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Poštovani čitatelji,
teme u novom broju časopisa velikim
svojim dijelom posvećene su radu s
mladima. Državno natjecanje vatrogasne
mladeži održano u Zadru okupilo je oko
1500 natjecatelja i dokazalo kako se rad
s vatrogasnom mladeži isplati što dokazuju
i postignuti odlični rezultati. Stoga u ovom
broju časopisa možete čitati kratke priče
natjecateljskih odjeljenja, načine njihove
pripreme te dojmove s natjecanja u Zadru.
O tome koliko je važan aspekt
vatrogasnih natjecanja za cjelokupnu vatrogasnu organizaciju
govori i rubrika iz područja psihologije. Upravo novačenjem
mladih u dobrovoljna vatrogasna društva stvara se garancija
da vatrogastvo ima svoju budućnost. Tome treba pridodati i
koliko se putem natjecanja pridaje važnost i tjelesnoj spremnosti
te zdravlju, ali i stječe osjećaj za prihvaćanje poraza i ponekad
loših rezultata što je samo novi motiv za upornost i treniranje.
Govoreći o mladima kao zalogu budućnosti, treba se prisjetiti
i njihove uloge u prošlosti. Naime, ne tako davno upravo su
mladi bili uzrokom velikog broja požara što je za posljedicu
imalo veliku materijalnu štetu. Početkom prošloga stoljeća tako
je tiskan velik broj publikacija, tzv. Opomenki djeci koje su za
cilj imale edukaciju najmlađeg uzrasta o čemu govori i tekst iz
područja povijesti.
Upravo onda kada se činilo kako će ova sezona završiti
bez većih intervencija, tri gotovo istodobna velika požara na
području Dubrovačko-neretvanske županije to su demantirala.
Sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom razgovarali smo o
tijeku gašenja požara otvorenog prostora, ali i požara brodica
koji su se dogodili u rujnu. U intervencijama ujedno donosimo
i izvještaj sa sanacije u Raškom zaljevu u kojoj su sudjelovali
vatrogasci nakon što se gorivo izlilo u more i rezultiralo
ekološkom katastrofom.
U aktualnim temama donosimo informacije sa stručnog skupa
održanog u Tučepima, sjednice Operativno-tehničkog stožera te
s potpisivanja Sporazuma o suradnji između Hrvatske i Albanije.
A koliko je za hrvatsko vatrogastvo važna dobra suradnja sa
susjednim državama, donosimo u razgovoru s potpredsjednikom
pokrajine Baden-Württemberga Gerhardom Laiom. Jer upravo
razumijevanje problema svojih kolega, rezultiralo je nakon rata
velikom donacijom opreme hrvatskim vatrogascima, a ta dobra
suradnja nastavlja se do današnjih dana.
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9. stručni skup vatrogasaca u Tučepima
I ove je godine stručni skup okupio velik broj sudionika i izlagača, a u prezentiranim temama obuhvaćena su
različita područja iz vatrogasnog djelokruga rada

H

Tekst: NINA FRANCETIĆ / Foto: N. FRANCETIĆ, IVAN MILJANOVIĆ

Hrvatska vatrogasna zajednica

rvatska vatrogasna zajednica organizirala je 9. jesenski stručni skup vatrogasaca koji se
održao 23. i 24. listopada u Tučepima.
Seminar je i ove godine okupio više od 200 sudionika iz cijele Hrvatske i inozemstva, a s
ciljem stjecanja novih znanja i
razmjene dosadašnjih iskustava.
Otvaranju su prisustvovali predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice
Ante Sanader, načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović,
predsjednik VZŽ Istarske Dino Kozlevac, predsjednik VZŽ Zadarske Željko
Šoša, predsjednik VZŽ Šibenskokninske Zoran Smolić, predsjednik i
zapovjednik VZŽ Primorsko-goranske Slavko Gauš i Mladen Šćulac te
načelnik Općine Tučepi Ante Čobrnić
koji je, uz želje za što ugodnijim boravkom, izrazio nadu da vatrogasci
imaju što manje požara.
Prisutnima se obratio i predsjednik
Ante Sanader koji je izrazio zadovoljstvo ovim skupom kao i velikim brojem
sudionika. “Usavršavanje je važno jer
vatrogasci konstantno moraju pratiti razvoj tehnike i tehnologije”, rekao je
te se zahvalio načelniku
općine na financiranju
vatrogastva.
Iznio
je
važnost
donošenja novog Zakona
o vatrogastvu
koji će Hrvatsku vatroAnte Sanader
gasnu zajednicu
postaviti kao tijelo
nadležno za vatrogastvo što će olakšati funkcioniranje sustava, osobito zato jer će u Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici biti i glavni vatrogasni zapovjednik, ujedno i državni
tajnik. “Važno je da ta osoba, koja
će na toj poziciji biti 5 godina, bude
osoba iz struke koja poznaje situaciju
na terenu”. Na kraju se zahvalio i svim
predavačima te otvorio skup.
Tijekom održavanja savjetovanja postavljeni su izložbeni prostori
proizvođača, distributera i trgovaca s
vatrogasnom opremom.
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Zoran Smolić, Ante Sanader, Ante Čobrnić, Željko Šoša, Dino Kozlevac (slijeva)

PREZENTIRANI RADOVI:
- Primjena četverocikala u vatrogastvu, Tomislav
Kunješić, JVP Garešnica
- Prva požarna sezona integriranog protupožarnog
video komunikacijskog sustava, doc. dr.sc. Ljiljana Šerić,
FESB u Splitu i Tomislav Marić, Odašiljači i veze d.o.o.
-Propagator širenja šumskog požara, doc. dr.sc. Marin
Bugarić, FESB u Splitu
-EU projekt NAMIRG – obuka vatrogasaca za gašenje
požara na plovilima u Sjevernom Jadranu, Dino Kozlevac, VZ Istarske županije,
-Uloga društvenih medija u borbi protiv požara, Zvonimir Radaš
-PBI materijali za vatrogasna odijela, Agathe Staniszewski (GER)
-E-učenje u vatrogastvu, Jenö Dicse (HUN)
-Vatrogasci ronioci, Robert Novak, JVP grada Čakovca,
-Spašavanje iz vozila u vodi, Stjepan Draganić, JVP
grada Vukovara
-Oksidansi u akcidentu – amonijev nitrat, Aleksandar
Nemec, JVP grada Rijeke
-Vatrogasna zapovjedna vozila, Berislav Hengl, VZ
Osječko-baranjske županije
-Nove tehnologije kao pomoć pri zapovijedanju u
kriznim situacijama sa slabim radio i mobilnim signalom, Željko Mavrinac, JVP grada Rijeke
-Fizička sprema vatrogasaca, Dino Škamo, JVP grada
Rijeke
-Osobna zaštitna oprema vatrogasaca i Uredba EU
2016/425, Damir Knežević, Hrvatska vatrogasna zajednica.

Sudionici skupa

aktualnosti

10. sjednica Operativno-tehničkog stožera
Tekst i foto: MARIO STARČEVIĆ

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

ponedjeljak, 22. listopada
2018. godine održana
je 10. sjednica Operativnotehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice u Tučepima.
Na sjednici su usvojeni prijedlozi
Godišnjeg plana rada Hrvatske
vatrogasne zajednice za 2019.
godinu, Pravilnik o informacijskom sustavu HVZ, Program
osposobljavanja HVZ za 2019.
godinu. Isto tako usvojeno je i
Izvješće sa XIII. državnog natjecanja vatrogasne mladeži RH.
Stanje i daljnje aktivnosti u
svezi implementacije projekta
eHVZ
U okviru EU-projekta Hrvatske vatrogasne zajednice
„Jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija
u RH, akronim eHVZ“, čiji je
cilj povećanje informatičke pis-

menosti pripadnika vatrogasnih
organizacija i osposobljavanje
za korištenje informatičkih aplikacija HVZ, edukacije je do sada
pohađalo tijekom 2018. godine
1.362 polaznika (875 vatrogasaca,
od čega je bilo 312 profesionalnih i 563 dobrovoljnih vatrogasaca), s tim da je završen ciklus
edukacija za 2018. godinu u 8
vatrogasnih zajednica županija,
a u ostalima će se po planu
završiti do kraja 2018. godine.
U tu svrhu vatrogasnim zajednicama županija dane su na raspolaganje 3 informatičke radionice s
po 25 laptopa. Svim vatrogasnim
zajednicama županija / Grada Zagreba podijeljena su ovom prigodom dodatno po 2 laptopa, koja
će se dodijeliti županijskim vatrogasnim operaterima i njihovim
zamjenicima u svrhu implementacije EU-projekta eHVZ.

Zbog iskazane potrebe razvoja
segmenta sustava „Upravljanje
vatrogasnim intervencijama –
Interaktivna baza opasnih tvari“
i potrebe izrade baze podataka
opasnih tvari na hrvatskom
jeziku osniva se Povjerenstvo za
opasne tvari OTS-a, čije prijedloge članova trebaju dati koordinacije Hrvatske vatrogasne zajednice (po mogućnosti da članovi
budu kemičari i ujedno vatrogasni zapovjednici).

Sjećanje na učitelja hrvatskih vatrogasaca

Obilježena 80. obljetnica smrti Mirka Kolarića

I

Tekst i foto: VEDRAN RUNJIĆ

spred vatroMirko Kolarić
gasnog doma
rodio se 18. lisPrvog hrvatskog
topada 1850. godobrovoljnog vadine u Varaždinu.
trogasnog zbora u
Pučku
školu
Varaždinu 25. ruzavršio
je
u
jna, postavljanjem
Grubišnom
vijenaca na bistu
Polju, a niže razDelegacija kod spomenika Mirku Kolariću
Mirku Kolariću,
rede gimnazije u
učitelju hrvatskih vatrogasaca, obilježena je 80. Varaždinu. Priključio se kao dobrovoljni vatroobljetnica njegove smrti.
gasac Prvom hrvatskom dobrovoljnom vatrogasPrigodnoj svečanosti su prisustvovali potpred- nom zboru u Varaždinu 1868. U početku je bio
sjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i predsjed- “štrcar”, a zatim “vođa štrcara”, “vježbatelj”, “gasilanik Vatrogasne zajednice županije Varaždinske Ne- nar” (spremištar), zapovjednik vatrogasne jedinice
deljko Vukalović, zapovjednik VZŽ Varaždinske i i član Upravnog odbora.
Javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina Ivica
Na prijedlog Gjure Stjepana Deželića, predLabaš, predsjednik DVD-a Prvi hrvatski dobro- sjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva u
voljni vatrogasni zbor u Varaždinu Mirko Svetec Zagrebu, Mirko Kolarić je bez natječaja dovete vatrogasci Prvog hrvatskog dobrovoljnog vatro- den na mjesto “vježbatelja” i “gasilanara. Obavlja
gasnog zbora u Varaždinu i JVP Grada Varaždina. dužnost vatrogasnog učitelja, a 1893. izabran je za
- Naš Varaždinac Mirko Kolarić, ostavio je tajnika Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice,
dubok trag u hrvatskom vatrogastvu, kao učitelj, te je na toj dužnosti ostao do 1928. godine. Auvatrogasni stručnjak i autor. Njegov nemjerljiv do- tor je niz knjiga i članaka o gašenju požara. Umro
prinos hrvatskom vatrogastvu osjećamo i danas, je 25. rujna 1938. godine. Zbog svih zasluga koje
stoga je imperativ održavati sjećanje na učitelja je Mirko Kolarić imao u organiziranju hrvatskog
hrvatskih vatrogasaca – rekao je ovom prilikom vatrogastva, nagrada za životno djelo operativnih
predsjednik Vukalović.
vatrogasaca nosi njegovo ime.
VATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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Potpisan Sporazum o suradnji između Hrvatske i Albanije
Sporazum o suradnji pruža mogućnost zajedničkog kandidiranja za EU projekte

Hrvatska vatrogasna zajednica

Tekst i foto: NINA FRANCETIĆ

U

Vatrogasne delegacije nazočile potpisivanju Sporazuma

zadarskom je Gradskom
poglavarstvu 29. rujna
potpisan Sporazum o suradnji
između vatrogasnih delegacija
Hrvatske i Albanije. Kako je
rečeno na potpisivanju, ovo je
početak dugoročne suradnje
između dviju država koje dijele
zajednički interes u vatrogastvu,
a to je pomaganje i ulaganje u
sustav.
“Vatrogasci su stup i temelj
civilne zaštite te smo svjesni
kako se taj sustav mora neprestano razvijati”, rekao je Ivica
Katić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo
i razvitak otoka koji je u ime
gradonačelnika Grada Zadra
primio delegaciju. “Zajedničko
organiziranje i kandidiranje
za EU projekte temelj su protokola koji se danas potpisuje”,
zaključio je Katić. Okupljenima
se obratio i županijski vatrogasni zapovjednik Željko Šoša
koji je ukratko predstavio ustroj
zadarskog vatrogastva te je u
ime domaćina zaželio svim gostima ugodan boravak u Zadru.
Ujedno je najavio i skorašnju
donaciju jednog vozila vatrogastvu Albanije. Na potpisivanju
se prisustvovali i predstavnici
Gasilske zveze Slovenije na čelu
s predsjednikom Jankom Cerkevikom koji je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ovog Sporazuma, ali i općenito dobrom
međunarodnom suradnjom.
4
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Ravnatelj Vatrogasnih i spasilačkih službi
Alfred Kristuli i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader potpisuju
Sporazum o suradnji

Delegaciju Albanije predvodio je ravnatelj Vatrogasnih i
spasilačkih službi Alfred Kristuli
koji je naglasio kako ova suradnja predstavlja veliku pomoć
albanskim vatrogascima. “Svi
vatrogasci imaju isti interes, a
mi na Balkanu imamo slične
probleme s požarima raslinja”,
rekao je. I predsjednik Hrvatske
vatrogasne zajednice je naglasio
kako kao vatrogasci imamo stalnu želju za razmjenom iskustva,
a upravo potpisivanje ovog Sporazuma će tu razmjenu olakšati.
“Albanija je, kao i Hrvatska, mediteranska zemlja te ima problema s požarima otvorenog prostora. Pruža nam se mogućnost u
budućnosti zajedničkog kandidiranja za sredstva putem Europ-

ske unije što će nam u konačnici
omogućiti da ojačamo vatrogasne snage. Pred nama je dug
put, a mi smo ga spremni prihvatiti” rekao je Sanader i pozvao
albanske vatrogasce da dođu u
hrvatske postrojbe i upoznaju se
s našim načinom rada. Ujedno
je naglasio zadovoljstvo što je
vrijeme potpisivanja ovog sporazuma upravo dan kada se
održava Državno vatrogasno
natjecanje vatrogasne mladeži
koji su temelj budućnosti hrvatskog dobrovoljnog vatrogastva.
I glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković nije krio zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma: “Hrvatski vatrogasci spremni su pomoći svima u Hrvatskoj,
ali i izvan granica države. A ovo
danas će nam pomoći u budućoj
suradnji”, rekao je.
Potpisivanju sporazuma su
prisustvovali i načelnik HVZa Željko Popović, zapovjednik
Gasilske zveze Slovenije Franci
Petek, zapovjednik VZŽ Zadarske Boris Jović, predsjednik VZŽ
Istarske Dino Kozlevac, voditelj
natjecanja i predsjednik Odbora
za natjecanja HVZ-a Nedeljko
Vukalović te član Odbora za
natjecanja Stjepan Jurman.
Nakon službenog potpisivanja,
delegacije su se uputile u kratko
razgledavanje Zadra te na ŠRC
Višnjik gdje se održavalo natjecanje vatrogasne mladeži.

aktualnosti

Nova školska godina u riječkoj Vatrogasnoj školi

upisana osma generacija polaznika

Hrvatska vatrogasna zajednica

P

otkraj rujna startala je
nova školska godina u
Vatrogasnoj školi - Poslovnoj
jedinici u Rijeci, a u klupe je
sjela osma generacija polaznika,
njih 32. Ove godine najveći broj
polaznika je iz Istarske, potom
Primorsko-goranske županije,
no, ima ih i iz drugih krajeva
Hrvatske: Korenice, Đelekovca,
Zadra, Senja, Sikova.
Na početku osmomjesečnog
obrazovanja, riječke školarce
posjetio je ravnatelj Vatrogasne
škole i načelnik HVZ-a, Željko
Popović. Poželio im je uspjeh u
svladavanju nastavnog gradiva,
uz nadu da će im stečena znanja
i vještine povećati konkurentnost na tržištu rada i pomoći pri
bržem zapošljavanju. Popović
je također rekao da čelni ljudi
Škole, u Zagrebu i Rijeci, uvijek
stoje na raspolaganju kandidatima za pomoć i rješavanje svih

Tekst i foto: VANDA RADETIĆ - TOMIĆ

Potpora ravnatelja Popovića polaznicima Vatrogasne škole

logističkih i drugih problema te
je pozvao kandidate da im se,
u slučaju potrebe, obrate bez
ustručavanja.
U riječkoj podružnici Vatrogasne škole predavanja će trajati
do sredine svibnja sljedeće godine. Pred kandidatima je 819
sati nastavnog programa te polaganje završnog ispita, nakon
kojega će steći zvanje vatrogasca,

odnosno vatrogasnog tehničara.
Kroz opsežan i zahtjevan
nastavni program kandidate će
voditi vatrogasni stručnjaci iz
redova Vatrogasne zajednice
PGŽ-a. Budući da i ovogodišnji
polaznici zrače optimizmom i
pozitivnom energijom, njihovi
predavači vjeruju da će i ova
generacija s uspjehom završiti
Vatrogasnu školu.

70. obljetnica Mađarskog centra za edukaciju pri upravljanju nesrećama
Tekst: MARIO STARČEVIĆ

U

organizaciji
Mario Starčević održao
Mađarskog cenje predavanje na temu
tra za edukaciju pri
edukacije vatrogasaca za
upravljanju nesrećama
požare raslinja s naglaskom
održana je 2. listopada
na uložene napore i pred2018. godine a upravlstavljanje informatičkojanje katastrofama konkomunikacijskih
ferencija o sadašnjem
tehnologija razvijenih od
stanju i budućnosti
strane HVZ.
sustava edukacije u
području civilne zaštite,
Obilazak Centra za
industrijske sigurnosti i
edukaciju pri upravljanju
vatrogastva u Europi.
nesrećama
Željko Popović i Mario Starčević uručuju Plaketu HVZ-a
Hrvatsku vatrogasnu
Nakon konferencije orAntalu Papu ( u sredini) iz Mađarskog centra
zajednicu
predstavlganiziran je obilazak Cenjali su Željko Popović,
tra za edukaciju pri upravlnačelnik HVZ i Mario Starčević, tajnik OTS-a janju nesrećama, koji godišnje završi prosječno
HVZ.
150 profesionalnih vatrogasaca. Također CenNa konferenciji su predstavnici 12 europskih tar ima usku suradnju s Akademijom za upravzemalja održali različita predavanja u 4 pro- ljanje nesrećama te se u okviru Centra provode
gramske cjeline.
edukacije za više zapovjedne kadrove.
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SUSRET POVJESNIČARA VATROGASTVA EUROPE

U njemačkom gradu Celle održan je međunarodni simpozij na temu značajnih vatrogasaca
Europe, a također je održana i sjednica Komisije za povijest CTIF-a na kojoj su razmatrane
certifikacije novih vatrogasnih muzeja i vatrogasnih vozila

Hrvatska vatrogasna zajednica

Tekst i foto: ĐURO GAJDEK

Ž

Sudionici susreta povjesničara

ivotopisi osoba, inicijatora
i organizatora osnivanja
nacionalnih vatrogasnih saveza
i njihovo angažiranje u konkretnim akcijama od značaja za opći
razvoj vatrogastva zemlje – bila
je središnja tema ovogodišnjeg
susreta povjesničara vatrogastva
u europskim vatrogasnim zajednicama i savezima, koji je održan
od 3. do 6. listopada 2018., u
gradu Celle, u pokrajini Niedersachsen u Njemačkoj. Riječ je o
tradicionalnom simpoziju europskih vatrogasnih povjesničara na
određenu temu, koji se održao
već 26. godinu za redom, i na kojem je bilo nazočno oko stotinu
sudionika.
Dan prije početka ovog skupa
održana je i 16. sjednica Komisije
za povijest vatrogastva, muzeje
i dokumentaciju, u radu koje je
sudjelovao Đuro Gajdek, predstavnik HVZ-a. Predsjednik
komisije Peter Schmid, upoznao
je nazočne članove s aktualnom
problematikom, prije svega s evidentiranjem, poticanjem i restauriranjem vatrogasne tehnike, gdje
je posebno angažiran austrijski
predstavnik Johan Sallaberger,
organizator i tečaja za izdavanje
certifikacije vatrogasnim oldtimerima.
Kao što se i očekivalo, najveći
broj registriranih i certificiranih
vatrogasnih vozila, nalazi se u
6

LISTOPAD 2018. VATROGASNI VJESNIK

U sklopu susreta vatrogasna postrojba
Celle održala je vježbu spašavanja sa
zgrade Gradske vijećnice kojom je prikazana uigranost timova te kvaliteta održavanja
voznog parka „oldtajmera“

Njemačkoj i Austriji, a zatim slijedi Češka i ostale članice CTIFa. Tijekom rasprave o ovoj problematici, predstavnik HVZ-a je
izvijestio prisutne o aktivnostima
u Hrvatskoj, od rada i aktivnosti
Muzeja hrvatskog vatrogastva,
do izrade popisa oldtimera u Hrvatskoj, na kojem se angažirao
voditelj Muzeja Vedran Runjić.
U nastavku sjednice podneseno je i izvješće o radu Komisije,
predvođene magistrom Ralfom
Schambergerom,
direktorom
njemačkog muzeja vatrogastva
u Fuldi, koja na poziv europskih
vatrogasnih muzeja izlazi na lice
mjesta i evidentira ustanove koje
su ostvarile tražene uvjete i stekle

pravo na pločicu da je riječ o certificiranom vatrogasnom muzeju.
Predstavljanje zbornika
radova
Nakon sjednice održano je i
predstavljanje zbornika radova,
izašloga na temu savjetovanja.
U njegovom izlaženju posebno
su bili angažirani Ingo Valentini
iz Austrije, predsjednik Radne
grupe-simpozija, zatim Stanislav
Barta iz Češke, tajnik te nekoliko
mladih suradnika i prevoditelja.
Zbornik radova, formata A4,
na 336 stranica, objavljuje 33
priloga od isto toliko autora i
oko 400 ilustracija i fotografija.
Radovi obuhvaćaju djelovanje
povijesnih osoba iz Njemačke,
Francuske, Austrije, Poljske,
Švicarske, Slovenije, Slovačke,
Češke, Nizozemske i Hrvatske.
U zborniku je nizom fotografija,
dokumenata i zapisa iz novina,
predstavljeno djelovanje Gjure
Stjepana Deželića, oca hrvatskog
vatrogastva, čija se slika našla i
na koricama knjige, zajedno s
europskim povijesnim prvacima
predvođenima Carlom Metzom,
Reginaldom Czermakom i Ferdinandom Jergitschem. Zbog
tehničke pogreške redakcije u
Zborniku radova nije se našao
rad kolegice Biserke Vlahović o
učitelju hrvatskog vatrogastva
Mirku Kolariću te je rad otisnut
zasebno, a ona je za dosadašnje
zalaganje nagrađena srebrnom
medaljom za međunarodnu
suradnju Njemačke vatrogasne
zajednice. Istodobno, Đuro Gajdek, kao službeni dugogodišnji
aktivni suradnik ovih susreta,
nagrađen je zlatnom medaljom za međunarodnu suradnju
Njemačke vatrogasne zajednice,
Na svečanosti otvorenja ovog
skupa, u ime HVZ-a uručena je
medalja za međunarodnu suradnju gospodinu Heiku Reinholzu,
jednom od voditelja i organizatora ovog skupa.

aktualnosti

Stručni posjet vatrogascima Francuske

Centralna tema posjeta bila je upoznavanje hrvatskih vatrogasaca sa sustavom osposobljavanja
vatrogasaca u Francuskoj s naglaskom na sustav osposobljavanja za gašenje požare raslinja

Hrvatska vatrogasna zajednica

O

d 11. do 12. listopada 2018.
godine Hrvatska vatrogasna zajednica organizirala je
stručni posjet vatrogascima Francuske. Izaslanstvo Hrvatske vatrogasne zajednice činili su predstavnici 8 vatrogasnih zajednica
županija (Bjelovarsko-bilogorske,
Brodsko-posavske, Koprivničkokriževačke, Primorsko-goranske,
Sisačko-moslavačke,
Splitskodalmatinske, Šibensko-kninske i
Zagrebačke) i Vatrogasne zajednice zdravstva Hrvatske. Posjeti
su organizirani francuskoj školi
Civilne zaštite ENTENTE u Valabru i pomorskom vatrogasnom
vježbalištu u Marseju. Centralna
tema posjeta bila je upoznavanje
hrvatskih vatrogasaca sa sustavom osposobljavanja vatrogasaca
u Francuskoj, s naglaskom na
sustav osposobljavanja za požare
raslinja.
Francuska doktrina
zaštite od požara raslinja
Francuska ističe napredak koji
je postignut u pogledu smanjenja
opožarene površine i ukupnog
broja požara u zadnjih 30 godina
u Francuskoj. Kao glavna doktrina razvio se pristup da se svim
raspoloživim snagama odmah
djeluje na početne požare te da
požari ne smiju prijeći kritičnu
veličinu od 1 ha.
Francuski sustav za
gašenje požara raslinja
Francuski sustav suzbijanja
požara raslinja obuhvaća preventivne, operativne i sanacijske aktivnosti.
Temeljna preventivna aktivnost
vatrogasaca je mapiranje područja
s procjenom ugroženosti od
požara, utvrđivanje vatrogasnih puteva, osiguranje vodenih
spremnika (30 - 60 m2), ali i potkresivanje raslinja i smanjenje
gorive tvari preventivnim spaljivanjem. Utvrđen je novi standard

Tekst i foto: MARIO STARČEVIĆ

Sudionici stručnog posjeta

za vozila za gašenje požara raslinja koji propisuje obvezni sprinkler sustav za zaštitu vozila, tj. u
slučaju ugroze zaštitu vatrogasci
traže u okviru vodom zaštićenog
vozila iz posebnog spremnika
na vozilu koji se ne smije koristiti pri akciji gašenja, nego samo
za zaštitu vozila i vatrogasaca u
slučaju životne ugroze.
Bazni modul (gasni vlak) za
požare raslinja sastoji se iz 4 vatrogasna vozila za gašenje (s
ukupno 14 vatrogasaca) i dodatnim zapovjednim vozilom s dva
vatrogasca. Modul treba u svim
uvjetima biti u stanju zaustaviti
požar raslinja na širini od 100
metara. Vatrogasni sektor čine
2-3 modula s vatrogasnim vozilom za stožerno zapovijedanje.
Svi vatrogasci opremljeni su s
izbavnim maskama sa snabdijevanjem zrakom od 6 minuta.
Francuska raspolaže s 3 vrste
zrakoplova za gašenje požara
(Canadair CL 415, S2FT, DASH
8 Q400 MR), te zrakoplovima za
zračno izviđanje (BEECH 200), a
od 2017. godine značajno se koriste i dronovi za izviđanje. Zračne
vatrogasne snage djeluju kao civilna služba u okviru Ministarstva
unutarnjih poslova.
Francuska ima ustrojenu zračnu
zrakoplovnu bazu u Nimesu, u
kojoj će se od 3. do 6. ožujka 2019.
godine održati i međunarodna
konferencija za koordinaciju zemaljskih i zračnih vatrogasnih
snaga.

Škola Civilne zaštite ENTENTE
i simulacijski centar Valabre
Škola Civilne zaštite ENTENTE
u Valabru državna je ustanova za
edukaciju vatrogasnih časnika
za sve vrste usavršavanja (specijalnosti), a specijalizirana je za
edukacije za šumske požare. U
pogledu gašenja požara raslinja
integrirani su moderni sustavi
vođenja i francuska doktrina
gašenja požara raslinja uz primjenu modernih tehnologija (simulatora).
U Valabreu se od 2000. godine
razvija središnji francuski simulacijski sustav za gašenje požara
raslinja, a u njemu se analizira interakcija zapovjednih stožera, vatrogasaca i vatrogasnih zapovjednika, te zračnih snaga (postoje
realni simulatori/makete zrakoplova/helikoptera).
Primjenom
simulatora troškovi pojedinih
edukacija smanjeni su za više od
10 puta. Ukupni kapacitet Centra
je 12+12 polaznika istovremeno.
Buduće aktivnosti
Posjet je iskorišten za dogovor
za edukaciju na simulatoru u
Valabru, koji će se od 3. do 8. studenog 2019. godine održati za 12
hrvatskih vatrogasnih zapovjednika, a bit će financiran iz EU
projekta eHVZ.
Za iskazano gostoprimstvo Hrvatska vatrogasna zajednica zahvaljuje se načelniku škole Civilne
zaštite ENTENTE u Valabru Jean
Marc Bedogniju i načelniku vatrogasne škole Philipu Tosellou.
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Vatrogasni kongres
u Vojvodini
Na prvom vojvođanskom
Vatrogasnom kongresu izlagali
su i hrvatski stručnjaci te su
održane i brojne popratne
aktivnosti
Tekst i foto: STJEPAN KOVAČEK

P

Hrvatska vatrogasna zajednica

od geslom „Svi smo
uključeni!“ u Novom Sadu
je od 27. do 29. rujna održan prvi
Vatrogasni kongres, uz sudjelovanje stručnjaka iz područja zaštite
od požara odnosno vatrogastva
iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine,
Mađarske, Makedonije, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije.
Ova manifestacija vatrogastva susjedne Srbije prvi je iskorak prema
organizaciji neformalnih obrazovnih događanja najviše razine
poput konferencija i kongresa.
Vatrogasni savez Vojvodine na
čelu s predsjednicom Ljubicom
Krnjaić, kao i Organizacijski odbor za organizaciju Vatrogasnog
kongresa čiji je predsjednik Mirko
Ilić, uz Naftnu industriju Srbije
kao strateškog partnera, potrudio
se organizirati bogat trodnevni
program prepun teorijskih predavanja, praktičnih i simulacijskih
vježbi, radionica i izložbi.
Iz trodnevnog programa svakako valja izdvojiti događanja koja
su ostavila najdublji dojam među
više od 300 sudionika kongresa, a
među kojima je i kazališna predstava „Požar. Laundž/Kontrast
ili Tamo gde smo ostali“, u kojoj
četrnaestoro glumaca na hrabar,
provokativan i inventivan način
pred gledateljima kreira posljednje trenutke tragičnih požara u
novosadskom kafiću i diskoteci u
sklopu kojih je poginulo upravo 14
mladih ljudi, zatim cijeli vrtlog kaosa i sudskih procesa nakon njih,
kao i svjedočenja najbližih koji su
se sa svim time direktno nosili.
Na kongresu je iznesen povijesni
prikaz gašenja požara zaprežnim
pumpama pod nazivom „Kako se
nekad gasio požar u Vojvodini“, uz
50-ak vatrogasaca u vatrogasnim
8
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Tekst i foto: STJEPAN KOVAČEK

odorama i
ostaloj opremi s kraja
19. stoljeća.
Prikazan
je i kratak
p r o m o tivni film o
povijesnom
razvoju, značaju i mogućnostima
dobrovoljnog vatrogastva u ukupnom sustavu zaštite od požara,
premijerno prikazan u okviru vatrogasnog bala za glavne sudionike
kongresa.
Hrvatski predavači
Na ovom skupu sudjelovalo je
i nekoliko predavača iz Hrvatske, sukladno pozivu organizatora odnosno dobrim iskustvima
njegovih predstavnika na sličnim
skupovima u našoj zemlji, poglavito na tradicionalnom Stručnom
skupu vatrogasaca u Opatiji.
Predavanja hrvatskih stručnjaka
popraćena su s velikim zanimanjem, s obzirom da su se s nekima
od spomenutih tema sudionici
kongresa vrlo rijetko susretali, stoga ne čudi znatan interes za daljnjom podrškom u razvoju pojedinih
segmenata vatrogastva susjedne
zemlje.
Novi Sad kao multikulturalna
društvena zajednica s pripadnicima velikog broja nacionalnosti, iznimno tolerantna prema
svima, zajedno sa svojim vatrogascima, pokazao se više nego dobrim domaćinom stručnog skupa
najviše razine, pri čemu je više
puta naglašena vizija daljnje organizacije ovakvih događanja na
redovitoj osnovi.

