Správa
o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Nemciach za rok 2019.
Vážení hasiči, hasičky, milí hostia!
Naša organizácia dobrovoľných hasičov je v obci najstarším občianskym združením,
veď v roku 2019 už písala 92. ročnú históriu od svojho založenia. V súčasnej dobe
v zbore pôsobí 41 hasičov, z toho 3 ženy. Darí sa nám takmer každý rok získať do našich
radov aj nových členov. Tak tomu bolo aj počas roka 2019, kedy sme prijali jedného
nového člena Adama Filipka.
Činnosť zboru počas uplynulého roka bola pomerne pestrá a dovolím si povedať aj
úspešná. Našťastie sme nemuseli robiť žiadny výjazd k požiaru či už na území obce,
alebo aj v okolí. Aj napriek tomu naši členovia pomáhali v obci pri viacerých činnostiach,
ktoré aspoň v krátkosti spomeniem.
Na začiatku obce Medzi vodami sa dňa 23. marca 2019 uskutočnila brigáda pri čistení
a odstránení suchých porastov a krov v tejto lokalite. Povyše tohto miesta prebieha
individuálna bytová výstavba a vstup do našej obce tu nebol vôbec atraktívny. Deväť
dobrovoľných hasičov pomocou krovinorezov a motorových píl celý tento priestor
vyčistili a popílené konáre a kmene podávali na kopy, ktoré potom obec dala odviezť na
skládku odpadu. Brigády sa zúčastnili: Peter Caban, Milan Caban, Václav Nemec, Braňo
Lichý, Maroš Tóth, Miroslav Janovec st., Miroslav Janovec ml., Michal Janovec, Mário
Jackuliak.
Ďalšia veľká brigáda sa uskutočnila dňa 17. augusta 2019 v priestoroch veže a povaly
kultúrneho domu v Nemciach. Kvôli celkovej oprave zvonov vo veži a zváracím prácam
bolo potrebné vyčistiť povalu od nazhromaždeného materiálu, ktorý sa tam skladoval
predchádzajúcich 60 rokov. A bolo tam toho naozaj neúrekom, od veľkorozmerných
transparentov, cez lavice z bývalého miestneho kina, stoličky, staré koberce, lampy
starého verejného osvetlenia a pod. Hasiči naplnili odpadom jeden veľký pristavený
kontajner a ešte ostala kopa drevených predmetov a nábytku v parčíku, ktoré sa neskôr
použili do vatry SNP. Tejto, na teplo a prach náročnej, takmer celodennej akcie sa
zúčastnilo 8 hasičov a to: Peter Lamper, Michal Janovec, Mário Jackuliak, Ján Muránsky,
Peter Caban, Jarmila Hudecová, Milan Caban a Juraj Kochan.
Pri príležitosti celoslovenských osláv 75. výročia SNP, ktoré sa konali aj v našej obci,
hasiči dňa 29.8.2019 postavili na kopci Stráža nad obcou veľkú vatru, do ktorej použili aj
drevené predmety, rôzne transparenty z bývalej éry a vyradený inventár z kultúrneho
domu. Na stavaní vatry sa podieľalo 12 hasičov a to: Mário Jackuliak, Erik Filipko, Braňo
Lichý, Peter Caban, Michal Janovec, Milan Caban, Lukáš Madala, Miro Janovec, Maroš
Tóth, Tomáš Kostiviar, Václav Nemec, Ján Madoš.
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Naši členovia sa tiež zúčastnili niektorých kultúrnych a športových podujatí
organizovaných obcou, alebo v spolupráci s obcou Nemce. Na bežeckej akcii ADRIM –
Nemčiansky beh, ktorý sa konal dňa 01.05.2019 hasiči Milan Caban, Peter Caban a Ján
Muránsky varili za našu organizáciu guľáš pre súťažiacich bežcov. Podobne sa zapojili aj
ostatné občianske združenia a spolky v obci.
