem o súťaže zo strany hlavne nových mladých členov, sám nič
nezmôže.
Obec na čele so starostom Dušanom Mydlom, ktorý je zároveň dlhoročným členom zboru,
vytváral pre činnosť dobrovoľných hasičov v obci optimálne podmienky čo do vybavenia
súťažného družstva tzv. „maskáčmi“, nákupom hasičskej výzbroje a starostlivosťou o požiarne
vozidlo AVIA 30 N DVS 12. V roku 2006 išlo na zabezpečenie požiarnej ochrany z rozpočtu obce
takmer 30 tis. Sk a to hlavne na údržbu, servis, STK, EK a povinné zmluvné poistenie vozidla
a zakúpenie dvoch nových autobatérii. Požiarne vozidlo malo už svoje roky, veď rok jeho
výroby bol 1975, obec vozidlo vlastnilo od roku 1977. Jeho údržba si už vyžadovala každoročne
nemalé finančné prostriedky, aby vozidlo mohlo podľa potreby bezproblémovo slúžiť
potrebám obce a hasičského zboru.
Niektorí členovia zboru sa v polovici apríla 2006 zúčastnili brigády pri zbúraní murovanej
márnice na obecnom cintoríne, aby sa mohla začať výstavba Domu smútku. Na brigáde boli:
Peter Lamper, Dušan Mydlo st., Peter Caban, Branislav Lichý, Ján Muránsky, Milan Caban
a Boris Gregor. Odvoz sutiny zo zbúraniska potom zabezpečovala obec prostredníctvom
pracovníkov zamestnaných na aktivačné práce cez Úrad práce soc. vecí a rodiny. Čo sa týkalo
aktivity jednotlivých členov, tajomníka zboru Jarmila Hudecová bola v okresnej organizácii
predsedom Okresnej kontrolnej a revíznej komisie. V mesiaci apríl absolvovala školenie
a skúšky rozhodcov previerok pripravenosti DHZ a hry Plameň a získala odznak odbornosti
„Rozhodca DPO SR“.
Podľa Správy o hospodárení ZO DHZ Nemce za rok 2006 mal zbor k 1.1.2006 finančné
prostriedky vo výške 29 578,12 Sk. Príjmy v roku boli 11 674,71 z toho z fašiangovania
10 331,50 Sk. Výdavky boli vo výške 8 370,50 Sk. Konečný stav k 17.11.2006 (konanie VVZ) bol
celkom 32 882,33 Sk.
Rok 2007 bol rokom, kedy si hasičský zbor pripomenul 80.-te výročie svojho založenia
(7.9.1927). V hasičskom zbore pôsobilo 47 členov z toho 3 členky. Zbor tvorili dve skupiny
hasičov. Na jednej strane bolo dosť nových mladých hasičov, na druhej strane skupina
seniorov, ktorí sa už aktívne nezapájali do činnosti zboru, ale zúčastňovali sa aspoň výročných

členských schôdzí. V zbore chýbala aktívna stredná generácia, ktorá by sa venovala príprave
a organizovaniu akcií počas roka. Tak ako sa priebežne darilo v zbore prijímať nových mladých
členov, na druhej strane zbor v roku 2007 navždy opustili dvaja dlhoroční aktívni členovia. Juraj
Bartkovič narodený v roku 1915 bol členom dobrovoľného hasičského zboru v Nemciach od
roku 1935. Získal v zbore viaceré ocenenia za svoju prácu a hodnosť zbormajster. V zbore bol
viac ako 70 rokov. Odišiel 12.5.2007 vo veku 92 rokov. Dňa 2.7.2007 sa zbor rozlúčil aj s ďalším
aktívnym a dlhoročným členom Pavlom Cabanom, narod. V roku 1924. Členom zboru bol od
roku 1946, naposledy v hodnosti zbormajster. V zbore pôsobil viac ako 60 rokov. Zomrel vo
veku 83 rokov.
Vo februári sa konali Fašiangy po obci. Počasie bolo veľmi príjemné, svietilo slnko, obec bola
bez snehu. Muzika bola na poslednú chvíľu pozháňaná náhradná, lebo chlapci z muziky Hron
mali iné povinnosti a nemohli prísť. Trochu to bolo cítiť aj na celkovej atmosfére fašiangového
sprievodu. Boli hlasy, že muzika mohla byť aj lepšia. Zábava s tradičným podávaním praženice
okolo polnoci a tombolou dopadla celkom dobre, len bolo konštatované, že už nieto
ochotných hasičov, ktorí by na druhý deň po zábave dali do poriadku priestory kultúrneho
domu. Tiež je viacej domov v obci, kde obyvatelia týchto domov sprievodu ani neotvoria
a sprievod sa potom presúva poloprázdnou dedinou. Každým rokom je aj náročnejšie hľadať
sponzorov na ceny do tomboly. Keby sa ceny kupovali z prostriedkov hasičov, tak by sa na
fašiangovaní nezarobil ani „groš“.
Nakoľko sa v posledných rokoch v obci prestali stavať máje, výbor hasičov sa rozhodol, že
v roku 2007 májku postavia v obci dobrovoľní hasiči pre všetky dievčatá v obci. Akciu
zabezpečoval Braňo Lichý dovozom stromu z hory a za pomoci starostu obce Dušana Mydla
a niekoľkých hasičov ju aj postavili. Je to pekný zvyk z minulosti a dievčatá v obci si to od našej,
prevažne mužskej organizácie určite zaslúžia.