Svoje stručne radove
predstavili su:
Nikola Tramontana
(VZ Primorsko-goranske županije) – „Osnove organiziranja vatrogasne službe“,
Gordan Filinić (VZ
Primorsko-goranske
županije / JVP Opatija) – „Upotreba GIS
Cloud tehnologije u
upravljanju zaštitom
od požara“,
Stjepan Kovaček (VZ
Varaždinske županije/
VZO Sveti Đurđ) –
„Organizacija
rada
vatrogasnog
podmlatka kao preduvjet
kvalitetne vatrogasne
službe“,
Dario Kezerić (VZ
Zagrebačke županije/
JVP Ivanić Grad) –
„Obuka vatrogasaca u
simulatoru plamenih
udara“,
Mensur Ferhatović
(Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske) – „Utvrđivanje i
priznavanje ozljeda na
radu i profesionalnih
bolesti u vatrogasnoj
djelatnosti“.

aktualnosti

Promocija vatrogastva u zdravstvenim ustanovama
U Makedoniji je održano savjetovanje u području vatrogastva, provedbe protupožarne preventive,
zaštite na radu, zaštite okoliša u zdravstvenim ustanovama, a pod geslom: “Dobro je činiti dobro”
Tekst i foto: Željko Benković

Hrvatska vatrogasna zajednica

U

organizaciji Vaje za cilj imati zdratrogasne zajedvog, zadovoljnog radnice zdravstva Hrvatske
nika i osiguranje svih
i suorganizaciji Hrvatske
uvjeta za izvođenje
vatrogasne zajednice od
sigurnih radnih pro25. do 29. rujna 2018. gocesa. U svojem drudine u Skopju i Ohridu
gom radu „Ozljede na
(Makedonija) održano
radu u Hrvatskom zaje XVI. Međunarodno
vodu za transfuzijsku
savjetovanje u području
medicinu“ prikazuju
vatrogastva, provedbe
se ozljede na radu u
protupožarne prevenHZZTM, u razdoblju
tive, zaštite na radu i
od 1980. do 2017. gozaštite okoliša u zdravsdine.
tvenim ustanovama.
Branka Turić iz KB
Stručni posjet odvijao
Merkur u svom radu
Sudionici savjetovanja
se u Općoj bolnici „8.
“Provedba zaštite na
septembr“ u Skoplju. U ime domaćina pozdravnim radu kod novouposlenih u K.B.“Merkur“ dala je
riječima skupu su se obratili direktor bolnice izv. prikaz radnji koje novouposleni radnici prolaze u
dr. Hristijan Kostov i glavna medicinska sestra programu osposobljavanja za rad na siguran način
DMS Milka Karajanovska koji su predstavili or- kao i teorijsko i praktično osposobljavanje radnika
ganizaciju i rad bolnice.
za osnove gašenje požara.
U ime Vatrogasne zajednice zdravstva HrvatElizabeta Mifka iz Ministarstva zaštite okoliša
ske, pozdravnim riječima nazočnima se obratio i energetike kroz svoju prezentaciju “Nadzor
predsjednik VZZH Željko Benković, dipl. ing. U proizvođača medicinskog otpada u Republici
svom govoru prikazao je djelovanje i rad Vatro- Hrvatskoj“ upoznala je nazočne s legislativom iz
gasne zajednice zdravstva Hrvatske od njenog os- područja zaštite okoliša, gospodarenja medicinnivanja pa do danas. Potom je uslijedilo razgleda- skim otpadom, nadležnosti inspekcije zaštite
vanje bolnice, s naglaskom na provedbu postupaka okoliša, obvezama proizvođača medicinskog otreguliranih zakonom o zaštiti od požara, zaštite pada kao i o rezultatima preventivnog nadzora
na radu, organizacija rada medicinskih službi te zdravstvenih ustanova u 2017. g.
gospodarenja – zbrinjavanja otpada s posebnim
Kornelija Petir Bratuša iz Klinike za psihijatriju
naglaskom na medicinski otpad.
Vrapče u svom je radu „Uloga medicinske sestre
Drugog dana savjetovanja koji je nastavljen u u zbrinjavanju medicinskog otpada u zdravstvenoj
Hotelu Internatonal u Ohridu, obrađen je niz ustanovi“ prikazala primjer kako se i na koji način
tema iz područja vatrogastva, zaštite na radu, zbrinjava medicinski otpad u zdravstvenoj ustanozaštite od požara i zaštite okoliša. Na savjetovanju vi u kojoj radi.
je sudjelovalo 45 stručnjaka (liječnici, medicinske
Željko Presečki iz O.B. Zabok i bolnice Hrvatsestre-tehničari, inženjeri, vatrogasni tehničari) iz skih veterana imao je prezentaciju o “Postupku
zdravstvenih ustanova Hrvatske.
dobivanja dozvole za gospodarenje otpadom, te
Željko Benković, voditelj odsjeka ZNR, PPZ i ekonomskoj opravdanosti zbrinjavanja medicinsanitarni inženjer iz zagrebačke Klinike za psihi- skog otpada“. U prezentaciji je dan prikaz zbrinjatriju Vrapče tijekom predavanja na temu „Čovjek javanja medicinskog zaraznog otpada tehnološkim
i požar“ ponudio je odgovore na pitanja o uzro- postupkom „Newster“, gdje se proces odvija u zatcima koji utječu na preživljavanje ljudi u požaru i vorenoj komori koja se nalazi u krugu bolnice. U
na ponašanje ljudi kod nastanka požara.
prezentaciji je prikazana analiza ekonomske isplaSanja Morić iz Hrvatskog zavoda za tranfuzi- tivosti zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada.
jsku medicinu u Zagreb u svojem je radu govorila
Savjetovanje je održano s ciljem zajedničke ideo aktivnosti Odjela za zaštitu i sigurnost na radu, je „dobro je činiti dobro“, a doprinosi sigurnom
zaštitu od požara, zaštitu okoliša, obranu koji dje- boravku pacijenata na liječenju u zdravstvenim
luje pri Zavodu. Iz predavanja moglo se čuti da je ustanovama, zaštiti zdravlja radnika na radu te
odjel organiziran u skladu s pozitivnim zakonskim promociji dobrovoljnog vatrogastva u zdravstvenpropisima RH, a u interesu samog Zavoda kojem im ustanovama i društvu uopće.
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požari i intervencije

Sanacija onečišćenja
mora u Raškom zaljevu

Nesmotrenost trojice sirijskih državljana dovela
je do ekološke katastrofe u čijoj su sanaciji
sudjelovali vatrogasci te velik broj volontera

D

Tekst i foto: ASIM ČABARAVDIĆ

Hrvatska vatrogasna zajednica

o 8. listopada ove godine
vatrogasci
Labinštine
obavili su čak 240 intervencija, no od svih nesumnjivo je
najteža i najsloženija bila u vezi s
ekološkim incidentom u Raškom
zaljevu do kojega je dovelo istjecanje mazuta iz teretnog broda
Fidelity koji plovi pod libanonskom zastavom. Podsjetimo da
je Labinska policija kazneno
prijavila trojicu državljana Sirije (39-godišnji kapetan broda,
32-godišnji zapovjednik stroja
i njegov 33-godišnji zamjenik)
zbog toga što nisu kao odgovorne
osobe zadužene za ukrcaj goriva
na brod u luci Bršica (21. lipnja
od 22.45 sati do 22. lipnja do 8
sati) za vrijeme ukrcaja goriva
iz kamionskih cisterni to nadzirali i poduzeli propisane zaštitne i
potrebite sigurnosne mjere. To je
dovelo do istjecanja oko 3.800 litara brodskog goriva iz pramčanog
lijevog rezervoara te se gorivo
kroz rezervoar odušaka izlilo na
palubu i dalje kroz palubne odljeve u more. Zbog toga je došlo do
zagađenja velike površine mora
i obale u Trgetu te na istočnoj i
zapadnoj strani Raškog zaljeva.
Taj eko incident ugrozio je zdravlje ljudi, kakvoću mora te život
životinja i biljaka.
-Najprije želim naglasiti da
danas vatrogasac nije samo vatrogasac, zapravo zadnjih godina
sve manje gasimo vatru, a sve više
obavljamo druge raznovrsne in-

tervencije. Jedna od takvih
je i ekološki
incident
u
Raškom zaljevu, gdje smo
mjesec dana (od
22. lipnja do 24.
srpnja 2018.) svakodnevno odrađivali
razne zadaće na otklanjanju posljedica eko incidenta u
Trgetu i na istočnoj i zapadnoj
strani Raškog zaljeva u općinama
Barban i Marčana. Nakon što se
incident dogodio vatrogasci su
bili prvi na otklanjanju posljedica
eko incidenta. Uz pripadnike JVP
Labin djelovali su članovi DVDa Labinštine i općina Marčana i
Barban te volonteri. Na sanaciji
je bila angažirana riječka Dezinsekcija i tvrtka iz Splita. No, vrijeme nam nije išlo na ruku, tako
da se naftna mrlja dalje širila
Raškim zaljevom. Zaključeno je
da se ni jedno sredstvo ne smije
koristiti prilikom odmašćivanja i
čišćenja kamenja, molova i plovila. Na prikupljanju trave i čišćenju
aktivno su djelovale i komunalne
službe, a manje barke su vađene
iz mora i s prikolicom odvezene
do hala tvrtke specijalizirana za
pranje plovila. Zanimljivo je da
se čišćenje većih plovila obavljalo
u moru (tamo gdje su usidrene)
s krpama uz pomoć običnog jestivog ulja. U obavljanju mnogobrojnih zadaća dosta smo koristili

Vatrogasci posljednjih godina sve češće bilježe intervencije koje uključuju i sanaciju ekoloških incidenata
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Vatrogasci
DVD-a Marčana
sudjelovali su
u akciji čišćenja
obale

naš vatrogasni
čamac. Eko incident u Raškom zaljevu veliko je upozorenje o eko
opasnostima koje prijete našem
Jadranu, rekao je zapovjednik
JVP-a i Područne vatrogasne zajednice Labin Darko Vitasović.
Angažman volontera i
vatrogasaca
Nakon što su obišli teren gdje
se dogodio incident predsjednik
DVD-a Općine Marčana Klaudio
Knapić i Predrag Pliško, načelnik
Općine Marčana zaključili su
da članovi DVD-a Marčana, ali
i volonteri, itekako imaju puno
posla i treba odmah organizirati
akcije čišćenja obale. Knapić je
putem Facebooka pozvao članove
društva i stanovnike općine
Marčana da se uključe u akciju
čišćenja uvala na ovom području i
odaziv je bio odličan. Na početku
akcije je već bilo šezdesetak vatrogaskinja, vatrogasaca i volontera koji su došli na lice mjesta,
a neki od njih s čamcima (4) i
traktorima(6) spremni da odvezu
prikupljeni materijal. Sudionici
akcije su raspoređeni po uvalama,
a prikupljeni materijal u vrećama
su natovarili na traktore koji su ih
odvezli do kontejnera.
Načelnik Pliško i predsjednik
Knapić srdačno su se zahvalili sudionicima akcije čišćenja mora i
plaža i tom prigodom upozorili da
se u Istri, popularnoj turističkoj
destinaciji, ne smiju događati
ovakvi ekološki incidenti i na tom
planu treba poduzeti sve moguće
mjere na svim razinama u zemlji.

požari i intervencije

DINO KOZLEVAC, ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK

INTERVENCIJE OBAVLJENE UZORNO U VRLO KRATKOM ROKU
S godinama raste svijest građana što dokazuje i velik broj prijava za spaljivanje biljnog otpada
Tekst i foto: ASIM ČABARAVDIĆ

Hrvatska vatrogasna zajednica

„L

jeto ove godine za istarske vatrogasce bilo vatrogasne postrojbe, Hrvatske šume, komunalne
je dinamično, kao i prvih devet mjeseci tvrtke općina i gradova, Civilna zaštita, sustavi
2018., no zabilježena je prosječna ljetna požarna promatranja i ophodnje, video nadzor te ostali
sezona, jer je tijekom devet mjeseci obavljeno 21 čimbenici zaštite i spašavanja ljudi, životinja i
posto manje, a u ljetnoj požarnoj sezoni 32 posto materijalnih dobara. Oni djeluju u bliskoj suradmanje intervencija. Opožarena površina je 19 pos- nji s Policijskom upravom istarskom, Zavodom
to manja i bilo je zahvaćeno svega 38 hektara. Bila za hitnu medicinu Istarske županije, Crvenim
je to devetnaesta ljetna požarna sezona koju je va- križem Županije, gradova i općina. I tijekom ove
trogastvo Istarske županije organiziralo temeljem godine angažirane su standardne operativne snage
postojećeg Zakona o vatrogastvu, od kada je va- za gašenje požara s ukupno 1.300 ljudi u sustavu:
trogastvo u ingerenciji jedinica lokalne i region- sedam JVP s 230 profesionalnih vatrogasca, 35
alne samouprave“ rekao je županijski zapovjednik DVD-a s oko 1.070 operativnih vatrogaskinja i vaDino Kozlevac, dodavši da je Zapovjedništvo oci- trogasaca opremljenih i osposobljenih za djelovanjenilo da su intervencije obavljene
je te gotovo 200 vatrogasnih vozila
na najbolji mogući način, uzorno i
raznih namjena. Također, aktivno je
u vrlo kratkom roku. Klimatski su
djelovala ekipa djelatnika Hrvatskih
uvjeti bili povoljni i na svu sreću
šuma i nešto sezonskih vatrogasaca,
izostala su velika nevremena kojih
a značajna je i pomoć sustava video
je lani u Istri bilo dosta. Pohvale
nadzora.
za učinkovito djelovanje istarskih
vatrogasaca i ostalih čimbenika
Raste svijest građana
zaštite i spašavanja nesumnjivo
Sa zadovoljstvom treba istaknuti
zaslužuju Županija, gradovi i
da iz godine u godinu raste svijest
općine za financijsku i ostalu potgrađana, raste disciplina ljudi koji
poru.
poštuju ograničenja glede paljenja
Tijekom ljetne požarne sezone
vatre (od 1. lipnja do kraja listopada)
Zračne snaga HR pozvane su u
na poljoprivrednim površinama, a
pomoć samo jedanput, dok su svi
nakon toga mogu paliti s dozvolom.
Dino Kozlevac
ostali požari ugašeni angažiranjem
To zorno potvrđuje i preko 18 tisuća
profesionalnih i dobrovoljnih valanjskih izdanih dozvola za paljenje
trogasaca. U sezoni je gostiju bilo više nego istar- vatre na otvorenom prostoru, dok je primjerice
skih stanovnika, ali svi su se osjećali sigurno, 2005. godine izdano oko 3.500 dozvola. U ljetnim
posebice turisti koji su u Istri ljetovali. Istarski su mjesecima na svaki dim koji ljudi uoče ili neko
kao i ostali hrvatski vatrogasci na taj način svojim zbivanje koje ugrožava ljude i imovinu odmah
kvalitetnim angažiranjem dali značajan doprinos upućuju dojave vatrogascima što također dobro ilda se sigurnost u Istri i cijeloj Hrvatskoj brendira ustrira svijest i brigu za sigurnost građana i gostiju.
kao jedan od važnih faktora zbog kojeg, između
Istarski vatrogasci su dali veliki doprinos na
ostalog, gosti posjećuju našu zemlju.
saniranju ekološkog incidenta onečišćenja mora u
Vatrogasci su obavili dosta intervencija na Raškom zaljevu. Vatrogasci su sudjelovali u pranju
spašavanju životinja, a posebice na otklanjanju brodica, otklanjanju masnoća, sa svojim plovilom
opasnosti za ljude od stršljenova kojih je u Istri jako su postavljali branu na ušću rijeke Raše, brinuli da
puno. Premda na saniranju rade specijalizirane naftna mrlja ne uđe u korito rijeke te dali dopritvrtke, vatrogasci su imali puno poziva građana s nos u radu Stožera Civilne zaštite Istarske županije.
molbom da ih oslobode od stršljenova.
Više od stotinu vatrogasaca Labinštine i s područja
Puljštine DVD Marčana i DVD općine Barban,
Odlična suradnja
mjesec dana su zajedno s građanima aktivno sudIstarsko vatrogastvo i ove godine funkcionira po jelovali u saniranju i čišćenju obale od goriva i najedinstvenom modelu u koji su uključene istarske slaga.
VATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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Četvero ozlijeđenih, vozač ostao prikliješten u vozilu

TEŠKA PROMETNA NESREĆA U CENTRU KARLOVCA
Tekst i foto: KSENIJA BEGOVIĆ

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

Smičiklasovoj ulici u
Karlovcu, 26. rujna oko
22 sata dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je nekoliko
osoba ozlijeđeno.
Kako su izvijestili iz policije
nesreću je skrivio 66-godišnji
vozač osobnog vozila karlovačkih
registarskih oznaka. On nije vozio
sredinom prometne trake već je u
jednom trenutku skrenuo na suprotnu prometnu traku te udario
u osobni automobil karlovačkih
registarskih oznaka kojim je
upravljala 45-godišnjakinja. U
sudaru je 66-godišnjak teško
ozlijeđen, odnosno zadobio je
ozljede opasne po život, dok
su 45-godišnja vozačica i jedan
putnik iz njenog vozila teško
ozlijeđeni, a drugi putnik je lakše
ozlijeđen.
Teško ozlijeđeni vozač ostao je
prikliješten u osobnom vozilu, a
dojava u Javnu vatrogasnu pos-

trojbu grada
Karlovca
došla je nekoliko minuta
nakon sudara.
Do dolaska vatro-

gasaca na mjestu nesreće već su
bili djelatnici Hitne medicinske
pomoći, koji su izvijestili vatrogasce da je teško ozlijeđeni
muškarac
stabiliziran i da
mogu početi s oslobađanjem iz
vozila.
Vrata na automobilu otvorena
su uz pomoć hidrauličke razupore, a nakon otvaranja vrata
uklonjen je i krov automobila.
Vatrogasci su potom pomogli
djelatnicima Hitne u izvlačenju
osobe iz automobila.
U intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca i dva
vozila, a intervencija je završena
za dvadesetak
minuta.

Dva požara na splitskom području
Požari su izbili gotovo istodobno, a suho raslinje pogodovalo je njihovu širenju
Tekst: VEDRAN RUNJIĆ Foto: Dalmacijadanas.hr

U

ponedjeljak 10. rujna u kratkom vremenskom razdoblju izbili su požari u Solinu
te na predjelu Šine u Splitu. Kako su požari izbili
u blizini objekata, a brzo su se širili zbog suhog raslinja, odmah je angažiran velik broj vatrogasaca
i vozila.
Prvo je u solinskom naselju Sveti Kajo izbio požar otvorenog prostora za koji je dojava
zaprimljena u 11.48 h. Na teren su izašli DVD Solin, Vranjic, Mladost Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Klis te JVP Split sa 15 vozila i oko 40 vatrogasaca. U blizini požarišta se nalaze obiteljske
kuće i pogon tvornice cementa, zbog čega je na
teren poslan veći broj vatrogasaca. Opožareno je
oko 1 ha niskog raslinja i borove šume. Požar je ugašen u 13.45.
Nedugo nakon izbijanja ovog požara, VOC Split u 12.19 h zaprima dojavu o novom požaru otvorenog prostora u Alkarskoj ulici na predjelu Šine
u Splitu. Na teren izlazi JVP Split, DVD Split, Žrnovnica i Podstrana sa 6
vozila i 18 vatrogasaca. Požar je izbio u neposrednoj blizini kuća, a opožaren
je oko 1 ha niskog raslinja te nekoliko maslina i voćki. Požar je lokaliziran u
13.15 h, a ugašen u 15.00.
12
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Teško ozlijeđenog
66-godišnjaka
iz automobila su
izvlačili vatrogasci

Hrvatska vatrogasna zajednica

požari i intervencije

Intervencije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

IZBJEGNUTA KATASTROFA U DUBROVAČKOM AKVATORIJU
Tekst: NINA FRANCETIĆ / Foto: MATO JERINIĆ, NIKŠA IVANČEVIĆ, MORH

Tijekom rujna
vatrogasci
Dubrovačkoneretvanske
županije suočili
su se s velikim
požarima na
plovilima, a potom
s tri velika požara
otvorenog prostora
koja su izbila
gotovo istodobno.
Srećom, požari
su brzo ugašeni, a
sve je prošlo bez
ljudskih žrtava

N

autički turizam u
Hrvatskoj u stalnom je porastu stoga ni
ne čudi da su i vatrogasne
intervencije na raznim
plovilima sve češće. Da je
tome tako svjedoče i nedavne dvije intervencije
vatrogasaca Dubrovačkoneretvanske županije.
Dojava za prvi požar
stigla je u ŽC 112 Dubrovnik 7. rujna 2018. godine u 08:29 sati. Radilo
se o požaru jahte „Kanga“
koja se nalazila na 50-ak
metara od obale između
otočića Olipa i rta Mali
Vratnik na Pelješcu. Jahta
je plovila pod malteškom
zastavom, a u njoj su bila
4 putnika i 5 članova
posade koji su, srećom,
prošli neozlijeđeno.
„U ovome je požaru
najveća opasnost bila ta
što je u brodu bilo 38 500
litara goriva koje se moglo zapaliti ili iscuriti u
more svakog trenutka“,
kaže Stjepan Simović,
zapovjednik
VZŽ

Dubrovačko-neretvanske. stražnjem dijelu vrata, a
Na požar su odmah jedan je zadobio ozljede
izašli vatrogasci JVP ruku“, kaže zapovjednik
Dubrovačko primorje i Simović i dodaje kako
DVD Slano koje je, zajed- je do eksplozije došlo u
no s opremom, prevezao prostoru s ronilačkim bobrod Lučke kapetanije. cama.
Nakon njih na intervenciNakon što je požar
ju stižu i pripadnici JVP-a ugašen po drugi put,
Dubrovački vatrogasci s jahtu su odteglili u luku
policijskim brodom, a iza Prapratno gdje se planjih JVP Mljet s privat- men, zahvaljujući vjetru,
nim brodom na kojem je ponovno rasplamsao. Nadopremljena i oprema za kon što je ugašen, brod
gašenje. Pristupilo se van- nisu smjeli dodatno nalijskoj navali, a nakon što je jevati vodom jer se već bio
ugašen otvoreni plamen, nagnuo na jednu stranu te
vatrogasci stupaju na van- je prijetio prevrnućem.
jske palube te kreće unu- Stoga su vatrogasci pristutarnja navala kroz vrata
pili ispumpavanju vode
blagovaonice. „Dok
iz broda i daljnjoj sansu vatrogasci bili
aciji što je uključivalo
na palubi, došlo je
gašenje i hlađenje.
do eksplozije
„Tu nam se
u kojoj su
priključio DVD
stradala
Putniković i
trojica
DVD
Ston,
vatrote DVIP Dugasaca
brovnik.
koji su
Naime, kad je
dobili
brod tegljen, njeozljede po
gova je temperaStjepan Simović
VATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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Važnost nabave vatrogasnog broda
prepoznala je i lokalna vlast te
se već sljedeće godine nabavlja
brod duljine 9,5 metara koji će
imati svu potrebnu opremu za
gašenje i spašavanje. Nabavit će
se i jedan veći brod, duljine 13,5
metara koji će biti vlasništvo
Grada Dubrovnika, ali koji će služiti
i vatrogascima u intervencijama.

Za vrijeme gašenja požara
broda došlo je do eksplozije u
kojoj su stradala 3 vatrogasca
zadobivši ozljede po tijelu o
čemu svjedoče i oštećenja na
zaštitnoj odjeći

tura bila 680 stupnjeva.
Ujedno treba uzeti u
obzir da je Prapratno
zaštićeno područje što
je predstavljalo dodatni izazov.
Doveli smo novih 20 vatrogasaca
kako bi se mogli što više mijenjati
jer jedan vatrogasac nije mogao
biti u brodu dulje od 5 minuta
zbog teških uvjeta koji su tamo
vladali. Ta akcija je bila važna, a
strojar broda nam je s kopna govorio gdje se što nalazi na brodu
kako bi se vatrogasci lakše mogli
snaći“, kaže Simović i dodaje
kako se nakon toga pristupilo
uklanjanju materijala koji je pao
sa stropa i zidova broda.
„Ovo je bila velika i zahtjevna intervencija. Glavni cilj je
bio da se nafta ne izlije u akvatorij i ne napravi nam štetu. Da
je brod izgorio, tada bi se nafta
izlila u more. A da se vatra
proširila na gorivo u luci koja
je zaštićeno područje, tada bi
došlo do ekološkog incidenta.
Srećom ništa od navedenog se
nije dogodilo, a vatrogasci su
uspješno završili intervenciju“,
kaže Simović i dodaje kako je
suradnja s Lučkom kapetanijom
i ostalim službama bila na visokom nivou.
14
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No, samo dan nakon ovog
požara, 8. rujna, dolazi dojava
o požaru kočarice ispod Mosta
dr. Franje Tuđman.
Došlo je do zapaljenja motora i
iako je požar brzo
ugašen, nastala je
velika šteta.
„V a t r o g a s c i
Dubrovačkoneretvanske
županije imali su
čak 4 intervencije s brodovima
u posljednje 3 godine. Važnost nabave vatrogasnog
broda prepoznala je i lokalna
vlast stoga već sljedeće godine
dobivamo brod duljine 9,5 metara koji će imati svu potrebnu
opremu za gašenje i spašavanje.
Nabavit će se i jedan veći brod,
duljine 13,5 metara koji će biti
vlasništvo Grada Dubrovnika,
ali koji će služiti i vatrogascima
u intervencijama“, kaže Simović.
POŽARI U OREBIĆU, KULI
NORINSKOJ I KONAVLIMA
No, za dubrovačke vatrogasce
u rujnu odmora nije bilo. Iako
je požarna sezona bila na kraju i
činilo se kako će proći bez većih
požara, kod mjesta Mokalo u
blizini Orebića na Pelješcu 25.
rujna izbio je oko 8 sati požar otvorenog prostora. Vatra se brzo
širila teškim terenom potpomognuta jakim naletima bure,
koja je na mahove puhala brzinom od 100 km/h. S obzirom
da je Mokalo turističko mjesto,
čim je požar izbio, krenulo se s
evakuacijom dvaju kampova.
Požar je ušao u samo mjesto te
su odmah aktivirane postrojbe

s područja Orebića. Ujedno je
traženo od vatrogasaca s otoka
Korčule da pošalju što više cisterni.
“Sve je ovo poduzeto u rekordnom vremenu jer je Orebić gusto
naseljen i tu je prijetila prava
opasnost“, kaže Simović. Aktivirane su i snage cijelog Pelješca,
Mljeta, Korčule, Dubrovačkog
primorja, Dubrovnika, Konavala
i Župe dubrovačke, kao i DVIP
Dubrovnik.
„Aktivirali smo dva puta i
zračne snage, ali one nažalost
zbog jakog vjetra nisu mogle
djelovati. Požar se počeo širiti
prema Orebiću i Mokalu te je
došao do benzinske postaje koju
smo uspješno obranili od plamena. Dolazi do mjesta Stankovići,
a tada ulazi i u sam Orebić koji
je sav isprepleten ulicama što
je problem kod premještanja
cisterni. Zbog žara koji je letio
na sve strane u Stankovićima
je vatra zahvatila krovišta triju kuća što su vatrogasci brzo
ugasili“, objašnjava zapovjednik Simović. Iz Stankovića su
krenuli u središte Orebića u
4:40 dana 26. rujna i tek nakon
što su ga cijelog okružili cijevima požar se uspio zaustaviti.
„Zaustavljen je i sav promet
prema Orebiću jer ostati u vozilu za vrijeme ovakvog požara
znači smrt, objašnjava Simović.
„Cijelo vrijeme se mora donositi
puno odluka koje ne uključuju
samo gašenje, kao što je primjerice uključivanje i isključivanje
električne energije“, objašnjava.
Tijekom te večeri požar se upalio s druge strane Mokala, ali
je uspješno ugašen. Iste večeri
kad je planuo Orebić dolazi dojava da gori i u Kuli Norinskoj.
Angažirani su vatrogasci iz Kule
Norinske i Metkovića, no zračne
snage ponovno zbog vjetra nisu
mogle djelovati.
„Sve snage iz doline Neretve
koje su krenule za Orebić poslali smo za Kulu Norinsku, kao
i ispomoć iz Primorsko-goranske i Koprivničko-križevačke
županije. Sve se događalo tijekom iste večeri i oba požara
su bila podjednako zahtjevna.

požari i intervencije

Hrvatska vatrogasna zajednica

U mjestu Stankovići vatra je zahvatila
krovišta triju kuća (dolje), požar se brzo
širio potpomognut jakom burom (desno),
vatrogasci su helikopterom prevezeni na
požarište (u krugu)

Vatrogasce Splitsko-dalmatinske županije smo rasporedili
u Orebić, Šibensko-kninsku i
Zadarsku županiju u Kulu Norinsku te 100 vojnika u Orebić i
50 u Kulu Norinsku“, objašnjava
tijek raspoređivanja snaga. No,
tu ne prestaju izazovi. Paralelno
s ovim požarima, pogađa ih veliki požar u konavoskim brdima.
Kanader je u to vrijeme bio u
Dubrovniku, ali nažalost zbog
vjetra nije mogao raditi kao niti
na prethodna dva požara. „U
jednome smo trenutku imali
3 velika požara na 3 različite
lokacije koje su poprilično
udaljene zato je određivanje
prioriteta u ovakvim situacijama izuzetno bitno. Orebić je
bio prvi po važnosti zbog svoje
guste naseljenosti i velikog broja turista i turističkih objekata,
potom Kula Norinska te zatim
konavoska brda. Ovaj posljednji požar je bio velik, zahvatio je
čak 200 ha, ali se srećom radilo o
prostoru koji nije toliko naseljen.
Vrijeme se ipak počelo smirivati
te je kanader mogao djelovati u
Orebiću, a potom i u Kuli Norinskoj“. Uza sve ovo, dvojica vatrogasaca iz DVD-a Metković su se
prevrnuli u cisterni kada su išli
prema Kuli Norinskoj. „Odmah
su prebačeni u bolnicu i ozljede
su dosta teške te su i dalje na

“U jednome smo trenutku imali
3 velika požara na 3 različite
lokacije koje su poprilično
udaljene zato je određivanje
prioriteta u ovakvim situacijama
izuzetno bitno”, Stjepan Simović
bolovanju. Nažalost, te nerazvrstane ceste znaju biti problem
i ovo nije prvi put da se dogodilo nešto ovog tipa. Naime,
i Solinjani su se prije nekoliko
godina tako prevrnuli, ali su
srećom prošli bez većih ozljeda“
kaže Simović koji logistiku koja
je vladala na terenu ocjenjuje
odličnom. Hoteli su pripremali
hranu, a pripadnici Hrvatskog
Crvenog križa su odradili dobar
posao dijeleći je na terenu.

„Vjeruje se kako je za požar na
Pelješcu uzrok dalekovod dok je
u Kuli Norinskoj uzrok požara
ljudski čimbenik. U ovakvim
situacijama nema spavanja dok
se god situacija ne smiri. Iako je
2015. godine na Pelješcu izgorjelo 4500 ha što je puno veća
površina nego ove godine, problem je bio što je kod ovih požara
vatra izbila u gusto naseljenom
mjestu te su objekti i životi neprestano bili ugroženi. Na poluotoku Pelješcu požar je lokaliziran
2. listopada, a opožareno je 597
ha trave, niskog raslinja i šume.
Vatrogasci su odradili vrhunski
posao i možemo biti zadovoljni“,
kazao je na kraju zapovjednik
Simović.
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zračne snage

MIRNA PROTUPOŽARNA SEZONA
ZAVRŠILA VELIKIM POŽARIMA NA
JUGU HRVATSKE

Hrvatska vatrogasna zajednica

Oružane snage RH i ove su
godine ustrojile Protupožarne
namjenski organizirane snage
(PP NOS OS RH) kojeg čine sve
sastavnice Hrvatske vojske, a
po prvi puta bile su uključene i
bespilotne letjelice za izviđanje
i rano otkrivanje požara.
Tako je Hrvatsko ratno
zrakoplovstvo (HRZ) sudjelovalo sa tehnikom 6+6+2 (po
6 Canadaira CL-415 i Airtractora AT-802 te dva helikoptera
Mi-8 MTV), Hrvatska kopnena
vojska (HKoV) osiguravala je
8 protupožarnih vodova sa 200
posebno obučenih pripadnika
za intervencije na požarištima s
mogućnosti narastanja snaga za
još dodatnih 1000 vojnika dok
je Hrvatska ratna mornarica
(HRM) stavila na raspolaganje
dva desantna broda i dvije brze
gumene brodice.
Tekst i foto: MARINKO KARAČIĆ

K

raj ljeta i ujedno završetak
ovogodišnje protupožarne
sezone donijeli su i izbijanje
velikih požara u Dubrovačkoneretvanskoj
županiji:
kod
Orebića na Pelješcu, Kuli Norinskoj kod Metkovića i iznad
Ćilipa kod Dubrovnika na kojima su zračne i kopnene snage
iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih
snaga RH (PP NOS OS RH) bile
angažirane od 25. do 29. rujna
2018. Time je relativno mirna
protupožarna sezona dobila sasvim novo obilježje. Zbog jake
bure požar se kod Orebića brzo
širio i zahvatio nekoliko kuća,
evakuiran je dio mještana i turista, a u početnom gašenju zračne
snage nisu mogle djelovati zbog
jake bure i turbulencija. Tek kada
je bura oslabjela Canadairi su
pomogli vatrogascima u borbi sa
širokom vatrenom frontom na
potezu Orebić-Mokalo-Podstup.
Istodobno izbili su i požari kod
Metkovića i Dubrovnika na koji16
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PILOTI CANADAIRA O POŽARIMA NA JUGU HRVATSKE
Kapetan posade Canadaira CL-415 bojnik Tomislav Slavica sudjelovao je u
gašenju na svim požarištima
u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji. „Na kraju sezone imali smo malo žešću situaciju,
bura je bila ta koja je otežavala
gašenje jer pogoršava sve elemente kod letenja kao što se
veliki valovi, turbulencija, brzina širenja požara, veličina
plamena i ostalo. Gasio sam
požar u Kuli Norinskoj, na
Snježnici iznad Zračne luke
Dubrovnik te na Pelješcu.
Požare nije karakterizirao veliki plamen, međutim prostorno su bili veliki i nepristupačni
zbog jakog vjetra. U usporedbi s požarom na Pelješcu od
prije tri godine taj je ipak bio
puno žešći i veći, prouzročio
je puno veću materijalnu
štetu u odnosu na ovaj dok sa
splitskim požarom prošle godine je neusporedivo. Splitski
požar je najveći požar u mojoj
letačkoj karijeri. Gasio sam
puno požara u 15 godina rada
u Protupožarnoj eskadrili, ali
niti jedan mu nije bio blizu i
kada je riječ po snazi, veličini
i ugrozi materijalnih dobara“,
iznio je bojnik Slavica.

Pilot Canadaira bojnik Milan
Došen kazao je kako su radi
što bržeg odvijanja smjene posada na požarišta odlazili helikopterom Mi-8 MTV iz baze
u Zemuniku do Dubrovnika,
a o buri koja je stvarala dosta problema u djelovanju
zračnih snaga bojnik Došen je
pojasnio: „Primjer požara kod
Metkovića, odnosno iznad
mjesta Komin dosta ilustrira
situaciju kada konfiguracija
terena uvjetuje i djelovanja
zračnih protupožarnih snaga.
„Na tom području nalaze se
dosta strme litice i kada puše
vjetar u zavjetrinskoj strani
stvaraju se jaka vrtložna strujanja koja doslovno mogu
avion „potrgati“. Sjetimo se
velikog požara kod Splita gdje
su bile slične situacije i tu jednostavno ne možemo riskirati
i dovesti u opasnost i posade
i avione. Kapetan posade je
taj koji odlučuje gdje je ta
granica, a kad osjetite kako ne
možete kontrolirati avion kao
što je bilo i na Pelješcu tu smo
doista nemoćni. Tada čekamo
povoljniji trenutak, a to znači
slabljenje vjetra ili promjenu
pravca vjetra“, istaknuo je bojnik Došen.

zračne snage

Broja letova: 2 202
Ostvareni nalet: 482:55 sata
Broj protupožarnih izviđanja: 67
Izbačeno vode na požarišta: 10 063 tona
Utrošeno goriva: 280 673 litara
Utrošeno pjenila: 2 538 litara
Prevezeno osoba: 115 vatrogasaca i vojnika
Prevezeno tereta: 14,6 tona vatrogasne opreme i spremnika vode do
požarišta
• Sudjelovanje kopnenih snaga: 257 pripadnika na tri požarišta
• Ostvareni nalet bespilotnih letjelica: 7,54 sati naleta kroz 11 letova i
angažmana

Hrvatska vatrogasna zajednica

•
•
•
•
•
•
•
•

PP sezona 2018. u brojkama
(1. 6. - 15. 10. 2018.):

ma su također bura i vrtložna strujanja ometala djelovanje zračnih
snaga.
Zračne snage su u četiri dana
djelovanja na sva tri požarišta na
jugu Hrvatske (25. - 27. 9. i 29. 9.
2018.) ostvarile oko 92 sata naleta
izbacivši oko 450 vodenih bombi,
odnosno oko 2220 tona vode na
požarišta. Uz zračne snage, na
požarištu Mokalo-Podstup kod
Orebića na Pelješcu (25. - 28. 9.
2018.) bilo su ukupno angažirana
102 pripadnika PP NOS OS RH, a
na požarištu Kula Norinska (26. 28. 9. 2018.) 52 pripadnika.
Ovo su nakon požara u Lokvi Rogoznica kod Omiša bili i požari na
kojima su bile angažirane i kopnene
snage Hrvatske vojske, a radi bržeg
dolaska ljudstva i opreme korišteni
su helikopteri Mi-8 MTV i desantni brod-minopolagač DBM-82 Hrvatske ratne mornarice.
Odlukom potpredsjednika Vlade
RH i ministra obrane RH od 28.
rujna 2018. godine ovogodišnja
protupožarna sezona produžena s
30. rujna na 15. listopada 2018., u
cilju učinkovitog i pravovremenog
pružanja potpore PP NOS OS RH
u gašenju požara i kroz jesenski dio
ove godine.
U odnosu na Protupožarnu sezonu 2017., koja je bila najintenzivnija i najteža od hrvatske samostalnosti, manjem broju požara
tijekom ovogodišnje PP sezone,
značajno je doprinijela dobra organizacija i koordinacija, kao i
pravovremena reakcija svih sastavnica domovinske sigurnosti te
ustrojavanje novog Operativnog
vatrogasnog zapovjedništva u Di-

vuljama u kojemu je uspostavljeno
situacijsko središte za prijenos i
prikaz relevantnih informacija
u realnom vremenu i angažman
besposadnih letjelica u cilju
protupožarnog izviđanja, snimanja
iz zraka i prijenosa slike u realnom vremenu, što je uvelike pomoglo u ranom otkrivanju požara.
ANGAŽMAN ZRAČNIH
I KOPNENIH SNAGA
(1. 1. - 15. 10. 2018.)
Do
početka
ovogodišnje
protupožarne sezone zračne snage
bile su angažirane u gašenju 5
požara (3 u Splitsko-dalmatinskoj i po 1 u Šibensko-kninskoj
i
Dubrovačko-neretvanskoj
županiji) pri čemu je ostvaren nalet od oko 14 sati djelovanja na
požarištima te je izbačeno više od
120 vodenih bombi.
Sveukupno su tijekom trajanja protupožarne sezone 2018.
zračne snage bile angažirane na
78 požarištu od koji je većina
(63) zabilježeno u tri dalmatinske
županije (Splitsko-dalmatinskoj,
Šibensko-kninskoj i Zadarskoj
županiji).
Uz gašenje požara, provedeno
je i 67 protupožarnih izviđanja
sa protupožarnim avionima u
županijama priobalja, dok je tim
besposadnih zrakoplovnih sustava
(BZS “Skylark I”) za rano otkrivanje požara bio angažiran 11 puta.
Zračne snage PP NOS OS RH
sveukupno su ostvarile oko 480 sati
naleta, pri čemu je izbačeno više
od 10 000 tona vode te je helikopterima Mi-8 MTV prevezeno 115
vatrogasaca.