Na Deň detí dňa 02.06.2019, sa deti mohli povoziť po obci ako pasažieri na hasičskom
vozidle IVECO a vyblázniť sa v pene, ktorú hasiči premiérovo vyskúšali pri bytovkách
s ekologickým penidlom JAR. V roku 2020 na túto akciu už pripravíme kvalitnejšie
penidlo, ktoré dlhšie vydrží.
Na 13.-om ročníku medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave
zabíjačkového taniera sme mali jedno družstvo prihlásené v zložení Milan Caban, Peter
Caban, Ján Muránsky, ktoré síce nezískalo žiadne medailové ocenenie, ale podali kvalitný
výkon pri varení kapustnice a aranžovaní zabíjačkových špecialít. Hasiči tiež ráno
pomáhali pri stavaní nožnicových stanov, aby ochránili účastníkov podujatia pred
nepriaznivým počasím.
Keďže náplňou činnosti dobrovoľného hasičského zboru je predovšetkým ochrana
životov a majetku občanov ako aj prevencia pred požiarmi, naši hasiči aj tejto činnosti
venujú svoj voľný čas a úsilie. Tajomníčka zboru pravidelne píše do Nemčianskych novín
články týkajúce sa požiarnej prevencie, vypaľovania suchej trávy, ochrany lesov a úrody
pred požiarmi, informácie o požiarovosti v okrese Banská Bystrica, predchádzaniu
vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny, riziká vzniku požiaru vo vianočnom
období a pod. V obecných tabuliach sú tiež pravidelne vyvesené rôzne propagačné
materiály týkajúce sa požiarnej ochrany.
Pre zabezpečenie akcieschopnosti hasičského zboru sú dôležité aj rôzne cvičenia
a súťaže s technikou, kde zbory preukazujú svoju šikovnosť, rýchlosť nasadenia v útoku
a celkovú pripravenosť. O hasičskú techniku sa príkladne stará Milan Caban, ktorý je aj
veliteľom dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý má v súčasnosti 13 členov
a podlieha v zmysle zákona o hasičských jednotkách priamo starostke obce. Okrem
preventivára obce sú všetci zároveň členmi nášho DHZ. Poďakovať sa treba tiež Jánovi
Muránskemu za možnosť dočasného uskladnenia protipovodňového prívesu na jeho
pozemku pri rodinnom dome, ako aj Jánovi Hudecovi, za uskladnenie prívesného vozíka
vo svojom dvore, ktorý bol zakúpený z dotácie pre občianske združenia z obce v roku
2019.
Územná organizácia DPO SR Banská Bystrica každoročne organizuje v rámci
previerky pripravenosti hasičských zborov územnú súťaž, ktorá je každý druhý rok
postupová. Tak tomu bolo aj v roku 2019, kedy sa takáto súťaž konala na futbalovom
ihrisku v obci Brusno dňa 2. mája. Do tejto súťaže sme postavili jedno družstvo
v kategórii muži. Tréningy prebiehali v dosť sťažených podmienkach na pokosenej lúke
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Medzi vodami. Napriek tomu chuť bojovať o dobré umiestnenie bola veľká. V roku 2018
skončili naši chlapi na peknom treťom mieste, čo dávalo dobrý predpoklad aj pre rok
2019. Celkové výsledné 2. miesto v súťaži v kategórii muži bolo veľkým prekvapením
pre samotných usporiadateľov, aj pre niektoré tradične dobré hasičské zbory v okrese.
V požiarnom útoku sme mali čas v prvom pokuse 25,61 sek, v druhom pokuse sa útok
podaril s časom 22,03 sek. Štafeta 8 x 50 m v prvom pokuse bola s časom 84,91 sek.,
v druhom pokuse naši hasiči išli naplno a znížili čas na 82,21 sek. bez trestných bodov.