Na okresnej súťaži Dobrovoľných hasičských zborov okresu Banská Bystrica mal zbor v súťaži
jedno družstvo v kategórii muži. Súťaž sa konala dňa 3.6.2007 v Selciach. Z 21 družstiev
v kategórii muži sa družstvo hasičov z Nemiec umiestnilo na 13. mieste. Čas v požiarnom útoku
mali 47,23 sek., v štafete čas 100,00 sek. Celkový výsledný čas bol 147,23 sek. čo stačilo na
umiestnenie v strede výsledkovej tabuľky. Členmi súťažného družstva boli: Peter Caban, Ján
Muránsky, Václav Nemce, Jaroslav Surovec, Branislav Lichý, Róbert Surovec, Ján Paulovič ml.,
Ján Madoš, Stanislav Mesík a Lukáš Rakonczay.
Pri príležitosti 80. výročia založenia zboru výbor plánoval uskutočniť pre svojich členov
a rodinných príslušníkov zájazd na Vinobranie do Pezinka v polovici mesiaca september. Zo
strany členov však bol o tento zájazd malý záujem, preto sa nekonal. Preto členovia zboru na
výročnej členskej schôdzi dostali len malé upomienkové predmety.
Obec Nemce v roku 2007 začiatkom mesiaca december organizovala prvý ročník súťaže vo
varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera. Zúčastnilo sa ho 11 súťažných družstiev,
kde mali zastúpenie aj dobrovoľní hasiči z Nemiec. Trojica kuchárov v zložení Ján Muránsky,
Braňo Lichý a Silvia Jackuliaková navarili kotlík chutnej kapustnice a pripravili spoločne aj
zabíjačkový tanier. Neumiestnili sa síce na medailových miestach, ale pozitívne zviditeľnili zbor

medzi občanmi a ďalšími súťažiacimi a v súťaži boli ako jediný zo spolkov pôsobiacich na území
obce.
O údržbu hasičskej techniky sa staral veliteľ Ján Muránsky, ktorý zabezpečoval aj zazimovanie
techniky – vozidla AVIA 30 a údržbu striekačky PPS-12. Výročná schôdza upozornila aj na
rezervy, ktoré zbor má, hlavne v oblasti práce s mládežou, ktorú sa už viac rokov nedarí
obnoviť, ako aj nedokončené preventívne protipožiarne kontroly. Vyhláška MV SR č. 401/2007
z 15. augusta 2007, ktorá nadobudla účinnosť 1.9.2007 značne sprísnila požiadavky pri
výstavbe a používaní komínov a dymovodov, ako aj ich kontroly. Pritom komíny sú jednými
z najčastejších príčin požiarov hlavne v rodinných domoch.
Výbor tiež navrhol na výročnej členskej schôdzi schváliť zmenu zloženia výboru hasičov a to
nasledovne:
- namiesto doterajšieho predsedu Viliama Kostiviara (1939) navrhol výbor za nového
predsedu Branislava Lichého (1974)
- namiesto doterajšieho preventivára Branislava Lichého navrhol výbor za nového
preventivára Petra Cabana (1979).
Verejným hlasovaním boli tieto zmeny vo výbore schválené.
Okrem týchto zmien na základe návrhu výboru DHZ výročná členská schôdza schválila zrušenie
členstva 5 členom okrem dvoch spomínaných členov, ktorí zomreli v priebehu roka.
Členstvo bolo zrušené týmto hasičom:
Michal Caban (1973) z dôvodu odsťahovania sa, neúčasti na činnosti zboru v posledných
rokoch, Vladimír Ilinjo ml., (1978) z dôvodu neplatenia si členského, nezáujmu o činnosť,
Miroslav Janovec st., (1967) z dôvodu neplatenia si členského a neúčasti na činnosti zboru, Ing.
Ondrej Kostiviar (1955) z dôvodu neplatenia si členského a neúčasti na činnosti zboru, Andrea
Rojčeková (1983) z dôvodu odsťahovania sa.
V Správe o hospodárení zboru sa uvádzajú príjmy za rok 2007 vo výške celkom 13 659,36 Sk,
z toho čistý zisk z fašiangovania bol vo výške 13 305,- Sk. Výdavky boli 6 219,50 Sk.
K 31.12.2007 mal zbor finančné prostriedky vo výške celkom 35 369,02 Sk. Na základe
požiadavky zboru bolo v rozpočte obce Nemce na rok 2007 finančným opatrením č.2/2007 zo
dňa 14.3.2007 na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Nemce schválených 10 000,- Sk
na zhotovenie zástavy Dobrovoľného hasičského zboru Nemce pri príležitosti 80. výročia
založenia DHZ Nemce, ktoré však neboli na tento účel čerpané.
V evidencii zboru v roku 2008 bolo 55 členov z toho 4 ženy. Viac ako polovicu členskej základne
tvoria mladí hasiči, ktorí do zboru vstúpili v predchádzajúcich pár rokoch. Na začiatku roka
v mesiaci február bolo zvykom uskutočňovať podomové fašiangovanie, ktoré pokračovalo
večer tanečnou zábavou. Toto podujatie si vždy vyžadovalo náročnú prípravu zo strany
organizátorov podujatia, čas na hľadanie sponzorov na ceny do tomboly, zabezpečenie
kostýmov, fašiangového sprievodu, upratovanie priestorov kultúrneho domu po zábave a pod.
Po mnohé roky táto príprava ležala na pleciach troch – štyroch hasičov zo zboru, čo už bolo
neúnosné a preto sa výbor rozhodol v roku 2008 Fašiangy neorganizovať. Toto sa samozrejme
odzrkadlilo aj v príjmoch hasičského zboru v tomto roku.