Uz spomenute požare MokaloPodstup na Pelješcu i na požarištu
Kula Norinska, kopnene snage su
bile angažirane i na požarištu Lokva Rogoznica 11. i 12. kolovoza sa
103 pripadnika.
Zračne snage su djelovale 23 puta
u Zadarskoj županiji, 22 u Splitsko-dalmatinskoj, 18 u Šibenskokninskoj, 13 u Dubrovačkoneretvanskoj te po jedan put u
Istarskoj i Primorsko-goranskoj
županiji.

Zanimljivosti
protupožarne sezone
2018.
• Najveći broj požara u jednom danu: 5 požara dana 12.
8. 2018.: Lokva Rogoznica,
Primorski
Dolac-Ramljane,
Radošić (Sinj), Zaton-Dobri
Dolac, Buje.
• Najveći broj letova u jednom danu: 343 (11. 8. 2018. na
požarištu Lokva Rogoznica)
• Najduže vrijeme provedeno u
zraku u jednom danu: 42 sata
i 35 minuta (27. 9. 2018. na 3
požarišta)
• Prvi puta korištene bespilotne letjelice s ciljem brzog
otkrivanja požara i nadzora
požarišta. Riječ je o besposadnom zrakoplovnom sustavu
koji se sastoji od tri bespilotne
letjelice i četiri člana posade, a
angažiran je sveukupno 11 puta
u ovogodišnjoj protupožarnoj
sezoni.
• Uspoređujući broj požara
u zadnjih 10 godina. (2009.2018) u kojima su u gašenju
sudjelovale zračne snage
uočljiva su tri stupnjevana
angažiranja. Tako je prosječna
angažiranost zabilježena 2009.
(125 požara ); 2013 (104);
2015. (150); i 2016. (132).
Iznadprosječna angažiranost je
zabilježena 2011. (297); 2012.
(364) i 2017. (307).
Iz navedenog je vidljivo kako je
u zadnjem desetljeću najveći
broj zabilježenih požara bio je
u PP sezoni 2012. (364), a najmanji u PP sezoni 2014., svega
tri angažmana zračnih snaga.
VATROGASNI VJESNIK listopad 2018.
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vježbe

vježbA „Sv. Mihovil 2018“
Vježbom se željelo prikazati spašavanje osobe u prometnim nesrećama kao i
prilikom spašavanja osoba s viših katova zgrade
Tekst i foto: MLADEN KLARIĆ

Hrvatska vatrogasna zajednica

je do pada
stabla na vozilo u pokretu. Također
pri
samom
potresu u hotelu Sv. Mihovil uslijed
oštećenja instalacija
je

JVP Split spašava unesrećenog s
hotela Sv. Mihovil

U

smislu što bolje organiziranosti i zajedničkog
djelovanja,
na
sastanku
Zapovjedništva Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Trilj donesena je odluka o održavanju
pokazno taktičke vježbe Sv. Mihovil 2018. Vježba je održana 27.
rujna 2018. godine s početkom u
12:00 sati na objektu hotela Sv.
Mihovil u Trilju. Zamisao vježbe
prvenstveno je bila da se pokaže
koordinacija vatrogasnih postrojbi koje sudjeluju u složenijoj
intervenciji. Također kroz samu
vježbu se željelo građanstvu na
praktičan način prikazati za koje
zadaće su vatrogasci uvježbani,
a isto tako educirati građanstvo
da je uvijek nužan oprez kako
se ne bi izazvala nesreća. Pokazna vatrogasna vježba Sv. Mihovil prvenstveno je imala cilj
uvidjeti probleme koji bi mogli
nastupiti u stvarnoj situaciji prilikom spašavanja osoba u prometnim nesrećama kao i potrebe
spašavanja osoba ugroženih
požarom s viših katova.
Požar i prometna nesreća
Uslijed potresa jačine VI. Richterove magnitude čiji je epicentar
bio 10 km istočno od Trilja došlo
18
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Prikaz samoizbave

došlo do požara u smještajnoj
jedinici na I. katu. Požar se
preko ventilacijskih otvora u
kratkom vremenu proširio na
više stambenih jedinica te time
ugrozio sve goste u sobama i
apartmanima. Kako se u simulaciji radilo o gostima odnosno
stranim državljanima uvelike
je otežana komunikacija prilikom pronalaženja i spašavanja
ugroženih osoba. Među gostima se nalazio veći broj starijih
osoba. Do dolaska vatrogasaca u
opasnosti zahvaćanja požara je
bio i drugi kat objekta te je postojala mogućnost širenja požara
na stambene objekte s južne
strane objekta.
Hotel Sv. Mihovil se nalazi u
gradu Trilju tik uz samu državnu
cestu D 60 na adresi bana Josipa
Jelačića. S jugozapadne strane
hotela prolazi rijeka Cetina. Hotel ima 25 smještajnih jedinica u
sklopu 4 etaže (podrum, prizemlje, 2 kata) te uz najveću cirkulaciju ljudi u hotelu može biti do

260 osoba s uposlenim osobljem.
Pokriven je unutarnjom hidrantskom mrežom, dovoljnim
brojem vatrogasnih aparata za
početno gašenje prahom po
izračunu, kao i jednim podzemnih hidrantom koji se nalazi na
rubu državne ceste. Uzimajući
u obzir gdje osobe najčešće obitavaju u pogledu smještajnih
jedinica, terase, restorana, konferencijske sale, kuhinje i sl.,
objekt je važan za edukaciju vatrogasaca koji bi u stvarnoj situaciji izvršavali gašenje ili samu
evakuaciju osoba.
Ovakav tip objekta je interesantan vatrogascima s obzirom
da se u istom može nalaziti
veći broj turista koji mogu biti
ugroženi požarom, te vatrogasci
istovremeno moraju provesti niz
radnji, od evakuacije, izravnog
spašavanja ugroženih do gašenja
požara.
Općenito o vježbi
U vježbi sudjeluju DVD Trilj
s 3 vozila i 8 vatrogasaca, DVD
Dugopolje s 1 vozilom i 3 vatrogasca,
Javna
vatrogasna
postrojba Sinj s 1 vozilom i 5
vatrogasaca, Javna vatrogasna
postrojba grada Splita s 2 vozila
i 6 vatrogasaca. Zatim asistencija u vježbi kao i osiguranje
vježbe čine jedno vozilo hitne
medicinske pomoći s 3 člana kao
policijska patrola s 1 vozilom
i dva policijska službenika. Za
pirotehniku je bio zadužen član
DVD Trilj, komentator vježbe je
bio Zoran Radunić, pomoćnik
zapovjednika JVP Split. Dvojica
snimatelja bespilotnim letjelicama su bili pripadnik DVD Sinj
kao član Operativnog područja
Sinj te član VZSDŽ. Markiranti
su bili volonteri hrvatskog gradskog društva crvenog križa Sinj
odnosno tri mlađe muške osobe.
Zapovjednik vježbe je bio Mladen Klarić, zapovjednik DVD-a
Trilj.

Hrvatska vatrogasna zajednica

vježbe
Tijek vježbe
Vježba je započela u 12:00 sati.
Činjenica je da u izrađenom elaboratu vježbe nisu obuhvaćeni operativni postupci podizanja snaga
preko vatrogasnog operativnog
centra te je vježba vođena internim dogovorom na 8. kanalu
radioveze. VOC Split, OKC Split,
kao i Centar 112 su obaviješteni
kako pismenim putem tako i
telefonskim da se održava vatrogasna vježba u slučaju upita
zabrinutih građana. Prostor za
izvođenje prvog dijela vježbe
odnosno spašavanje ozlijeđenih
osoba iz prometne nesreće, parking pokraj hotela, bio je mali i
neadekvatan za vatrogasna vozila, odnosno vozila su imala jako
mali manevarski prostor. Ipak
snalažljivošću vozača navalnih
vozila kao i samih vatrogasaca,
tehnike spašavanja su odrađene
profesionalno, sigurno i u skladu
s mogućnostima te su ozlijeđene
osobe zbrinute u vozilo HMP.
Po primanju dojave da je stablo
palo na vozilo izašli su zapovjedno i navalno vozilo DVD Trilj s
5 vatrogasaca. Mjere sigurnosti
i zaštite sudionika vježbe propisane su pravilima zaštite na radu
tijekom spašavanja ljudi iz vozila, ali su se i uvidjeli određeni
nedostatci. Po samom uklanjanju stabla s prednjeg dijela
vozila pojedini vatrogasci nisu
imali spušteni vizir na kacigi.
Također u spašavanju osobe
odnosno zamišljenom tehnikom
izvlačenja osobe na bočna
vrata i rezanjem B stupa kao i
skidanja zadnjih vrata vozila se
vidjelo koliko je potrebna nova
hidraulična oprema za DVD
Trilj. Inače DVD Trilj posjeduje

Lukas hidrauličnu opremu modela Sp60 iz 1983. Spašavanje je
jednim dijelom išlo sporo, ali
na kraju ukupnog djelovanja
članova DVD Trilj njihov dio je
izražen kao uspješan.
Kako je u simuliranom dijelu
bilo još jedno vozilo koje sudjeluje u prometnoj nesreći samim
pozivanjem ispomoći JVP Sinj
da odrade spašavanje iz drugog
vozila tehnikom preklapanja
krova nisu bile vidljive greške.
Vatrogasci su bili propisano
opremljeni, a operativni postupci po redoslijedu izvršeni. Moglo
bi se reći da u elaboratu vježbe
nisu navedena dva vozila hitne
medicinske pomoći zbog nedostupnosti timova HMP, pa su
članovi JVP Sinj izvršili zbrinjavanje do vozila HMP s koritastim
dvodijelnim nosilima bez imobilizacijske daske. Kao nedostatak je zapaženo neprikrivanje
zaštitnim materijalima otkinutih
oštrih stabilnih dijelova vozila.
Unatoč nedostacima, ovaj dio
vježbe je ocijenjen uspješnim.
U drugom dijelu zamišljene
simulacije
vježbe
odnosno
požaru zatvorenog prostora na
prvoj etaži hotela Sv. Mihovil. Po
dojavi izlazi autocisterna DVD
Trilj. Radi nedovoljnog kapaciteta koje bi DVD Trilj trebao imati,
prema procjeni ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija
za grad Trilj odnosno dva navalna vozila, a posjeduje jedno
koje je u trenutku dojave požara
u hotelu na tehničkoj intervenciji, odmah se uočava problem.
Zbog ove situacije, posada autocisterne poziva DVD Dugopolje
na ispomoć. U realnom vremenu

to bi bio jako loš postupak jer
DVD-u Dugopolje treba oko 25
min s opremanjem da dođe u
Trilj. U operativnom postupku
pripreme za gašenje nastalog
požara nema kritičnih zapažanja.
Članovi DVD Dugopolje se
opremaju izolacijskim aparatima
za unutarnju navalu, detektorima, postavljaju cijevnu prugu,
a vozač autocisterne DVD Trilj
vrši dobavu vode s podzemnog hidranta te nadopunjuje
navalno vozilo DVD Dugopolje. U zamišljenoj situaciji bitno je kvalitetno prije gašenja
provesti evakuaciju i spašavanje
ugroženih osoba, ali zbog nedostatka evakuacijskog plana
u hotelu javljaju se određeni
problemi (gdje je zborno mjesto,
kakav je raspored smještajnih
jedinica, pravci evakuacije, itd.).
Prema svemu sudeći u tipu objekta kakav je hotel važno bi bilo
provesti preventivne mjere od
strane nadležnih vatrogasaca na
svom području prije neželjenog
događaja.
Naime, kako je u drugom dijelu zamišljeno spašavanje s visine, u realnoj situaciji princip
bi bio drugačiji. Vatrogasci koji
su vršili evakuaciju te u prostoru
požara pronašli osobu koja je
hiperventilirala uslijed napadaja panike spašavanje bi izvršili
sami iznošenjem ozlijeđenog niz
stubište (na rukama ili pomoću
nosila). Važno je reći da je ovim
dijelom vježbe spašavanja s hotela pomoću užadi od strane JVP
Split (prečnicom) cilj bio prikazati građanstvu sposobnosti za
koje su vatrogasci uvježbani.
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“ASAR 2018 JASTREBARSKO”

U vježbi je sudjelovalo više od 200 pripadnika hitnih i drugih službi
Tekst i foto: IVICA SIKRA

Hrvatska vatrogasna zajednica

sudjelovao u Timu za analizu
koji je sve informacije vezane za
djelovanje vatrogasaca crpio iz
aplikacije za upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI).
U vježbi su također sudjelovali predstavnici Ministarstva
vanjskih i europskih poslova,
Glavni stožer Oružanih snaga
RH - Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Ministarstvo zdravstva,
Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Agencija za istraživanje

P

osljednjeg dana ljeta 2018.
godine, u organizaciji
Državne uprave za zaštitu i
spašavanje održana je terenska vježba potrage i spašavanja
zrakoplova „ASAR 2018 JASTREBARSKO“, kao nastavak
na prethodno održanu komunikacijsku vježbu „ASAR 2017–1“
i stožernu vježbu „ASAR 20172“.
Osnovni cilj vježbe „ASAR
2018 Jastrebarsko“ bila je
provjera usklađenosti operativnog djelovanja sudionika zrakoplovne potrage i spašavanja,
koordinacija
aktivnosti
na
mjestu događaja zrakoplovne
nesreće te provjera važnih procedura za razmjenu informacija
i upućivanje sudionika na lokaciju zrakoplovne nesreće sukladno Uredbi o uvjetima i načinu
obavljanja potrage i spašavanja
zrakoplova.
Uzevši u obzir kompleksnost
same vježbe, scenarij se odvijao
na nekoliko lokacija i to u kompleksu bivše vojarne „Dr. Ante
Starčević“ na području Jastrebarskog i njenoj bližoj okolici
(lokacija pada zrakoplova) te na
lokaciji Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (zgrada
Državne uprave za zaštitu i
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Vatrogasci na mjestu pada zrakoplova

spašavanje), Kontrole zračnog
prometa i Međunarodne zračne
luke Zagreb Franjo Tuđman
kao i na lokacijama operativnih dežurstava sudionika
sustava zrakoplovne potrage i
spašavanja.
Uz mnogobrojne pripadnike
žurnih službi MUP-a, MORHa, HZHM, HGSS-a, HVZ-a,
HCK-a i DUZS-a, vatrogasne
snage s područja Zagrebačke
županije sačinjavali su operativci s područja VZG Jastrebarsko (središnje postrojbe DVD-a
Jastrebarsko, DVD Cvetković,
DVD Petrovina, DVD Gornji
Desinec, DVD Donji Desinec,
DVD Malunje, DVD Plešivica
i DVD Domagović) te pripadnici JVP Velike Gorice i JVP
Samobor. Također, županijski
zapovjednik Josip Novosel sudjelovao je kao član Upravljačke
skupine dok je Tihomir Varga

nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu,
Međunarodna zračna luka Zagreb, Croatia Airlines, Državni
hidrometeorološki
zavod,
Državni zavod za radiološku i
nuklearnu sigurnost, Hrvatski
zavod za toksikologiju i antidoping te Veleučilište Velika Gorica.
Ukupno je sudjelovalo 230 pripadnika hitnih i drugih službi, a
korišteno je 55 vozila, 2 helikoptera i 3 drona. Vježbu su sa zanimanjem pratili brojni domaći
i inozemni promatrači.
U preliminarnoj analizi, organizator je, segment koji se odnosio na operativno djelovanje vatrogasnih snaga, ocijenio s vrlo
uspješnom ocjenom što su potvrdili i mnogobrojni ocjenjivači,
uz poneke smjernice kako u
nekim stvarnim događajima još
bolje reagirati.

vježbe

Terenska vježba civilne zaštite „Korana 2018“
Službe pokazale kako koordinirano djeluju u složenim intervencijama
Tekst i foto: KSENIJA BEGOVIĆ

U
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sklopu
obilježavanja
Dana neovisnosti, 8. listopada, u Karlovcu je održana i
terenska vježba civilne zaštite pod
nazivom „Korana 2018“. Vježba
je održana na potezu između dva
koranska mosta, drvenog i pon-

Postavljanje plutajuće brane

tonskog, a sudjelovali su pripadnici svih žurnih službi.
Tema vježbe bila je postupanje
i mogućnosti operativnih snaga
u sustavu civilne zaštite grada
Karlovca na zadaćama spašavanja
unesrećenih u prometnoj nesreći,
traganja i spašavanja nestale osobe
u vodi, sprečavanje vodotoka rijeke Korane, te provođenja postupaka Centra 112 predviđenih
SOP-om.
Dakle, prema scenariju vježbe,
dogodila se prometna nesreća u
kojoj je jedna osoba ostala zarobljena u vozilu, jedan putnik ostao je na obali rijeke, dok je drugi,
pretpostavlja se uslijed izlijetanja
vozila s mosta završio u rijeci.
Operativna provedba vježbe
počela
je
ustrojavanjem
upravljačke skupine na desnoj
obali Korane. Na poziv u pomoć
osobe prikliještene u osobnom
vozilu Centru 112, uzbunjuju
se Javna vatrogasna postrojba,
Hitna medicinska služba i Policijska postaja Karlovac. Nakon
dolaska na mjesto nesreće i snimanja situacije na terenu vatrogasci su zatražili pomoć Hrvatske
gorske službe spašavanja, da bi

U vježbi je sudjelovalo 48 ljudi, 15 vozila i pet
čamaca iz pet žurnih službi
im pomogli izvući
unesrećenu osobu iz rijeke.
Zatraženo je pretraživanje vodotoka, a vatrogasci su angažirali
dodatne snage za sprečavanje
zagađenja
vodotoka.
Zbog
mogućeg zagađenja i mogućnosti
dugotrajne intervencije zatraženo
je uspostavljanje izdvojenog
zapovjednog mjesta Javne vatrogasne postrojbe uz pomoć Crvenog križa.
Nakon što je sonarom ekipa
HGSS-a pronašla mjesto gdje se
nalazi tijelo još jedne unesrećene
osobe, pozvani su ronioci interventne policije, koji tijelo izvlače
iz Korane. Slijedi poziv mrtvozorniku, a vježba je završila
uspostavljanjem
izdvojenog
zapovjednog mjesta.
Ciljevi vježbe
Ciljevi vježbe bili su uvježbavanje
i postizanje razine osposobljenosti operativnih postojećih snaga
Civilne zaštite te drugih sudionika
koji se uključuju u sustav civilne
zaštite s područja grada Karlovca.
Također, cilj je bio postizanje
novih sposobnosti te poticanje
izgradnje integriranog sustava
zapovijedanja složenim akcija-

ma zaštite i spašavanja. Provjera
postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima za
aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u slučaju velikih nesreća
i katastrofa, bio je isto tako jedan
od ciljeva.
Vježba je imala za cilj provjeriti
samodostatnost u vezi logistike
u dužem vremenskom razdoblju djelovanja, kao i provjeru
specijalističke opreme i provjeru
osposobljenosti za rukovanje
specijalističkom opremom. I na
kraju cilj je bio bolje informirati
stanovništvo o aktivnostima sustava civilne zaštite.
Kroz sat vremena trajanja
vježbe vatrogasci JVP Karlovac
su oslobađali zarobljenog vozača,
pripadnici Hrvatske gorske službe
spašavanja pretraživali su korito Korane u potrazi za nestalim
putnikom uz pomoć sonara.
Ozlijeđene su zbrinjavali djelatnici Hitne medicinske pomoći,
unesrećenog su iz rijeke izvlačili
ronioci Interventne policije, a
mjesto nesreće osiguravala je
policija. U uspostavi izdvojenog
zapovjednog mjesta pomagali su
pripadnici Crvenog križa.
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Sudjelovalo je ukupno 48 pripadnika svih spomenutih službi,
sa 15 vozila i pet čamaca. Vježba
ja na Koranu privukla i veći broj
građana koji su sa zanimanjem
pratili čime raspolažu i kako zajedno rade pripadnici različitih
službi.
Na Korani je bio i gradonačelnik
Damir Mandić, koji je na kraju
vježbe uputio pohvale svim pripadnicima.
- Ova vježba je danas pokazala
da su sve žurne službe grada Karlovca zaista spremne odgovoriti
ovakvim izvanrednim situacijama. Mi u Karlovcu, na žalost,
imamo iskustava s elementarnim
nepogodama, ali kako smo prometno čvorište često se događaju
i ovakve nezgode. Moram reći
da su vatrogasci, hitna pomoć,
HGSS, Crveni križ i policija stvarno danas pokazali da su uigrana
ekipa - rekao je gradonačelnik

Mandić.
Ispred Stožera civilne zaštite
glavni za provedbu vježbe bio je
zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe grada Karlovca Miroslav Rade. Suradnju službi
i provedbu vježbe ocijenio je
uspješnima.
- Po scenariju vježbe sve je provedeno kako je i zamišljeno i nije
bilo nikakvih problema. Zadovoljni smo i s odazivom građana,
da su prepoznali i došli vidjeti
kako operativne snage u sustavu civilne zaštite djeluju i kako
možemo pomoći građanima i da
smo im na raspolaganju. - rekao
je zapovjednik Rade.
Koordiniranje velikog broja
sudionika
Na pitanje je li bilo teško koordinirati vježbom zbog većeg
broja sudionika i pet službi koje
su sudjelovale, Rade je rekao da

nije, jer je svaka služba imala svog
voditelja, a kako svatko zna što
treba raditi, nije bilo problema.
- Mislim da možemo biti zadovoljni sa sustavom, opremom,
obučenosti ljudi, koji se svaki
dan usavršavaju. Pokušavamo
pratiti svjetske trendove i kupovati opremu koliko nam financije
dozvoljavaju. U svakom slučaju
može se dogoditi nepredviđena
situacija ili havarija, što imamo
prilike vidjeti u svijetu, na koje
stvarno odgovora nema niti jedna
služba. Nadam se da mi nećemo
biti u takvoj neprilici. - nadodao
je zapovjednik.
Vrijedno iskustvo službe su
stekle na poplavama tijekom
2014. i 2015. godine, dodao je
zapovjednik JVP Karlovac, a ta
su iskustva pretočili i u konkretne
prijedloge, koji su ove godine u
proljeće primijenjeni za vrijeme
poplava.

Pokazna vježba DVD-a Stupnik u OrubicI
Tekst i foto: IVICA PAVLAKOVIĆ

U

Orubici je održana svečana proslava 90 godina rada DVD-a Orubica, dana 19. kolovoza 2018. godine. U sklopu obilježavanja obljetnice DVD Stupnik proveo je vježbu spašavanja iz
vode u Orubici na opasnom cestovnom prilazu
mjestu uz rijeku Savu.
Navedenog dana ulaskom u mjesto Orubica zbog
neprilagođene brzine i blata na cesti sletio je u
rijeku Savu automobil marke Fiat, model Punto
s nepoznatim brojem osoba u vozilu. Na mjesto
nesreće pozvana je policija koja utvrđuje i osigurava mjesto nezgode, hitna pomoć i vatrogasci. Po
dolasku vatrogasaca JVP Nova Gradiška, izvidom
utvrđuju tragove i mjesto gdje je vozilo sletjelo u
rijeku Savu. Zbog mutne i duboke vode nemoguće
je vozilo locirati, a osobe koje su se nalazile u vozilu nisu pronašli.
Na poziv JVP Nova Gradiška dolaze vatrogasci
DVD Stupnik, ronilački tim s vozilom i plovilom za spašavanje. Vrlo brzo spuštamo čamac na
prikladnom mjestu i istovremeno ronilački tim
DVD-a Stupnik priprema opremu za prvi uron
i pregledava mjesto događaja te vrši pretragu
terena u vodi i oko nje. Jaka struja i vrlo mutna
voda oduljile su pretragu u rijeci Savi. Pronašavši
vozilo isto su obilježili plutajućom bovom i utvrdili da nema putnika u njemu jer je prilikom
prevrtanja došlo do puknuća stakala na kabini
vozila. Osoba ili više njih ispali su iz vozila i rijeka ih je odvukla pretpostavlja se nizvodno. Pre22
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Izvlačenje vozila iz rijeke

tragom roniocima i plovilom DVD-a Stupnik
šireg područja pronađena je osoba u nesvjesnom
stanju neposredno uz obalu na 100-tinjak metara
od mjesta nezgode. Pristupa se oživljavanju i imobilizaciji osobe te je osoba prevežena plovilom
do predviđenog mjesta izvlačenja gdje je predana
djelatnicima hitne medicinske pomoći. Djelatnici
HMP pristupaju daljnjem pružanju prve pomoći
i dovode osobu do svijesti te prevoze na daljnju
sanaciju ozljeda u najbližu medicinsku ustanovu.
Uz pomoć ronioca DVD-a Stupnik vatrogasci JVP
Nova Gradiška pristupaju izvlačenju osobnog vozila, čišćenju i sanaciji terena.
Tako je bio napisan scenarij vježbe u kojoj je sudjelovao ronilački tim DVD-a Stupnik. Vježba je
uspješno završena na oduševljenje publike koja je
to s uzbuđenjem pratila i nagradila pljeskom. Dobrovoljni vatrogasci DVD-a Stupnik ponovno su
ukazali na potrebu i stručnost osposobljavanja za
vatrogasca-ronioca u ovakvim situacijama.

vježbe

PILANA U KAPELI PODRAVSKOJ SPAŠENA OD POŽARA
Na vježbi je sudjelovalo stotinjak pripadnika vatrogasnih društava i drugih službi

Hrvatska vatrogasna zajednica

O

bilježavanje
D a n a
Općine Veliki Bukovec, poznatog i
kao „Ferenčevo“,
upotpunjeno je
vježbom sustava
civilne
zaštite
„Pilana 2018.“ u
poslovnom kompleksu „Stolarija-Pilana Antun
Pečenec d.o.o.“ u
Kapeli Podravskoj. Nešto prije
podneva 6. listopada 2018. godine
sirene u nekoliko
naselja označile su
početak vježbe koju su zajednički
organizirali Općina Veliki Bukovec, Općina Mali Bukovec i
Stolarija-Pilana Antun Pečenec
d.o.o., uz pomoć koordinatora
vježbe Stjepana Kovačeka.
Ova vježba izvedena je radi
provjere sadržaja Plana evakuacije i spašavanja poslovnog kompleksa drvne industrije, kao subjekta poput onih koji su u ovoj
regiji proteklih godina doživjeli
katastrofalne požare. Promatrana je i osposobljenost te operativni postupci žurnih službi
obuhvaćenih planovima civilne
zaštite obje općine.
Među stotinjak sudionika
vježbe uz same radnike tvrtke
najzastupljeniji su bili pripadnici
vatrogasnih postrojbi s područja
općine Veliki Bukovec (DVD
Veliki Bukovec, DVD Dubovica,
DVD Kapela Podravska) i općine
Mali Bukovec (DVD Mali Bukovec, DVD Novo Selo Podravsko,
DVD Županec). Vježbu je vodio
zapovjednik VZO Veliki Bukovec Nikola Triplat, uz pomoć
zapovjednika VZO Mali Bukovec Zlatka Pečenca i voditelje
drugih žurnih službi. Valja
spomenuti profesionalan „nastup“ radnika tvrtke domaćina
na kojima su simulirane različite
ozljede, prethodno pripremljene

Tekst: STJEPAN KOVAČEK / Foto: DARIO ŠTIGLEC

od strane Zorana
Žeželja, glavnog
tehničara Zavoda
za hitnu medicinu
Varaždinske
županije.
Tijek vježbe
U okviru scenarija vježbe provedena je potraga
za ozlijeđenim
radnicima i njihovo
zbrinjavanje, gašenje požara kotlovnice,
gašenje požara na otvorenom
prostoru, spašavanje radnika s
visine (krova industrijske hale)
i crpljenje vode iz bunara koje
tvrtka održava na više mjesta
oko vlastitog kompleksa.
Nakon održavanja vježbe uslijedilo je postrojavanje operativnih snaga i predaja prijavka
načelniku Općine Veliki Bukovec Franji Vrbaniću. Općinski
načelnik pritom je pohvalio
provedbu vježbe, istaknuo
potrebu konstantne podrške
operativnim snagama sustava
civilne zaštite, pri čemu je ove
godine bilo znatnih investicija
u sva 3 lokalna DVD-a, a koji su
proslavili 90. obljetnice osnutka i
uspješnog rada. Sudionike vježbe
pozdravio je i Darko Marković,

načelnik susjedne
Općine Mali Bukovec, najavivši
održavanje
ovakve
vježbe
iduće godine upravo na području
njegove općine.
U analizi vježbe
sudjelovali
su
nazočni članovi
stožera
civilne zaštite obje
općine,
direktor tvrtke domaćina te predstavnici pojedinih žurnih službi,
uz opći zaključak o uspješnoj
provedbi vježbe, pri čemu su sve
aktivnosti provedene u skladu
s pravilima struke i na siguran način, bez većih poteškoća.
Među
zaključcima
analize
vježbe valja izdvojiti i potrebu
snažnije koordinacije djelovanja
žurnih službi na samoj lokaciji,
pri čemu posebno valja istaknuti ulogu voditelja vježbe kao
koordinatora na lokaciji, zatim
potrebu zasebne analize stanja
vatrogastva u Općini Mali Bukovec, s obzirom da se neki
tamošnji DVD-ovi nisu odazvali na ovu vježbu, kao i nužnost
češće provedbe ovakvih vježbi
na području obje općine.
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Spašavali korisnike i djelatnike Doma za starije i nemoćne osobe
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Tekst i foto: DAMIR PERHOČ

Korisnici i djelatnici Doma uspješno
evakuirani

U

Domu
za
starije
i
nemoćne
osobe
Čakovec provedena je redovita
vježba spašavanja u suradnji s
Javnom vatrogasnom postrojbom Čakovec. Prvi dio održan
je na dislociranoj jedinici
Depandansi, a sve je bilo toliko
uvjerljivo da su slučajni prolaznici pitali: - Gdje je požar, što se
događa?
Voditelj tehničke službe u
Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec Davor Bratković pojasnio je temu vježbe i potrebu
organiziranja ovakvih akcija:
- Prema zakonu u dvije godine
trebamo organizirati ovakve
vježbe spašavanja u suradnji s
vatrogascima. U njima sudjeluju
korisnici i djelatnici Doma. Danas je odrađena vježba spašavanja
ljestvama s trećeg kata, imali smo
i jednog “ozlijeđenog” djelatnika kojeg smo evakuirali. Svi
ovu vježbu shvaćaju ozbiljno, a
posebice korisnici Doma koji su
mahom starije osobe u mirovini.
Zadovoljni smo kako reagiraju,
a vatrogascima kapa do poda na
profesionalnosti i staloženosti.
Marija Rodiger, korisnica
Doma aktivno je sudjelovala
u vježbi i ispričala: - Trnci su
mi prolazili kako je sve bilo
24
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Na vježbi je korištena i autoljestva

uzbudljivo. Ovakve vježbe su
dobrodošle da znamo kako se
ponašati ako “ne daj Bože” do
nečeg i stvarno dođe. I inače se
educiramo za slučaj nezgoda. Svi
znamo gdje su aparati za gašenje
požara i što u tom slučaju treba
stisnuti, znamo što raditi kad lift
ne bi radio i slično.
Voditelj vježbe je bio zamjenik
zapovjednika JVP Čakovca Robert Meglić koji je pojasnio da su
na dojavu o požaru (vježbi) u
Domu umirovljenika na trećem
katu, izašli sa zapovjednim vozilom, navalnim i autoljestvom.
- Do mjesta događanja nam
je trebalo manje od dvije
minute, gdje nas je pričekao
voditelj tehničke službe koji nas
upućuje na zarobljene osobe
na trećem katu zgrade. Postavljanjem ljestve i spašavanjem

unesrećenih naš posao ovdje
nije završio, istovremeno smo
obavljali evakuaciju svih korisnika Doma, a u čemu su nam
pomagale i same djelatnice kojima je ovo jedan veliki izazov
jer se ne susreću svakodnevno s
takvim scenarijima. Gašenje smo
izvršili unutarnjom i vanjskom
navalom preko autoljestve. Sve
je jako dobro prošlo i u rekordnom roku čime se i ističu sami
profesionalci kojima i to jest
posao. Velikim brojem gledatelja
koji su bili u gradu ovim putem
šaljemo ispriku što su se „uzrujali“ na zvukove sirene, ali kako
na vježbi tako i na samo intervenciji vatrogasci su profesionalni i u skladu struke, te su vatrogasne sirene dio toga. - kratko
je rekao zamjenik zapovjednika
JVP Čakovca Robert Meglić.

vježbe

ZAJEDNIČKA VJEŽBA TURNAŠICE I VUKOSAVLJEVICA
Tekst i foto: BARICA MIHOKOVIĆ

Hrvatska vatrogasna zajednica

Uslijed nekontroliranog paljenja biljnog otpada došlo je do proširenja požara

U

Turnašici je održana
vježba gašenja požara otvorenog prostora i gospodarskih
objekata. Pretpostavka vježbe je
da je uslijed visokih temperatura,
jakog južnog vjetra i nekontroliranog paljenja biljnog otpada
na adresi Vatrogasna 4 vatra izmakla kontroli. Požar se proširio
na zapušteno zemljište u blizini
gospodarskih zgrada.
Dojava i izlazak DVD-a
Turnašica
Vlasnik gospodarstva uočava
požar i u 17 sati upućuje poziv
za pomoć najbližem vatrogascu u susjedstvu. Ovaj u 17,02
daje uzbunu putem centra 112,
koji u 17,07 putem sustava UVI
obavještava zapovjednika DVD
Turnašica, koji na intervenciju
upućuje prvih 6 članova DVD-a
Turnašica i navalno vozilo TAM.
Zbog mogućeg širenja požara
zapovjednik DVD Turnašica
putem centra 112 traži pomoć
druge središnje postrojbe s
područja VZO Pitomača i dobiva informaciju da je njegova
postrojba na drugoj intervenciji. Centar 112 kontaktira
Županijskog zapovjednika i daje
ovlasti Centru 112 da obavijesti
VZO Špišić Bukovica da uzbune
najbliže središnje društvo, konkretno DVD Vukosavljevica. U
17,15 operativci DVD Turnašica
dolaze na požarište te pokušavaju
zaustaviti požar koristeći brzu
navalu i tri naprtnjače, ali požar
se brzo širi. U 17,18 sati zamjenik
zapovjednika javlja glavnom

zapovjedniku i uključuju u
gašenje još 8 operativaca DVD
Turnašica.
Dolazak pomoći iz DVD-a
Vukosavljevica
U 17,20 dolazi vatrogasni kombi DVD Vukosavljevica sa modulom i 7 operativnih vatrogasaca,
koje zapovjednik raspoređuje
na istočni rubni dio županijske
ceste. Zapovjednici oba DVD-a
rukovode intervencijom preko
radio uređaja i utvrđuju da DVD
Vukosavljevica ima još 6 operativaca u pripravnosti.
U 17,25 oba zapovjednika
prepuštaju saniranje gašenog
otvorenog prostora svojim zamjenicima i pozivaju svoje operativce u pripravnosti, da dođu
i uključe se s raspoloživom
tehnikom u gašenje požara preko ceste koji zahvaća dvije gospodarske zgrade. U 17,30 dolazi
kombi i navalno vozilo DVD
Turnašica sa 8 operativaca, a u
17,32 u gašenje uključuje i DVD
Vukosavljevica sa 6 operativaca i
navalnim vozilom.
U
17,37
zapovjednici
raspoređuju DVD Turnašica na
desnu gospodarsku zgradu, a
operativce DVD Vukosavljevica
na lijevu stranu i rade vanjsku
navalu, a potom i unutrašnju
ulaskom u zgradu uz korištenje
izolacijskih aparata.
U 17,40 zamjenici zapovjednika obavještavaju da je požar
otvorenog prostora ugašen i pod
kontrolom i dobivaju odobrenje zapovjednika za pospremu

opreme i ostavljanje dežurstva
na požarištu.
U 17,45 operativci lokaliziraju,
a u 17,50 obavještavaju da je požar
gospodarskih zgrada ugašen.
Slijedila je posprema opreme i
nalog dvojici vatrogasaca da ostaju dežurati na zgarištu. U 18
sati završava vježba.
U tehničko-pokaznoj vježbi
dviju bratskih DVD-a sudjelovalo je 14 vatrogasnih operativaca
DVD Turnašice, 13 DVD Vukosavljevice i dva vatrogasca osiguravala su cestu. Od tehnike koristili su ukupno tri navalna i dva
kombi vozila. Za komunikaciju i
veze koristili su prijenosne radio
stanice, a mobitele zapovjednici
vježbe, Marko Nemet i Zdravko
Pokupić. Za uzbunjivanje su koristili sustav UVI.
Zajednička pokazna vježba
bila je smotra raspoložive
opreme, sredstava za gašenje i
uvježbanosti operativnih vatrogasaca, sve sa svrhom nastavka
bratske suradnje kod pružanja
pomoći
na
intervencijama
spašavanja i gašenja, provjera
efikasnosti veza, sredstava za
uzbunjivanje, provjera opreme
i tehnike gašenja. Sve se odvijalo prema elaboratu zamjenika
zapovjednika Josipa Nemeta.
Vježbu su pratili načelnik
Općine Pitomača Željko Grgačić
i Špišić Bukovice, Hrvoje Miler,
zapovjednik VZO Pitomače
Zdravko Fras i zapovjednik
VZŽ VP Stjepan Venus, koji je
uz minimalne primjedbe vježbu
ocijenio vrlo uspješnom.
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vježbe

Vatrogasci Murskog Središća na vježbi

Izvlačenje unesrećenog iz kanala
Tekst: DAMIR PERHOČ / Foto: DVD MURSKO SREDIŠĆE

Z

Hrvatska vatrogasna zajednica

bog neprilagođene brzine i
nepažnje vozilo je udarilo
u zaštitnu ogradu derivacijskog
kanala. Zbog siline udarca ograda se potrgala i vozilo je izletjelo
u kanal. Unesrećeni mladić je u
nesvjesnom stanju i zarobljen u
vozilu nepomično ležao i krvario. Slučajni prolaznik ugledao je
vozilo i brzo alarmirao vatrogasni operativni centar. Bila je
to pretpostavka vježbe koja je za
cilj imala uvježbavanje rada operativnih vatrogasaca Murskog
Središća s hidrauličnim alatom.
- Primljenom dojavom o prometnoj nesreći i izlijetanju
vozila u kanal alarmirani su operativni članovi DVD-a Mursko Središće, hitna medicinska
pomoć i policija. Sedam vatrogasaca s dva vozila nakon dojave
izlazi na intervenciju. Uvidjevši
prikliještenu osobu, prvo su
zaustavili krvarenje te pristupili
stabilizaciji vozila što su učinili
pomoću užadi. U međuvremenu

Hidrauličnim
alatom rezao
se krov kako
bi se moglo doći do
unesrećenog

je
vozač
došao
k
svijesti
i
mogao je razgovarati, no zbog
prikliještenosti nogu vatrogasci su ga morali hidrauličnim
alatom osloboditi. Vatrogasci
su razrezali krov i oslobodili
unesrećenu osobu, koju su na
adekvatan način stavili u nosila i
odnijeli je iz kanala na površinu
– ispričao je zapovjednik društva
Miljenko Palnec koji je bio zadovoljan odazivom i načinom
rada vatrogasaca.
Cilj ove vježbe je bio
usavršavanje članova za što brže
i efikasnije djelovanju kod takvih
intervencija, jer svaka minuta je
bitna, a znamo da ljudski život
nema cijenu. U posljednje vri-

Zbog unesrećene osobe u vozilu,
automobil je trebalo stabilizirati

jeme svjedoci smo učestalih prometnih nesreća, a ovom vježbom
su i sami vatrogasci se uključili
u policijski apel da prilagodimo
brzinu uvjetima na cesti te da ne
sjedamo za volan pod utjecajem
alkohola.