Do poslednej chvíle nebolo jasné, ako to všetko dopadne, až kým neodsúťažilo posledné
súťažné družstvo. Po sčítaní výsledkov už bolo všetko jasné. Historický úspech za
posledné desaťročia u nemčianskych hasičov bol na svete! Radosť z úspechu
a z krásneho pohára bola veľká! Celkove sa súťaže zúčastnilo 26 družstiev v 5
kategóriách. A kto bojoval za naše farby? Veliteľom bol Milan Caban, strojníkom Michal
Janovec, členmi družstva boli Miroslav Janovec, Samuel Ježík, Tomáš Kostiviar, Mário
Jackuliak, Erik Filipko, Adam Filipko a Martin Chochula. Predsedu sčítacej komisie na
tejto územnej súťaži vykonávala Jarmila Hudecová, tajomníčka nášho zboru.
V rámci zdokonaľovacej prípravy sa počas roka organizovali Územnou organizáciou
v Banskej Bystrici tri školenia. Zdokonaľovacia príprava strojnej služby konaná dňa
27.04.2019 vo Vlkanovej, ktorej sa zúčastnili traja členovia zboru Peter Caban, Michal
Janovec a Milan Caban a dňa 28.04.2019 zdokonaľovacia príprava povodňovej služby
pri praktickom výcviku v obsluhe a využití protipovodňového prívesu, ktorá sa
uskutočnila pri Hrone vedľa hasičskej zbrojnice vo Vlkanovej. Z nášho zboru ju
absolvovali hasiči Milan Caban, Peter Caban a Mário Jackuliak.
Ďalšia zdokonaľovacia príprava bola zameraná na spojovaciu službu a používanie
vysielačiek. Konala sa dňa 12.12.2019 v kultúrnom dome Nemce za účasti dobrovoľných
hasičov z okresov Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom. Z našich hasičov ju
absolvovali štyria hasiči: Peter Caban, Milan Caban, Mário Jackuliak a Peter Lamper.
Prednášateľom bol riaditeľ HaZZ vo Zvolene Dušan Hancko a profesorka z Technickej
univerzity Zvolen, katedra požiarnej ochrany Eva Mračková.
Vážení hasiči, hasičky, milí hostia!
Výbor DHZ sa na svojich zasadnutiach venuje aj návrhom na povýšenie členov
zboru ako aj návrhmi na ocenenie tých najviac aktívnych.
Aj na dnešnej výročnej členskej schôdzi máme v programe odovzdanie niektorých
ocenení členom, ktorých členstvo v našej organizácií dosiahlo okrúhle jubileum a veliteľ
zboru Ján Muránsky Vás tiež oboznámi so schválenými povýšeniami členov, ktorí sa
aktívne podieľajú na činnosti nášho zboru.
Pri tejto príležitosti Vás chcem informovať, že na základe schváleného návrhu
Prezídia DPO SR Bratislava, bolo v mesiaci apríl našej tajomníčke Jarmile Hudecovej v
Žiline slávnostne odovzdané najvyššie ocenenie dobrovoľných hasičov „Zaslúžilý člen
DPO SR“.
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V roku 2019 v mesiaci november bola obci schválená aj ďalšia žiadosť na
poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na projekt „Garáž pre
protipovodňový príves a sklad náradia“. V prvej Výzve č. VII z roku 2018 boli obci
schválené finančné prostriedky v sume 30.000,- Eur, v tejto poslednej piatej Výzve
z roku 2019 obec dostane v priebehu najbližších týždňov ďalšie finančné prostriedky
v sume 11.213,- Eur. Realizácia tohto projektu sa uskutoční počas roka 2020
s dokončením v roku 2021. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie
a schválený investičný zámer poslancami Obecného zastupiteľstva Nemce.
Po
zrealizovaní výstavby budú pre hasičov vytvorené nové priestory na uskladnenie
techniky, výstroja a výzbroje, ako aj priestory na iné využitie.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým členom za ich prácu počas roka 2019
a verím, že aj naďalej bude pre nás platiť, že hasičina je nielen koníčkom, ale aj poslaním,
ktoré zaväzuje každého z nás zdokonaľovať svoju pripravenosť pri ochraňovaní životov
a majetku občanov. Ďakujem za pozornosť!
V Nemciach, 15.02.2020
Spracovala: Hudecová J.
Branislav Lichý, predseda DHZ
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