V kultúrnej oblasti bola v predchádzajúcom roku obnovená tradícia stavania májky v obci,
preto aj v roku 2008 sa dohodlo, že májka sa postaví. Po dohode s vedením Urbárskeho
združenia hasiči vypílili a doviezli vhodný strom do parčíka pri kultúrnom dome. Členovia
hasičského zboru Braňo Lichý, Peter Caban, Ján Muránsky a Miroslav Caban májku patrične
vyzdobili farebnými krepovými stuhami a pripevnili na májku aj fľaštičku. Pri pokuse májku
zodvihnúť však došlo k nečakanej situácii a to, že májka sa namiesto postavenia ocitla
v záhradnom plote rodinného domu Kmeťovcov (Lúčna 54) aj s celou výzdobou. Ďalšie pokusy
májku postaviť už skončili úspešne až na poškodený plot a niektoré časti ozdôb, ktoré ostali
visieť na jabloni v záhrade. Nakoľko rodina Kmeťovcov trvala na oprave poškodeného plota,
z prostriedkov hasičského zboru bola zakúpená potrebná časť nového pletiva a plot sa opravil.
Pripravovala sa aj akcia Hasiči na Diele, ktorá mala byť spoločným podujatím pre všetkých
členov a ich rodinných príslušníkov. Pre nepriaznivé počasie sa akcia preložila na jún, kedy sa
spravilo posedenie pri guľáši na Areáli oddychu a zdravia na otočke v obci počas konania
Medzinárodného dňa detí, ktoré organizovala obec. Účasť zo strany hasičov bola však veľmi
malá. Veliteľ zboru Ján Muránsky doviezol na Areál aj hasičské vozidlo AVIU 30, tak radosť mali
aspoň deti, ktoré si auto trochu „vyskúšali“.
Koncom mesiaca november 2008 sa v obci konal II. ročník súťaže vo varení kapustnice
a úprave zabíjačkového taniera, ktorú organizoval Obecný úrad Nemce v spolupráci so
sponzormi podujatia a dobrovoľníkmi z radov občanov. DHZ Nemce mal na tejto akcii jedno
súťažné družstvo v zložení: Ján Muránsky, Braňo Lichý a Miroslav Caban. Hodnotené však boli
len prvé tri miesta v každej kategórii. Medzi ocenenými sa hasiči z Nemiec nedostali, ale
navarená kapustnica sa rýchlo minula a pripravený zabíjačkový tanier s klobáskami, jaternica,
tlačenkou, bôčikom a zeleninovou oblohou sa tiež krátko po vyhodnotení zjedol.
V oblasti školenia a výcviku sa činnosť zboru zamerala na prípravu techniky, výzbroje
a výstroja, ako aj nácvik súťažného družstva na previerku pripravenosti DHZ, ktorú každoročne
organizoval Okresný výbor DPO v Banskej Bystrici. Súťaž sa konala dňa 15. júna 2008 na
futbalovom ihrisku v Badíne. Nakoľko sa do prípravy na súťaž zapojilo viac hasičov z radov
hlavne mladších členov, nakoniec boli vytvorené dve súťažné družstvá v kategórii muži. Keďže
niektorým chýbali na súťaž pracovné rovnošaty alebo v predchádzajúcich rokoch používané
modré maskáče, obec zo svojho rozpočtu z kapitoly požiarna ochrana zakúpila nové maskáče
a tričká, aby na súťaž mohli ísť dve družstvá. Napriek príprave a účasti dvoch družstiev,
výsledky boli sklamaním. Čiastočne zlyhala aj technika, pretože striekačka PPS-12 nebola
v takom stave, aby bola dobrá aj na súťaž. Z celkového počtu 16 DHZ z okresu Banská Bystrica,
ktorí súťažili v kategórii muži sa hasiči z Nemiec umiestnili nasledovne:
DHZ Nemce I. v zostave: Branislav Lichý, Marián Tóth, Miroslav Caban, Milan Caban, Peter
Caban, Vladimír Ilinjo, Roman Lukáč a Ján Madoš. V prvom pokuse požiarneho útoku malo
družstvo neúspešný pokus, pretože sa nepodarilo naštartovať mašinu. V druhom pokuse mali
čas 66,44 sek., v štafete čas 124,34 sek. Celkom 190,78 sek., čo stačilo len na posledné 16.
miesto. O niečo lepšie si počínali hasiči v družstve DHZ Nemce II. v zostave: Václav Nemec,
Vladimír Repta, Ján Moncoľ, Jaroslav Surovec, Róbert Surovec, Matúš Kupec, Ján Paulovič ml.
a Stanislav Mesík. V prvom pokuse na požiarnom útoku mali čas 52,51 sek. v druhom pokuse

čas 44,49 sek., na štafete čas 100,34 sek. S celkovým výsledným časom 144,83 sek. obsadili
13. miesto. Výsledky previerky poukázali na to, že príprave na súťaž sa stále venuje málo
pozornosti, času a úsilia, rovnako aj stavu techniky, ktorá je tiež jedným z dôležitých faktorov,
podmieňujúcich úspešné umiestnenie našich družstiev na hasičských súťažiach.
V oblasti preventívnej činnosti sa podľa zákona o požiarnej prevencii vykonávajú kontroly raz
za 5 rokov (minimálne). Počas roka 2008 sa kontroly nevykonávali, preto táto úloha ostala na
preventivára obce Ing. Slováka aby v spolupráci so starostom obce zabezpečil vyškolenie
kontrolných skupín, ktorým potom starosta obce vystaví preukazy členov kontrolných hliadok
oprávnených vykonať preventívne kontroly v obci s tým, že jedna ulica napr. Nemčianska cesta
sa môže spraviť v roku 2008 a druhá – Lúčna nasledujúci rok.
Okrem spomínaných aktivít zboru, výbor nezabúdal ani na pravidelné povyšovanie členov do
hodností v zmysle Štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR. Od 1. januára 2008
nadobudol účinnosť nový štatút o povyšovaní, ktorý povyšovanie v skupine výkonných hasičov
nechal v kompetencii veliteľa DHZ, návrhy v skupine zbormajstrov a technikov spracúva DHZ,
po prerokovaní vo Výcvikovom štábe okresu o nich rozhoduje Predsedníctvo Okresného
výboru DPO v Banskej Bystrici. Najvyššie hodnosti a to v skupine inšpektorov prerokúva na
návrh okresu Republikový výcvikový štáb DPO a rozhoduje o ich priznaní Prezídium DPO SR.
Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 14.2.2009, ktorá hodnotila rok 2008 boli povýšení
členovia: Viliam Kostiviar, člen od roku 1962 do hodnosti starší technik a Peter Lamper, člen
od roku 1994 do hodnosti technik. Zároveň boli ocenení Okresným výborom DPO v Banskej
Bystrici na návrh výboru DHZ Nemce títo aktívni členovia zboru:
Vladimír Ilinjo st., narod. 25.12.1949, člen DHZ od roku 1966, pri príležitosti jeho životného
jubilea 60. rokov medailou „Za príkladnú prácu“,
Viliam Kostiviar, narod. 28.3.1939, člen DHZ od roku 1962, pri príležitosti jeho životného
jubilea 70. rokov medailou „Za zásluhy“,
Jarmila Hudecová, narod. 24.6.1959, členka DHZ od roku 1986, pri príležitosti jej životného
jubilea 50. rokov medailou „Za zásluhy“.
V Správe o hospodárení Základnej organizácie DHZ Nemce za rok 2008 sa uvádzajú tieto
finančné stavy. Stav finančných prostriedkov k 1.1.2008 celkom 35 113,20 Sk. Príjmy za rok
2008 boli vo výške 1 184,02 Sk, výdaje vo výške 28 236,50 Sk. Konečný stav finančných
prostriedkov k 31.12.2008 bol 8 060,72 Sk. V konečnom stave finančných prostriedkov zboru
sa odzrkadlilo hlavne to, že hasiči v roku 2008 neorganizovali Fašiangy, ktoré boli hlavným
zdrojom príjmov.
Rok 2009 začal na Slovensku zmenou meny Sk na Eur a to od 1.1.2009. Bolo to obdobie
neustáleho prepočítavania cien a porovnávania hodnoty v Sk a novej mene Eur. Slovenská
koruna sa na menu Eur prepočítala kurzom 30,1260 Sk. Dobrovoľní hasiči z Nemiec v tomto
roku prijali do svojich radov nového člena Jána Mešku ml., Nemčianska cesta 110. Zároveň
však k 31.12.2009 ukončili svoje členstvo hasiči:
Tomáš Janovec, Lúčna 20, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
Peter Valent, Lúčna 89, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
Janka Belláková, Nemčianska cesta 95, z dôvodu odsťahovania sa do Krupiny

Ondrej Kollár, Lúčna 5, zo zdravotných dôvodov.
Sú však v zbore aj niektorí hasiči, ktorí v poslednom období nejavia záujem o prácu
v dobrovoľnom hasičskom zbore a je problém od nich zinkasovať aj členské príspevky. Výbor
dostal za úlohu prehodnotiť na základe ich osobného vyjadrenia ich záujem o ďalšie zotrvanie
v zbore. Organizácia ku dňu konania výročnej členskej schôdze evidovala 54 členov z toho 3
členky.
V mesiaci marec sa uskutočnili dve brigády na obecnom cintoríne, kde sa odstraňovali konáre
z vypílených ihličnatých a listnatých stromov. Veterná smršť, ktorá sa prehnala obecným
cintorínom v auguste 2007 prekvapila mnohých občanov, pretože vyvrátila 8 veľkých smrekov,
ktoré popadali na hroby ako zápalky. Odvtedy sa hovorilo o potrebe odstránenia aj ostatných
smrekov, ktoré svojou výškou ohrozovali v prípade pádu hrobové miesta. Obecné
zastupiteľstvo schválilo v rozpočte obce Nemce v roku 2008 aj 2009 finančné prostriedky na
zabezpečenie výrubu 48 ostávajúcich smrekov s tým, že na ich miesto sa vysadia pomaly
rastúce tuje. Výrub začala v zimnom období vykonávať súkromná firma, ktorá bola vybratá ako
cenovo najvýhodnejšia z viacerých ponúk na tieto práce. Posledný strom bol na cintoríne
spílený dňa 17. marca 2009. Na obecnom cintoríne vznikli riadne kopy z vetví, ako aj kusy
porezaného dreva. Členovia dobrovoľného hasičského zboru z Nemiec sa dohodli, že
brigádnicky odstránia tieto vetvy, aby obecný cintorín čo najskôr vyzeral upravený pre novú
výsadbu a tiež výstavbu urnového hája v tejto lokalite. Dňa 21. marca 2009 prišlo na brigádu
18 dobrovoľných hasičov prevažne z radov mladých členov. Už niekoľko dní pred tým časť
z nich začala s odstraňovaním konárov. Hasiči potom za pomoci traktora s vlečkou, ktorú
priviezol Braňo Lichý, poodvážali veľkú časť konárov na kopec Stráža, na betónku a časť sa
zlikvidovala priamo na mieste pri plote, kde sa konáre postupne pálili. Práce na odstraňovaní
pokračovali aj o dva týždne v sobotu 4. apríla 2009, kedy prišlo pomôcť 10 hasičov a priestory
sa vyčistili. Na cintoríne ostali len malé úlomky konárov a časť porezaného dreva. Za tieto
brigády hasiči obdržali od súkromného pilčíka, ktorý stromy spiľoval, sumu 500,- Eur pre
organizáciu. Týchto prác sa zúčastnili hasiči: Peter Caban, Miroslav Caban, Jarmila Hudecová,
Vladimír Ilinjo ml., Silvia Jackuliaková, Matúš Kupec, Peter Lamper, Braňo Lichý, Ján Madoš,
Stanislav Mesík, Ján Muránsky, Dušan Mydlo st., Dušan Mydlo ml., Václav Nemec, Ján Paulovič
ml., Vladimír Repta, Róbert Surovec, Marián Tóth.