„Požar“ u područnoj školi Gornjeg Kraljevca

S

irene i signalizacija s vatrogasnih vozila u petak
su zabrinule mještane Gornjeg
Kraljevca. Ispostavilo se kako je
došlo do „požara“ u područnoj
školi gdje je usred opterećenja
električnih instalacija došlo do
iskrenja te je vatra zahvatila drvenu stolariju i prijetila je širenju
na učionicu, na što su bili alarmirani vatrogasci. Spremačica je
prva zamijetila požar i odmah
pozvala vatrogasce, dok su
učiteljice izvršile brzu evakuaciju
svih učenika i djelatnika škole.
Bila je to pretpostavka vježbe
Civilne zaštite Općine Vratišinec,
a kojom je rukovodio stožer CZ
na čelu s načelnicom stožera
Milenom Granatir, kao i predsjednikom DVD-a Gornji Kralje26
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Tekst i foto: DAMIR PERHOČ

vec Nenadom Srpakom i
zapovjednikom DVD-a
Ivanom Srpakom.
Na vježbi je sudjelovalo sedam vatrogasaca
DVD-a Gornjeg Kraljevca s navalnim i kombi
vozilom, dok su dvojica
vatrogasaca sa zapovjednikom izvršila unutarnju navalu, opremljeni
izolacijskim aparatima.
Evakuaciju 22 učenika
Ostatak
interventne uspješno su provele učiteljice
ekipe je štitio školu s
vanjskom navalom i jedsu u najbržem
nim mlazom vode. Vježbu je pra- mogućem vretio i načelnik Općine Vratišinec menskom razZdravko Mlinarić koji je bio za- doblju obavile
dovoljan viđenim i prezentiranim evakuaciju
22
od strane vatrogasaca Gornjeg učenika iz prosKraljevca, ali i učiteljicama koje torija škole.

struka i praksa
Čistoća osobne zaštitne opreme je preduvjet zdravlja

JVP Grada Zagreba - primjer dobre prakse

Brojne studije dokazuju povezanost produkata s intervencija koji ostaju na opremi sa zdravljem
vatrogasaca. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba intenzivno provodi mjere zaštite zdravlja i
održavanja zaštitne i ostale opreme te educira operativne vatrogasce o potrebi provođenja tih mjera.
Tekst i foto: MARKO ADAMČIČ, dipl. ing.

Hrvatska vatrogasna zajednica

Č

ista i uredna osobna
zaštitna oprema nužna je
za zaštitu zdravlja vatrogasca i
svaki vatrogasac dužan je voditi
brigu o svojoj opremi.
Često se događa da unutar
vatrogasnih postrojbi zaprljana
zaštitna odjeća postaje simbol
iskustva vatrogasca. Vatrogasci
pritom ne vode računa o tome
da ta nečistoća s njihovih odijela može biti opasna za njihovo
zdravlje. Postoje brojne studije koje dokazuju povezanost
produkata s intervencija koji
ostaju na opremi sa zdravljem
vatrogasaca jer ih se prenosi s
opreme na kožu ili ih se udiše.
Sve više vatrogasnih postrojbi
omogućava svojim vatrogascima
korištenje dvaju zaštitnih odijela,
kako bi po povratku s intervencije nečisto odijelo mogli staviti
u pranje, a čisto obući za sljedeću
intervenciju.
Kod svake intervencije, a
posebno požarne, potrebno je
nositi svu zaštitnu opremu pa
i izolacijski aparat. Mnogi vatrogasci skinu izolacijski aparat
netom iza stavljanja požara pod
kontrolu, a prije nego je u potpunosti ugašen. Upravo to je trenutak kada iz gorive tvari i dalje
izlaze štetni plinovi i pare kao
produkti nepotpunog gorenja
iako nema vidljivog otvorenog
plamena.
Postoji 12 smjernica kako se
zaštititi od raznih oboljenja:
1. Uvijek upotrebljavati izolacijski aparat
2. Nakon intervencije, a prije
ulaska u vatrogasno vozilo,
na grubo isprati svoju opremu
3. Što prije vlažnim maramicama obrisati nečistoću s
glave, ruku, pazuha te isprati usta vodom
4. Po dolasku u vatrogasnu

postaju presvući pododijelo
5. Otuširati se nakon požara
6. Očistiti zaštitnu odjeću
7. Ne držati zaštitnu opremu u
automobilu
8. Očistiti svu korištenu opremu (IA, vozila, alate)
9. Ne držati zaštitnu opremu u
spavaonicama i prostorima
u kojima se često boravi
10. Ne pretjerivati s upotrebom
duhanskih proizvoda
11. Upotrijebiti kremu s UV
zaštitom
12. Redovno obavljati zdravstvene preglede.
Budući da je briga o opremi
obaveza poslodavca, ali i svakog
pojedinog vatrogasca, u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba provodi se niz mjera kako
bi se zaštitilo zdravlje djelatnika
i produžio radni vijek opreme.
Briga o opremi i zdravlju nije
novost. Prateći nova istraživanja
postrojba pokušava držati korak s novim informacijama te ih
primjenjivati u praksi, a u skladu
s financijskim mogućnostima.
Vatrogasna vozila i oprema
čiste se redovito, svakog dana
nakon intervencije. Ponedjeljak, poznat kao „dan tehnike“,
podrazumijeva detaljno pranje,
čišćenje i održavanje vozila i
opreme. Briga o održavanju osobne zaštitne opreme i njenoj
čistoći nije prepuštena isključivo
samim vatrogascima, već ju petkom pregledavaju i voditelji smjene. Pritom se vodi evidencija o
prisutnim vatrogascima, stanju
i urednosti opreme te eventualnim oštećenjima. Evidencija se
čuva u arhivi. Ovisno o stanju
opreme poduzimaju se određene
mjere. Uprljana oprema odmah
se šalje na pranje, a oštećena
oprema mijenja se odmah ili u
najkraćem roku, ovisno o stupnju oštećenja. Detaljno čišćenje

Slika 1. Pranje vodom i mekom četkom

Slika 2. NE prati visokotlačnim čistačem

Slika 3. Petak – pregled OZO

i održavanje osobne zaštitne
opreme obavlja se subotom.
Naglasak je na čišćenju čizama,
hlača, jakni, rukavica, potkape i kacige te se pritom treba
pridržavati smjernica za pranje
pojedinih komada opreme. Taj
proces ne smije ometati redovitu
službu i svi vatrogasci moraju
biti u mogućnosti izaći na intervenciju. Opremu nije dozvoljeno
prati visokotlačnim čistačem jer
može doći do oštećivanja membrana u odijelima. Također nije
dozvoljeno četkati „na suho“
jer dolazi do udisanja različitih
čestica. Nakon pranja opremu
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Slika 4. Pranje OZO unutar servisa IA

Hrvatska vatrogasna zajednica

je potrebno ostaviti da se suši na
prozračnom i tamnom mjestu.
Nikada ju se ne smije izlagati
jakom suncu. Opremu je potrebno preprati mlakom vodom uz
upotrebu meke četke. Četka
može biti spojena na vrtnu cijev.
Javna vatrogasna postrojba
Grada Zagreba uvela je zabranu
ulaska u zaštitnim odijelima u
prostorije u kojima djelatnici
borave u čistoj odjeći (dnevni
boravak, spavaonice, garderobe,
kancelarije, centar veze itd.),
kako bi se spriječilo prenošenje
različitih čestica. Te prostorije
posebno su označene naljepnicama o zabrani ulaska u zaštitnoj
odjeći. Jedna garaža prenamijenjena je u spremište za osobnu
zaštitnu opremu kako vatrogasci svoju opremu ne bi držali
u ormarima s civilnom i radnom
odjećom ili je vozili vlastitim
automobilima kući. Dodatni
razlog za prenamjenu garaže u
spremište jest i istraživanje koje
je dokazalo da osobna zaštitna
oprema upija velike količine
ispušnih plinova, ako stoji u
garaži zajedno s vozilima. Na taj
način preko kože dolazi do prijenosa štetnih tvari iz opreme
u organizam. JVP Grada Zagreba oduvijek vodi brigu o redovitom provjetravanju garaža.
Također je instaliran i sustav za
odvođenje ispušnih plinova u
vatrogasnoj postaji Centar, ali se
radi i na modernizaciji tog sustava.
Nakon
pregleda
osobne
zaštitne opreme te nakon većih
intervencija osobna zaštitna
oprema šalje se na profesionalno
pranje i sušenje unutar Servisa
izolacijskih aparata. Servis izol28
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Slika 5. Garaža prenamijenjena u spremište
za OZO

Slika 6. Zaliha zamjenskih odijela

acijskih aparata nalazi
u mogućnosti kupiti
se u sklopu postrojbe
profesionalnu perilicu,
i bavi se održavanjem
moguće je dogovoriti
izolacijskih
aparata,
komercijalno
pranje
maski te održavanjem
koje stoji između 50 kn
i punjenjem boca zrai 100 kn. Svakodnevno
kom, a odnedavno i
se razvijaju nova sredpranjem i sušenjem
stva i nove metode za
7. Naljepnica
OZO. Djelatnici koji sSlika
zaštitu zdravlja, poput
oznakom zabrane
obavljaju pranje prošli ulaska u “čiste” pros- dekontaminacije
uz
torije
su obuku i osposobljeni
pomoć tekućeg CO₂, i
su za rad na siguran
koje su trenutačno finačin. Oprema se pere i suši u in- nancijski nedostupne, ali preddustrijskoj perilici prema uputa- stavljaju budućnost u zaštiti
ma proizvođača OZO uz upotre- zdravlja vatrogasaca.
bu propisanih deterdženata.
Nedostatak financijskih sredSušenje je bitan dio procesa jer stava ne bi smio biti isprika
se sušenjem na nekim odijelima za neodržavanje opreme te
aktivira vodonepropusnost. Za neprovođenje mjera zaštite i
slučaj da odijelo nije spremno edukacija jer zdravlje vatrogasca
na vrijeme, vatrogascu se izdaje nema cijenu.
zamjensko odijelo. Zaliha zamjenskih odijela nastala je postupBibliografija:
no. Vatrogasci koji su dobili 1. Gasilec, Letnik 71, Februar
2017, številka 2, str. 32 – 34
nova odijela, svoja stara vraćali
su postrojbi gdje su ta odijela 2. Regent, A. i Pašalić, I.:
Održavanja
vatrogasne
pregledana, ispitana, oprana i
zaštitne odjeće – da ili ne?,
vraćena u službu kao zamjenska
Vatrogasni vjesnik, Zagreb
odijela.
2013.
Iako se sve više pažnje pridaje
zdravlju i provode se mnoga 3. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava, NN
istraživanja, ograničena finan39/2006.
cijska sredstva još su uvijek
velik problem za provođenje 4. Zakon o zaštiti na radu,
NN 59/1996., 94/1996.,
određenih mjera zaštite. Re114/2003.,
100/2004.,
dovitim održavanjem opreme,
86/2008. i 116//2008.
koje je naizgled skupo, dugoročno
se produžuje radni vijek opreme, 5. http://m.hemming fire.com/
news/fullstory.php/aid/3098/
a time i radni i životni vijek
The_PPE_detox.html
vatrogasaca kao korisnika te
(29.3.2018.)
opreme. Veće postrojbe imaju
veće proračune pa se smatra da 6. h t t p s : / / w w w. f i r e h o u s e .
com / station s / architec t s /
lakše mogu provesti određene
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reportaža

DMR MREŽA VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Hrvatska vatrogasna zajednica

A

nalogna radio komunikacija dosegla je svoje
operativne granice, posebno u
pogledu inovacija, no potrebe
vatrogasnih postrojbi za pozicioniranjem ljudstva i tehnike,
prijenosa podataka, povećanja
broja radnih kanala, bolje
pokrivenosti i funkcionalnosti
opreme koja se do sada koristila.
Vatrogasna zajednica Osječkobaranjske županije (u daljnjem
tekstu: VZOBŽ) izgradila je svoj
analogno-digitalni komunikacijski sustav kako bi vatrogasnim
postrojbama omogućila bolju
pokrivenost, rad na zasebnim
kanalima i međusobnu komunikaciju svih vatrogasnih postrojbi
na području županije.
Osječko-baranjska županija
jedna je od najvećih županija
s površinom od 4.155 km2 i
305.032 stanovnika. Na području
županije ima 7 gradova, 35
općina s 263 naselja. Vatrogasnu
organizaciju čine 16 vatrogasnih zajednica sa 142 DVD-a, 4
DVD-a u gospodarstvu, 3 JVP,
jedna PVP u gospodarstvu te je
teritorijalno podijeljena na 6 operativnih zona.
Godine 2013. VZOBŽ u želji
da poboljša radio komunikacije
radi reviziju stanja koje pokazuje da se trenutno koriste 3
analogna repetitora i 162 radio
uređaja što čini pokrivenost
oko 50% područja. Analizom
zatečene opreme i organizacije
radio komunikacija uočeni su
značajni nedostaci međusobne
komunikacije vatrogasnih snaga, korištena oprema je stara i
traži dodatna ulaganja koja ne
pokazuju ekonomsku isplativost. Također nema dovoljnog
broja radnih kanala (korištena
3 repetitorska i 3 simpleksna
kanala) kako bi se izradio sustav koji zadovoljava sve potrebe
mrežnog pokrivanja područja
djelovanja. Nakon analize uslijedilo je testiranje opreme,
radio uređaja i repetitora te

Tekst i foto: DAVOR ŠKARICA

Slika 1. TDMA tehnologija

Slika 2. Audio kvaliteta

mogućnost njihovog uvezivanja
u jedinstveni sustav. Po preporukama DUZS-a testirana je DMR
oprema proizvođača Motorola
usporedno s Tetra sustavom. Nakon izvršenog testiranja uređaja,
repetitora, područja pokrivanja,
VZOBŽ odlučuje pokrenuti projekt DMR mreže dislociranih
repetitora na softverskoj podlozi Mototrbo te se u 4 godine
izgrađuje mreža od 7 repetitora
uvezanih u jedinstvenu mrežu
te se opremaju vatrogasne postrojbe. Sadašnja mreža nakon 4
godine ima preko 150 korisnika
samo u DMR sustavu plus korisnike analogne mreže koja je
uvezana u novi sustav.
ZAŠTO DMR?
Digitalni mobilni radio (DMR)
je standard koji je razvijen od
strane ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
koji je utvrdio digitalne radio
specifikacije za profesionalne,

komercijalne i privatne radio korisnike.
Standardi koji definiraju DMR
čine četiri dokumenta:
- TS 102 361-1: DMR protokol
zračnog sučelja
- TS 102 361-2: DMR protokol
za glasovne i ostale usluge
- TS 102 361-3: DMR podatkovni protokol
- TS 102 361-4: protokol za
DMR trunking
DMR standard je ratificiran u
2005. godini i ima mnoge prednosti u odnosu na analogne sustave i druge digitalne pristupe.
DMR standard koristi TDMA
tehnologiju pristupa (Time Division Multiple Access), gdje je
jedan fizički kanal podijeljen na
dva logička koji koriste TDMA
pristup. Po DMR standardu,
TDMA zauzima 12,5 kHz širine
kanala i to dijeli na dva logička
kanala – vremenska odsječka,
VATROGASNI VJESNIK listopad 2018.
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gdje je svaki vremenski odsječak
zaseban komunikacijski kanal
(slika 1.).
Time
nije
povećano
zauzeće frekventnog spektra s
povećanjem broja kanala već je
udvostručen kapacitet kanala.
Za krajnjeg korisnika to znači
povećanje kapaciteta s istom
količinom instalirane opreme.
Uz povećanje kapaciteta treba
naglasiti još neke prednosti
DMR sustava kao što su integrirani glas i podaci, čišća glasovna
komunikacija (slika 2.), životni
vijek baterije, mogućnost integriranja uređaja na starim analognim sustavima te još neke o
kojima će biti riječi u daljnjem
tekstu.
KONCEPCIJA MREŽE
Nakon provedene analize
starog sustava komunikacija,
pravac razvoja nove mreže
utvrđen je željom za povećanjem
kapaciteta kako bi se mogao
ispuniti jedan od glavnih zahtijeva, a to je organizacija mreže na
operativnoj, taktičkoj i stožernoj
razini zapovijedanja. Tada je
donesena odluka o raspodjeli komunikacija na području
djelovanja VZOBŽ gdje se analogna komunikacija koristi na
operativnoj razini u simpleksnom modu rada, na taktičkoj i
stožernoj razini vatrogasne postrojbe koriste DMR mrežu dok
je za stratešku razinu zapovijedanja predviđeno korištenje
Tetra sustava. DMR radio mreža
VZOBŽ koncipirana je na način
da je svakoj operativnoj zoni
na području djelovanja postavljen po jedan DMR repetitor što
omogućava neometan rad svake
zone na jednom slotu mreže.
Ujedno je omogućen pristup
analognim radio uređajima u
digitalnu mrežu na područjima
koja su imala analogne repetitore. Umrežavanje analognih
repetitora izvedeno je na način
da zapovjednici operativnih
zona po potrebi u svakom trenutku putem radio uređaja mogu
odvojiti analogni sustav od DMR
mreže što im daje mogućnost
povećanja broja radnih kanala
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na svom području.
Drugi slobodni slot svakog
repetitora iskorišten je za izradu
mreže dislociranih repetitora
gdje sustav kombinira logičke
kanale više sustava (repetitora
koji rade u digitalnom načinu
rada na različitim lokacijama)
u jedan logički kanal. U ovom
načinu rada, repetitori na
različitim lokacijama prenose
glasovne i podatkovne pakete temeljem IPv4 protokola koji čini
osnovu povezivanja repetitora.
Glavne karakteristike sustava u
ovom načinu rada su:
- povećanje područja pokrivanja sustava
- mogućnost glasovne i podatkovne komunikacije između
dva ili više samostalnih sustava
razmještenih na različitim zemljopisnim lokacijama.
- mogućnost povezivanja
sustava koji rade na različitim
frekventnim područjima (npr.
VHF i UHF ili na analognom
modu rada).
Ovakav način rada zahtijeva
da jedan od umreženih repetitora ima zadanu statičku IP
adresu dok ostali mogu imati
dinamičko adresiranje. Pri uspostavljanju poziva na jednom
logičkom kanalu repetitor putem
mrežne infrastrukture (IPv4 protokolom) prosljeđuje poziv svim
repetitorima koji odašilju poziv
na odgovarajućem logičkom
kanalu (povezivanje na području
VZOBŽ izvedeno je putem WIFI
linkova). Time je omogućeno da
radio uređaj koji je u dometu
bilo kojeg (povezanog) repetitora sudjeluje u pozivu. Također
povećano je područje pokrivanja repetitora koje je sada zbroj
svih umreženih repetitora te je
time ostvarena mogućnost komunikacije na području cijele
županije.
Digitalni sustav ima tri sigurnosne značajke pri umreženoj
konfiguraciji:
- Osigurava tajnost govornih i
podatkovnih kanala proširenjem
privatnost s osnovnom ili naprednom zaštitom, za osiguranje
komunikaciju između krajnjih
uređaja.

- Osigurava da su sve poruke
između repetitora autentične.
- Podržava „Secure VPN (Virtual Private Network)“ komunikaciju između repetitora za
korisnike kojima je potrebna
veća razina sigurnosti (zaštita od
ponavljajućih napada).
U umreženom načinu rada
digitalni sustav omogućuje da se
pomoću programa vrši daljinsko upravljanje i nadzor nad
određenim parametrima mreže.
Program prima alarme od svih
repetitora, pomaže u dijagnostici
repetitora i vrši upravljanje.
UREĐAJI I REPETITORI
Za izradu mreže korišteni su
repetitori serije SLR 5000 i DR
3000, što se tiče radio uređaja
za vozila i VOC-ove kupljeni su
uređaji serije DM 2600 i DM
4600 dok se ručnim uređajima
postrojbe opremaju s DP2600
i DP 4800 koji su predviđeni za
zapovjednike. Nakon puštanja
mreže u rad dobar dio postrojbi odlučuje se za samostalnu
kupovinu te se kupuju uređaji i
serije DP 4600. Tipove uređaja
spominjem iz jednog vrlo bitnog
razloga, a to je kapacitet uređaja
u kanalima. Uređaji serije DP
4400 te DM 4400 imaju kapacitet 32 radna kanala što nije dovoljno da se upišu svi potrebni
kanali za normalan rad u mreži,
stoga svaka kupovina uređaja na
području VZOBŽ ide s preporukom uređaja koji zadovoljavaju
minimalne potrebe mreže. Trenutno su uređaji koncipirani na
način da imaju 3 zone radnih
kanala (slika 3.). Prva zona „VATROGASCI“ sadrži sve digitalne
repetitorske kanale VZOBŽ s dva
kanala mobilnog repetitora, pet
digitalnih simplexa i u nastavku
17 analognih kanala koji se koriste u vatrogastvu, postavljeni
su svi u jednu zonu kako bi im
se olakšao pristup, odnosno korisnik nema potrebe za promjenom zone, odnosno prelaska
iz zone digitalnih u zonu analognih kanala. Druga zona „SINGLE SITE“ sadrži sve slotove
repetitora na području mreže
bez opcije roaminga, a svrha
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Slika 5. Rad u grupama

je
dodatno
opremljen
rezervnim radio uređajima
i
repetitoSlika 3. Raspored kanala u uređajima
rom te je u
mogućnosti
zamijeniti
iste. Za primjer, u tijeku
migrantske
krize od strane
HCK Osijek
zatražena je
pomoć u ostvarivanju veze
za
njihove
pripadnike.
Nakon dobiSlika 4. Raspored kanala u uređajima
venog
odobrenja od strane
zone je samostalno odabiranje županijskog zapovjednika putem
repetitora i slota u slučaju pada pametnog telefona u roku od 5
mreže te ujedno sadrži sve digi- minuta jedan repetitor je izdvotalne simplexne kanale. Treća jen iz mreže, prebačen u analogzona „DMR DUZS“ su svih 10 ni mod rada za njihovu potrebu.
repetitorskih DMR kanala koje
dodjeljuje DUZS u svakom slotu
TAKTIČKA RASPODJELA
uz 5 simplexnih DMR kanala.
KANALA
Zona je predviđena za rad na
VZOBŽ podijeljena je na 6
područjima izvan VZOBŽ koja operativnih zona, svakoj zoni
koriste DMR sustav.
dodijeljen je jedan repetitorski kanal te po jedan analogni i
NADZOR I ODRŽAVANJE
digitalni simplexni kanal. PlaMREŽE
nom veze predviđen je kanal za
Za
potrebe
nadzora
i zajednički rad više operativnih
održavanja mreže VZOBŽ osno- zona - A-16 simplexni kanal.
vala je Odbor za komunikacijsko- Operativna razina radi na siminformacijski sustav (OKIS). plexnim kanalima dok je matični
Zadaća odbora je nadzor sus- repetitorski kanal namijenjen
tava 24 sata, prijava i otklanjanje taktičkoj razini, stožerna razina
grešaka u sustavu, programiranje koristi Županijski kanal koji se
uređaja, unapređivanje sustava, ujedno koristi za komunikaciju
izobrazba vatrogasaca u sustavu između operativnih zona, transkomunikacije te ostali poslovi fer snaga i u slučajevima rada
koje im dodjeli VZOBŽ. Sus- na područjima koja ne pokriva
tav se nadzire putem aplikacije matični radni kanal. Trenutni
RDAC koja o svim kvarovi- raspored vidljiv je na slici 4.
ma u mreži obavještava OKIS
Uređaji su programirani da
putem elektroničke pošte. OKIS rade u opciji „POZIV SVIMA“

kako bi se osigurala kompatibilnost sa snagama koje dolaze izvan područja VZOBŽ. U planu
je postavljanje RAS zaštite repetitora, mogućnosti telefoniranja
za određenu kategoriju korisnika
i rad u grupama gdje se planira
6 radnih grupa koje ne mogu
komunicirati međusobno te
jedna grupa koja ima mogućnost
slušanja svih grupa i komunikaciju s njima (slika 5.).
ŠTO SMO DOBILI?
Jako je teško u ovakvom kratkom tekstu opisati sve prednosti
mreže i ono što su vatrogasci dobili s njom, neke od prednosti već
su navedene. Prvenstveno, dobili smo mrežu koja omogućava
povezanost svih vatrogasaca na
području županije i to ručnim
uređajima. Trenutno je aktivno
7 DMR repetitora plus 3 analogna. Trenutno imamo preko
150 korisnika digitalne mreže i
njihov broj se povećava svakim
danom, pokrivenost iz vozila je
oko 95 % područja županije ali
nešto manja s ručnim uređajima
što je u odnosu na prijašnjih 35
% odličan uspjeh. Nakon testiranja i usporedbe s drugim
mrežama došli smo do rezultata
da je pokrivenost bolja od TETRA mreže pa čak i u urbanim
sredinama. Do sada nismo imali komunikacijsku mapu koja
omogućava lakše upravljanje i
planiranje većih događaja. Koncepcijom mreže povezali smo sve
VOC-ove i umrežili CENTAR
112 u našu mrežu što olakšava
rad zapovjednika na područjima
koja nemaju stalno dežurstvo
u VOC-ovima. Koncipirajući
mrežu vodili smo se „smjernicama“ UVI-ja i VIZ-a što će u
budućnosti poboljšati i olakšati
zapovijedanje.
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Održano Državno natjecanje
vatrogasne mladeži RH u Zadru
Trinaesto po redu državno natjecanje vatrogasne mladeži Republike Hrvatske održano je 29.
rujna 2018. godine na Športsko-rekreacijskom centru Višnjik u Zadru.

U

organizaciji Hrvatske
vatrogasne zajednice,
a uz domaćinstvo Vatrogasne
zajednice Zadarske županije,
natjecanje je okupilo 1500
članova vatrogasne mladeži,
voditelja i vatrogasnih sudaca iz Hrvatske u 115 natjecateljskih odjeljenja, te goste iz
Slovenije, Mađarske i Austrije.
Odjeljenja su na natjecanju nastupila u disciplinama vježba s
preprekama i štafeti.
Svečanom zatvaranju natjecanja su prisustvovali izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar
– Kitarović i premijera Andreja Plenkovića, predsjednik
HVZ-a Ante Sanader, izaslanik
ministra unutarnjih poslova
Damir Trut, glavni vatrogasni
zapovjednik Slavko Tucaković,
načelnik
HVZ-a
Željko
Popović, počasni načelnik
HVZ-a Vinko Pošta, predsjednik i zapovjednik Vatrogasne
zajednice županije Zadarske
Željko Šoša i Boris Jović, zamjenik župana Zadarske županije
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Šime Mršić, gradonačelnik
Grada Zadra Branko Dukić,
predsjednik Odbora za natjecanja HVZ-a i voditelj natjecanja Nedeljko Vukalović te
zamjenik predsjednika Savjeta za mladež HVZ-a Goran
Dikšić. Ujedno su prisustvovali i predstavnici Gasilske zveze
Slovenije predvođeni predsjednikom Jankom Cerkvenikom
i ravnatelj Vatrogasnih i
spasilačkih službi Albanije Alfred Kristuli sa suradnicima.
U kategoriji mladež muški
prvo je odjeljenje DVD-a
Bedekovčina, drugo DVD-a
Krištanovec, a treće DVDa Gardinovec. U kategoriji
mladež ženska najbolje je
odjeljenje DVD-a Nuštar,
slijede ih DVD Šandorovec
i DVD Bedekovčina. Od 3
gostujuće ekipe, prvo mjesto su
zauzeli predstavnici Austrije,
drugo mjesto Mađarske i treće
Slovenije.
Temeljem postignutih rezultata najbolja odjeljenja
steći će pravo nastupa na

međunarodnom
natjecanju
vatrogasaca koje će se održati
2019. u Mignyu u Švicarskoj.
–Rad s vatrogasnom mladeži,
a kojem su natjecanja od lokalne do državne razine najvažniji
segment, bitan je za cjelokupan
razvoj hrvatskog vatrogastva
jer će dobar dio ovih mladih
natjecatelja ostati u vatrogastvu kao operativni članovi svojih matičnih društava - rekao
je Željko Popović, načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice na
zatvaranju natjecanja.
Predsjednik HVZ-a Ante Sanader čestitao je pobjednicima i
svim natjecateljima, voditeljstvu natjecanja i načelniku HVZa na iznimno uspješno provedenom državnom natjecanju.
Čestitao je posebno voditeljima vatrogasne mladeži i mladim vatrogascima i rekao da su
oni budućnost hrvatskog vatrogastva te im zaželio uspjeh
na idućoj vatrogasnoj olimpijadi u Švicarskoj.
U nastavku donosimo priče
pobjedničkih odjeljenja.
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DVD NUŠTAR, 1. mjesto mladež ženska
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NAJVEĆI DOSADAŠNJI USPJEH

Ž

enska
mladež
DVD-a
Nuštar
natječe se dugi niz godina. Od 2011. do 2018.
bili su šest puta ukupni
pobjednici Kupa HVZ-a
u kategoriji mladeži te na zadnja
dva državna natjecanja vatrogasne
mladeži zauzeli su 2. mjesto. „Sve
to je rezultiralo još većom voljom i
željom za uspjehom koji je nedostajao ovoj ekipi tako da možemo reći
da je osvajanje državnog natjecanja
u Zadru najveći uspjeh naše ekipe“,
kažu prvoplasirani Nuštrani.
Ekipe treniraju čim vremenski
uvjeti dopuste, odnosno od ranog
proljeća do kasne jeseni. „Kako bi
ekipa imala što bolje uvjete za treninge, vježbe i pripremu za natjecanje, 2017. godine smo se preselili
na terene kod interventne policije
u Nuštru te bi im se ovim putem
zahvalili na ustupanju terena za
pripremu naših ekipa mladeži.
U zimskom periodu ne koristimo dvoranu, ali zbog što bolje
pripreme ekipe za nastup na vatrogasnoj olimpijadi, ove godine ćemo
vjerojatno dio priprema odraditi i
u dvorani. Voditelji koji rade s
ekipama i odlaze na natjecanja su:
Magdalena Kekez, Matea Klišić,
Ivana Mihaljević Farbaš, Mislav
Markić i Mirko Ružić“.
Ženska mladež zadnjih 7 godina
ostvaruje odlične rezultate na
državnoj razini. Ukupni pobjednici

kupa HVZ su bile već
6 puta, te su 3 puta
predstavljale HVZ na
natjecanjima u Austriji.
Na zadnja dva državna
natjecanja zauzele su visoko
2. mjesto, te su četverostruke
županijske prvakinje. Osim tog ove
godine su zauzele visoko 2. mjesto
na susretu slovensko – hrvatske vatrogasne mladeži koje se održavalo
u Sloveniji. Osim ženske mladeži,
paralelno vježbaju i muška mladež
i ekipe djece. Muška mladež
također je ove godine zauzela visoko 2. mjesto u ukupnom poretku
Kupa HVZ.
Ocjena izvedbe Državnog
natjecanja
„Državno natjecanje je odlično
organizirano. Sudjelujemo na
državnim natjecanjima od Šibenika
2010., a ovo zadnje državno u
Zadru je definitivno najbolje organizirano. Uvjeti na natjecanju,
teren, oprema i osoblje bili su na
vrhunskoj razini. Vjetar je povremeno stvarao probleme te rezultati u izvođenju vježbi nisu bili na
razini kakvoj su bili tijekom cijele
sezone, ali najspremnije i najbolje
ekipe su pokazale spremnost na
visokoj razini te zasluženo izborile nastup na vatrogasnoj olimpijadi“, rekao je Mirko Ružić, voditelj
natjecateljskih odijeljenja DVD-a
Nuštar.

