Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Nemce
za rok 2018
Vážení hasiči, hasičky!
Náš dobrovoľný hasičský zbor vstúpil rokom 2018 do nového desaťročia svojej
existencie. Na začiatku roka 2018 sme mali v zbore 39 členov, z toho 3 členky. Počas
roka 2018 sme prijali jedného nového člena Juraja Kochana. K dnešnému dňu je
v zbore celkom 40 členov. Najstarší člen zboru Janko Handlovský oslávil v apríli
minulého roka životné jubileum 80 rokov, najmladší člen zboru Samuel Ježík oslávil
v máji minulého roku jubileum 20 rokov. Z toho vyplýva, že v hasičskom zbore je
pomerne široké vekové spektrum členov, čo však nijako neuberá vážnosť jeho
poslania, pre ktorý bol v roku 1927 založený. Starší hasiči odovzdávajú skúsenosti tým
mladším a mladší sú zase ťahúňmi v organizácii vo všetkých oblastiach jej činnosti.
Okrem toho 13 dobrovoľných hasičov zboru je zároveň členmi zásahových jednotiek
DHZO Nemce v zmysle Vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.
Toľko niekoľko informácii na úvod a teraz mi dovoľte oboznámiť Vás s činnosťou,
ktorú sme vykonali počas uplynulého roka v príslušnom časovom slede.
Začiatok roka nebol veľmi priaznivý, nakoľko obec dostala dňa 19.2.2018
Rozhodnutie o neschválení dotácie na výstavbu Garáže pre protipovodňový príves
a sklad náradia, ktorú sme podali v auguste 2017. Celkove bolo na Slovensku 1033
žiadateľov, z toho 497 žiadateľov uspelo a 536 žiadateľom nebola žiadosť schválená.
Nakoniec sme sa dozvedeli, že naša žiadosť nebola schválená pre tri malé
administratívne nedostatky. Zároveň však 20.2.2018 bola zverejnená MV SR nová
Výzva číslo VI. Prezídia HaZZ 2018 na ten istý účel pre tých, ktorí v I. kole neuspeli. Bolo
potrebné nanovo vybaviť všetky potrebné potvrdenia a vyhlásenia. Viaceré
dokumenty tajomníčka zboru Jarmila Hudecová prostredníctvom mailu konzultovala
s kontaktnou osobou na MV HaZZ v Bratislave, aby boli v poriadku. Novú žiadosť obec
odoslala 25.3.2018. V druhom kole bolo podaných vyše 1100 žiadostí, z toho 668 bolo
schválených. Dňa 6.8.2018 sme sa dozvedeli, že medzi schválenými žiadosťami už bola
aj Obec Nemce. V decembri 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie zo
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štátneho rozpočtu na tejto projekt vo výške 30.000 Eur, ktorý pomôže zlepšiť
priestorové podmienky pre uskladnenie techniky, výstroja a výzbroje hasičov. Projekt
sa začne realizovať v roku 2019 po vydaní stavebného povolenia a na základe výsledkov
verejnej súťaže na zhotoviteľa.
V rámci neustáleho zvyšovania si odbornej kvalifikácie a spôsobilosti na používanie
modernej hasičskej techniky v mesiaci apríl štyria členovia ako vodiči absolvovali
odborné psychologické vyšetrenia a testy na získanie oprávnenia viesť špeciálne
vozidlá s výstražnými signalizačnými zariadeniami, akým je aj vozidlo IVECO CAS 15,
ktoré hasiči používajú. Boli to: Ján Muránsky, Václav Nemec, Milan Caban a Peter
Lamper. Všetci štyria skúšky úspešne dňa 13.4.2018 vykonali a získali na vedenie
vozidla odbornú spôsobilosť.
Dňa 23.4.2018 bolo v obci na Nemčianskej ceste 102 v rodinnom dome
spozorované zadymenie, šíriace sa od pivničných priestorov. Pani Reptová, ktorá býva
v susedstve privolala člena hasičského zboru z obce Michala Nováka, ktorý ihneď
zavolal veliteľa zboru Jána Muránskeho a predsedu Branislava Lichého. Tí vykonali
obhliadku miesta zadymenia cez interiér rodinného domu, potom vykonali zásah
vodou z vodovodného vedenia, ktorý sa nachádzal na vonkajšom objekte domu.
Páčidlami potom odstránili časť futrovanej zárubne na vstupe do pivnice, ktorá tlela od
čerstvo lepenej izolácie podlahy. Dosky a hranoly uložené v pivnici a pripravené na
rekonštrukciu v dome neboli poškodené. Následne celý objekt dobrovoľní hasiči
vyvetrali od dymu a všetko ešte raz skontrolovali. Majiteľka objektu pani Kmeťová
Božena bola oboznámená s vykonaným zásahom a upovedomená o príčine vzniku
tlenia a zadymenia.