Sviatok sv. Floriána, patróna hasičov si každoročne hasiči pripomínajú 4. mája rôznymi
akciami. Dobrovoľní hasiči z Nemiec spolu s Ing. Jánom Slovákom, konateľom firmy Pyroboss
s.r.o. Banská Bystrica sa dohodli, že spropagujú požiarnu ochranu deťom v materskej škole
v obci. Akcia sa uskutočnila dňa 14. mája 2009. Cieľom a zámerom bolo oboznámiť deti
s nebezpečenstvom vzniku požiarov, ako aj názorne ukázať, ako sa dá s ohňom porátať. Na
besede bolo prítomných 12 detí materskej školy spolu s učiteľkami a riaditeľkou školy.
Vybraných 6 dobrovoľníkov z radov detí po krátkej inštruktáži „nafasovali“ kovové hasičské
prilby, ručné hasiace prístroje a po rozhorení ohníka na dvore škôlky vyrazili do útoku.
Postupne si všetci vyskúšali hasenie pomocou vodného, práškového, ale aj snehového
hasiaceho prístroja. Po úspešne vykonanom zásahu boli deti odmenené tajomníčkou DHZ
omaľovánkami, rozprávkovými knižkami a príveskami na kľúče. Škoda že sa stále nedarí oživiť

činnosť v Krúžku mladých hasičov pre súťaže v hre Plameň. Deťom sa nemá kto v zbore
venovať.
Jednou z hlavných úloh v činnosti zboru bola aj účasť na okresnej súťaži DHZ, ktorá sa konala
dňa 7.6.2009 v Selciach na futbalovom ihrisku. Súťaže sa zúčastnilo v rámci okresu 16
hasičských družstiev mužov, 3 družstvá mužov nad 35 rokov, 2 družstvá žien, 3 družstvá
dorastencov a 1 družstvo dorasteniek. Pôvodne mali ísť za zbor Nemce na súťaž dve družstvá,
ale nakoniec išlo len jedno. Z celkového počtu 16 hasičských družstiev mužov sa Nemčania
umiestnili na 15. mieste. Výsledky: požiarny útok I. pokus čas 62,72 sek., druhý pokus čas 60,46
sek., štafeta 8 x 50 m čas 104,85 sek. Výsledný čas súťažného družstva bol 165,92 sek. Súťaže
sa zúčastnili títo hasiči: Branislav Lichý, Miroslav Caban, Róbert Surovec, Jaroslav Surovec,
Václav Nemec, Vladimír Repta, Ján Meško, Ján Madoš, Stanislav Mesík, Ján Moncoľ. V prebore
jednotlivcov získal III. Výkonnostnú triedu Róbert Surovec. Bolo konštatované, že príprava na
súťaž bola veľmi slabá, buď sa na nácvik dostavil malý počet hasičov, alebo sa vôbec nezišli.
Požiarna striekačka PPS-12 tiež nefungovala ako by mala a tomu zodpovedali aj výsledky
v súťaži.
V zimnom období za účasti preventivára obce Ing. Jána Slováka a starostu obce Dušana Mydla
bolo vykonaných 5 prehliadok v malých prevádzkach na území obce. Viacerí podnikatelia
v obci svoju činnosť v prevádzkach ukončili k 31.12.2009. Pri kontrolách boli zistené niektoré
nedostatky a to hlavne v nedodržaní vzdialenosti od vykurovacích telies ako aj v nesprávnom
umiestnení hasiacich prístrojov a ich pozáručnej dobe použiteľnosti v týchto prevádzkach.
Nedostatky boli v krátkom čase podnikateľmi odstránené. Propagácii v preventívno-výchovnej
oblasti zbor venuje pozornosť odvysielaním relácií v miestnom rozhlase, propagačnými
letákmi v obecných tabuliach zameranými hlavne na ochranu lesov pred požiarmi, ochranu
úrody a zimné vykurovacie obdobie. Svoju činnosť zbor propaguje tiež v Nemčianskych
novinách, ktoré obec vydáva 4x ročne. Dobrovoľný hasičský zbor je tiež odberateľom časopisu
Požiarnik, ktorý mesačne vydáva DPO SR Bratislava. Tajomníčka zboru Jarmila Hudecová sa
aktívne zúčastňovala ako rozhodca okresnej súťaže DHZ a hry Plameň (jarné a jesenné kolo).
Od roku 2007 je členkou Predsedníctva Okresného výboru DPO v Banskej Bystrici, kde pôsobí
v Preventívno-výchovnej komisii.
V oblasti povyšovania členov Predsedníctvo Okresného výboru DPO v Banskej Bystrici na
návrh DHZ po predchádzajúcom prerokovaní vo výcvikovom štábe uznesením č. 4/2009 zo dňa
12.2.2009 povýšilo Petra Lampera do hodnosti technika a Viliama Kostiviara do hodnosti
staršieho technika. O údržbu techniky sa staral Ján Muránsky spolu s Branislavom Lichým.
Obec zabezpečovala zo svojho rozpočtu výdavky na údržbu vozidla AVIA 30, ročnú prehliadku
STK a Emisnú kontrolu. V roku 2009 sa z rozpočtu obce na požiarnu ochranu zakúpili aj tri nové
hadice, z toho dve hadice „B“ a jednu hadicu „C“. Na súťaži vo varení kapustnice a príprave
zabíjačkového taniera DHZ Nemce v roku 2009 nemal svoje súťažné družstvo.
Správa o hospodárení zboru za rok 2009 uvádza tieto stavy finančných prostriedkov: Stav
k 1.1.2009 spolu 267,57 Eur. Príjmy za rok 2009 boli vo výške 570,46 Eur, výdavky za rok 2009
vo výške 363,38 Eur. Konečný stav finančných prostriedkov zboru k 31.12.2009 bol 474,65 Eur.