Ivan Čeple,
predsjednik Društva
- Ponosni smo na
ovaj povijesni rezultat ženske mladeži. Svi
rezultati ovih godina
vodili su konačnom
cilju, a to je ono što
je jedino nedostajalo,
naslov prvaka države i
nastup na Vatrogasnoj
olimpijadi. Vjerujemo
da će se ekipa dobro
pripremiti i odlično
predstaviti vatrogasce
iz Nuštra i domovine
na vatrogasnoj olimpijadi u Švicarskoj.
Ema Kiš, 10 godina
- Ovo mi je bilo prvo
državno
natjecanje
kao članica vatrogasne
mladeži.
Pripremali
smo se od proljeća, te
trenirali nekoliko puta
tjedno. Tijekom godine
nastupili smo na puno
natjecanja i na većini
osvojili 1. mjesto.
Radujemo se nastupu
na vatrogasnoj olimpijadi. Čast će nam biti
predstavljati naš DVD,
mjesto iz kojeg dolazimo i Hrvatsku.
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NAPORNI TRENINZI SU SE ISPLATILI

„Ovo je zasigurno
najveći uspjeh ekipe DVDa Šandorovec do sada,
iako se ne smiju zanemariti uspjesi postignuti na
prijašnjim državnim natjecanjima. Naime, DVD
Šandorovec je nastupio
na državnom natjecanju
u Makarskoj 2008. godine
gdje je ekipa mladeži žene
osvojila 5. mjesto. Također,
2012. godine ekipa mladeži
žene osvojila je 6. mjesto
na državnom natjecanju
koje se održavalo u Zadru“,
kažu dobitnici 2. mjesta u
kategoriji mladež ženska.
Ekipa je ove godine
započela s treninzima
početkom ožujka. Bili
su to lagani treninzi od
otprilike sat vremena,
uglavnom natjecateljske
igrice koje su bile više zabava, nego trening, ali sa
svojevrsnim rezultatom
na kraju. Treninzi su se
održavali u Društvenom
domu, sve dok nam vrijeme nije dopustilo suprotno. Početkom travnja
počeli smo su s treninzima
na vatrogasnom igralištu,
naredna dva mjeseca
trenirale smo ponajviše
samu vježbu i štafetu, a
početkom srpnja počinju
kondicijski treninzi na
stadionu s gospodinom
34
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Zvonkom Horvatićem.
Dakle, treniralo se intenzivno punih 6 mjeseci, otprilike 3 puta tjedno, dok
je taj broj u posljednjih
mjesec - dva do državnog
natjecanja, nerijetko rastao
na 4 - 5 treninga tjedno.
Osim već spomenutih
nastupa na državnim natjecanjima, ekipa mladeži
žene ostvaruje značajne
rezultate dugi niz godina.
Naime, više od 10 godina
sudionici su u Kampu
vatrogasne mladeži u
Fažani, a boravak ondje omogućava im VZG
Čakovca putem natjecanja.
Troje prvoplasiranih iz
kategorija mladež žene i
mladež muški osvaja jednotjedni boravak u Fažani.
“Također, prošle godine
smo osvojile prvo mjesto
na natjecanju VZMŽ i
osim plasmana na državno,
dobile smo mogućnost
predstavljati Međimursku
županiju, a samim time
i Republiku Hrvatsku na
Susretu hrvatske i slovenske vatrogasne mladeži u
Sloveniji.
Na spomenutom susretu osvojile smo 1. mjesto
i samim time napravile
uvertiru u nevjerojatnu
sezonu”, kažu pripadnice
pobjedničkog odjeljenja.

Ivan Petak, zapovjednik
- Jako sam ponosan i zadovoljan uspjehom, cure su dale više od 100 %, stoga je
rezultat bio neizostavan. Budući da su se
cure, prema još neslužbenim saznanjima,
plasirale na Olimpijadu mladeži, očekujem
napredak na području vježbe, ali i štafete
na kojoj moramo još malo poraditi. Sve u
svemu, ovo je veliki uspjeh za cijeli DVD,
a nadam se još većem na Olimpijadi i u ulasku u top 10 ekipa svijeta.
Elena Tomašić, 14 godina
- Sva moja očekivanja koja sam imala o
državnom natjecanju su ispunjena. Shvatila sam da uvijek od sebe trebamo tražiti
maksimalno da bismo to i postigli. Moja
želja je zapravo i bila drugo mjesto, a to se
ostvarilo. Za sada mi je 29. 9. najljepši dan
u životu jer od tada znam da je sve moguće.
Na državnom natjecanju svaka ekipa pokazuje svoje znanje i moć, a naše se konačno
pokazalo.
Karla Talan, 16 godina
- Osvojiti drugo mjesto na Državnom
natjecanju predivan je osjećaj. Predivno je
vidjeti kako su svi ponosni, sretni, pogotovo naša mentorica Karla, trener Zvonko,
naši roditelji i svi mještani Šandorovca, no,
meni je najviše značilo to što sam se toliko
zbližila sa svojom ekipom, što smo stvorile
tu neku povezanost koju, vjerujem, nikada
nećemo zaboraviti. Ovu godinu, 2018. definitivno ću pamtiti po novim prijateljstvima, mojoj vatrogasnoj obitelji i svim trenutcima provedenih s njima, te u konačnici
činjenicu da smo osvojile drugo mjesto na
Državnom natjecanju.

tema broja
DVD BEDEKOVČINA, 1. MJESTO mladež muška, 3. MJESTO Mladež ženska
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Uvijek među najboljima

D

obrovoljno vatrogasno
društvo Bedekovčina od
2010. godine po rezultatima
stalno je u vrhu na natjecanjima s vatrogasnom mladeži.
Ovogodišnje im je natjecanje
donijelo titulu prvaka po
četvrti put s muškom mladeži,
a nakon tri osvojena državna
prvenstva za redom sa
ženskom mladeži sada su osvojili treće mjesto. Na prošlom
natjecanju su imali dvostruku
krunu, kao i 2012. godine,
također u Zadru. „Raduje nas
i ovaj veliki uspjeh - osvojeno
prvo i treće mjesto. Taj uspjeh
je plod truda i zalaganja naše
mladeži te njihovih trenera
i voditelja. Sada nam je cilj
kompletirati odjeljenje, jer
nam tri člana odlaze zbog godina te čim bolje se pripremiti
za vatrogasnu olimpijadu
u Švicarskoj“, kaže Željko
Odak, trener natjecateljskih
odjeljenja i predsjednik DVDa Bedekovčina.
„Ekipe po zimi od listopada
do ožujka treniraju svaku
subotu, dva sata, u športskoj
dvorani
Srednje
škole
Bedekovčina“,
objašnjava
Odak. „Kad zatopli u proljeće
izlazimo vani na vlastiti poligon. Tu imamo postavljene
sprave za vježbu s preprekama
čitavu godinu. Ovisno za koje
se natjecanje pripremamo,
tako vježbamo. Za državno vatrogasno natjecanje i za vatrogasnu olimpijadu vježbamo tri

puta tjedno. Oni koji se kasnije
uključe, ili novi članovi ekipe,
kako bi dostigli stare članove
ekipe vježbaju češće“. Dodaje
kako štafetu improviziraju na
livadi, a pred važna natjecanja
idu na atletske staze u Zaboku
i Kumrovcu.
„Osim ovog velikog uspjeha,
DVD-u Bedekovčina treba
još dodati tri Kupa HVZ-a za
redom muške mladeži i jedan
ženske te niz drugih i trećih
mjesta u ovom natjecanju.
Osam ili devet puta smo
županijski prvaci s muškom i
šest puta sa ženskom mladeži“,
kaže Odak i dodaje kako su i
na nizu drugih natjecanja osvojili prva mjesta. Natjecanje
u Zadru ocjenjuju odličnim
u svakom pogledu i zahvaljuju domaćinu i svima
koji su u tome. „Da nije bilo
vjetra bilo bi sve izvrsno. Mi
smo zadovoljni rezultatom
iako uvijek težimo boljem“,
zaključuju pripadnici natjecateljskih odjeljenja DVD-a
Bedekovčina.

Dora Vrlec, 11 godina
- Prvi put sam na državnom
natjecanju i pamtit ću ga kao
lijep doživljaj. Meni je bilo zabavno, a bila je to i prilika da se
upoznamo i družimo s mladeži
iz drugih društava. Sad mi je
drago što sam se upisala u vatrogasnu mladež.
Filip Jagarčec, 14 godina
- Na državnom natjecanju je
bilo super, jer sam bio s jako dobrim prijateljima, s kojima sam
osvojio državno prvenstvo. To
je moje drugo osvojeno državno
prvenstvo. Osvojenim prvim
mjestom bio sam oduševljen
i sretan sam što sam uspio
pomoći našoj ekipi i našem
DVD-u Bedekovčina.
Nikola Mutak, 12 godina
- Na natjecanju je bilo odlično.
Oduševljen sam što smo bili
prvi. Cijelo ljeto smo trenirali i
jedva čekam nove treninge i odlazak u Švicarsku.
VATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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DVD KRIŠTANOVEC, 2. mjesto mladež muška
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NAJBOLJI REZULTAT NA NATJECANJIMA DVD-a KRIŠTANOVEC

O

djeljenje muške mladeži
DVD-a Krištanovec osvajanjem drugog mjesta na
Državnom natjecanju u Zadru,
ostvarilo je najbolji rezultat u povijesti Društva.
Kao i prethodnih godina, sa
treninzima su počeli u mjesecu
travnju. Pokušavaju imati redovite treninge čime se pripremaju
za gradsko i županijsko natjecanje, a uoči važnijih natjecanja
povećavaju broj treninga. Vježbaju
na travnatom terenu koji se nalazi
u blizini društvenog doma. Oprema je domaće radinosti i stara 18
godina, jedino je tunel relativno
novi (4 godine). Ne treniraju zimi
jer nemaju za to uvjete.
Muška mladež je od 2003. do
2018. godine na natjecanjima VZG
Čakovca uvijek među prve tri ekipe.
Na županijskim natjecanjima su 4
puta bili treći, a 2013. su bili prvaci. Prošle godine su u ukupnom
poretku Kupa HVZ-a za mladež
osvojili 3. mjesto. Isti rezultat su
ostvarili 2014. na Susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije.
Pobjeđivali su na nekoliko kupova
diljem RH (Popovača, Koprivnica,
Šandorovec, Hrženica...).
Za XIII. Državno natjecanje
voditelj i članovi ekipe dali su
ocjenu 5, jer se niti jedna ekipa
nije žalila na uvjete i opremu na
stazi, osim vjetra na koji nitko ne
može utjecati. Isto tako, u razgo36
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voru sa voditeljima drugih vrhunskih odjeljenja spomenuto je
da nije bilo nikakvih problema sa
brentačama, a koje su uvijek problem na natjecanjima.
- Novitet sa zapovijedi preko
razglasa, paralelni nastup tri ekipe i
dvije vježbe na natjecanju pokazale
su se kao zanimljiva i dobra ideja
jer su sada svi imali isto vrijeme za
pripremu i mladež se naučila na
određene zakonitosti i mislimo da
je to bilo dobro i da bi tako trebalo
biti i ubuduće. Čelni ljudi natjecanja su stalno bili na raspolaganju
i pratili natjecanje kako bi i trebalo
biti. Po našem mišljenju sve je bilo
dobro organizirano i da tako uvijek
treba biti. Upućujemo sve čestitke
voditeljstvu natjecanja, organizacijskom odboru i tehničkom osoblju na super pripremljenom XIII.
Državnom natjecanju vatrogasne
mladeži - rekao je voditelj vatrogasne mladeži Damir Mrazović.
- Kao zapovjednik „elitne“ postrojbe Krištanovec zadovoljan sam
našim rezultatima. Naš fokus bio
je na 1. mjesto i ništa više jer smo
znali da mi to možemo. Uz našeg
mentora Damira koji je uložio
volju, vrijeme, trud, došli smo
na Državno, i zauzeli 2. mjesto u
najjačoj konkurenciji. Nakon ovog
uspjeha, na budućim natjecanjima
očekujem još jače i žešće Gromove
- rekao je zapovjednik ekipe David
Novak.

Alen Grabar, 15 godina
Rezultat na državnom
natjecanju me iznenadio
jer je moje očekivanje
bilo puno niže od postignutoga rezultata. Mislio
sam da ćemo završiti u
top 5, ali ne ovako visoko. Organizacija je bila
za očekivati (veliki broj
sudaca, tehničkog osoblja
itd.). Konkurencija je bila
dobra, ali sam očekivao
više boljih vatrogasnih
desetina na državnome
natjecanju. Izvedbe vatrogasne vježbe i štafete bile
su odlične i po planu naše
ekipe.
Rene Horvat, 16 godina
Hvala najboljem mentoru
na toliko vjere, truda i
živaca da nas dovede do
toga, što nas je iz šačice
djece različitih osobnosti
i misli pretvorio u ekipu
koja je zajedno disala,
radila naporno i davala
sve od sebe. Damire,
hvala ti što si uložio toliko puno svog vremena
i truda i volje, pa se nadamo da smo ti bar nešto
od toga vratili na ovom
natjecanju.

tema broja
DVD GARDINOVEC, 3. MJESTO MLADEŽ MUŠKA
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NAsTAVAK VRHUNSKIH REZULTATA

N

akon prvog mjesta u
kategoriji muške mladeži
na Državnom natjecanju 2008.,
te osvojenog 2. i 3. mjesta u
kategoriji ženske mladeži 2012.
i 2014. godine, muško odjeljenje
mladeži DVD-a Gardinovec je
na ovogodišnjem Državnom
natjecanju u Zadru osvojilo 3.
mjesto.
S pripremama je natjecateljsko
odjeljenje započelo u veljači
u dvorani, a pripreme su
uključivale kondicijske treninge
te su savladavane različite
vještine koje su potrebne u
vježbi. Treniralo se dva-tri puta
tjedno i od travnja do rujna
vježbalo se na vatrogasnom
poligonu, a štafeta se izvodila
na stadionu u Čakovcu.
Ovo je samo jedan u nizu
vrhunskih
rezultata
ekipa
DVD-a Gardinovec, koje su
2009. i 2013. predstavljale RH
na Vatrogasnim olimpijadama u
Češkoj i Francuskoj.
Osvojili su 1. Kup HVZ-a
2010. u kategoriji muške i
ženske mladeži, zatim 2014.,
2015., 2017., 2018. su osvojili
kup HVZ-a u kategoriji muške
mladeži. Na istom kupu
odjeljenje
muške
mladeži
osvojilo je 2. mjesto 2016., a

ekipa ženske mladeži 2017. i
2018. godine.
Predstavljali su Republiku
Hrvatsku na natjecanju u
Luksemburgu 2011. (1. mjesto)
na natjecanju u Austriji 2015.
(1. mjesto u kategoriji gosti
te postigli najbolji rezultat
cijelog natjecanja) te 2016. g.
također na natjecanju u Austriji
(1. mjesto u kategoriji gosti).
Uspjehe su postigli i na brojim
susretima hrvatske i slovenske
mladeži. Također su uspješni na
županijskim natjecanjima gdje
je ekipa ženske mladeži bila 7
puta županijski prvak, a ekipa
muške mladeži 5 puta.
- Ovo je bilo zadnje natjecanje u
sezoni koja je bila izuzetno duga.
Sudjelovali smo na brojnim
natjecanjima u Hrvatskoj i
inozemstvu te osvojili 33 pehara.
Rezultat je dobar, 3. mjesto
u državi u kategoriji mladež
muški te 5. mjesto u kategoriji
mladež žene. Međutim, na
temelju ostalih rezultata u
godini i rezultata postignutih na
natjecanjima te najbrže štafete
cijelog natjecanja, bilo je i osnove
za bolji rezultat, no nedostajalo
je malo sreće. Također bili smo
jedan od rijetkih DVD-a koji
su na ovom natjecanju imali

dvije ekipe, što je bilo izuzetno
zahtjevno logistički i financijski
sve organizirati i pripremiti.
Državno natjecanje bilo je
jako dobro organizirano, da se
voditeljstvo, suci, svi voditelji
ekipa i sama mladež potrudila
da sve prođe u najboljem redu.
– rekao je Hrvoje Novaković,
zapovjednik DVD-a Gardinovec
i voditelj mladeži.
Stjepan Zorčec, 16 godina
Dan kada smo krenuli na
državno natjecanje bio je vrlo
stresan za nas, ali i pun zabave,
druženja….
Kada smo došli na stadion
gdje se održavalo natjecanje
promatrali smo druge ekipe
i spremali se da odemo i
pokažemo što znamo.
Osvojili smo odlično 3. mjesto, iako u prvim trenucima
nisam bio najzadovoljniji rezultatom jer znam da smo
mogli bolje uz malo sreće. Tek
kasnije sam shvatio koliko smo
zapravo puno postigli ne samo
na državnom natjecanju nego
kroz cijelu sezonu i da moram
biti zadovoljan. Zahvalan sam
mentorima na svemu što su
napravili za nas.
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psihologija

PSIHOLOŠKA DOBROBIT VATROGASNIH NATJECANJA
Vatrogasna natjecanja, osim što imaju snažan motivacijski učinak i daju doprinos unaprjeđenju tjelesne
spremnosti, pružaju i brojne psihološke dobrobiti vatrogascima i zajednici
Tekst: ZORAN ŠIMIĆ, zoran.simic@psihoportal.com

O

d davnina su se ljudi
međusobno natjecali na
različite načine. Poznata izreka
“kruha i igara” upravo govori o
tome da je pored hrane, koja se
simbolično označava pojmom
“kruha”, igra jedna od temeljnih
čovjekovih potreba. Pod igrom
se u davna vremena uglavnom
smatralo natjecanje onih najboljih u različitim praktičnim
disciplinama koje su zahtijevale različite vještine, snagu i
spretnost potrebnu za pobjedu
protivnika. Kad govorimo o vatrogasnim natjecanjima, ona za
djecu i mlade može biti i zabavna,
ali njihov temeljni cilj nije igra i
zabava. Pravilnik o vatrogasnim
natjecanjima u Republici Hrvatskoj propisuje da se vatrogasna
natjecanja “održavaju i provode
radi osposobljavanja vatrogasaca
za provedbu vatrogasne djelatnosti i djelovanja u slučajevima
katastrofa i većih nesreća, ali
i radi međusobnog upoznavanja vatrogasaca, učvršćivanja
38
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prijateljskih odnosa, razmjene
iskustava te jačanja svijesti o humanosti i ljudskoj solidarnosti”.
Iz navedenih ciljeva vatrogasnih natjecanja sasvim je jasno
da se radi o natjecanjima koja
doprinose podizanju sigurnosti
zajednice i to u više aspekata. U
prvom redu jača individualna
spremnost svakog vatrogasca
- natjecatelja, ali i svake natjecateljske ekipe kao tima. Natjecanja doprinose jačanju sposobNatjecanje je vrlo važan
aspekt koji može snažno
potaknuti i drugu djecu
i mlade da se pridruže
vatrogasnoj organizaciji.
Cilj svake vatrogasne
organizacije bi trebao
biti obuhvaćanje što
većeg broja mladih čime
se stvara snažna baza iz
koje će izrastati budući
dobrovoljni i profesionalni
vatrogasci.

nosti vatrogasaca da uspješnije
odgovore na sve različitije i
zahtjevnije izazove koji se pred
njih postavljaju, a time istovremeno podižu razinu sigurnosti
građana i zajednice u cijelosti.
Psihološke i druge
brojne prednosti
vatrogasnih
natjecanja
Vatrogasna natjecanja donose
brojne prednosti. Pored razvijanja stručnih vatrogasnih kompetencija i tjelesne spremnosti vatrogasaca doprinose i psihičkoj
spremnosti vatrogasaca. Gledano sa psihološkog aspekta, postoje mnoge sličnosti u vatrogasnim natjecanjima djece, mladih i
odraslih vatrogasaca.
Vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj obuhvaćaju
gotovo sve dobne skupine.
Najmlađa kategorija pomlatka,
iako obuhvaća dob od 6 do 12
godina, ne isključuje ni mlađe od
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6 godina, tako da i oni najmlađi
imaju mogućnost sudjelovati
u vatrogasnim natjecanjima.
Za vatrogasnu mladež i pomladak, vatrogasna natjecanja
imaju veliku važnost u njihovom
psihofizičkom rastu i razvoju.
Pripreme za natjecanja i sama
natjecanja podrazumijevaju njihovo uključivanje i rad u skupini
(natjecateljskim odjeljenjima).
Veći dio njih po prvi puta, izvan redovitog školskog programa, sudjeluje u skupnim
aktivnostima koje od članova
skupine zahtijevaju timski rad,
prilagodbu skupini i zajednički
napor za ostvarenje ciljeva i uspjeha skupine. Uče se poštivati
skupna pravila i stavljati interes i postignuće skupine iznad
pojedinačnih interesa. Također,
to je prilika da se djeca i mladi
nauče nositi s uspjehom i neuspjehom.
Vježbe i zadaci, koje djeca i mladi izvode tijekom
pripreme i natjecanja, traže visoku razinu tjelesne aktivnosti,
koja je u njihovoj životnoj dobi
nužna za pravilan rast i razvoj.
Uključivanje djece i mladih u
vatrogasnu mladež i pomladak
doprinosi unaprjeđenju tjelesne
aktivnosti mladih. Živimo u vremenu kada većina roditelja ima
problem potaknuti svoju djecu
da računala, mobitele i druge
računalne “gadgete” zamijene
igrom s vršnjacima i tjelesnom
aktivnošću na otvorenom prostoru. Istraživanje provedeno u
Hrvatskoj (HBSC, 2009/2010)
pokazalo je da je izuzetno veliki
udio mladih koji se nedovoljno bave tjelesnom aktivnošću.
Podaci govore da je u dobi od
11 godina tjelesno nedovoljno aktivno 81% učenica i 69%
učenika, a u dobi od 15 godina
neaktivno je 92% učenica i 78%
učenika. Uključivanjem djece
i mladih u vatrogasnu mladež
i pomladak u velikoj mjeri se
prevenira problem pretjeranog
korištenja računalne tehnologije
i premalog kretanja i boravka na
otvorenom prostoru. Također,
potiče se izravna socijalna inter-

akcija u neposrednom kontaktu,
a ne putem računala i društvenih
mreža. Djeca i mladi boraveći i
radeći u grupama uče i razvijaju
socijalne vještine te unapređuju
komunikaciju. Na ovaj način
se neizravno provodi i prevencija različitih vrsta ovisnosti,
neprilagođenog i neprihvatljivog
ponašanja mladih.
Učenje i usvajanje novih znanja i vještina koje su potrebne
na vatrogasnim natjecanjima
kod mladih potiče i intelektualni razvoj, a time unaprjeđuje i
sposobnost rješavanja problema.
Dodatni izvor motivacije kod
djece i mladih za sudjelovanjem na vatrogasnim natjecanjima su i mogućnosti putovanja s
vršnjacima, posjećivanje mjesta
u kojima ranije nisu nikada bili
s roditeljima, druženje, nova
poznanstva i prijateljstva.
Djeca i mladi rado
nose vatrogasnu
odoru
Kod
vatrogasne
mladeži
i pomlatka, kao i kod odraslih vatrogasaca, vatrogasnim
natjecanjima zadovoljavaju se
različite psihološke potrebe kao
što su: razvoj samopoštovanja,
poštovanja drugih i poštovanja
prema drugima, potreba za uspjehom koji je djeci i mladima
izuzetno važan, natjecanje s
drugima i izgradnja osobnog
statusa u skupni i sl. Pripadnost timu i privrženost timu
doprinosi zadovoljenju potrebe
čovjeka za pripadanjem i razvijanjem osjećaja sigurnosti.
Posebno značajnu dimenziju za
mlade ima mogućnost posjedovanja i nošenja odore vatrogasne
mladeži i vatrogasnih obilježja
kao vanjske manifestacije pripadnosti vatrogasnoj organizaciji pa makar to bile samo i majice
s oznakom dobrovoljnog vatrogasnog društva. Nošenje vatrogasne odore posebno snažno doprinosi osjećaju samopoštovanja,
samopouzdanja, ali i „važnosti“
pred drugim vršnjacima koji
nisu uključeni u vatrogasnu

mladež i vatrogasni pomladak.
Ovo je vrlo važan aspekt koji
može snažno potaknuti i drugu
djecu i mlade da se pridruže vatrogasnoj organizaciji. Cilj svake
vatrogasne organizacije bi trebao
biti obuhvaćanje što većeg broja
mladih čime se stvara snažna
baza iz koje će izrastati budući
dobrovoljni i profesionalni vatrogasci.
Rad s vatrogasnom
mladeži i vatrogasna
natjecanja
Natjecanje vatrogasne mladeži
obuhvaća mlade u dobi od 12 do
16 godina. To je razdoblje života
koje je obilježeno različitim
psihofizičkim
promjenama
mladih ljudi i označavamo ga
kao doba puberteta. U toj dobi
događa se prijelaz djeteta u
svijet odraslih i završava oko
20-te godine života. Rad s vatrogasnom mladeži je izuzetno
izazovan rad, a osobit izazov
predstavljaju pripreme za natjecanja vatrogasne mladeži. U toj
dobi učvršćuju se odnosi među
članovima grupe, javljaju se prve
simpatije i ljubavi i mladi prolaze
kroz osjetljivo emotivno razdoblje života. Vatrogasna natjecanja daju priliku za upoznavanje
novih ljudi. Motiv za priznanjem, potreba za uspjehom i
dokazivanjem je izraženija u ovoj
fazi života i reakcije na uspjeh ili
neuspjeh mogu biti burnije ako
ih usporedimo s vatrogasnim
pomlatkom. Ovdje je izuzetno
važna uloga voditelja vatrogasne
mladeži i vatrogasaca koji sudjeluju u njihovoj pripremi i pratnji
na vatrogasnim natjecanjima.
Znati nositi se sa stresnim situacijama i neuspjehom na vatrogasnim natjecanjima je također
jedan vrlo važan segment na
koji treba obratiti pažnju u radu
s vatrogasnom mladeži. Treba
znati da je u razdoblju puberteta mladima jako važan osjećaj
pripadnosti grupi, u našem
slučaju vatrogasnoj organizaciji,
da se često mogu osjećati nesigurni i da im može nedosta-
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jati pouzdanja u njihova znanja,
sposobnosti i vještine. Razdoblje
puberteta je obilježeno i čestim
promjenama raspoloženja naizgled bez ikakvog jasnog vanjskog
povoda. Mladi se mogu ponašati
tvrdoglavo i pružati otpor autoritetu. Osobito je važno na
pravilan način pripremiti ih za
potencijalni neuspjeh na vatrogasnom natjecanju s obzirom da
su u ovom periodu života izuzetno osjetljivi na situacije uspjeha
- neuspjeha. Stoga u radu s vatrogasnom mladeži treba pokazati strpljivost, razumijevanje i
upornost. Pri izboru voditelja
vatrogasne mladeži i svih koji
rade s mladima važno je birati,
ne samo dobre vatrogasce, već i
osobe od autoriteta koje imaju
vještinu rada s mladima.
Izreku “na mladima svijet ostaje”, u svjetlu vatrogastva mogli
bismo prilagoditi i reći “na vatrogasnoj mladeži, vatrogastvo
ostaje i opstaje”. Najveći broj
dobrovoljnih i profesionalnih
vatrogasaca svoju vatrogasnu
karijeru je započeo upravo kroz
vatrogasnu mladež ili još i ranije
kroz vatrogasni pomladak. Za
djecu i mlade je vrlo važna identifikacija s njihovim uzorima.
Roditelji općenito predstavljaju
uzore koje djeca nastoje slijediti
pa na sličan način djeca kreću
stopama roditelja koji su vatrogasci. Poznato je da među
brojnim vatrogascima postoji
obiteljska tradicija u kojoj se s
koljena na koljeno prenosi ljubav
prema vatrogastvu.
Natjecanja odraslih
– razmjena iskustava
Odrasli vatrogasci na sličan
način kao i vatrogasna mladež i
pomladak nalaze različite izvore
motivacije za nastup na vatrogasnim natjecanjima, ali kao što
smo već spomenuli jačaju i samopouzdanje, samopoštovanje i
zadovoljavaju različite motive
za postignućem. Za razliku od
vatrogasne mladeži i pomlatka,
vatrogasna natjecanja odraslih
i neformalna druženja tijekom
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Organizirajući vatrogasna
natjecanja na javnim
mjestima omogućava se
građanima da steknu uvid
u vještine i sposobnosti
kojima vatrogasci raspolažu.
Promatrajući najbolje od
najboljih, građani jačaju
povjerenje koje imaju u
sposobnosti vatrogasaca i
jačaju osjećaj sigurnosti koji
im vatrogasci pružaju.
natjecanja su prilika za razmjenu
vatrogasnih iskustava. Bilo da se
radi o vatrogasnim intervencijama, vatrogasnoj taktici ili vatrogasnoj opremi i tehnici, iskustva
drugih mogu pomoći da izbjegnemo „metodu vlastite kože“ i
“učimo na tuđim greškama”.
Organizirajući
vatrogasna
natjecanja na javnim mjestima
(riva, trgovi, stadioni, glavne
ulice, javni sportski objekti i
sl.) omogućava se građanima
da steknu uvid u vještine i
sposobnosti kojima vatrogasci
raspolažu. Promatrajući najbolje
od najboljih, građani jačaju
povjerenje koje imaju u sposobnosti vatrogasaca i jačaju osjećaj
sigurnosti koji im vatrogasci
pružaju.
Tijekom vatrogasnih natjecanja vatrogasci se istovremeno natječu s drugima
(uspoređivanjem i natjecanjem
s drugima u tome tko će postići
bolji rezultat i biti pobjednik), ali
i sa samima sobom (nastojanje
da se u svakom novom natjecanju postigne bolji osobni rezultat).
„U zdravom tijelu
zdrav duh“
Priprema za natjecanja i samo
vatrogasno natjecanje obuhvaća
intenzivnu tjelesnu aktivnost
vatrogasaca. Znanstveno je
potvrđeno da tjelesna aktivnost
stvara pozitivan utjecaj na
psihičko zdravlje čovjeka. Vatrogasna natjecanja doprinose
i podizanju svijesti o potrebi
tjelesne spremnosti u vatrogas-

nom poslu. Tjelesna spretnost,
snaga i izdržljivost su neke od
najvažnijih elemenata koje doprinose uspjehu na vatrogasnim
natjecanjima, ali i u vatrogasnom
poslu općenito. Kako su tijelo i
duh dvije nerazdvojive cjeline
koje čine čovjeka, tako i tjelesna
spremnost ima značajan utjecaj
na psihički život čovjeka. Podsjetimo se i izreke “u zdravom
tijelu zdrav duh” koja govori o
tome kako održavanje tjelesnog
zdravlja istovremeno znači i
brigu o psihičkom zdravlju vatrogasaca. Redovito održavanje
tjelesne spremnosti osim što prevenira pojavu prekomjerne tjelesne težine vatrogasaca, potiče i
intelektualne funkcije čovjeka,
povoljno djeluje na raspoloženje
i kvalitetu sna te smanjuje stres i
anksioznost. Ako se podsjetimo
na činjenicu da je posao vatrogasaca veoma stresan posao,
onda je tjelovježba jedan od
jednostavnih i lako dostupnih
načina kako prevenirati i dijelom
ublažiti negativne učinke stresa
kod vatrogasaca.
Važnost
nagrađivanja na
natjecanjima
“Nije važno pobijediti, važno
je sudjelovati“, ali kad na vatrogasnom natjecanju pobijedite,
osjećate veliki ponos i nagradu
za sav uložen trud u pripremama za natjecanja. I za mlade i za
odrasle veliku važnost predstavljaju nagrade (diplome, medalje,
pehari i sl.) koje osvajaju na
natjecanjima i koje predstavljaju trofeje koji krase prostore
vatrogasnih društava i domove
vatrogasaca. Oni podsjećaju na
uspjehe i potiču na ustrajnost i
zalaganje za buduća natjecanja.
Nagrade imaju snažan motivacijski učinak.
Može se činiti da vatrogasno natjecanje traje kratko,
ali su pripreme za natjecanje
duge i od vatrogasaca zahtijevaju kontinuirane treninge kojima unaprjeđuju tjelesnu, ali i
psihičku spremnost vatrogasaca.

razgovor
GERHARD LAI, potpredsjednik Vatrogasne zajednice Baden-Württemberga

zaštita od katastrofa i civilna zaštita - u prvom planu
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U ovom broju časopisa predstavljamo potpredsjednika Vatrogasne zajednice Baden-Württemberga Gerharda Laia koji je
predstavio ustroj vatrogastva na pokrajinskoj razini, vatrogasnu obuku te brojne druge aktivnosti koje vatrogasci provode kako bi
pridobili nove članove u svoje redove

Poštovani gospodine Lai, Vi ste
već niz godina u vrhu Vatrogasne
zajednice Baden-Württemberga.
Što smatrate svojim najvećim
postignućem u mandatu?
Kao najveća postignuća u proteklih 15 godina koliko sam
na dužnosti potpredsjednika,
svakako bih naveo sveobuhvatnu modernizaciju našeg vatrogasnog hotela na jezeru Titisee
koja je trajala od 2006. do 2009. i
uvođenje nove, upečatljive odore
s jedinstvenim oznakama zvanja
za sve vatrogasce, profesionalne i
dobrovoljne, kao i članove vatrogasnih zajednica.
Je li Vatrogasna zajednica
Baden-Württemberga uključena
u programe financirane sredstvima iz fondova Europske unije?
Do sada naša vatrogasna zajednica nije bila uključena u
programe EU, ali trenutno razmatramo mogućnost da za prijevoz dvaju vatrogasnih brodova
u Hrvatsku zatražimo sredstva
Europske unije. O tome upravo
vodimo razgovore s Europskom komisijom i Njemačkim
društvom za međunarodnu
suradnju.
Možete li predstaviti ustroj Vatrogasne zajednice Baden-Würtemmberga?
Našu Vatrogasnu zajednicu s
otprilike 170 000 članova vode
predsjednik, dr. Frank Knödler
i dvojica potpredsjednika: Gerhard Lai i Stefan Hermann. Vatrogasnu ispostavu u Filderstadu
vodi direktor Gerd Zimmermann kojemu stoje na raspolaganju dva zaposlenika Vatrogasne zajednice i tri zaposlenika
Pokrajinske vatrogasne mladeži.
U široj Upravi su također

pripadnika vatrogasnih društava
u okrugu.