Aj v roku 2018, podobne ako v roku 2017, sa dobrovoľní hasiči z Nemiec zúčastnili
dňa 26.5.2018 na celoslovenskej akcii Občianskeho združenia SPOSA Banská Bystrica –
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom s názvom „Ži a nechaj žiť 2018“. Erik Filipko,
Mário Jackuliak a Milan Caban s vozidlom IVECO autistickým a inak zdravotne
postihnutým deťom predviedli ukážku hasenia pripraveného malého požiaru a deti si
za ich asistencie veľmi ochotne vyskúšať hasenie. Potom si ešte vyskúšali držanie
prúdnice s vodou kde polievali svah v areáli špeciálnej školy v mestskej časti Sásová.
Prítomná na akcii bola aj Europoslankyňa Janka Žitňanská a Marianka Kovačechová
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z Rádia Regina so svojím tímom Červené nosy. Usporiadatelia a organizátori OZ SPOSA
Banská Bystrica ďakujú zúčastneným hasičom za ich pomoc a spoluprácu.
Rok 2018 je pre hasičov z Nemiec úspešný aj pre výborné dosiahnuté výsledky
v územnej súťaži DHZ okresu Banská Bystrica, ktorá sa konala 16.6.2018 v Hronseku.
Súťaže sa za Nemce zúčastnilo jedno družstvo hasičov v kategórii MUŽI. Celkový počet
súťažných družstiev bol 20, z toho v kategórii muži bolo 11 družstiev. Za DHZ Nemce
súťažili: veliteľ družstva Milan Caban, členovia: Erik Filipko, Samuel Ježík, Miroslav
Janovec ml., Mário Jackuliak, Michal Janovec, Tomáš Kostiviar a Martin Chochula.
Niektorí členovia boli mimo bydliska na prázdninách, preto na súťaž išlo len 8 hasičov.
V prvom pokuse na požiarnom útoku dosiahli čas 20,82 sek, v druhom pokuse zlepšili
svoj čas na 19,54 sek. čo bol druhý najlepší čas zo všetkých 20 súťažných družstiev vo
všetkých kategóriách.
Aj štafeta prvý pokus dopadla s časom 86,12 sek. bez trestných bodov dobre. Naši
hasiči si striehli celkové časy a snažili sa v druhom pokuse v štafete ešte svoj výkon
zlepšiť. To sa aj podarilo časom 83,26 sek. a vyzeralo to takmer na isté krásne druhé
miesto. Sklamanie prišlo až po výroku rozhodcu, ktorý pre údajný prešľap pri predávaní
štafetového kolíka udelil družstvu 5 trestných sekúnd. Napriek tomu, že družstvo si
nebolo vedomé priestupku, nevyužili z dôvodu prekvapenia 10 minút na podanie
protestu proti výroku rozhodcu Hanuliaka z Badína a tak konečný čas ostal platný. Ak
napriek tomuto družstvo mužov z Nemiec skončilo v celkovom hodnotení v kategórii
MUŽI na pohárovom treťom mieste s celkovým časom 105,66 sek. Lepší boli len hasiči
z Hronseku s výsledným časom 93,02 sek a Povrazník s výsledným časom 102,58.
Druhé miesto takto nemčianskym hasičom uniklo o vlások. Aj v celkovom hodnotení
všetkých súťažných družstiev nám patrila tretia priečka.
Okrem územnej súťaže sa hasiči z Nemiec na základe pozvania zúčastnili aj hasičskej
súťaže „O putovný pohár primátora mesta Banská Bystrica“ spojenej s „Memoriálom
Milana Valenta“ dňa 14. júla 2018 na Športovisku Jelšovie v Šalkovej, ktorú organizoval
DHZ Šalková.
Celkove bolo na tejto súťaži 29 hasičských družstiev z okresu BB, ZV, ZH, RS, BR, LV.
Veľmi silná konkurencia hasičov, z ktorých viacerí súťažia aj v rámci Hasičskej ligy. Náš
prvý pokus ktorý bol z dvoch pokusov v požiarnom útoku aj hodnotený do celkového
poradia bol ľavý prúd 18,50 sek, pravý prúd 18,74 sek. V druhom pokuse to vyzeralo
ešte na lepší čas, ale počas útoku náhle zhasla mašina a trvali zo tri sekundy, kým
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duchaprítomný strojník Mirko Janovec opäť mašinu naštartoval a tak útok dokončili.
Možno by bol čas ešte lepší. Nakoniec sa zistilo že došlo k prerušeniu kontaktu
povoleného kábla z baterky na motor. Zo 16-tich súťažiacich v kategórii MUŽI hasiči
z Nemiec obsadili v tvrdej konkurencii veľmi pekné 9. miesto.
