Najdôležitejšie udalosti a okamihy uplynulého obdobia rokov 2012 – 2016
v činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Nemce.
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Nemce počas celého volebného obdobia 20122016 pracoval v nezmenenom zložení.
Rok 2012
Dobrovoľný hasičský zbor evidoval 43 členov, z toho 5 žien. V priebehu roka pristúpil do
zboru Bc. Tomáš Kostiviar a odišiel z našich radov Viliam Kostiviar vo veku 73 rokov.
Dňa 5.mája 2012 sme si na slávnostnom zhromaždení pripomenuli 85. výročie založenia DHZ
Nemce. Pri tejto príležitosti bola odhalená socha sv. Floriána v parčíku pri kultúrnom dome.
Socha má celkovú výšku 4,90 metrov. Obstaranie sochy financovala obec zo svojho rozpočtu.
Pri tejto príležitosti bolo DHZ Nemce z rúk predsedu OV DPO Banská Bystrica odovzdané
ocenenie: Za príkladnú prácu. Trinástim dlhoročným členom zboru boli odovzdané Ďakovné
listy OV DPO BB, medailami „Za príkladnú prácu“ boli ocenení 7 členovia zboru.
V krúžku Mladých hasičov Nemce sme mali registrovaných 14 detí vo veku do 15 rokov.
V jesennom kole hry Plameň v Brusne súťažili naše deti v dvoch kategóriách a to staršie
dievčatá, ktoré obsadili piate miesto a mladší chlapci, ktorí skončili na štvrtom mieste. Okrem
toho sme sa s deťmi zúčastnili hasičskej súťaže o „Zlatú prúdnicu“, kde si prvý krát naostro na
súťaži vyskúšali požiarny útok a útok CTIF podľa medzinárodných pravidiel. Na okresnej
súťaži DHZ okresu Banská Bystrica naši hasiči v kategórii muži obsadili 22. miesto.
Rok 2013
Dobrovoľný hasičský zbor mal 44 členov. V priebehu roka pribudol do našich radov
Miroslav Janovec Lúčna ulica, Ing. Michal Janovec. Rozlúčili sme sa s Vladimírom Lichým,
ktorý zomrel vo veku 78 rokov.
Na Okresnej súťaži DHZ okresu Banská Bystrica sme obsadili v kategórii muži 12. miesto.
V krúžku Mladých hasičov Nemce sme mali 8 detí. Na jesennom kole hry Plameň súťažili
v kategórii mladší chlapci ako zmiešané družstvo a obsadili v nej druhé miesto zo siedmych
v tejto kategórii. S deťmi sme boli aj na súťaži v Badíne, na Hvezdárni Vartovka na večerné
pozorovanie hviezd a tiež sme navštívili jaskyne pod Panským dielom.
V obci naši hasiči odstránili 30 stĺpov pôvodného miestneho rozhlasu na Lúčnej ulici.
V súťaži Kapustnica naši mladí hasiči obsadili 3. miesto v príprave zabíjačkového taniera.
Revízorovi DHZ Dušanovi Mydlovi st. bolo v máji 2013 v Žiline odovzdané najvyššie hasičské
vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“. Traja naši členovia si tiež spravili skúšky rozhodcov
a získali odznak odbornosti „Rozhodca DPO SR“.
Na okresnej súťaži v Selciach bol ocenený veliteľ zboru Ján Muránsky medailou „Za
výcvik“, tajomníčka zboru Jarmila Hudecová medailou „Za mimoriadne zásluhy“ a preventivár
obce Ing. Ján Slovák medailou „Za spoluprácu III. stupňa. Na výročnej členskej schôdzi bola 9
členom udelená medaila „Za vernosť“, 4 členom medaila „Za príkladnú prácu“ a 8 členom
medaila „Za zásluhy“.
V priebehu roka 2013 obec zo svojho rozpočtu finančne zabezpečila komplexné
zrekonštruovanie pôvodnej striekačky PPS-12 na novú výkonnejšiu PS-18. Jej celkové
prerobenie vrátane povrchovej úpravy vykonala moravská tuningová firma v náklade cca 4.600
Eur. Hasičský zbor bol v roku 2013 zaradený do kategórie „C“ v rámci celoplošného systému
rozmiestnenia síl a prostriedkov požiarnej ochrany.