voditelji za pojedina područja,
primjerice za obuku, tehniku,
protupožarnu zaštitu, sociologiju, komunikacijske tehnologije,
preventivnu zaštitu od požara,
zaštitu od katastrofa, rad s
javnošću.
U Upravi su još liječnik, voditelj
vatrogasne mladeži, voditelj
pokrajinskog stožera za vatrogasnu glazbu, predstavnik vatrogasnih nadzornika, predstavnik
profesionalnih
vatrogasaca,
predstavnik dobrovoljnih vatrogasaca i predstavnik vatrogasaca
u postrojenjima.
Stalni gosti Uprave na pokrajinskoj razini su pokrajinski vatrogasni nadzornik i ravnatelj
Vatrogasne škole.
U Predsjedništvu su zastupljeni
čitava Uprava i svi predsjednici četrdeset četiriju gradskih
i okružnih vatrogasnih zajednica iz Baden-Württemberga.
U okružnim vatrogasnim zajednicama zastupljeni su svi
općinski zapovjednici u okrugu.
Na razini općina nema vatrogasnih zajednica.
Temeljne odluke i financijske
planove donosi Skupština koju
čine izaslanici svih okružnih vatrogasnih zajednica. Njihov broj
određuje se po broju aktivnih

Kako je ustrojeno profesionalno,
a kako dobrovoljno vatrogastvo
te kako se financiraju? Kako
ocjenjujete suradnju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih
društava?
Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe u načelu su
ustrojene jednako. Glavnu riječ
ima vatrogasni zapovjednik kojeg ima svaka općina neovisno
o svojoj veličini. Postoji više
odjela, npr. u mjesnim ili gradskim četvrtima postoje odjelni
zapovjednici kao voditelji odjela;
oni su podređeni zapovjedniku,
a zapovjednik i odjelni zapovjednik mogu imati jednog ili više
zamjenika, što uglavnom ovisi o
broju članova odjela.
Intervencijski odjeli dijele se na
vodove i skupine za gašenje na
čelu kojih su voditelji.
Osim intervencijskih odjela, u
vatrogasnim društvima postoje
i skupine vatrogasne mladeži,
glazbeni sastavi i odjeli za umirovljene i počasne članove.
Intervencijskim
odjelima
pomoć pružaju stručni savjetnici
za posebne zadaće, npr. kemiju, radioaktivnost, građevinski
stručnjaci / statičari itd.
Osobe zadužene za pružanje
psihološke pomoći nakon traumatskih događaja djeluju ili u
svakom vatrogasnom društvu ili
za više vatrogasnih društava.
Sva vatrogasna društva, profesionalna i dobrovoljna, u
načelu 100% financiraju gradovi
i općine, postoje i postrojbe na
razini više općina koje onda te
općine financiraju zajedno.
Poticaje za gradnju vatrogasnih domova i nabavu vatrogasVATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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nih vozila financira Pokrajina
Baden-Württemberg iz vatrogasnih poreza, a poticaji iznose,
ovisno o mjeri, između 20% i
40%.
Za opremu i obuku na razini
okruga pokrajina plaća godišnji
paušal po pripadniku intervencijskog odjela, 85,00 EUR po
osobi, te za svakog pripadnika
vatrogasne mladeži 65,00 EUR.
Posebne mjere pokrajina može
financirati većim poticajima.
Opremu i vozila za intervencije na nadlokalnoj razini dijelom financiraju i okruzi. Oni
su nositelji vatrogasnih stožera
odnosno integriranih stožera i
financiraju njihov rad, troškove
uređenja i troškove zaposlenika.
Kako ocjenjujete suradnju
između profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca?
Suradnja između profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi mora se ocijeniti odličnom. Dobra suradnja
postoji i na intervencijama i u
području obuke, mnogi pripadnici profesionalnih vatrogasnih
postrojbi ujedno su i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih
društava te aktivno sudjeluju u
obuci. Vatrogasnu intervenciju u
načelu vodi zapovjednik u mjestu intervencije, čak i ako u intervenciji sudjeluje profesionalna
vatrogasna postrojba.
Savezna pokrajina Baden-Würtemmberg, s oko 12 milijuna
stanovnika i oko 1 110 općina,
ima samo 9 općina s profesionalnim vatrogasnim postrojbama,
dok sve ostale općine imaju dobrovoljna vatrogasna društva u
kojima je dio zaposlenika stalno
zaposlen. Prema Zakonu o vatrogastvu Baden-Würtemmberga profesionalno vatrogasno
društvo moraju imati mjesta s
više od 150 000 stanovnika.
Možete li nam ukratko predstaviti vatrogasnu obuku?
Svaki pripadnik vatrogasnog
društva mora u roku od najviše
dvije godine završiti osnovnu
obuku u trajanju od 70 sati, zatim mora skupljati iskustvo u
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Vatrogastvo spada u
obvezne zadaće neovisne o
smjernicama države, što znači
da država može samo propisati
da svaka općina mora imati
vatrogasno društvo, ali ne
može odrediti kako ono mora
biti opremljeno, nego se to
određuje na temelju analize
opasnosti koju svaka općina
izrađuje sama za sebe.
intervencijama i nakon 2 godine
on je obučeni vatrogasac. Potom
slijede obuke za rukovatelja
uređajima za zaštitu dišnih organa, obuka za korištenje radiotelefonskih uređaja, a neki
nastavljaju obuku za vozača vatrogasnog vozila. Nakon toga
slijede obuka za narednika i
posebne obuke, npr. obuka za
rukovanje lančanom pilom, obuka ronjenja, obuka za operatera
vatrogasnih ljestvi i obuka za
održavanje vatrogasnih uređaja.
Ove obuke se provode na razini
općine ili okruga.
Programi osposobljavanja i
usavršavanja voditelja provode
se u Pokrajinskoj vatrogasnoj
školi u Bruchsal, a to su obuke za:
voditelja skupine, voditelje voda,
voditelja zajednica, voditelja intervencije, zapovjednika, obuka
za upravljanje vozilom za prijevoz opasnih tvari, tehničke intervencije, spašavanje na visinama i
dubinama, obuka za upravljanje
vatrogasnim brodom, obuka za
vatrogasne instruktore itd.
Obuka za profesionalne vatrogasce provodi se po utvrđenom
planu
osposobljavanja
s
višetjednom osnovnom obukom nakon koje slijedi rad na
intervencijama te, ovisno o odabiru, programi osposobljavanja i
usavršavanja za voditelje prema
Uredbi o obuci i polaganju ispita
Savezne pokrajine Baden-Württemberg.
Kako se biraju vatrogasni
zapovjednici? Kako funkcionira
zapovjedni lanac od razine vatrogasnog društva do intervencije na
državnoj razini?
Vatrogasne zapovjednike biraju

pripadnici intervencijskog odjela vatrogasnog društva. Glasovanje mora biti tajno, a mandat
traje pet godina. Nakon što bude
izabran, vatrogasnog zapovjednika na prijedlog Općinskog
vijeća potvrđuje gradonačelnik.
Isto vrijedi i za njihove zamjenike i odjelne vođe.
Ako se zapovjednik upošljava
na stalno radno vrijeme, Općina
prvo provodi razgovor s pripadnicima odjela za intervencije, nakon toga zapovjednika
na stalno radno vrijeme bira
Općinsko vijeće te ga potvrđuje
gradonačelnik. Duljina mandata
više nije ograničena, zapovjednik se prima u radni odnos na
neodređeno vrijeme, kao zaposlenik općine.
Budući da je u Baden-Württembergu lokalna samouprava
propisana pokrajinskim ustavom, vatrogastvo spada u obvezne zadaće koje nije ovisno o
smjernicama države, što znači
da država može samo propisati
da svaka općina mora imati vatrogasno društvo, ali ne može
odrediti kako ono mora biti
opremljeno, nego se to određuje
na temelju analize opasnosti
koju svaka općina izrađuje sama
za sebe.
Zapovjedni lanac je razmjerno
jasno uređen. Intervenciju u
načelu uvijek vodi zapovjednik
u dotičnom mjestu, neovisno o
tome koliko je općina velika i koliko je težak događaj. Zapovjednik može odrediti više područja
intervencije, i tako i druge
uključiti u sustav upravljanja, ali
on ostaje odgovoran za vođenje
čitave intervencije.
Gradonačelnik
je
samo
nadležan za organizacijsko upravljanje, to znači da on izvršava
upravne zadaće. Dužan je pobrinuti se za dostavu hrane i pića
vatrogascima koji sudjeluju u intervenciji, osigurati smještaj osobama koje su ostale bez svojih
domova, itd., ali on nije nadležan
za vatrogasnu taktiku tijekom intervencija. Upravljanje intervencijom vatrogasnom zapovjedniku može oduzeti samo okružni
vatrogasni nadzornik. Ako se in-
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tervencija provodi na području
više okruga, upravljanje intervencijom može preuzeti pokrajinski vatrogasni nadzornik koji
ujedno vodi službu za vatrogastvo i zaštitu od požara Ministarstva unutarnjih poslova.
Zajedničku intervenciju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava uvijek vodi
mjesni zapovjednik u mjestu u
kojem je došlo do intervencije.
On obično može voditelja intervencije iz profesionalne vatrogasne postrojbe imenovati
voditeljem dijela intervencije,
ali on ostaje nadležan za vođenje
čitave intervencije.
Na pokrajinskoj razini postoje
samo Ministarstvo unutarnjih
poslova s pokrajinskim vatrogasnim nadzornikom, 4 regionalna vijeća s po jednim vatrogasnim nadzornikom i u svakom
okrugu postoji po jedan okružni
vatrogasni nadzornik koji ima
dvostruku funkciju: vatrogasnog
nadzornika na razini pokrajine
i voditelja službe za vatrogastvo
na razini okruga.
Savezna pokrajina vodi vatrogasnu školu i snosi za to sve materijalne troškove i troškove zaposlenika. Pohađanje programa
osposobljavanja i usavršavanja
besplatno je za sve pripadnike vatrogasnih društava. K
tomu, općina je dužna plaćati
polaznicima naknadu za ako su
zbog obuke primorani izostati s
posla.
Specijalnih vatrogasnih jedinica na razini pokrajine nema,
nego pokrajina koristi vatrogasne jedinice općina i okruga.
Osim toga, na nadlokalnoj razini formiraju se vodovi za gašenje
požara ili vodovi za pružanje
pomoći koji su ustrojeni u
skladu s upravnim propisom
Ministarstva unutarnjih poslova.
Koje zadaće imaju vatrogasci
u zaštiti od katastrofa i civilnoj
zaštiti?
U
Njemačkoj
vatrogasci
obavljaju najveći dio zadaća u
području zaštite od katastrofa i
civilne zaštite i za tu svrhu stavljaju na raspolaganje najveći dio

Suradnja između
profesionalnih i dobrovoljnih
vatrogasnih postrojbi
mora se ocijeniti odličnom.
Dobra suradnja postoji
i na intervencijama i u
području obuke, mnogi
pripadnici profesionalnih
vatrogasnih postrojbi ujedno
su i pripadnici dobrovoljnih
vatrogasnih društava te
aktivno sudjeluju u obuci.
kadrova i opreme.
Vatrogasna društva stavljaju
na raspolaganje vod za zaštitu
od požara, vodove za tehničku
intervenciju, vod za opskrbu vodom, vod za zaštitu od katastrofa i civilnu zaštitu. Sve jedinice
sastavljene su od pripadnika
općinskih vatrogasnih društava,
dodatnih kadrova nema. Za
posebne zadaće u području
zaštite od katastrofa i civilne
zaštite država stavlja na raspolaganje dio vozila i financira dio
obuke, dok savezna pokrajina
Baden-Württemberg stavlja na
raspolaganje dodatna vozila. Ta
dodatna vozila mogu besplatno
koristiti općine za svoje zadaće.
Osim vatrogasnih postrojbi, u Njemačkoj za zaštitu od
katastrofa i civilnu zaštitu postoji i Savezni zavod za tehničke
intervencije kao i zdravstvene
službe i službe spašavanja koje
usko surađuju s vatrogasnim
društvima.
Možete li nam predstaviti glasilo
Baden-Württemberga i reći nešto
o njegovoj objavi, sadržaju i financiranju?
Naš list „Brandhilfe“ izlazi
jednom mjesečno i informira
o stručnim temama iz čitavog
područja vatrogastva, intervencijama, kadrovima te prenosi
obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova. Prije slanja u tisak,
list redigira i kontrolira pokrajinska vatrogasna zajednica.
Svakom vatrogasnom društvu
dostavlja se više primjeraka lista,
a sve u načelu financira općina.
Pokrajinska vatrogasna zajednica već neko vrijeme radi na

povećanju naklade lista kako bi
svaki vatrogasac mogao imati na
raspolaganju po jedan primjerak
lista te kako bi on bio dostupan i
u digitalnom obliku.
Koje aktivnosti provodite tijekom godine kako biste pridobili
nove članove i kako informirate
javnost o (preventivnim) mjerama zaštite od požara, vatrogasnim intervencijama i drugim aktivnostima?
Svako vatrogasno društvo
predstavlja se na svojim
godišnjim
manifestacijama.
Većina vatrogasnih društava jednom godišnje organizira dan otvorenih vrata kako bi građanima
pojasnila protupožarne mjere i
pridobila nove članove.
Pokrajinsko
vatrogasno
društvo razvilo je s Ministarstvom
unutarnjih
poslova
koncept predstavljanja koji bi
trebala u najvećoj mjeri financirati savezna pokrajina. Taj koncept općinama i okruzima daje
mogućnost samostalnog predstavljanja.
Ministar unutarnjih poslova
taj će koncept službeno predstaviti na ovogodišnjem okupljanju pokrajinske vatrogasne
zajednice, a mjere predstavljanja
potom moraju provoditi sama
vatrogasna društva.
Kako je u Baden-Württembergu organiziran rad s vatrogasnim podmlatkom (vatrogasna
mladež, puhački orkestar, natjecanja itd.)?
Rad s podmlatkom odvija se
putem manifestacija vatrogasne
mladeži i putem oglašavanja na
vatrogasnim manifestacijama.
Poticanje mladih da se pridruže
vatrogasnoj mladeži u pravilu se
provodi u školama, od 3. / 4. razreda osnovne škole.
Baden-Württembergu
ima
oko 1 000 postrojbi vatrogasne
mladeži s ukupno oko 32 000
mladih, što znači da se možemo
pohvaliti vrlo uspješnim radom
s mladima. K tome, u mnogim
vatrogasnim društvima pripadnici intervencijskih odjela
isključivo su pripadnici vatroVATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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Donirana oprema hrvatskim
vatrogascima, 1997. (gore i u krugu),
dugogodišnja suradnja između
vatrogasaca Hrvatske i pokrajine
Baden-Württemberga rezultirala je
brojnim prijateljstvima (desno)

gasne mladeži. Radu s mladima
pridaje se, dakle, veliki značaj.
Poticanje interesa za vatrogasnom glazbom često počinje već
među pripadnicima vatrogasne
mladeži, ali najbolja reklama za
vatrogasnu glazbu jesu javni nastupi, koncerti na trgovima ili
veliki koncerti kao i natjecanja
s drugim glazbenim vodovima.
Glazbena obuka odvija se u glazbenim sastavima, a šire glazbeno
obrazovanje stječe se na vatrogasnoj školi. Vatrogasna glazba
u Baden-Württembergu je na
vrlo visokoj razini i koncerti se
održavaju redovno.
Kako ocjenjujete suradnju
između Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice
Baden-Württemberga? Što Vas
je potaknulo na to da se toliko
zauzmete za proširenje surad-
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jateljstvo s Marijom Starčevićem
koji je 1996. u našem vatrogasnom kampu u Breisachu pričao
o tome koliko je teško hrvatskim
vatrogascima i općinama nakon
rata. Pozorno smo ga slušali i
idući dan smo odlučili pomoći
koliko god smo mogli. Nekoliko
tjedana kasnije iz Freiburga je u
Zagreb poslana prva pošiljka vatrogasnih uređaja. Srdačni prijem kod tadašnjeg predsjednika
dr. Franje Gregurića i susreti s
kolegama vatrogascima tijekom
prvih dana u Hrvatskoj bili su
kamen temeljac i početak prijateljstva koje traje još uvijek.
Tada smo mi došli kao pružatelji
pomoći, a danas dolazimo kao
prijatelji. Ima li ljepših razloga
za susrete?
Mnogi političari govore o Europi, a mi, vatrogasci iz Hrvatske,
Baden-Württemberga
i drugih dijelova Njemačke, tu
Europu živimo. Ponosan sam na
ta prijateljstva i nadam se da će
ih budući naraštaji nastaviti njegovati i razvijati.
nje između Vatrogasne zajednice
Baden-Württemberga i Hrvatske
vatrogasne zajednice i da organizirate toliku pomoć za hrvatske
vatrogasce?
Suradnju između Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne
zajednice Baden-Württemberga
smatram vrlo dobrom. Imamo
brojne prijateljske kontakte
s vatrogasnim društvima u
čitavoj Hrvatskoj. Posebno dobar i prijateljski odnos imam
s Mijom i Vladom Brlečićem i
njihovim obiteljima kao i s vatrogasnim društvom Desno
Trebarjevo, Đurom Gajdekom,
brojnim vatrogascima u Sisačkomoslavačkoj i Šibensko-kninskoj
županiji, Berislavom Henglom u
Osijeku i na otoku Hvaru, te naravno s HVZ-om, predsjednikom
Antom Sanaderom i načelnikom
Željkom Popovićem.
Isto kao s Mijom Brlečićem, već
više od 25 godina veže me pri-

Imate li kakvu poruku za hrvatske vatrogasce?
Osim što naši mladi vatrogasci
imaju mogućnost tijekom blagdana Duhova posjetiti Kamp
vatrogasne mladeži HVZ-a u
Fažani, u narednim godinama
suradnju između Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne
zajednice Baden-Württemberga
želimo produbiti i u području
politike zajednica. Iako ću ja dogodine otići mirovinu i dužnost
predati ‘u mlađe ruke’, siguran
sam da će postojeće veze opstati
i u budućnosti.
Želim se zahvaliti svima koji
su mi tijekom svih tih godina
iskazivali prijateljstvo, meni je
to bilo vrlo lijepo razdoblje. Hrvatska će meni i mojoj obitelji
i dalje biti omiljeno odredište
za odmor i koliko god budem
mogao sa zanimanjem ću pratiti
razvoje naših hrvatskih prijatelja
i kolega.

povijest

MLADI – OD OPOMENKE DO NATJECANJA CTIF-A
Prvo vatrogasno podučavanje mladih počinje tiskanjem publikacije „Opomenke“. Naime, mladi
su bili uzročnici stotina požara, a danas su nezaobilazna vatrogasna snaga
Tekst: ĐURO GAJDEK
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bog razorne moći vatre, već
od prvih organiziranih dobrovoljnih vatrogasnih društava,
nakon nabave tehnike ukazala se
potreba za podukom svih uzrasta
vatrogasaca. Posebna pozornost
poklanja se i prvim organiziranim
vatrogasnim obukama u školama
jer su djeca bila uzročnici velikog
broja požara s velikim štetama.
Tako u listu „Vatrogasac“, prvom vatrogasnom listu u nas, već
u drugom broju, 1. lipnja 1892. godine izašao je članak: “Vatrogasna
obuka u našim školah“. U njemu
autor, potpisan pseudonimom
Miladin, pored ostalog navodi:
„Početak je liep, (misli na prvi
vatrogasni tečaj iz 1891. organiziran za 106 polaznika, op.a.) – te
bismo želili da se u tom smjeru i
nastavi. Da nam se pak uzmogne
vatrogastvo širiti, prema potrebi,
a k tome i uspješno zadovoljavati,
trebalo bi u nas vatrogasnu školu
u sve više škole uvesti…“.
„Opomenke“ za poduku djece
o opasnosti od vatre, 1895.
Na potrebu obuke mladih u
preventivi ukazivale su i činjenice
o velikom broju požara koje su
izazvali mladi igrajući se najčešće
sa šibicama. U nekima od njih
izgorjelo je i po dvadesetak kuća.
O značaju provođenja vatrogasne preventive i poduke mladih, upečatljivo govori i činjenica
da je Vjenceslav Mayer, urednik
glasila „Vatrogasac“, na Uskrs
1895. godine u Zagrebu, tiskao
posebnu publikaciju namijenjenu vatrogasnoj preventivi među
najmlađima.
U publikaciji od 16 stranica,
malog formata, popraćenoj s desetak crteža djece koju je zahvatio
plamen – Mayer iznosi istinite
priče o djeci koja su izgorjela u
vatri što su je izazvala, prema
pisanju tiska u gradovima Tridenti (Italija); Pittsburghu, (SAD);
Beču (Austrija) i Zadru (Hrvat-

ska). O velikom zanimanju za
tu nedostatnu literaturu: djeci i
opasnom igranju s vatrom, govori činjenica da je publikacija
doživjela tri izdanja i bila rado
čitana u školama.
Nekoliko primjeraka ove publikacije, s izvornim nazivom:
“Opomenke djeci, naše mile
domovine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije“;
Zagreb 1895., nakladom uredništva „Vatrogasca“, Tiskom J. Kralja,
Zagreb“ – sačuvana
su, a jedan se nalazi u
biblioteci Muzeja hrvatskog vatrogastva,
koji smo koristili za
ovu priču.
O potrebi još veće
pozornosti u kući,
piše u „Tehničkoj smotri“ broj 1., stručnom
prilogu „Vatrogasnog
viestnika“ broj 1, od 5.
siječnja 1896. godine,
inače glasila Hrvatskoslavonske
vatrogasne
zajednice. U članku
„Požarne pogibelji od razsvjete“, autor naglašava velike
mogućnosti požara, ukoliko se
petrolejske lampe i plinska rasvjeta, ne drže propisno i uvijek u
ispravnom stanju i ako djeca nisu
upozorena da ih ne diraju. Tako
uzroci požara postaju stalnom
temom vatrogasnih časopisa, a s
njima i uzroci kojima su sudionici djeca.
Toj temi, pod naslovom „Uzroci požarom“, posvećen je
uvodnik na naslovnoj stranici
„Vatrogasnog viestnika“, (broj
6, 20. ožujka 1901., Zagreb) u
kojem uredništvo (nepotpisani
članak), pored ostalog naglašava
da zbog izbivanja odraslih na
poljodjelskim radovima, djeca
ostaju najčešće sam kod kuće:
„Djeca dočepaju se žigica, igraju se vatrom, gdjegod i puše i

eto prouzroče požar!“. Taj porast
sudjelovanja djece u izazivanju
ne samo kućnih već i seoskih
požara starih hiža, bio je poticaj
da se požarnoj preventivi djece,
pokloni društveno organizirana
poduka – prije svega u školama.
Sigurnosne mjere
za našu školsku mladež,
1908.
Nizom napisa i aktivnosti, postupno se
podizala svijest o ulozi škole u odgoju
djece glede požara.
Dolaskom učitelja
Bogumila Tonija
u uži krug suradnika „Vatrogasnog
viestnika“,
učestali su napisi
na ovu vječnu temu.
Napredak se osjetio
i u školama o čemu
rječito govori njegov
članak-uvodnik u
„Vatrogasnom viestniku” broj 9., od
5. svibnja 1908. godine, pod naslovom
„Vježbe u brzom izlaženju iz
škole“. Prema opisu aktivnosti
učenika i organiziranom izlasku
pod nadzorom nastavnog osoblja
– ta vježba i članak podsjeća nas
na naše današnje pokazne vježbe
vatrogasnih društava u gradskim
školama.
U provođenju te protupožarne
preventive, hrvatske škole i
učitelji-vatrogasci, kakav je bio
Bogumil Toni, koriste se materijalima iz Njemačke i Austrije,
posebno građom koju donosi
njemačkki vatrogasni stručni list
„Feurspritze“, koji tada već 35 godina izlazi u Leipzigu, Njemačkoj.
U „Vatrogasnom viestniku“,
glasilu Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, broju 7. od
5. travnja 1908. godine, na naslovnoj stranici objavljen je članak
VATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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ve nesreće u školi.“
U idućem članku na tu temu
pod naslovom „Djeca i žigice“,
autor Mirko Kolarić konstatira
kako odrasli za kupnju baruta
trebaju posebnu dozvolu, a da se
djeci žigice prodaju bez nadzora.
I to je jedan od uzroka požara
izazvanih od djece. Vatrogasna
statistika za 1911. godinu, objavljena u listovima 1912., navodi se
da su u 1911. godini djeca izravno
izazvala 113 požara s ogromnom
materijalnom štetom, a u još 125
uzroka sumnja se da su većinom
uključena djeca.

Hrvatska vatrogasna zajednica

Opomenke djeci, 1895.

„Požarne štete i naše vatrogastvo“,
u kojem se konstatira veliki broj
požara, a uzrok im je mahom
nepažnja čovjeka, kao i djece na
selu i njihova stalna igranja sa
šibicama. U istom broju objavljen
je i napis: „Sigurnosne mjere za
našu školsku mladež“, u kojem se
prenosi pisanje, službenog glasila
zagrebačkih „Narodnih novina“
od, 19. ožujka 1908. godine. U
njemu se navodi: „Zaredjale su se
u posljednje vrijem po školama
različitih zemalja nesreće, kojima je ogroman broj mladeži pao
žrtvom… radosno konstatujemo,
da se i kod nas učinilo sve, što je
kadro od naše školske mladeži
odvrati katastrofa za slučaj kako-

Prvi vatrogasni podmladak,
1931.
Veliku znatiželju mladih za vatru, požar i obuku za organiziranu
borbu protiv razorne sile požara,
bilo je neophodno usmjeriti i
imati pod nadzorom. Skupština
Hrvatsko - slavonske vatrogasne
zajednice, održana 18. listopada
1931. godine u Zagrebu, donijela
je zaključak:
„…Da se zamoli Kraljevska
banska uprava za dozvolu da se
školska djeca i mladež mogu slobodno upisati u vatrogasni pomladak u društvima.“ (A. Novak i
M. Kirinčić, 135. godina Hrvatske vatrogasne zajednice, 1875. –
2011., str 103 -106; Zagreb 2011.)
U tako stvorenom pravnom i sustavnom okviru daljnjeg razvoja
podmlatka vatrogastva, djelovali

su vatrogasni čelnici, predvođeni
Marijanom pl. Heržićem, koji
je prvi u zajednici prišao organiziranom radu s mladeži i ženama.
Rad s mladima, među kojima
je prvi vođa podmlatka u DVDu Đakovo bio Radimir Nikolić,
otvorio je mogućnost omasovljenja društva, ali istodobno i
učinkovitom te organiziranom
provođenju vatrogasne preventive. Naime, uz već poznate
činjenice da su mladi bili najbrojniji među gledateljima vatrogasnih vježbi, njihovim angažiranjem
osiguran je i nastavak vatrogasne
tradicije, a prije svega organizirana obrana sela od česte vatre.
O tom pothvatu u organiziranju
mladih (kao i organiziranju žena
u samaritanske svrhe), Marijan
pl. Heržić, govorio je i na Kongresu CTIF-a 1931. godine. Njegov govor je prenio „Vatrogasni
vjesnik, u broju 8. od 1931. godine po naslovom „Vatrogasni
pomladak.“ Od tog vremena vatrogasnom podmlatku poklanja
se dužna pažnja, koja se nastavlja
i u NR Hrvatskoj te danas u Republici Hrvatskoj, gdje predstavljaju nezaobilaznu vatrogasnu
snagu i preduvjet opstanka vatrogastva, dokazujući se na vatrogasnim natjecanjima, od općinskih i
gradskih do natjecanja prvoplasiranih ekipa na državnoj razini i
natjecanju CTIF-a.

Ekipe vatrogasne mladeži RH su redovite na međunarodnim vatrogasnim olimpijadama, Poljska, Opole, 2015.
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Novi M1 je MSA najnapredniji,
ergonomski i modularni dišni aparat.
Dizajniran prema potrebama krajnjeg
korisnika, njegove inovativne
karakteristike su:
Veća modularnost
Poboljšan za buduće izazove
Povećana higijena
Poboljšana ergonomija i udobnost
Smanjeni troškovi vlasništva
Vrhunski komunikacijski modul

ZAINTERESIRANI ZA PREZENTACIJU?

Posjetite MSAsafety.com/M1 ili pošaljite upit putem
elektronske pošte: info.hr@MSAsafety.com
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Pratite nas na facebook.com/MSAsafetyFire
i uvijek budite u toku sa novostima o našim proizvodima.
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VAŠ DIŠNI APARAT
BUDUĆNOSTI

županijske vijesti
Brodsko-posavska

D

90. obljetnica DVD-a Brodski Stupnik
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obrovoljno vatrogasno
društvo Brodski Stupnik svečano je 22. rujna,
obilježilo 90. obljetnicu osnutka i djelovanja. Svečanost
je počela polaganjem vjenca u
znak sjećanja na sve poginule
i preminule članove, a potom
je na pročelju Vatrogasnog
doma u nazočnosti obitelji otkrivena spomen ploča bivšem
vatrogasnom zapovjedniku
i branitelju poginulom u
Domovinskom ratu Igoru
Kraftu. Molitvu je predvodio župnik Antun Prpić, koji
je zatim služio svetu misu u
crkvi sv. Ilije Proroka.
Svečanosti je prisustvovalo
stotinjak vatrogasaca, članova
dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Brodsko-posvske županije, ali i šire, kao i predstavnici
DVD-a Stupnik kraj Zagreba, DVD-a Beli Manastir, DVD-a Pakrac i PGD Hajdina iz Slovenije.
Svi vatrogasci u svečanom mimohodu prošli su
kroz naselje, a zatim je JVP grada Slavonski Brod
u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije prikazala pokaznu vježbu
spašavanja unesrećenih iz općinske zgrade u kojoj
je „izbio požar“.
Na svečanoj sjednici nazočni su bili i saborski
zastupnik Davor Vlaović, načelnik Općine Brodski Stupnik Goran Jelinić sa zamjenikom Petrom
Lovinčićem, kao i članovi Općinskog vijeća,
zapovjednik Vatrogasne zajednice Brodskoposavske Stjepan Županić, zapovjednik JVP-a
Grada Slavonskog Broda Ivan Vuleta i njegov zamjenik Mario Tonček.
Podnoseći referat o radu društva u proteklih 90
godina, predsjednik DVD-a Anto Gubić podsjetio je da je društvo osnovano 1928. godine i u to
vrijeme imalo je 26 članova, a glavni prioritet bila
je nabavka potrebne opreme za gašenje požara
kao i osobne opreme za članove. Vatrogasni dom
počeo se graditi 1952. godine, a zbog nedostatka
financijskih sredstava radovi su prekinuti te je
dom dovršen 1957. godine. Tijekom svih godina
društvo je omasovljavalo članstvo, osuvremenjivalo i nabavljalo novu opremu. Posljednjih godina velik se značaj pridaje edukaciji i stručnom
usavršavanju članstva, a posebno je predsjednik
Anto Gubić istaknuo rad s djecom i mladima.
Prije deset godina osnovali su ligu BOBSS, koju
čine vatrogasne zajednice općina Bebrina, Oriovac, Sibinj i Brodski Stupnik, a u kojoj se natječu
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djeca, najmlađi članovi. Velik značaj daju radu s
djecom i mladima, a oni postižu uspješne rezultate
na ovim natjecanjima. DVD Brodski Stupnik ove
je godine imao četrnaest intervencija. Nedavno su
uz pomoć Općine Brodski Stupnik kupili malo navalno vozilo Ford koje svojom opremom zadovoljava potrebe postrojbe DVD-a, također su u izradi
projektne dokumentacije za nadogradnju vatrogasnog doma u kojem im pomaže načelnik Općine
Goran Jelinić zajedno s LAG-om „Posavina“ koja
djeluje na području Općine Brodski Stupnik.
Čestitku na značajnoj obljetnici DVD-u je uputio
načelnik Općine Brodski Stupnik Goran Jelinić,
čestitao je svim članovima DVD-a na svemu što
čine u cijeloj našoj općini, te je zahvalio za svu humanost koju vatrogasci pružaju. I saborski zastupnik Davor Vlaović uputio je čestitku: “ Svaka zajednica uspješna je koliko se ljudi uključi u njen rad
i koliko svatko od nas da svoj doprinos. Saborski
zastupnik podsjetio je da je u najavi i novi zakon o
vatrogastvu te sve pozvao da se javno uključe i daju
sugestije kako bi dobrovoljno vatrogastvo u Hrvatskoj moglo raditi još bolje.” O suradnji DVD-a
Brodski Stupnik sa VZŽ govorio je zapovjednik
Stjepan Županić. Također je zapovjednik Županić
predao DVD-u Brodski Stupnik plaketu Hrvatske
vatrogasne zajednice za 90 godina uspješnog rada.
U ime svih DVD-a čestitku je uputio Marko Jagodar predsjednik DVD-a Slavonski Kobaš.
I na kraju svečane sjednice zaslužnim pojedincima uručena su odlikovanja i priznanja, a posebno
ističemo vatrogasnu spomenicu za 60 godina rada
i diplomu za posebne zasluge koje je najstarijem
članu Miji Jurišiću uručio zapovjednik Stjepan
Županić.
Dubravko Jurišić

županijske vijesti
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40 godina DVD-a Prečko

Prvi vatrogasni mimohod u Prečkom

U

subotu 25. kolovoza DVD Prečko obilježilo
je 40 godina osnutka svečanim mimohodom i sjednicom. Mimohod je predvodila Počasna
postrojba grada Zagreba uz puhački orkestar
DVD-a Kašina. Ovo je bio prvi mimohod koji se

ikada održao u naselju Prečko pa su stanovnici
izašli na ulice i pozdravili svoje vatrogasce. Nakon
mimohoda održana je svečana sjednica na kojoj je
zapovjednik DVD-a Prečko Dario Dodig podnio
izvještaj o radu društva u proteklih 40 godina te
zahvalio Vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba na
neprekidnom poticanju rada kao i financijskoj,
materijalnoj i pravnoj potpori kojom prati sve aktivnosti društva.
Svim nazočnima obratili su se predstavnici dobrovoljnih društva izvan Zagreba te Vijeća gradske četvrti Trešnjevka jug i na kraju izaslanik
gradonačelnika i delegat VZGZ tajnik Damir
Vlahović. U svom govoru je pohvalio rad DVD-a
Prečko i istaknuo da članovi DVD-a Prečko nisu
samo aktivni u gradu nego i na intervencijama u
priobalju što su pokazale i tri odrađene dislokacije
prošle godine. Na posljetku g. Vlahović uručio je
predsjedniku DVD-a Prečko priznanje i kristalnu
kocku povodom obilježavanje 40. obljetnice.
Dario Dodig

Istarska

Dvotjedna informatička edukacija istarskih vatrogasaca

U

dvorani Javne vatroi pet isti su u funkciji edugasne postrojbe Pula
kacije upravljanja vatrogaspočetkom rujna održana
nim intervencijama (UVI),
je informatička edukacija
a razlikuju se samo po tome
profesionalnih
i
dobrošto je peti modul baziran na
voljnih vatrogasaca Istaredukacijama operatera koji
ske županije s ciljem da se
izrađuju izvještaje o interojačaju informatička znanja
vencijama unoseći podatke
i vještine vatrogasnog kadra.
o tijeku intervencije, dok
Detalj s edukacije
Informatički projekt „Jačanje
se četvrti modul odnosi
znanja i vještina pripadnika vana edukaciju zapovjedtrogasnih organizacija u RH“ - eHVZ zajednički su nika koji moraju koristiti aplikaciju UVI-a za
pokrenuli HVZ, Ministarstvo rada i mirovinskoga pregled i tijek intervencije. Vatrogasni zapovjednici
sustava te Hrvatski zavod za zapošljavanje. Projek- praktično će na laptopu imati kompletan uvid o ratom eHVZ uvodi se informatizacija u vatrogastvu s sporedu vatrogasnih snaga, kakva se oprema koristi
ciljem da se ojačaju informatička znanja i vještine na intervenciji, tijek požara i ostalo.
vatrogasnog kadra te olakša djelovanje i provedba
U informatizaciji vatrogastva baza svega su nove
intervencija. Projekt sadrži pet modula: prvi je uz- aplikacije koje se povezuju i osiguravaju učinkovitu
bunjivanje vatrogasaca i interaktivna baza opasnih realizaciju intervencija. Primjerice tu je VATROnet,
tvari, drugi je modul praćenje vatrogasnih vozila i zatim uzbunjivanje vatrogasaca, interaktivna baza
GIS sustav, treći modul je VATROnet baza poda- opasnih tvari, aplikacija za upravljanje vatrogastaka HVZ i ICT osnove koji je ujedno temelj infor- nim intervencijama, aplikacija za praćenje vatromatizacije cjelokupnog vatrogastva pošto se u njega gasnih vozila i GIS sustav koja zapovjednicima i
unose podaci o vatrogascima i vatrogasnoj opremi operaterima u vatrogasnim centrima omogućava i
određene organizacije te se ti podaci dalje koriste u pregled položaja vatrogasnih vozila te samim time
aplikacijama uzbunjivanja, praćenja vozila, upravl- omogućava kvalitetniju preraspodjelu vozila tokom
janja vatrogasnim intervencijama, itd. Modul četiri intervencije ukoliko za to postoji potreba.
Asim Čabaravdić
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DVD Stara Sela proslavilo 30 godina rada