V roku 2010 hasičský zbor prijal do svojich radov 4 nových členov a to:

Petra Kostiviara, Tulská 49, BB od 1.1.2010,
Petra Danihela, Nemčianska cesta 31, od 1.6.2010,
Michala Nováka, Nemčianska cesta 111, od 1.5.2010,
Mária Jackuliaka, Nemčianska cesta 95, od 27.11.2010.
Ku dňu konania výročnej členskej schôdze bolo v zbore aj s novými členmi celkom 53 členov,
z toho 3 členky. Rok 2010 bol aj rokom konania komunálnych volieb, kedy v mesiaci november
bol po piaty krát zvolený za starostu Dušan Mydlo. K „hasičine“ mal vždy veľmi blízko, či už ako
bývalý vedúci tajomník na Okresnom výbore DPO v Banskej Bystrici, alebo ako dlhoročný člen
DHZ Nemce – od roku 1971, ktorý pôsobí v zbore posledné roky ako predseda revíznej komisie
DHZ. Výbor DHZ novozvolenému starostovi písomne zablahoželal k jeho zvoleniu za starostu
na najbližšie štvorročné obdobie a ubezpečil ho za všetkých členov, že dobrovoľní hasiči
z Nemiec budú obci podľa svojich schopností aj naďalej pomáhať a to hlavne na úseku
požiarnej ochrany. Do obecného zastupiteľstva kandidovali traja členovia zboru, nakoniec do
9-členného obecného zastupiteľstva počtom získaných hlasov voličov boli zvolení dvaja: Mgr.
Peter Caban, preventivár zboru a Branislav Lichý, predseda zboru. Je to pozitívna správa, že
v tomto orgáne obce má zbor svoje zastúpenie prostredníctvom dvoch poslancov, čo určite
prispeje aj k dobrej spolupráci medzi obcou a DHZ Nemce v najbližšom volebnom období
2010-2014.
Na úseku školenia a výcviku sa dve družstvá zúčastnili Okresnej súťaže Dobrovoľných
hasičských zborov okresu Banská Bystrica, ktorá sa konala 13.6.2010 v Dúbravici. Pôvodný
zámer bol postaviť na súťaž jedno družstvo mužov a druhé mužov nad 35 rokov. V kategórii
nad 35 rokov však musia všetci v družstve mať vek 35 rokov a viac, čo hasiči nespĺňali a preto
išli do súťaže len v kategórii muži ako Nemce I. a Nemce II. Aj napriek vybaveniu členov našich
súťažných družstiev novými pracovnými rovnošatami UBO II. a novými tričkami, ako aj
zabezpečením opravy motorovej striekačky PPS-12 sa výkony obidvoch družstiev pohybovali
na chvoste výsledkovej tabuľky.
Celkovo sa do okresnej súťaže zapojilo 24 družstiev mužov, 5 družstiev mužov nad 35 rokov, 6
družstiev žien, 3 družstvá dorastencov a 2 družstvá dorasteniek. Výsledky nemčianskych
hasičov boli nasledovné:
Družstvo DHZ Nemce I. dosiahlo nasledovné časy: požiarny útok I. pokus čas 63,74 sek., druhý
pokus nešli. Štafeta čas 107,40 sek. Výsledky čas 171,36 sek stačil na 23. miesto v kategórii
muži.
Družstvo DHZ Nemce II. dosiahlo v požiarnom útoku v I. pokuse čas 50,37 sek., druhý pokus
nešli. V štafete mali čas 112,40 sek. Výsledný čas 162,77 sek. stačil na 22. miesto.
Jedným z dôvodov pretrvávajúceho zlého umiestnenia hasičov z Nemiec bolo aj to, že viac ako
polovica DHZ z okresu Banská Bystrica má už upravené hasičské striekačky tak, aby na
súťažiach dosahovali vyšší výkon. Pre zásahovú činnosť v prípade požiaru však používajú iné,
neupravené striekačky.
V rámci výcviku hasiči z Nemiec prijali pozvanie z DHZ Podkonice na nultý ročník
Mikroregionálnej terénnej súťaže hasičských družstiev, ktorá sa konala dňa 28. augusta 2010
v priestoroch na námestí v obci. Súťaže sa zúčastnili dobrovoľní hasiči zo štyroch obcí a to

domáce Podkonice, Selce, Nemce a Lučatín. Za DHZ Nemce súťažili: Ján Muránsky, Branislav
Lichý, Ján Moncoľ, Mgr. Peter Caban, Róbert Surovec, Jaroslav Surovec, Ján Madoš, Václav
Nemec a ako náhradník Peter Lamper. Samotná súťaž prebiehala priamo v centre obce a to
disciplínou požiarny útok s príjazdom. Súťažné družstvá boli 8-členné s tým, že disciplínu plnilo
všetkých 8 členov vrátane veliteľa. Plnenie disciplíny sa vykonávalo na asfaltovom povrchu.
Rok 2011 dobrovoľní hasiči hodnotili na konci roka 17.12.2011, nakoľko končilo volebné
obdobie 2007-2011 a okrem hodnotenia činnosti za uplynulé obdobie bolo potrebné zvoliť
nové zloženie výboru DHZ na najbližších 5 rokov a zvoliť delegáta na Valné zhromaždenie
delegátov DHZ okresu Banská Bystrica.