Rok 2014
Náš hasičský zbor evidoval 45 členov. Z dôvodu nezáujmu o ďalšie členstvo sme vyradili
2 členky a 3 členov. Zbor tak ostal v počte 40 členov, z toho 3 ženy.
V mesiaci február 2014 dvanásť našich hasičov úspešne absolvovalo základnú prípravu členov
dobrovoľných hasičských zborov v rozsahu 40 hodín a stali sa takto zároveň aj členmi
zásahových jednotiek DHZO Nemce. V mesiaci november 14 našich hasičov absolvovalo
skúšky a získali odznak odbornosti „Vzorný hasič III. stupeň“.
Na okresnej súťaži DHZ sme sa umiestnili v kategórii muži na peknom 5. mieste. Erik
Filipko na súťaži v prebore jednotlivcov získal časom 13,91 sek. I. výkonnostnú triedu, Tomáš
Kostiviar II. triedu a Róber Surovec III. výkonnostnú triedu.
V roku 2014 sme mali v krúžku Mladých hasičov už len 7 detí, z tohto dôvodu sme sa s nimi
nemohli zúčastniť hasičského jarného kola hry Plameň, kde je potrebný 10 členný kolektív.
Napriek tomu sme sa s deťmi zúčastnili halovej súťaže v Badíne a súťažného kola hry Fénix
v ZŠ Jelšava a potom ďalšieho kola súťaže Fénix v Martine-Priekope.
Naši hasiči sa zúčastnili viacerých kultúrnych a športových podujatí v obci či už to bola
Kapustnica alebo Adrim-Nemčiansky beh.
V polovici mája obec zastihla náhla veterná smršť, ktorá hlavne na Lúčnej ulici spôsobila
škody na strechách niekoľkých domov. Naši hasiči pomáhali niektorým občanom zakrývať
strechy dočasnými nepremokavými plachtami. Zasahovali aj hasiči HaZZ v BB hlavne
odstránením strešných plechov, ktoré vietor zhodil do záhrad a tiež pri spílení stromov, ktoré
vietor opieral do elektrického vedenia.
Hasičský zbor bol v roku 2014 zaradený do kategórie „C“ v rámci celoplošného systému
rozmiestnenia síl a prostriedkov požiarnej ochrany.

Rok 2015
Hasičský zbor mal na začiatku roka 40 členov. V priebehu roka 2015 pribudli do našich
radov Martin Chochula a Erik Rusko. Na druhej strane sme sa rozlúčili s Jánom Paulovičom st.
vo veku 77 rokov a do konania výročnej členskej schôdze v januári 2016 aj s Matejom
Muránskym, ktorý odišiel vo veku 83 rokov. Okrem toho 4 členovia ukončili svoju činnosť
v zbore z dôvodu nezáujmu. K 31.12.2015 sme teda mali spolu 37 členov z toho 3 ženy.
Na Okresnej súťaži DHZ okresu BB v Dúbravici sme získali v kategórii muži 6. miesto.
V prebore jednotlivcov I. výkonnostnú triedu získal Miroslav Janovec z Nc, II. výkonnostnú
triedu získali Erik Filipko, Michal Janovec a Tomáš Kostiviar, III. výkonnostnú triedu Róber
Surovec. Rozhodcovia z nášho zboru: Marián Tóth, Michal Novák, Ing. Peter Kostiviar
a Jarmila Hudecová sa zúčastnili ako rozhodcovia súťaží organizovaných OV DPO BB.
V práci s mládežou sme dočasne prerušili činnosť pre malý počet detí a zlé podmienky na
stretávanie a nácvik.
Medailami „Za zásluhy“ boli ocenení dvaja aktívni členovia a to Milan Caban a Peter
Lamper.
V apríli 2015 sme v rámci pripravovaného zateplenia kultúrneho domu kde je aj hasičská
zbrojnica, brigádnicky vymenili staré železné dvere za nové rolovacie. Následne na to v mesiaci
máj sme boli ako obec vybratí zo strany MV SR ako jedna z obcí na Slovensku, kde štát pridelil
nové hasičskú techniku, konkrétne nové hasičské zásahové vozidlo IVECO CAS 15 v plnej

technickej a materiálovej výbave aj s rádiostanicami. Stihli sme ešte pred slávnostným
odovzdaním, ktoré bolo dňa 10.mája 2015, vyriadiť a vymaľovať priestory hasičskej zbrojnice,
opraviť rozvod elektriny a vymeniť osvetlenie, natrieť police. Slávnostného aktu sa zúčastnili
viacerí hostia či už vládni predstavitelia, poslanci NR SR, predstavitelia z HaZZ, DPO SR, OV
DPO BB, starostovia okolitých obcí a samozrejme naši hasiči a neposlednej rade aj občania
obce. Kľúče od nového vozidla prevzal náš veliteľ Ján Muránsky priamo z rúk Ministra vnútra
SR JUDr. Róberta Kaliňáka.
V súťaži Kapustnica a príprava zabíjačkového taniera naši hasiči obsadili krásne 1. miesto
vo varení kapustnice. Zlaté medaile a darčekový potravinový kôš ako ocenenie im osobne
odovzdala vtedajšia podpredsedníčka NR SR JUDr. Jana Laššáková, ktorá bola na tejto akcii
hosťom a zároveň členkou trojčlennej súťažnej poroty.
V obci bolo tiež hasičmi v rámci brigády odstránených 13 zvyšných stĺpov zrušeného
drôtového miestneho rozhlasu na Nemčianskej ceste.

Rok 2016 ako posledný rok tohto volebného obdobia je zhodnotený v samostatnej Správe
o činnosti DHZ Nemce za rok 2016.
V Nemciach, 17.12.2016
Spracovala: Hudecová Jarmila, tajomníčka DHZ Nemce