D

Izrasli u vrijedno društvo koje broji stotinjak članova

Hrvatska vatrogasna zajednica

obrovoljno
vatropoput poplava i sličnih
gasno društvo Stara
nedaća. Kao i njihovi kolege
Sela proslavio je u nedjelju,
u drugim manjim mjes7. listopada 30 godina rada.
tima i vatrogasci Starih
Ovo vatrogasno društvo
Sela vrijedni su čuvari
djeluje na području Vatrostarih običaja. Već više od
gasne zajednice grada Duge
dvadeset godina pale tradiRese, a osnovano je u veljači
cionalni Uskrsni krijes
1988. godine. Društvo već
tzv. vuzmenku, održavaju
niz godina vodi predsjednik
malonogometni
turnir
Božidar Kekić, zapovjed“Ivan Furač- Đaja”, kako bi
Detalj s proslave obljetnice
nik je Davor Kekić, a danas
sačuvali uspomenu na svog
okuplja oko stotinu članova.
poginulog člana, a puno
Polovica su operativni vatrogasci.
toga uspjeli su napraviti dobrovoljnim radom.
Iako je jedno od mlađih društava u županiji koja
Proslavi jubileja prisutni su bili brojni prijatelji i
ima dugu tradiciju vatrogastva, članovi DVD-a kolege društva. Obilježavanje je započelo svetom
Stara Sela uspjeli su s godinama uz puno truda i misom u kapeli Svetog Roka, a Petrakovom
napora uspjeli razviti društvo, ne samo po broju Brdu. Kod vatrogasnog doma, vatrogasci su gosčlanova, nego i što se tiče opreme, prije svega na- tima i sumještanima prezentirali opremu kojom
bavkom vatrogasnih vozila.
raspolažu. U svečanom mimohodu mjestom, vaMože se reći da su danas solidno društvo koje vri- trogasci i njihovi gosti uputili su se motel Roganac,
jedno pomaže svojim sugrađanima u zaštiti imo- gdje je održana svečana skupština društva.
Tekst: K. Begović / Foto: Kaportal
vine, ali i svim drugim izvanrednim potrebama,
Krapinsko-zagorska

90 godina DVD-a Selnica

D

VD Selnica, koje djeluje u sklopu VZO
Marija Bistrica u subotu 2.
rujna je proslavio 90. obljetnicu. Proslava je počela
svečanim mimohodom do
Vatrogasnog doma, gdje je
održana svečana sjednica,
uz kratki osvrt na povijest
društva, dodjelu odlikovanja i priznanja, te pozdravu
riječ gostiju. U povijesnom
osvrtu istaknuto je kako
je društvo osnovano 16.
rujna 1928. godine. Tada
se 14 seljačkih muževa,
predvođenih učiteljem Slavkom Ladovićem,
odlučilo osnovati DVD Selnica, čiji je prvi predsjednik bio Stjepan Čukman. Od tada do danas
prošlo je punih 90 godina rada i napredovanja, u kojima je ovo malo društvo izraslo u važan čimbenik
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kada je u pitanju vatrogastvo na ovom području,
ali i kao važan dionik društvenih zbivanja u Selnici
i na području cijele Općine Marija Bistrica. Osvrt
na 90 godina DVD Selnica donio je podsjetnik
na razvoj društva, na vatrogasne intervencije, ali i

županijske vijesti

na opremanje i osposobljavanje članova i članica,
proširivanje voznog parka, izgradnju Vatrogasnog
doma, sudjelovanja na natjecanjima i sudjelovanja
u društvenom životu Selnice i Općine Marija Bistrica. Danas društvo broji 98 članova, od čega 38
pripadnika vatrogasne djece i mladeži. Kako je i
običaj na proslavama velikih obljetnica dodijeljena
su i priznanja i odlikovanja. Priznanja je podijelio
predsjednik VZO Marija Bistrica i VZKZŽ Stjepan

Skuliber, a uz njega i predstavnike brojnih vatrogasnih društava, kao i prijatelja i podupiratelja
društva, proslavu su pozdravili i župan KZŽŽeljko Kolar, načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički, biskup mons. dr. Valentin Pozaić, koji
je podrijetlom iz Selnice i mnogi drugi. Proslavu
je uveličala i Limena glazba KUD-a Lovro Ježek
Marija Bistrica.
Elvis Lacković

Međimurska

Hrvatska vatrogasna zajednica

90. godišnjica DVD-a Novakovec

Proslava u znaku zahvale svim vatrogascima

D

ana 8. rujna
održana je velika proslava 90 godina
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novakovec. Uz popodnevni
prijem prijatelja vatrogasaca iz svih krajeva
Međimurja, mimohod
kroz Novakovec uz
pratnju limene glazbe Općine Podturen
i svečanu Skupštinu
obilježen je veliki dan
za vatrogasce Novakovca. U društvu danas djeluje ukupno 65
članova, od toga 38 aktivna člana, 2 veterana
te 25 člana pomlatka i
mladeži. Sve njih, ali i goste pozdravili su zapovjednik VZMŽ / JVP Čakovca i predstavnik HVZ-a
Mladen Kanižaj, predsjednik VZOP DomašinecDekanovec-Podturen Robert Filipović, zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec,
načelnik Općine Podturen Perica Hajdarović,
predsjednica Općinskog vijeća Općine Podturen
Mirjana Murk, predsjednica Mjesnog odbora Novakovec i mnogi drugi. Svi oni su čestitali na radu
i zalaganju vatrogascima, dok je načelnik Općine
Podturen svojim govorom istaknuo kako vjeruje
da će do kraja godine vatrogasno vozilo imati svoje
mjesto i bude zbrinuto od posljedice snijega, kiše i
drugih vremenskih prilika, a što i jest želja vatrogasaca unatrag četiri godine jer žele sačuvati vijek
trajanja vatrogasnog vozila.
U iscrpnom izvješće o radu vatrogasnog društva
unatrag 90 godina između ostalog je istaknuto da

Članovi DVD-a Novakovec

je prvi predsjednik Društva bio Antun Novak, a
tajnik Antun Sanjković. Današnju funkciju predsjednika obnaša Mihael Furdi. Osnovano Društvo
imalo je zadatak spašavati imovinu mještana,
uključivati se u borbu kod pojave elementarnih
nepogoda, spašavati ljudske živote i drugo. Razumljivo je da protiv stihije i požara ne može stupati samo pojedinac već je to morala biti brojna
organizirana jedinica vatrogasnog društva koja je
bila osposobljena da u odlučujućem trenutku stupa u akciju. A što se danas dokazalo da mještani
Novakovca mogu biti sigurni jer ih čuvaju vatrogasci koji su u svakom trenutku spremni uskočiti
u pomoć ako je ona potrebna. Posljednje četiri godine glavni cilj Društva je dogradnja vatrogasnog
doma sa vatrogasnom garažom za navalno vozilo.
Na samom kraju svečanosti uručena su mnoga
priznanja, zahvalnice i medalje.
D. P.
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XX. tradicionalno natjecanje podzemnim hidrantima

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

Gornjem Kraljevcu je
gom mjestu je bila ekipa DVD-a
održano XX. tradicionalno
Žiškovec, a treće vatrogaskinje iz
vatrogasno natjecanje podzemnim
DVD-a Domašinec.
hidrantima koje iz godine u godU kategoriji mladež muški
inu „raste“ u vrlo uzbudljivo i jako
prvo mjesto je očekivano priprimamljivo županijsko natjecanje
palo DVD-u Vratišinec, drugi je
na kojem se prijavljuju sve više
DVD Domašinec i treće mjesto
natjecateljskih ekipa. Na XX. natjerezervirano za popularno nazcanju sudjelovale su 23 seniorske
vane „Gromove“, odnosno DVD
i 13 ekipa mladeži. Izvodile su se
Krištanovec. U kategoriji mladež
dvije vježbe prema pravilniku kožene najspretnija je bila ekipa
jeg je davne 1998. godine napisao
DVD-a Domašinec, zatim DVD
Antun Novak, ujedno i inicijator
Vratišinec i DVD-a Podturen.
ovog natjecanja. Brzim postav- Gornji Kraljevec je posjetio i idejni
Natjecanje je pratio veliki broj
natjecanja s hidrantima, Anljanjem hidranta te dobivanjem začetnik
vatrogasaca,
ali i samih mještana
tun Novak u društvu dva Srpaka
vode do mlaznice i rušenjem mete
Gornjeg Kraljevca koji su bodrili
završava vježba. Svako društvo ima svoju opremu svoje favorite. Na samom završetku natjecanja uspa tako odmah i isprobaju ispravnost i funkcional- lijedila je proslava povodom 85. godišnjice DVDnost opreme kojom raspolažu.
a Gornji Kraljevec. Pokrovitelj natjecanja je bila
U seniorskoj muškoj kategoriji, gdje je bilo prijav- Općina Vratišinec, a prvoplasirane ekipe su primljeno i najviše ekipe, konkurencija je bila najjača. ile pehare i medalje, dok je DVD Gornji Kraljevec,
Ovoga puta je DVD Ferketinec zauzeo prvo mjesto DVD Vratišinec i DVD Belica primio posebno
i skinuo s trona prošlogodišnjeg pobjednika DVD priznanje povodom XX. natjecanja jer su nastupili
Palinovec koji je ovoga puta zauzeo 4. mjesto. Na na svim dosadašnjim natjecanjima unatrag 20 godrugom mjestu je bila ekipa DVD Vratišinec I, a tik dina. Natjecanje je pozdravio osnivač Antun Nodo njih DVD Domašinec kojima je izmaklo srebro vak, zapovjednik VZMŽ Mladen Kanižaj, predsjedza nevjerojatnih dvije desetinke sekunde.
nik VZPOG Marko Strojko, zapovjednik VZPOG,
U ženskoj, seniorskoj kategoriji nastupilo je ujedno i pomoćnik županijskog zapovjednika, a
šest ekipa, najspretnije i najbrže su bile iz DVD- na natjecanju i predstavnik Općine Vratišinec kao
a Vratišinec, čije društvo ujedno i drži rekord sa predsjednik OV Mihael Grbavec i mnogi drugi.
D. P.
čak 46 osvojenih pehara u ovih 20 godina. Na dru-

13 ekipa na vatrogasnom natjecanju grada Preloga

P

od organizacijom Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Prelog održan je IV. kup Grada Preloga
na nogometnom igralištu u Cirkovljanu. Trinaest
ekipa vatrogasaca iz Međimurske i Varaždinske
županije iz devet različitih vatrogasnih društva, sa
preko 130 natjecatelja uz druženje pokazali su svoju spremnost i spretnost u različitim kategorijama
natjecanja. Uoči samog početka natjecanja sve postrojene ekipe pozdravio je predsjednik gradskog
vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki i predsjednik
DVD-a Prelog Josip Posavec.
U kategoriji mladež žene prvo mjesto je osvojila
ekipa DVD-a Hrženica, 2. DVD Sveta Marija i 3.
DVD Donji Mihaljevec. U muškoj kategoriji prvo
mjesto je pripalo ekipi DVD-a Palinovec, 2. DVD
Draškovec i 3. DVD Prelog.
U kategoriji muških seniora „A“ prvo mjesto je
osvojio DVD Cirkovljan, 2. DVD Prelog i 3. DVD
Draškovec. U muškoj „B“ kategoriji prvo mjesto je
osvojila ekipa DVD-a Draškovec, koja je i uzela pri-

Pobjednička i najbrža ekipa DVD-a Draškovec

jelazni pehar jer su postigli najbržu mokru vježbu
sa VMŠ. Drugo mjesto je osvojila ekipa DVD-a
Prelog. Pehare i medalje svim natjecateljima podijelio je gradonačelnik grada Preloga Ljubomir
Kolarek koji je ujedno pozdravio sve vatrogasce,
zahvalio im se na odazivu i čestitao najboljima.
D. P. / Foto: Studio VIPRO
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N

Sajam sigurnosti i prevencije u Čakovcu

a održanom 5. sajmu sigurnosti i prevencije
u Čakovcu koja je organizirana od strane
PU Međimurske s partnerima, Vijećem za prevenciju Međimurske županije te Vijećem za prevenciju Grada Čakovca moglo se vidjeti i uživati
između ostalog i sa vatrogascima. Vatrogasna
oprema i vozila su prezentirana od strane zamjenika županijskog zapovjednika i zamjenika JVP
Čakovca Roberta Meglić, pomoćnika županijskog
zapovjednika, ujedno i zapovjednika VZPO Sv.
Martin na Muri-Selnica-Vratišinec i grada M.
Središća Mihaela Grbavca, te predsjednika DVD-a
Čakovec, a ujedno i vozača u JVP Čakovcu Branimira Grabara. Uz već spomenute profesionalce,
svoja vozila i opremu izložili su i dobrovoljni vatrogasci Čakovca i Žiškovca.
Središnji dio događanja za vatrogasce i prezentacije je bio u popodnevnim satima kada su profesionalni vatrogasci JVP Čakovca izveli vježbu

Najiskusniji međimurski vatrogasci prezentirali vatrogasnu
opremu

evakuacije iz učeničkog doma i izvršili unutarnju navalu, a koju je vodio zamjenik zapovjednika
JVP Čakovca Robert Meglić sa voditeljem smjene Stjepanom Hermanom. Sam događaj je bio
popraćen s mnoštvom zainteresiranih gledatelja,
kao i učenika osnovne i srednje škole.
D. P. / Foto: Miroslava Novak

Igre vatrogasnih veterana Međimurske županije

K

lub vatrogasnih veterana Vatrogasne zajednice Međimurske županije je u subotu
8. rujna organizirao međusobno druženje u
kojem su se vatrogasci natjecali u brzini, spretnosti i izdržljivosti. Kroz igre vatrogasni veterani održavaju prijateljske i suradničke odnose,
a isto tako žele pokazati da se na njih još uvijek može računati. Održane su Palovcu uz
domaćinstvo tamošnjeg društva. Igre su imali
međunarodni karakter jer su u Palovec došli
i vatrogasni veterani iz Republike Slovenije.
U Palovcu je bio i međimurski dožupan Josip
Grivec. U ime domaćina natjecatelje osam ekipa te goste i uzvanike pozdravio je predsjednik
domicilnog društva Željko Glad, a u ime MO
Palovec, odnosno Općine Mala Subotica, natjecateljima se obratila Danica Glad, predsjednica
MO i općinska vijećnica.
Okupljene je na početku uz riječi dobrodošlice
na igre uputio Ivan Novak, predsjednik Kluba
vatrogasnih veterana VZ Međimurske županije.
Zamjenik međimurskog župana Josip Grivec se
je veteranima zahvalio za sve ono što su do sada
dali vatrogastvu, ali i za to što su još uvijek spremni
‘“uskočiti” u vatrogasnu odoru.
Susreti su imali 7 igara u kojima je dominiralo
“gašenje požara” s ručnom vatrogasnom štrcaljkom
gdje je trebalo dosta spretnosti, a prije svega snage
za pokretanje “starice”. Uz to, tu su bile igre primjerene sposobnostima članova Kluba. Igre je vodio Đuro Hrašćanec, dopredsjednik Kluba, a sudili
su ih vatrogasni suci Damir Novak i Željko Besedić.

Pobjednička ekipa

Po okončanju igara najviše bodova su skupili natjecatelji iz VZPO Belica-Mala SuboticaOrehovica. Natjecatelji VZO Sveti Juraj na Bregu
osvojili su drugo mjesto, dok su treći bili natjecatelji VZPO Donji Kraljevec-Goričan I. Ove ekipe
su nagrađene peharima i medaljama, a pobjednicima je uručen i prijelazni pehar.
Posebnom plaketom je nagrađen Antun
Gosarić iz VPZO Donji Kraljevec-Goričan za svojih 85 godina.
Za kraj ćemo napomenuti kako su ovo bile šeste
igre i da su u njima četvrti puta pobijedili natjecatelji VZPO Belica-Mala Subotica-Orehovica.
Jedan DVD iz ove Zajednice će biti domaćin sedmih igara.
Mladen Grubić

VATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.

53

županijske vijesti
Osječko-baranjska

70 godina DVD-a Donja Motičina

S

Hrvatska vatrogasna zajednica

večanom sjednicom te
ne samo po rezultatima
mimohodom DVD Donja
natjecanja već po pomoći
Motičina 22. rujna je proslavilo
svim svojim sugrađanima
70 godina kontinuiranog rada.
i drugim aktivnostima.
Svečanost je održana u sportMužević je istaknuo vrlo
skoj dvorani Osnovne škole,
dobru suradnju obećavši i
gdje je na početku sve okudalje punu potporu
pljene pozdravio predsjednik
Nazočne je pozdravio i
DVD-a Donja Motičina Boro
načelnik Općine Željko
Peršić, a gosti su imali priliku
Kovačević
napomenuvši
čuti o 70 godina dugoj povijeskako je DVD Donja
ti Društva.
Motičina jedna od naNaime, 10. veljače 1948. go- Načelnik Općine Željko Kovačević uručio je pred- jkvalitetnijih udruga u
dine održana je osnivačka sjedniku DVD-a Donja Motičina ključeve novog općini, a uloga vatrogasaca
kombi vozila
Skupština društva. Predu svakodnevnom životu
sjedatelj Imro Stuparić na
mjesta je nemjerljiva.
skupštini je iznio potrebu osnivanja DVD-a. Na
Svečanoj sjednici uz brojne vatrogasce, članove
samoj skupštini uz inicijatore još su 22 mještana 30-ak DVD-a iz okolice te prijateljskih društava iz
pristupila članstvu, tako je društvo brojilo 33 člana. Brodsko-posavske županije, DVD Oriovac i DVD
Godine 1949. kupljena je ručna vatrogasna šprica, Vugrovec iz VZ grada Zagreba, nazočni su bili i
1950. godine kupljen je motorni agregat, a 1974. predsjednica Općinskog vijeća Ružica Mikičić,
godine svojim sredstvima kupljena je polovna va- dopredsjednik Vatrogasne zajednice Osječkotrogasna cisterna u Požegi kapaciteta 2000 litara. baranjske županije Zvonko Ljubljanović, župnik
1984. godine društvo dobiva novu vatrogasnu cis- fra Stjepan Hrkač te predstavnici udruga i gospternu marke FAP kapaciteta 4000 litara kojom i odarskih subjekata. Svečana sjednica bila je i pridanas raspolaže. Usporedno s nabavom vatrogasne goda za dodjelu odličja i zahvalnica podmlatku
opreme ukazala se potreba za izgradnju skladišnog i mladeži, uručene su i vatrogasne spomenice,
prostora. Do tada se raspolagalo sa starom se- plamenice, brončane, srebrne i zlatne vatrogasne
oskom zgradom koja se dobila na raspolaganje medalje te vatrogasne spomenice Vatrogasni vet1948. godine i nalazila se u samom centru mjesta. eran. Vatrogasne spomenice za 60 godišnji rad u
Tako je već 1974. godine izgrađena garaža za vatro- DVD-u uručene su Franji Batracu i Mati Peršiću.
gasnu cisternu, 1954. godine izgrađena je zgrada Zlatne vatrogasne plamenice dobili su dopredza održavanje sastanaka i skladišni prostor. Važno sjendik Ivan Varga, zapovjednik Zlatko Vinković i
je napomenuti da su sve radove izvodili članovi tajnik Davor Vrabac, a zlatnu vatrogasnu medalju
društva, svojim dobrovoljnim radom a materijal se dobio je zamjenik zapovjednika Petar Tomac. Vafinancirao većinom vlastitim sredstvima, te jednim trogasne spomenice Vatrogasni veteran uručene
manjim djelom pripomogao je Vatrogasni savez su Franji Batracu, Matiji Batracu, Zlatku Cajneru,
općine Našice.
Mati Peršiću, Mirku Radačiću i Franji Vinkoviću.
Od 1994. godine, po smirivanju ratnih događanja Vatrogasno odlikovanje za posebne zasluge primio
i povratka većine članova iz Hrvatske vojske, je predsjednik društva Boro Peršić.
ponovno se pokreće ubrzan rad Upravnog odbora,
Nakon svečanog ešalona svih gostiju načelnik
što se najviše odnosilo na okupljanju, školovanju Općine Željko Kovačević uručio je predsjedniku
i usavršavanju mladih kadrova, te aktiviranju DVD-a Donja Motičina ključeve novog kombi
natjecateljskog duha. Prvi pozitivni rezultati vozila za potrebe društva. Riječ je vozilu vrijedpokazali su se već istih godina, tako su ostvareni nom 240 tisuća kn, od čega je Županija izdvojila 75
plasmani na županijska natjecanja, a kasnije i na tisuća, DVD Donja Motičina 65 tisuća, a Općina
državna. U prigodi obilježavanja 70. obljetnice Donja Motičina uložila je 100 000 kuna. Novo
DVD-a Donja Motičina predsjednik VZ Osječko- kombi vozilo blagoslovio je fra Stjepan Hrkač. Probaranjske Nikica Mužević uručio je priznanja Hr- slava je nastavljena u vatrogasnom domu gdje se
vatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice domaćinima i njihovim gostima pridružio i zamOsječko-baranjske županije za izuzetan doprinos jenik župana Goran Ivanović. Čestitajući vrijednu
vatrogastvu. Pozdravljajući sve vatrogasce i njihove obljetnicu, Ivanović je naglasio kako će Osječkogoste napomenuo je kako je DVD Donja Motičina baranjska županija i dalje svesrdno pomagati vajedno od najboljih društava u malim sredinama trogascima u njihovom plemenitom radu.
Davor Vrabac
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10. vatrogasni kup “Matković – Ivić”

Hrvatska vatrogasna zajednica

U

Našicama dana 8. ruekipa DVD-a Stipanovci,
jna održan je vatrogasni
drugo DVD-a Virovitica te 3.
tradicionalni memorijalni kup
mjesto ekipa DVD-a Vodo“Matković – Ivić”. Natjecanje
vod Osijek.
je bilo u organizaciji DobroU kategoriji članice “A” navoljnog vatrogasnog društva
stupila je ekipa DVD-a ZolNašice, a u sklopu manifestacije
jan. U kategoriji članovi “B”
“Dani slavonske šume” u veprvo mjesto osvojila je ekipa
likom Našičkom parku.
DVD-a Donja Motičina, druNa natjecanju za odrasle sudgo ekipa DVD-a Solin i treće
Detalj s natjecanja
jelovalo je 17 ekipa iz Hrvatske,
ekipa DVD-a Virovitica. U
a natjecalo se na jednoj stazi, s po jednom izve- kategoriji članovi ”A” prvo mjesto osvojila je ekipa
denom vježbom, bez štafetne utrke. Ove godine DVD-a Mladost - Kaštel Sućurac, drugo Markovac
kiša nam nije uspjela pokvariti natjecanje, te su sve Našički te treće Belišće.
ekipe imale iste uvjete za izvođenje vježbi. I ovo
I ovim putem želimo svima zahvaliti koji su nam
natjecanje je posjetilo preko 200 vatrogasaca iz Li- pomogli doći i uveličati ovaj naš vatrogasni kup.
jepe naše, a nekoliko tisuća ljudi posjetilo je park Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice,
i pogledalo ovo zanimljivo vatrogasno natjecanje.
upućuju iskrene čestitke svim ekipa na osvoNatecanju su bili prisutni predsjednik Vatro- jenim mjestima. Kup svoj naziv duguje preminugasne zajednice Osječko-baranjske županije Nikica lom dugogodišnjem predsjedniku DVD-a Našice
Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Našice Branku Matkoviću, i rano preminulom dopredVlatko Gašić, zamj. zapovjednika Vatrogasne za- sjedniku društva Branku Iviću. Veliki i dugi niz gojednice Našice Zlatko Vinković, predsjednik DVD- dina predsjednik i dopredsjednik zalagali su se za
a Našice Zvonimir Ljubljanović te zapovjednik VZ rad u društvu, bili aktivni u svim područjima unuNašice i DVD Našice Aleksandar Ljubljanović.
tar društva, te su se zalagali za njegovo poboljšanje.
U kategoriji članice “B” prvo mjesto osvojila je
Marijan Gajski

Požeško-slavonska

140. obljetnica DVD-a Pakrac

P

ostrojavanjem vatrogasaca, mimohodom gradskim ulicama, demonstracijom gašenja požara starom vatrogasnom
štrcaljkom i svečanom sjednicom u Hrvatskom domu dr. Franjo Tuđman 15. rujna
svečano je obilježena 140. obljetnica postojanja i rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Pakrac. Svečanosti obilježavanja prisustvovalo je 250 članova, uzvanika i gostiju pristiglih
iz pedesetak vatrogasnih društava, zajednica
te Javnih vatrogasnih postrojbi. Brojni gosti
pristigli s raznih strana Hrvatske i inozemstva dočekani su ispred vatrogasnog doma.
U posebno uređenom ambijentu pakračkog
vatrogasnog doma svi zainteresirani mogli su
se kroz izložbeni postav upoznati s bogatom
tradicijom vatrogastva u Pakracu.
Postrojeni vatrogasci uputili su se u ešalonu
prema zgradi Grada Pakraca gdje je zapovjednik
DVD-a Pakrac Ilija Turković ml. predao prijavak

Mimohod vatrogasaca u Pakracu

gradonačelnici Anamariji Blažević. Potom je za
građane i goste na Trgu bana J. Jelačića upriličena
demonstracija gašenja požara na način kako se to
radilo u samim začecima vatrogastva. Vježbu su
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okupljenim građanima upriličili pripadnici DVDa Prekopakra, a koristili su pritom više od stotinu godina staro zaprežno vozilo DVD-a Donja
Obrijež.
Svečana sjednica održana je u Hrvatskom domu.
Program su započeli članovi Tamburaškog orkestra
Pakrac koji su izveli državnu i vatrogasnu himnu.
Sve uvažene goste u uvodnom je dijelu pozdravio
predsjednik DVD-a Pakrac Ilija Turković st.,
podsjetivši pritom na najvažnije datume i događaje
iz bogate vatrogasne povijesti. Premijerno je prikazan i novi, prigodno pripremljeni, dvadesetminutni
film o povijesti DVD-a Pakrac. Čestitavši im 140.
obljetnicu gradonačelnica Blažević je kazala da
DVD Pakrac obilježava dugu tradiciju dobrovoljstva i humanosti, a to je i put kojim trebaju nastaviti.
Svojim Pakračanima obratio se i Davor Huška,
pomoćnik ministrice Regionalnog razvoja i EU
fondova, ali i novi počasni član DVD-a Pakrac te
tom prilikom, uz iskazane čestitke, zahvalio vatrogascima na dosadašnjima aktivnostima i nemjerljivom doprinosu koji su dali gradu Pakracu.
Rekao je da su primjer zajedništva kakvo je danas
sve teže susresti u društvu i da trebaju poslužiti

kao primjer budućim generacijama. Red čestitanja
nastavili su župan Alojz Tomašević te Žarko Katić,
državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova
i izaslanik premijera Andreja Plenkovića, dok je
Željko Petrović, predsjednik Vatrogasne zajednice
Požeško-slavonske županije pohvalio današnje
stanje DVD-a u smislu opremljenosti i operative.
Pakračke vatrogasce pohvalio je i Tomislav Stokić,
predsjednik VZ Pakrac – Lipik, koji je čestitavši,
DVD Pakrac istaknuo kao njihovog najjačeg i najoperativnijeg člana. Čestitka povodom visoke
obljetnice došla je pisanim putem, a odaslana je s
adrese predsjednice Republike Hrvatske Kolinde
Grabar-Kitarović. U kulturno umjetničkom programu predstavili su se članovi KUD-a „Seljačka
sloga“ iz Prekopakre. Obljetnica je poslužila i
da se nagrade najzaslužniji pa je predsjednik
Turković dodijelio spomenutu diplomu Počasnog
člana DVD-a Pakrac Davoru Huški te Nenadu
Radojčiću. Isto tako, zaslužni vatrogasci i članovi
su dobili zlatne, srebrne i brončane vatrogasne
medalje i plamenice kao i vatrogasne spomenice za
20 i 10 godina službe u DVD-u Pakrac.
Marko Ašenbrener

Vatrogasno natjecanje za pomladak VC Pleternica

I

ako ove godine nisu izlučna vatrogasna natjecanja u Požeško-slavonskoj županiji, zbog interesa DVD-a koja rade s vatrogasnim pomlatkom, a
i samog kontinuiteta rada s njima, Zapovjedništvo
Vatrogasnog centra Pleternica donijelo je odluku
da održi vatrogasno natjecanje za pomladak za
društva s područja grada Pleternice. Natjecanje je
održano 26. kolovoza uz domaćinstvo DVD-a Gradac.
Gradonačelnica grada Pleternice je pozdravila sve
sudionike natjecanja, zaželjela im sreću u nastupu
te otvorila natjecanje. Na natjecanju je nastupilo 6
ekipa, po dvije iz DVD-a Pleternica i Buk, te po
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jedna iz DVD-a Gradac i Sesvete. Zbog kiše, završni
dio vrednovanja truda svih sudionika održan je u
prostorijama DVD-a Gradac. Svim natjecateljima i
njihovim voditeljima obratio se predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži Požeško-slavonske županije
Marko Ašenbrener s riječima pohvale za trud koji
ulažu rad vatrogasne organizacije i time budućnost
vatrogastva u svojim sredinama čine neupitnom.
Rezultati natjecanja su ovdje bili manje bitni, tako
da su svi bili pobjednici i za uspomenu na ovo
natjecanje dobili su vatrogasnu medalju, a DVD-i
diplome za sudjelovanje.
Marko Ašenbrener

županijske vijesti
Primorsko-goranska

Već 130 godina vatrogasci ponos Ravne Gore

Hrvatska vatrogasna zajednica

Nemjerljiv je doprinos zajednici koji su
u 130 godina predanoga rada ostvarili
ravnogorski vatrogasci. Spasili su mnoge
živote i sačuvali velike materijalne vrijednosti. S ponosom čuvaju uspomene
na prošlost, a s optimizmom gledaju u
budućnost.

S

ponosom i zahvalnošću mnogobrojni su
Ravnogorci i njihovi prijatelji proslavili
nesvakidašnju obljetnicu – 130 godina uspješnoga
rada DVD-a Ravna Gora. Početkom listopada u
mjesnom Domu kulture tom je prigodom održana
svečana sjednica na kojoj je predsjednik Društva,
Vladimir Burić, podsjetio na najvažnije trenutke iz
prebogate povijesti vatrogastva u Ravnoj Gori.
- Godine 1888. DVD Ravna Gora osnovali su
vizionari, ugledni mještani Ravne Gore, sa svrhom
zaštite imovine stanovništva od požara i elementarnih nepogoda. Godine 1901. DVD je donio Pravila koja su, ako ih pomnije pročitamo, skoro bolja
od današnjega Statuta. U tim Pravilima posebna
se pozornost posvećivala obvezama i dužnostima
vatrogasaca, što je govorilo o ozbiljnosti Društva.
Društvo je uspješno radilo sve do 1915. godine i
ratnih zbivanja. Stagnacija Društva potrajala je
sve do 1927. godine, kada je u velikom požaru u
Ravnoj Gori izgorjelo nekoliko kuća i gospodarskih zgrada, što je ponukalo mještane na ponovno
aktiviranje Društva. Od 1961. do 1975. Društvo
pribavlja značajnu opremu i tehniku, gradi se i
novi vatrogasni dom, a tih godina Društvo je imalo
33 aktivna člana i čak 488 podupirajućih. Za DVD
Ravna Gora možda najvažnija bila je 1970. godina,
kada je tvornicu DIK poharao katastrofalan požar.
To je, naime, potaknulo jačanje vatrogasne službe
i nabavu nove tehnike i opreme, a u rad Društva
uključili su se mnogi mladi kadrovi, što je znatno
ojačalo Društvo, rekao je Burić. Prema njegovim riječima, svoj drugi uzlet Društvo doživljava
nakon Domovinskoga rata, kada se počinje sustavnije nabavljati potrebna vatrogasna oprema, a
ono što Društvu trenutačno nedostaje jest jedna
autocisterna, koju željno iščekuje svih 77 članova
Društva, a posebno 30 operativaca. DVD Ravna
Gora potpisnik je Povelje o prijateljstvu i suradnji s
vatrogascima iz DVD-ova Donja Kupčina, Krašić,
Pula i PGD-a Kočevje. – Unatoč nepovoljnim financijskim kretanjima i enormnom padu broja
stanovnika, DVD Ravna Gora ide uzlaznom putan-

Načelnik Popović uručio Plaketu HVZ-a

jom. Zadovoljni smo suradnjom koju ostvarujemo
sa susjednim društvima, zahvalni smo i Općini
Ravna Gora na potpori. S optimizmom gledamo
u budućnost, a prošlosti se prisjećamo s ponosom,
napomenuo je Burić.
Priznanja Ivanu Šuteju i Josipu Buriću
Na svečanoj sjednici dodijeljene su priznanja i
nagrade najzaslužnijim članovima. Tako je, među
ostalim, spomenicu za 60 godina članstva dobio
Ivan Šutej, za 40 godina Dražen Krepenc, za 30
godina Rudolf Jakovac i Dario Vodopić, a za 20
godina Tomislav Krepenc. Nagrađeni su i veterani
Rudolf Jakovac i Miroslav Pizent. Posebnu zahvalnicu za čak 67 godina provedenih u Društvu dobio
je Josip Burić.
Mnogobrojni gosti i ugledni uzvanici čestitali su
ravnogorskim vatrogascima na uistinu dugoj vatrogasnoj tradiciji, među njima i načelnik, Mišel
Šćuka, koji im je dao najljepši rođendanski dar –
obećanje da će Općina Ravna Gora pomoći u nabavi autocisterne. Čestitke su uputili i Slavko Gauš,
predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a te Željko
Popović, načelnik HVZ-a.
- Drago mi je da DVD Ravna Gora ima potporu
svoje lokalne zajednice i Općine. Vi odrađujete
vrlo važnu i opasnu djelatnost, štitite ljude i imovinu od požara i drugih ugroza. To nisu samo
požari, vatrogasci sudjeluju u svim izvanrednim
događajima i ekstremima, a tu posebno valja pohvaliti dobrovoljce. I zato s ponosom ističem da u
Hrvatskoj imamo čak 1800 dobrovoljnih vatrogasnih društava što je golem potencijal i naša velika
snaga, rekao je Popović te predsjedniku Društva, u
znak zahvalnosti, predao Plaketu HVZ-a.
Velika svečanost upotpunjena je polaganjem vijenaca podno središnjega križa na mjesnome groblju te mimohodom vatrogasnih postrojbi i vozila.
V.R.T.
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Nakon osam godina, ponovno kišne „Riječke vatre“

P

Hrvatska vatrogasna zajednica

otkraj rujna u središtu
upravo „Riječke vatre“, koje su
Rijeke održane su 11.
i pokrenute u čast vatrogasaca
„Riječke vatre“, natjecanje
Grada Rijeke, poginulih na in„fire combat“, koje je ove
tervencijama, rekao je Obersnel.
godine privuklo 40 ekipa, od
Najviše ekipa, čak 22, bilo je u
čega tri ženske, iz Hrvatske,
kategoriji muški – A, a pobjedu
Slovenije i BiH. Zahtjevno i
je odnio JVP Grada Zagreba.
vrlo naporno natjecanje ove
Drugi je bio JVP Velika Gorica,
je godine, kao i prije osam goa treći DVD Zlatar Bistrica. U
dina, dodatno otežala kiša, ali
kategoriji muški – B tri najbolje
vatrogasce to ni najmanje nije
plasirane ekipe bile su: JVP GraKišne „Riječke vatre“
omelo te su s mnogo adrenda Varaždina, JVP Velika Gorica
alina i pozitivne sportske energije redom dolazili i DVD Kaštela, a u kategoriji muški – C PGD Videž,
na startnu poziciju.
DVD Velika Mlaka i PGE Krško/JVP Grada Rijeke.
Uoči natjecanja, sve okupljene pozdravili su U kategoriji žene – E prva je bila ekipa DVD Ribpredstavnici Grada Rijeke i Vatrogasne zajednice nica/DVD Hrelić, druga ekipa DVD Črnomerec/
PGŽ-a, a riječki gradonačelnik, Vojko Obersnel, PVPG Pliva, a treća ekipa PGD Videž.
tom je prilikom istaknuo kako su vatrogasci jediI ove godine „Riječke vatre“ imale su i humanina prava i organizirana snaga, spremna za akciju i tarnu notu. Naime, organizatori natjecanja – JVP
pomoć u svako doba dana i noći. – Ovo natjecanje Grada Rijeke sav prihod od kotizacije i sponzora, a
prilika je da vam na tome još jednom zahvalimo, riječ je o iznosu od gotovo 20 tisuća kuna, donirat
ali i da se prisjetimo svih onih vaših kolega koji će se Dječjoj bolnici „Kantrida“ – Odjelu za intenviše nisu s nama, a najbolji način da to učinimo su zivno liječenje te riječkoj Socijalnoj samoposluzi.
V.R.T.