Dobrovoľný hasičský zbor počas roka prijal do svojich radov niekoľko nových členov a to od
1.1.2011 Patrika Karcela, Lúčna 67, Annu Krnáčovú, Nemčianska cesta 11, Evu Schönovú,
Nemčianska cesta 13, Miroslava Janovca, Nemčianska cesta 71, od 17.12.2011 Erika Filipka,
Nemčianska cesta 97 a Oľgu Muránsku, Nemčianska cesta 3. Na základe prehodnotenia
aktivity niektorých členov a ich vyjadrenia sa v otázke ďalšieho zotrvania v hasičskom zbore,
výbor navrhol výročnej členskej schôdzi vyradiť týchto členov:
Boris Gregor, člen od roku 1995 – zo zdravotných dôvodov,
Rastislav Handlovský, člen od roku 2004 – nemá záujem o ďalšie členstvo,
Vladimír Chalupek, člen od roku 1994 – nemá záujem o ďalšie členstvo,
Rudolf Chalupek, člen od roku 2003 - nemá záujem o ďalšie členstvo,
Ilinjo Vladimír ml., člen od roku 1996 - nemá záujem o ďalšie členstvo,
Martin Valent, člen od roku 2003 - nemá záujem o ďalšie členstvo,
Miroslav Želichovský, člen od roku 2006 – odsťahovaný
Peter Danihel, člen od roku 2010 - nemá záujem o ďalšie členstvo,
Ján Jančo, člen od roku 2010 – odsťahovaný,
Kupec Matúš, člen od roku 2003 – presťahovaný na Čierny Balog,
Lukáš Mesík, člen od roku 2006 - nemá záujem o ďalšie členstvo.
Výročná členská schôdza schválila vyradenie týchto členov zo zboru.
Hasičská organizácia v Nemciach tiež stratila štyroch dlhoročných členov a to v priebehu
niekoľkých pár mesiacov. Dňa 7.4.2011 opustil rady dobrovoľných hasičov vo veku nedožitých
67 rokov Ivan Sršeň, ktorý bol členom zboru od roku 1974 posledne v hodnosti zbormajster.
O dva mesiace na to, 12.6.2011 navždy odišiel z hasičských radov Kostiviar Pavel z Lúčnej 18,
ktorý bol členom DHZ od roku 1954, posledne v hodnosti mladší technik. Bol držiteľom
viacerých ocenení za svoju prácu v prospech zboru. Zomrel vo veku 77 rokov. O deň neskôr
opustil tento svet ďalší dlhoročný člen Ján Kostiviar z Nemčianskej cesty 62 vo veku 87 rokov.
V organizácii bol v hodnosti technika, aj on bol držiteľom viacerých hasičských vyznamenaní
a ocenení. Dňa 13.10.2011 odišiel navždy tretí dlhoročný člen Ondrej Kollár z Lúčnej 5 vo veku
70 rokov. Členom dobrovoľného hasičského zboru bol od roku 1960 posledne v hodnosti
technika.
Do hasičských súťaží konaných v rámci okresu Banská Bystrica sa zapájala aj tajomníčka zboru
Jarmila Hudecová a to ako členka rozhodcovského tímu na súťažiach dospelých a súťaži
Plameň. Dňa 5. mája 2011 pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, sa zúčastnila

aj prijatia u prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča ako jedna z dvoch žien
v slovenskej delegácii hasičov. Prijatie hasičov zo Slovenska sa konalo v Grassalkovichovom
paláci v Bratislave. V ten istý deň delegáciu prijal na slávnostnom stretnutí aj prezident
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR JUDr. Jozef Minárik.
V oblasti výcviku sa hasiči zúčastnili dvoch súťaží. Dňa 5.6.2011 v Podkoniciach to bola Okresná
súťaž DHZ okresu Banská Bystrica. Výsledky súťažného družstva hasičov z Nemiec:
Požiarny útok I. pokus čas 48,28 sek., druhý pokus 45,20 sek. Štafeta čas 109,04 sek. Výsledný
čas 154,24 sek. stačil na 22. miesto z 23 súťažiacich v kategórii muži. Aj napriek tomu, že
súťažné družstvo oproti predchádzajúcemu roku zlepšilo svoj čas v požiarnom útoku o 5,17
sek, nestačilo to na lepšie umiestnenie v rámci okresu. Ďalšou súťažou, kde sa hasiči zúčastnili
bol I. ročník Terénnej súťaže hasičských družstiev v priestoroch námestia v Podkoniciach.
Súťaže sa zúčastnilo 7 hasičských družstiev zo šiestich obcí a to: domáce Podkonice, Selce,
Nemce, Brusno, Lučatín a Badín. Za hasičov z Nemiec súťažili: Branislav Lichý, Michal Novák,
Mgr. Peter Caban, Róbert Surovec, Jaroslav Surovec, Ján Madoš, Václav Nemce, Mário
Jackuliak, Miroslav Janovec, Erik Filipko a ako rozhodkyne Silvia Jackuliaková a Jarmila
Hudecová. Pravidlá súťaže boli rovnaké ako v nultom ročníku, ktorý bol v roku 2010. Družstvo
z Nemiec obsadilo 6. miesto. V prvom pokuse mali čas 108,11 sek., v druhom čas 121,25 sek
a v treťom nepovinnom čas 117,47 sek. Oproti roku 2010 zlepšili svoj najlepší pokus o 7,41
sek. Víťazom sa stalo domáce družstvo z Podkoníc s časom 76,78 sek.
Na úseku práce s mládežou sa po 24.-och rokoch stagnácie v tejto oblasti obnovila činnosť
krúžku mladých hasičov. Dva týždne pred jesenným kolom hry Plameň sa podarilo dať dokopy
pár dievčat, ktoré mali chuť nacvičovať aj v tomto „šibeničnom“ termíne súťažné disciplíny.