Horúce letné dni v druhej polovici mesiaca júl s teplotami cez deň nad 30 °C dávali
tušiť, že si hasiči ani po súťažiach neoddýchnu. Niektorí občania obce sú nepoučiteľní
a opakovane zapaľovaním nanosených odpadov zo záhrad na hranici katastra so
Sásovou pri potoku spôsobujú kritickú situáciu, kedy sa aj malý oheň a zadymenie
buriny môže rozrásť na veľký požiar. Tak to bolo aj v piatok podvečer dňa 27.7.2018.
Veľký dym, ktorý sa valil zospodu svahu okolo pol ôsmej bolo dobre vidieť z rodinných
domov na Lúčnej ulici v úseku okolo cesty do poľa oproti Hlbokej. Hasiči Milan Caban,
Erik Filipko a veliteľ Ján Muránsky s vozidlom IVECO a dopravným prúdom „D“ z vozidla
ohnisko uhasili a pomocou lopát rozhodili zvyšky tlejúcej buriny, aby sa oheň opäť
nevznietil.
Rok 2018 bol aj svadobným pre dvoch mladých hasičov zboru. Dňa 5.5.2018 sa ženil
strojník DHZ Ján Paulovič (28 rokov) a 18.8.2018 ďalší člen DHZ Róbert Surovec (30
rokov). Hasiči im obidvom zablahoželali malým darčekom na pamiatku a odprevadili
ich na spoločnú cestu životom hasičskou sirénou z vozidla IVECO CAS 15.
Svoje zastúpenie sme mali aj na XII. Ročníku Medzinárodnej súťaže vo varení
kapustnice a príprave zabíjačkového taniera, ktorú organizovala Obce Nemce
a zúčastnilo sa jej celkom 19 družstiev zo Slovenska a Čiech. V súťažnej kategórii
varenie kapustnice sa naše súťažné družstvo v zložení Ján Muránsky, Ing. Michal
Janovec a Milan Caban umiestnilo na krásnom druhom mieste. Členkou poroty bola aj
Ministerka kultúry p. Ľubica Laššáková, ktorej hasičská kapustnica veľmi chutila. Počas
tejto akcie zároveň slávnostne pokrstila aj prvú monografiu o obci Nemce.
Čo sa týka poukázania 2 % dane z príjmu za rok 2017 pre DHZ Nemce, evidujeme
opäť klesajúci príjem z daňového úradu. Len 5-ti členovia venovali svoje 2 % dane pre
hasičský zbor. Boli to: Mgr. Cabanová Lucia za Mgr. Petra Cabana, Paulovič Ján, Nemec
Václav, Muránsky Ján a Fraňová Jana za Mária Jackuliaka. Celková výška poukázanej
dane na účet zboru bola 148,21 Eur. Posúďte sami, či je to dosť na to, aby sme mali
potom počas roka na čerpanie na občerstvenie a iné výdavky pri súťažiach, brigádach
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a pod. Každý člen by sa mal oveľa viac usilovať, aby našiel ako darcu vhodnú osobu
vo svojom okolí, či už z radov rodinných príslušníkov, priateľov, známych a samozrejme
seba, ak má príjem zo závislej činnosti, živnosti alebo podnikania.
Na dnešnej výročnej členskej schôdzi je na programe aj slávnostné uvedenie do
života ešte jednej publikácie s názvom 90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru
Nemce (1927-2017). Jej napísaním z dostupných historických materiálov sa venovala
počas roka 2018 tajomníčka zboru. Časť histórie je uvedená aj v spomínanej monografii
o obci Nemce. Nakoľko materiálu o činnosti dobrovoľných hasičov v našej obci bolo
podstatne viac, ako bolo možné uverejniť v tejto knihe, bola spracovaná samostatná
publikácia s bohatou fotodokumentáciou z fotiek, ktoré sa za toto 90 ročné obdobie
zachovali. Na náklady na jej vydanie prispel na základe podaného projektu aj BBSK
v Banskej Bystrici a tiež Obec Nemce, ktorej touto cestou ďakujem za finančnú
podporu. Bez nej by sme nemali dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohla
byť publikácia v počte 107 strán farebného textu a obrazových príloh vydaná.

Vážení hasiči, hasičky!
Toľko k správe o činnosti nášho zboru za uplynulé ročné obdobie. Ďakujem Vám za
pozornosť!

Výbor DHZ Nemce
V Nemciach dňa 16.2.2019
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Za 90 rokov sa toho v živote človeka, spoločnosti i našej hasičskej organizácie veľa zmení. Ale to
hlavné, čo v minulosti, ale aj dnes, robí hasiča hasičom, ostáva. Je to obetavosť, nadšenie
a dobrovoľnosť pri ochrane životov a majetku občanov. Je to spomienka na všetky tie generácie
hasičov, ktorí sa tomuto poslaniu venovali a venujú aj dnes svoj čas, aby pomohli v núdzi tým, ktorí
túto pomoc potrebujú. Veríme, že táto obetavá práca dobrovoľných hasičov obce Nemce neupadne
nikdy do zabudnutia a že jej činnosť pretrvá i v budúcich generáciách.
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