Jesenného kola hry Plameň v Brusne sa zúčastnili tieto mladé hasičky: Natália Muránska, Maja
Madošová, Janka Sliacka, Silvia Jackuliaková ml., Nina Schönová. Trénerkami, ktoré ich
pripravovali na súťaž boli Silvia Jackuliaková st. a Oľga Muránska. Súťažilo sa v priestoroch
areálu starých kúpeľov v Brusne štyroch kategóriách. Mladé hasičky z Nemiec súťažili
v kategórii mladšie dievčatá, kde bola veková hranica 8-12 rokov. V tejto kategórii bolo 6
súťažných družstiev, z ktorých hasičky z Nemiec obsadili pekné 3. miesto. V rámci okresu
Banská Bystrica boli prakticky na 1. mieste, keďže 1. a 2. miesto získali mladé hasičky
z Nemeckej, ktorá patrí už do okresu Brezno. Súťažilo sa v disciplínach: zrážanie kolkov 10 m
hadicami „C“, beh cez lavičku, lezenie na lane na vyznačenom úseku, hod granátom na cieľ,
striekanie pomocou džberovky na plechovky, preskočenie vodnej priekopy, streľba zo
vzduchovky, určovanie hasičských technických prostriedkov a testové otázky o požiarnej
ochrane. Niekoľko trestných bodov mali len na kolkoch, granáte a streľbe zo vzduchovky.
Výsledný dosiahnutý čas spolu s trestnými sek. bol 17:36,1. Poďakovanie patrilo aj sponzorom:
firme Pyroboss s konateľom Ing. Jánom Slovákom z Banskej Bystrice, ako aj Dušanovi
Jágerskému a firme J+K Nemce, ktorí prispeli dievčatám na tričká a na ceny pre víťazné
kolektívy na súťaži. Nácvik dievčat pokračoval v jesennom a zimnom období v priestoroch
kultúrneho domu tak, aby mali mladé hasičky aj základnú prípravu na jarné kolo hry Plameň,
kde je súťaž v hasičských disciplínach.

Preventívne protipožiarne kontroly na Nemčianskej ceste sa vykonávali od novembra 2011.
Bolo vytvorených 5 protipožiarnych hliadok, z ktorých každá mala po preškolení
preventivárom obce určený obvod s prideleným počtom rodinných domov. Ku dňu konania
výročnej členskej schôdze však prehliadky dokončila len jedna prehliadková skupina v zložení:
Ján Madoš, Ján Moncoľ a Erik Filipko. Občania obdržali informačné letáčiky o bezpečných
podmienkach skladovania horľavín a bezpečných vzdialenostiach od vykurovacích telies.
Preventívne protipožiarne kontroly na Nemčianskej ceste budú pokračovať aj v jarných
mesiacoch nasledujúceho roka. Hasiči propagovali svoju činnosť na nástenke vo vchode
kultúrneho domu s názvom Hasičské okienko, článkami v Nemčianskych novinách, ktoré obec
vydáva 4x do roka a informáciami pre občanov v obecných tabuliach. Hasičský zbor je
odberateľom jedného výtlačku mesačníka Požiarnik, ktorý vydáva DPO SR v Bratislave.
Veliteľ zboru Ján Muránsky na výročnej členskej schôdzi Rozkazom o povýšení hasičov
v skupine výkonných hasičov povýšil v hodnostiach 28 hasičov z radov hlavne nových členov.
V brigádnickej činnosti hasiči odpracovali brigádnické hodiny dňa 9. augusta 2011 na Areáli
oddychu a zdravia na otočke v Nemciach. Mačetami čistili svahy, pokosili plochu areálu,
popálili staré dosky a burinu. Brigády sa zúčastnili títo hasiči: Mgr. Peter Caban, Miroslav
Caban, Milan Caban, Jarmila Hudecová, Branislav Lichý, Ján Muránsky, Ján Paulovič ml.,
Vladimír Repta, Róbert Surovec, Jaroslav Surovec, Michal Novák, Marián Tóth, Miroslav
Janovec st., Patrik Karcel, Mário Jackuliak. Pomáhať prišli aj chlapci z obce, nakoľko areál sa
čistil kvôli futbalovému turnaju.
V kultúrnej oblasti hasiči pomáhali počas V. ročníka súťaže vo varení kapustnice a príprave
zabíjačkového taniera, hlavne pri stavaní stanov. Poradilo sa postaviť aj jedno súťažné
družstvo DHZ Nemce v zložení: vedúci kuchár Parik Karcel, členovia súťažného družstva Eva
Schönová a Anna Krnáčová. Hoci konkurencia celkom 22 súťažných družstiev bola veľká a
hasiči nezískali medailové umiestnenie vo varení kapustnice ani v zabíjačkovom tanieri,
pomohli priaznivo prezentovať na súťaži hasičský zbor.
Správa o hospodárení zboru za rok 2011 uvádza nasledovné stavy finančných prostriedkov:
Stav k 1.1.2011 celkom 262,65 Eur. Príjmy za rok 2011 vo výške 769,90 z toho transfer na
činnosť zboru z rozpočtu obce 300,- Eur. Výdavky za rok 2011 vo výške 894,94 Eur. Zostatok
finančných prostriedkov k 17.12.2011 bol 137,61 Eur.
Výročná členská schôdza, ktorá hodnotila rok 2011 schválila aj výbor DHZ Nemce pre volebné
obdobie 2012-2016 v tomto zložení:
Predseda:
Branislav Lichý, Nemčianska cesta 91
Veliteľ:
Ján Muránsky, Lúčna 71
Strojník:
Ján Paulovič ml., Lúčna 82
Tajomník:
Jarmila Hudecová, Lúčna 31
Pokladník:
Silvia Jackuliaková, Nemčianska cesta 95
Preventivár:
Mgr. Peter Caban, Lúčna 79
Referent mládeže: Oľga Muránska, Nemčianska cesta 3
Revízori:
Dušan Mydlo, Nemčianska cesta 63
Milan Laššo, Lúčna 36