Ženska mladež DVD-a San Marino-Novi Vinodolski treća u Kupu HVZ-a

U

niz velikih natjecateljskih ostvarenja
DVD-a San Marino – Novi Vinodolski, čija riznica broji preko 250 pehara osvojenih u zadnjih 15 godina, u rujnu je
pridodano najveće i najvažnije postignuće.
Nakon što su nanizale pet pobjeda na natjecanjima u Novoj Gradiški, Senju, Vratima,
Ravnoj Gori i Klani, te nakon što su šestu
godinu zaredom postale županijske prvakinje, ekipa ženske mladeži novljanskog
DVD-a krenula je u pohod na višu razinu.
Kao jedina ekipa iz Primorsko-goranske
županije i kao jedina ekipa mladeži iz svih
priobalnih županija, ženska mladež DVDa San Marino – Novi Vinodolski krenula je
u Kup natjecanje sa najboljim odjeljenjima
od 1890 DVD-ova u Hrvatskoj. U takvoj
konkurenciji djevojke iz Novog Vinodolskog
strpljivo i ponizno odrađivale su svoje vježbe i
na natjecanjima u Ostrni, Desnom Trebarjevu
i Čakovcu, skupljale bodove koji se u konačnici
zbrajaju za Kup Hrvatske. U završnom poretku,
iza Novljanki ostale su ekipe višestrukih državnih
prvakinja i sudionice europskih olimpijada. U
konačnom zbroju bodova samo je pobjednička
ekipa DVD-a Nuštar imala veći broj bodova.
Sakupivši isti broj bodova kao drugoplasirana
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Ponosne Novljanke

ekipa, zbog ukupno manjeg broja natjecateljskih
bodova ženska mladež DVD-a San Marino - Novi
Vinodolski osvaja treće mjesto u Kupu Hrvatske,
što je najbolji plasman jedne ekipe s priobalja od
pokretanja natjecanja vatrogasne mladeži za Kup
HVZ-a.
To je rezultat koji će se velikim slovima upisati u
povijest novljanskog vatrogastva kao najveće natjecateljsko ostvarenje u 70 godina dobrovoljnog vatrogastva u Novom Vinodolskom. Velibor Topolovec
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Prve „Vatre Krasa“

Hrvatska vatrogasna zajednica

P

očetkom rujna u Matuljima
području Vatrogasne zajednice
su, u organizaciji DVD-a
PGŽ-a, a DVD Kras pokrenuo
Kras, održane prve „Vatre Kraga je budući da i sam ima dvije
sa“, fire combat natjecanje.
natjecateljske ekipe u toj disciNastupilo je 12 ekipa u tri kateplini, i to vrlo uspješne. Naime,
gorije. U kategoriji „A“ natjecalo
njihova „A“ ekipa prošlu je godse pet ekipa, a pobijedio je JVP
inu završila na 3. mjestu Kupa
Grada Zagreba, 2. mjesto osvoHVZ-a. Zadovoljni odazivom,
jio je JVP Grada Varaždina, a
domaćini napominju da će
treće DVD Zlatar Bistrica.
učiniti sve kako bi to natjecanje
U Kategoriji „B“ također je napostalo tradicionalno.
stupilo pet ekipa, a najbolji je
Nakon natjecanja, druženje
bio JVP Grada Varaždina, ispred Natjecanje je održano u Jankovićevom ekipa nastavljeno je u vatrodolcu
DVD-a Kaštela i JVP-a Vodice.
gasnom domu DVD-a Kras u
U kategoriji „C“ nastupile su
Šapjanama, a pehare najboljima
ekipe JVP-a Grada Zagreba i DVD-a Velika Mlaka, uručili su zapovjednik DVD-a Kras Silvio Surina i
a Zagrepčani su bili bolji.
predsjednik Vatrogasne zajednice Liburnije Boris
„Vatre Krasa“ novo je natjecateljsko događanje na Laginja.
V.R.T.

Neka svijetli more bakarsko za hrabro srce vatrogasno

P

Sudionici komemoracije

od motom „Neka svijetli more bakarsko za
hrabro srce vatrogasno“, na 11. obljetnicu stradavanja vatrogasaca na Kornatu, Vatrogasna zajednica Grada Bakra organizirala je prigodno okupljanje vatrogasaca i građana. – Naša je misao vodilja
bila da se i ove godine na dostojanstven način prisjetimo naših kolega s Kornata, ali i Ede Surine i
Branimira Alfonzija, kolega iz naše županije, kao
i svih ostalih vatrogasaca, diljem Hrvatske, koji su
izgubili život obavljajući svoju dužnost. Njihova
žrtva ne smije se nikad zaboraviti i zaslužuje naše
trajno priznanje, istaknuo je tom prilikom Darko
Pavletić, predsjednik bakarske Vatrogasne zajednice.
Svetu misu u čast poginulih vatrogasaca predvodio je vlč. Nikica Jurić, govoreći o stradalim vatrogascima kao „mučenicima koji su za našu sigurnost darovali ono najvrednije – svoj život“.
– Sjetimo se danas i njihovih obitelji, a naše drage
vatrogasce koji više nisu s nama preporučimo
Božjem milosrđu - istaknuo je vlč. Jurić.

Nakon mise,
podno spomenika
kornatskim
žrtvama
položen je vijenac
i zapaljene svijeće, a
potom su sa Žala ribara
Puštanje lampiona
vatrogasci i građani u more
puštali lampione, s pločicama
dobrih želja.
Podsjetimo, spomenik kornatskim žrtvama u
središtu Bakra izgrađen je na inicijativu bakarskih vatrogasaca, a financirao ga je Grad Bakar.
Spomenik ima oblik velikog kamenog srca, kao
simbola hrabrosti i nesebičnosti hrvatskih vatrogasaca.
Naposljetku spomenimo i najavu Darka Pavletića
o pokretanju inicijative da se 30. kolovoza, dan
stradavanja vatrogasaca na Kornatima, proglasi
Danom sjećanja na sve stradale hrvatske vatrogasce.
V.R.T.
VATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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Županijsko vatrogasno natjecanje za odrasle

Ni kiša nije zaustavila sportski duh vatrogasaca

O

Najbolji od najboljih: pobjedničke ekipe DVD-ova San Marino, Lokve, Sušak i Bribir te JVP-a Grada Opatije

Hrvatska vatrogasna zajednica

vogodišnje županijsko vatrogasno natjecanje
odraslih održano je početkom listopada na
Krasici. Natjecalo se u vježbi s motornom vatrogasnom štrcaljkom bez upotrebe vode i štafetnoj
utrci na 400 m s preprekama. Iako je na početku
natjecanja padala jaka kiša što je teren učinilo
vrlo zahtjevnim i skliskim, srčani vatrogasci nisu
odustali pa ih je, pri kraju natjecanja, i priroda podarila suncem.
Ove godine nastupile su 23 ekipe, u pet kategorija. U kategoriji muški – A sudjelovalo je sedam
ekipa, a pobijedio je DVD San Marino. Drugi je bio
DVD Crikvenica, a treći DVD Škrljevo. U kategoriji muški – B također se nadmetalo sedam ekipa,
a tri najbolje plasirane bile su: DVD Lokve, DVD
Delnice i DVD Škrljevo. U kategoriji PVP – A na-

stupio je JVP Grada Opatije, bez konkurencije. U
kategoriji žene – A nastupilo je pet ekipa, a pobijedio je DVD Sušak, ispred DVD-a San Marino i
DVD-a Klana. Naposljetku, u kategoriji žene – B
bile su tri natjecateljske ekipe, koje su natjecanje
završile redoslijedom: DVD Bribir, DVD Škrljevo,
DVD Skrad.
Domaćini natjecanja bili su Vatrogasna zajednica
Grada Bakra i DVD Škrljevo. Čestitke na upornosti i ostvarenim rezultatima svim natjecateljima
uputili su Mladen Šćulac, županijski vatrogasni
zapovjednik, Slavko Gauš, predsjednik Vatrogasne
zajednice PGŽ-a i Darko Pavletić, predsjednik
Vatrogasne zajednice Grada Bakra, a potporu upornim natjecateljima došao je iskazati i bakarski
gradonačelnik, Tomislav Klarić.
V.R.T.

Mađarski časnici u stručnom posjetu JVP-u Grada Rijeke

U

sklopu Erazmusa, najvećeg programa Europske unije za obrazovanje i stručno usavršavanje i osposobljavanje, potkraj kolovoza u Rijeci je boravilo
troje vatrogasnih časnika iz Mađarske:
majorica Hermina Horvath i pukovnici
dr. Jozsef Dobor i Jozsef Ambrusz iz Instituta za upravljanje katastrofama.
Program boravka mađarskih časnika
pripremio je njihov domaćin, JVP Grada
Rijeke, u suradnji s INA-om i DUZS-om.
Mađarski časnici poseban interes iskazali
Mađarski časnici s domaćinima iz JVP-a Grada Rijeke
su za HAZMAT situacije tj. postupanje
prilikom akcidenata s opasnim tvarima.
Tijekom četverodnevnog boravka u Rijeci, časnici cije koju su prije nekoliko godina imali nedaleko
JVP-a Grada Rijeke upoznali su ih s hrvatskim od Bakra, kada je cisterna s etilenom sletjela s ceste
vatrogasnim sustavom i hrvatskim iskustvima i u provaliju.
mogućnostima djelovanja u HAZMAT situaci- Naš Institut je mlad, postoji samo sedam godina,
jama. Među ostalim, vodili su ih i u postrojenja i sada želimo pokrenuti što bolju međunarodnu
DINA Petrokemije na Krku, a prezentirano im je i suradnju. Nakon kontakata sa Slovačkom, Rupostupanje riječkih vatrogasaca prilikom interven- munjskom i Njemačkom, sada smo u Hrvatskoj
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jer želimo vidjeti vaša iskustva u postupanju prilikom akcidenata s opasnim tvarima. Vidimo da
imate dobro razrađene organizacijske i tehničke
modele postupanja u takvim slučajevima i da ste
dobro pripremljeni. Istodobno, možemo primijetiti da kod nas postoji mnogo veći rizik za takve
akcidente, tj. mi imamo mnogo više kemijskih
i bioloških opasnosti, napomenuli su mađarski
časnici. Također su se pozitivno izrazili o svemu
viđenom, pohvalili su i profesionalnost hrvatskih

kolega, ali i hrvatske prirodne ljepote i gastronomiju. - Želimo da se naša suradnja nastavi i nadamo
se da će nam naši domaćini doći u uzvratni posjet
već dogodine, kada se kod nas održava vatrogasna
konferencija. Ovakve međunarodne suradnje smatramo vrlo korisnima jer omogućuju razmjenu
iskustva i stjecanje novih znanja, a to je u našem
poslu osobito važno, istaknuli su mađarski gosti,
zahvalivši još jednom domaćinima na gostoprimstvu i suradnji.
V.R.T.

Sisačko-moslavačka

Hrvatska vatrogasna zajednica

140. obljetnica osnivanja DVD-a Glina

B

rojna događanja kojilokalne samouprave u Hrma je tijekom cijele govatskoj, time je i posao vadine obilježena 140. obljettrogasaca zahtjevniji. Od
nica osnivanja DVD Glina
završetka Domovinskog rata
dosegla su vrhunac 21. rujna
do danas smo postigli zana svečanoj skupštini, kovidnu razinu opremljeno isti
joj je prethodio mimohod,
i dalje ulažemo u vatrogastu svečane odore odjevenih
vo. Na ovu veliku obljetnicu
I odličjima okićenih slavGrad Glina će svojim vatroljenika i uzvanika iz zemlje
gascima darovati novo vatroi inozemstva, kroz središte
gasno vozilo u profesionalgrada do platoa pred Hrnom rangu - rekao je Stjepan
Detalj s vatrogasne vježbe
vatskim domom gdje su sa
Kostanjević, gradonačelnik
Javnom vatrogasnom postrojbom Petrinja održali Gline.
vježbu spašavanja putnika iz plamtećeg auto- U proteklih 140 godina vatrogasci nisu samo
mobile te spašavanje ozlijeđenih ss viših katova štitili ljude i imovine, već su i obavljali i druge huzgrada. Okupljeni gledatelji su pljeskom nagradili manitarne zadaće za opće dobro. Dobrovoljno vaizvođače vježbe.
trogastvo u nekim sredinama pokreće cjelokupni
- Nakon velikog požara koji je progutao trećinu kulturni društveni život. Članovima i članicama
građevina u Glini, 27. rujna 1877. godine, održan DVD Glina čestitam visoku obljetnicu. Uvjeren
je sastanak na kojemu su građani Gline izabrali od- sam da će konačno kraju biti priveden projekt obbor sa zadaćom utemeljenja vatrogasnog društva. nove Vatrogasnog doma - rekao je Ivo Žinić, župan
Osnivačka skupština društva održana je 2. svibnja sisačko-moslavački.
1878. godine. DVD Glina je jedno od najstarijih
Cjelogodišnje obilježavanje 140. obljetnice utedobrovoljnih vatrogasnih društava u Hrvatskoj. meljenja DVD Glina započeto je na Svijećnicu,
Gajimo duboku tradiciju humanitarnog rada i 2.veljače, obnavljanjem tradicije održavanja Vadjelovanja. Imamo 70-ak članova od čega je više trogasnog bala, kao što je desetljećima održavan
od polovice djece i mladih- rekao je Ivan Naglić sve do zabrane od komunističkih vlasti iza Drugog
predsjednik DVD-a Glina.
svjetskog rata. Održana su vatrogasna natjecanja
- Drago mi je da članovima DVD Glina koji su djece i mladeži te natjecanja nogometnih ekipa
uvijek izvršavali sve svoje obveze, kao izaslanih Hr- DVD-a iz sastava VZG Glina. Povodom Dana
vatske vatrogasne mogu čestitati visoku obljetnicu Grada Glina dodijeljeno je posebno priznanje
i zaslužnim članovima predati odličja - rekao je Vatrogasnoj zajednici grada Glina. U vatrogasMijo Brlečić, predsjednik i zapovjednik Vatrogasne nom spremištu priređena je izložba o povijesnom
zajednice Sisačko-moslavačke županije. Zlatne razvitku društva i izložena sačuvana stara muzeplamenice svečano je predao dugogodišnjim op- jska oprema od prvih drvenih kola s početka 20.
erativcima Miomiru Mrkobradi i Ivanu Pavličiću stoljeća do suvremene opreme i projekta novog
a zlatne medalje Marku Sremiću i Josipu Vrbancu. društvenog vatrogasnog doma vrijednog 5,7 miliSpomenicu za 60 godina članstva u vatrogastvu juna kuna, a koju su organizirano posjetila djeca
posebno izaslanstvo će predati zbog bolesti odsut- iz vrtića i učenici osnove škole. Radi popularinom Marijanu Babiću u njegovom domu.
zacije vatrogastva održana su predavanja i susreti
- Glina je po veličini površine druga jedinica s učenicima u srednjoj i osnovnoj školi. Tadija Odić
VATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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Vatrogascima svečano dodijeljena Zahvalnica Grada Gline

Hrvatska vatrogasna zajednica

a svečanoj sjednici Gradskog
djecom i važan kulturni i sovijeća povodom dana Grada
cijalni faktor u svojoj sredini.
Gline, Vatrogasnoj zajednici grada
Vatrogasci sudjeluju u orGlina dodijeljena je Zahvalnica za
ganizaciji javnih, kulturnih,
osobit doprinos promociji Grada
političkih i drugih događaja
Gline. Gradonačelnik Stjepan
na čemu vam posebno zahKostanjević se biranim riječima
valjujem. Grad Glina je prezahvalio vatrogascima na njihopoznao važnost koju vatrovom radu za opće dobro i predao
gasci imaju u našoj sredini te
zahvalnicu Ivi Prajdiću predsjed- Gradonačelnik Stjepan Kostanjević uručuje smo prošle godini osigurali
zahvalnicu Vatrogasnoj zajednici grada 2 milijuna kuna za nabavak
niku Vatrogasne zajednice.
Prvu sjednicu Predsjedništva Vamodernog navalnog vozila
trogasne zajednice grada Gline poslije svečane koje svojom opremljenosti zadovoljava sve potrebe
sjednice Gradskog vijeća gradonačelnik Stjepan suvremenog vatrogasnog djelovanja. Vozilo će
Kostanjević u pratnji zamjenika gradonačelnika doći do konca godine. Grad je dao suglasnost i
Darija Žilića je iskoristio da se obrati predsjednici- podupire projekt preuređenja sadašnjeg vatrogasma svih sedam DVD-a Glina, Bučica, Taborište, nog spremišta u suvremeno vatrogasno spremište i
Viduševac, Šatorinja, Novo Selo Glinsko i Mali društveni dom sa prostorijama za rad DVD-a vriGradac koji čine VZ Grada Glina.
jednim 5,7 milijuna kuna. Uvjeren sam da se svaka
- U ime sugrađana, zahvaljujem Vama vatro- kuna uložena u vatrogastvo stostruko vraća tako
gascima na doprinosu sigurnosti sviju nas, što da Grad za financiranje vatrogastva odvaja više od
riskirajući osobno zdravlje dobrovoljno odlazite zakonom propisanog iznosa. Koristim prigodu i
na intervencije na požarima, poplavama promet- članovima DVD Glina čestitam 140. obljetnicu od
nim nezgodama i drugim izvanrednim situaci- osnivanja i sa osobitim zadovoljstvom sam prihvajama. Vatrogasci i vatrogasni domovi koje smo tio čast da budem glavni pokrovitelj obilježavanja
iz pepela obnovili nakon potpunog uništenja u te značajne obljetnice - rekao je Stjepan Kostanjević
Domovinskom ratu središta su okupljanja i rada sa gradonačelnik Gline.
Tadija Odić

Šibensko-kninska

Vatrogasci očistili protupožarni put

N

a inicijativu zapovjednika DVD-a
Ružić Ivice Mikelića i voditelja smjene Marko Žeravice, odlučeno je da se
očisti jedan od protupožarnih puteva u
mjestu Kljaci. Protupožarni put povezuje
borovu šumu s glavnom prometnicom te
je u slučaju požara od velike važnosti zbog
dolaska do samog mjesta požara. Radovi su
trajali 20 dana, a radilo se svakim danom
ujutro i popodne, kako su dopuštale druge
obveze u DVD-u i vremenske prilike. Na
radovima su radili sezonski i dobrovoljni
vatrogasci. Očišćen je put u dužini od
1300 metara, a napravljeno je i nekoliko
proširenja za mimoilaženje vatrogasnih
vozila. Put koji je zarastao u “džunglu” tako
je uz pomoć motornih pila, sjekira i trimera uređen te je potpuno prohodan za vatrogasna i osobna vozila. DVD Ružić
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Varaždinska

Obilježeno 80 godina od osnivanja DVD Svibovec Podravski

Hrvatska vatrogasna zajednica

O

bljetnica povodom 80 godina
od osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog
društva
Svibovec
Podravski proslavljena je u subotu 22.
rujna.
Okupljanje
vatrogasaca i postrojavanje svečanog
ešalona započelo je
ispred vatrogasnog
doma u Svibovcu
Podravskom, gdje su
se okupili domaći vatrogasci, te vatrogasci iz 15 vatrogasnih društva iz Varaždinske županije i okolice
sa kojima domaćin ostvaruje suradnju. Nakon postrojavanja svečanog ešalona svečanost je nastavljena mimohodom kroz Sračinec, do doma kulture,
gdje je i održana svečana sjednica društva.
DVD Svibovec Podravski upisan je u registar vatrogasnih društava 10. rujna 1938. godine. Tada je
Svibovec bio u sastavu općine Petrijanec, a DVD
Svibovec u sastavu Vatrogasne župe Varaždin.
Od te davne 1938. godine djeluje DVD Svibovec
Podravski s kratkim prekidima. Posljednji prekid
rada zabilježen je pred sam kraj 20 stoljeća. Na
samom početku 2008. godine, na inicijativu
načelnika Općine, počeli su pripremni sastanci i
dogovori o ponovnom aktiviranju vatrogastva u
općini Sračinec, kako bi se time ispunila zakonska obveza o formiranju, obučavanju, opremanju
i financiranju najmanje jedne vatrogasne postrojbe
od 20 vatrogasaca na području općine. Obavljen je
niz sastanaka sa zainteresiranima te je tako 21. 2.

V

2008. na sastanku u Sračincu izabran inicijativni
odbor koji bi u što kraćem roku sakupio zainteresirane ljude za članstvo u DVD-u. U njega su
izabrani Marijan Videc, Božidar Novoselec, Ivan
Kocijan, Velimir Habulan, Danijel Videc i Božidar
Mesek. Danas Društvo djeluje sa dvadesetak operativnih vatrogasaca, koji djeluju na mnogobrojnim
požarištima, a ima i nekoliko sekcija mladih koji
bilježe zapažene rezultate na natjecanjima. Jedini
je DVD koji djeluje na području općine Sračinec.
Temeljito su uređene prostorije DVD-a, spremište
za opremu, nabavljeno je nekoliko vozila, oprema
za gašenje te čamac za intervencije na rijeci Dravi.
Obljetnici i svečanoj sjednici nazočili su predsjednik vatrogasne zajednice Varaždinske županije
Nedeljko Vukalović, počasni predsjednik VZVŽ
Zvonko Biškup, načelnik Općine Sračinec Božidar
Novoselec, vatrogasci iz 15 prijateljskih vatrogasnih društva, domaći vatrogasci te ostali brojni gosti. Na kraju sjednice podijeljena su mnogobrojna
priznanja i zahvalnice.
Miroslav Kelemenić

Održano 9. regionalno natjecanje vatrogasaca ludbreške regije

atrogasne zajednice svih 5 jedinica lokalne
samouprave na području ludbreške regije
zajednički su organizirale 9. Regionalno natjecanje
vatrogasaca ludbreške regije, održano u Ludbregu
u subotu, 22. rujna. Domaćin regionalnog natjecanja vatrogascima s područja grada Ludbrega te
općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec ove je godine bila Vatrogasna zajednica grada Ludbrega, odnosno DVD Ludbreg. Na
natjecanju su nastupila 33 odjeljenja iz 19 DVDova, od čega najviše s područja Grada Ludbrega i
Općine Sveti Đurđ.
Samo natjecanje započelo je izvođenjem vježbi s
brentačama i štafetnim utrkama najmlađih članova

DVD-ova. Nedostatak fizičke snage značajno je
nadomjestila ogromna razina entuzijazma i borbenosti kod mališana koji najčešće sanjaju bogatu
karijeru u vatrogastvu.
U kategoriji djevojčica u dobi od 6 do 12 godina
naslov regionalnih prvakinja osvojile su članice
DVD-a Komarnica Ludbreška, favoritkinje u
ovoj kategoriji s osvojenih 10-ak prvih mjesta na
natjecanjima ove godine, ispred DVD-a Martijanec i DVD-a Novo Selo Podravsko. U brojnijoj kunkurenciji njihovih vršnjaka status favorita
također su opravdali članovi DVD-a Slanje ispred
mališana iz DVD-a Martijanec i DVD-a Karlovec
Ludbreški. Članovi DVD-a Ludbreg osvojili su
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prvo mjesto u kategori muške
predsjednik VZG Ludbreg
mladeži od 12 do 16 godina
Nenad Cindori, kao predispred DVD-a Mali Bukovec,
stavnik domaćina natjecanja.
dok su u kategoriji ženske
Spomenimo kako je značaj
mladeži pobijedile članice
ovog natjecanja vrlo izražen
DVD-a Karlovec Ludbreški
s obzirom na činjenicu kako
ispred DVD-a Hrženica i
su se po tri prvoplasirana
DVD-a Martijanec.
odjeljenja u svakoj kategoriji
U ženskoj seniorskoj “A” katplasirala na županijsko vatroegoriji prvo su mjesto osvogasno natjecanje koje će biti
jile članice DVD-a Ludbreg.
održano 2019. godine. Time
Detalj sa natjecanja
U najjačoj muškoj seniorskoj
je ujedno započet 4-godišnji
“A” kategoriji prvo je mjesto osvojilo odjeljenje ciklus vatrogasnih natjecanja koji završava svjetDVD-a Ludbreg, ispred DVD-a Hrženica i DVD-a skom „Vatrogasnom olimpijadom“ Međunarodnog
Selnik. U muškoj seniorskoj “B” kategoriji region- udruženja vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIFalni su prvaci članovi DVD-a Hrženica.
a) u Sloveniji 2021. godine.
Pehare su ovom prigodom svojim gradskim,
Recimo i kako je ludbreška regija ove godine
općinskim i regionalnim prvacima uručili ponovno bila najbogatija po broju organiziranih
načelnici općina i dužnosnici gradskih odnosno vatrogasnih natjecanja na području Republike Hropćinskih vatrogasnih zajednica. Nazočnima su se vatske. Tako je svoju vještinu, spretnost i brzinu u
obratili voditelj natjecanja Jurica Havaić, načelnik rukovanju vatrogasnom opremom u okviru čak 17
Općine Mali Bukovec Darko Marković, zamjenica natjecanja imalo priliku pokazati nekoliko tisuća
načelnika Općine Martijanec Lidija Harmicar te vatrogasaca iz cijele sjeverozapadne Hrvatske.
Stjepan Kovaček

Virovitičko-podravska

Održan 7. memorijal Jurice Botkovića u Kladarama

U

nedjelju 27. kolovoza u domaćinstvu DVDa Kladare na nogometnom igralištu NK
Kladare održan je 7. Memorijal Jurice Botkovića.
Na poziv domaćina ove se godine usprkos kiši i
lošem vremenu odazvalo 20 ekipa djece i mladeži iz
Zagrebačke, Koprivničko-križevačke i Virovitičkopodravske županije.
Natjecali su se pomladak ženski i muški od 6 do
12 godina i mladež ženska i muška od 12 do 16
godina.
Natjecanje je otvorio predsjednik VZŽ
Virovitičko-podravske Željko Palković.
U kategoriji djeca ženska prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Kladare. U kategoriji djeca muška
prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Šemovci II,
drugo Gornje Bazje i treće Starogradački Marof.
U kategoriji mladež muška prvo mjesto osvojila
je ekipa DVD-a Virje, drugo Turnašica i treće Gardinovec. U kategoriji mladež ženska prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD-a Gardinovec, drugo Otrovanec i treće Virovitica.
Sve natjecateljske ekipe i suci primile su pismena
priznanja, tri najbolje iz svake kategorije pehar, a
svi natjecatelji su primili medalje za sudjelovanje
na Memorijalu. Najbolja ekipe mladeži ženske
DVD Gardinovec i ekipa mladeži muške DVD
Virje primile su i prijelazne pehare.
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Mladež muška DVD-a Virje osvojivši prvo mjesto dobila i
prijelazni pehar

Pokrovitelji natjecanja bili su VZŽ Virovitičkopodravske, VZO i Općina Pitomača.
Na proglašenju rezultata natjecanja sve ekipe pohvalio je načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić,
Predsjednik VZŽ i VZO Pitomača Željko Palković i
zapovjednik VZO Pitomače Zdravko Fras uz riječi
svi ste bili najbolji i dođite nam i 2019. godine.
Barica Mihoković
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Noćno natjecanje operativnih vatrogasaca u Turnašici

U
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cilju stalnog usavršavanja
operativnih vatrogasaca
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Turnašica, u povodu blagdana
Male Gospe, 8. rujna organiziralo je tradicionalno noćno vatrogasno natjecanje.
U disciplini oblačenja zaštitne
odore prvo mjesto osvojio je
Ivan Komar iz DVD-a Vukosavljevica, drugo Josip Nemet iz DVD-a Turnašica i
treće mjesto Željko Kaić iz DVD-a Turnašica
U disciplini rušenja mete naprtnjačom prvo mjesto osvojio je Luka Lah, drugo Slaven Jantol i treće
Željko Kaić, svi iz DVD-a Turnašica.

U disciplini rušenja mete B
mlazom i izvlačenje unesrećenog
prvo mjesto osvojili su Zdravko
Pokupić i Siniša Đurek iz DVD-a
Vukosavljevica.
U disciplini grupnog natjecanja
koje uključuje sve tri discipline
prvo mjesto osvojila je ekipa
DVD-a Sedlarica, drugo Vukosavljevica i treće Starogradački

Marof.
Natjecatelji za osvojena prva tri mjesta primili su
pehare. Ostali natjecatelji primili su medalje. Prijelazni pehar pripao je DVD-u Sedlarica, najboljem
u sve tri natjecateljske discipline.
Barica Mihoković

DVD Turnašica i Vukosavljevica potpisali Povelju suradnje

S

tanovnici dvaju susjednih sela Vukosavljevice i
Turnašice osnovali su 1926. godine zajedničko
Dobrovoljno vatrogasno društvo. Još iste godine
udruženi vatrogasci Turnašice dogovorno se izdvajaju i osnivaju svoje Društvo. To ih ne sprečava
da i dalje međusobno surađuju i ispomažu se u
spašavanju od požara. Današnje rukovodstvo dvaju
Društava, nakon održane zajedničke vježbe ostvaruju dugoročno nastojanje članstva i potpisuju
Povelju prijateljstva i suradnje na vatrogasnim intervencijama. Potpisuju izraženu želju da će i dalje u
dobroj vjeri razvijati međusobne prijateljske odnose

svojih vatrogasaca i njihovih obitelji, pritom poticati sve ostale oblike suradnje, ispomoći na temelju
međusobnog uvažavanja, a sve u svrhu unapređenja
prijateljstva dobrovoljnog vatrogastva i cjelokupne
zaštite od požara i spašavanja.
Povelju su potpisali za DVD Vukosavljevica predsjednik Miroslav Komar i zapovjednik Zdravko
Pokupić i za DVD Turnašicu zamjenik predsjednika
Josip Nemet i zapovjednik Marko Nemet. Supotpisnici Povelje su načelnik Općine Pitomača Željko
Grgačić i načelnik Općine Špišić Bukovice Hrvoje
Miler.
Barica Mihoković

Zadarska

Zadarski vatrogasci posjetili osnovnoškolce

O

vogodišnji početak školske godine za
učenike nižih razreda zadarskih osnovnih škola Krune Krstića i Smiljevac bio
je po nečemu poseban. Naime, već prvi dan
škole u posjet su im došli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Zadar koje je predvodio
zapovjednik postrojbe Željko Šoša. Već sam
susret s vatrogascima kod mališana je izazvao
radost, a kad su im još počeli dijeliti rasporede
sati s vatrogasnim motivima u izdanju HVZa, njihovoj sreći nije bilo kraja. Cilj ovih posjeta imao je i edukativnu funkciju – učenike se
već na početku njihovog školovanja upoznalo
s vatrogasnom službom te ih se savjetovalo
kako djeca njihovog uzrasta mogu postupiti u
slučaju susreta s požarom. Gosti su se trudili
odgovoriti na mnoga zanimljiva dječja pitanja
koliko im je vrijeme dopuštalo: „Da li vi letite u
kanaderu?“, „Kako ugasite požare i kako se ne
opečete?“ … samo su neka od razmišljanja prvašića

U posjetu prvašićima

na koje su tražili odgovore. Na kraju je dogovoreno
da će djeca svoje goste u skoro vrijeme posjetiti u
zadarskom vatrogasnom domu, gdje će im vatrogasci rado demonstrirati neke vještine koje koriste
u svojem svakodnevnom poslu.
Zdenko Knežević
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80 godina Puhačkog orkestra DVD-a Domagović
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subotu 2. rujna
u Domagoviću
je obilježena 80.
obljetnica
djelovanja
Puhačkog
orkestra
Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Domagović.
Obilježavanje
je
započelo budnicom
i polaganjem vijenaca na mjesnom groblju. Uz članove PO
i DVD-a Domagović svečanosti su prisustvovali
u ime Hrvatske vatrogasne zajednice predsjednik
VZŽ Sisačko-moslavačke Mijo Brlečić, zapovjednik
VZŽ Zagrebačke Josip Novosel, predstavnik VZG
Jastrebarsko Ranko Vojnović, zamjenica župana
Zagrebačke županije Nadica Žužak i zamjenik
gradonačelnika grada Jastrebarsko Domagoj Šlat.
Okupljene goste je pozdravio načelnik HVZ-a i
predsjednik DVD-a Domagović Željko Popović.
Osvrnuo se na dugu povijest orkestra i njegovu ulogu u životu mjesta. - Puhački orkestar je uz vatrogasce, prepoznatljivi znak Domagovića. Orkestar
ima značajnu ulogu u regutriranju mladih, koji su se
prvi put sa vatrogascima susreli baš preko orkestra, te
danas čine okosnicu DVD-a Domagović - rekao je u
svom govoru predsjednik Popović.

D

60 godina DVD-a Klokočevac

obrovoljno vatrogasno društvo Klokočevac
proslavio je svoj 60. rođendan 29. rujna.
Društvo je osnovano 23. kolovoza 1958. godine na
inicijativu Mirka Plašćevića. Da su ozbiljno krenuli u taj projekat govori činjenica kako su se odmah
uključili u rad sa DVD Samoborom oko osposobljavanja i uvježbavanja članova. Već sljedeće godine nabavljaju vatrogasne odore i rabljenu vatrogasnu cisternu s vlastitim agregatom. Nakon velikih poteškoća
oko pronalaženja mjesta za vatrogasni dom izgradnja
je započela 1973. godine. Teškom mukom su prihodovali financijska sredstva pa je izgradnja doma
trajala do 1981. godine. Tijekom Domovinskog rata
dom je korišten za Narodnu zaštitu, a pred početak
akcije Oluja u njemu je bila smještena Hrvatska vojska.
Danas društvo broji 20 aktivnih članova, 12
članova djece i isto toliko vatrogasne mladeži sa
kojima postižu odlične rezultate. Tome se može
zahvaliti samo dobrim radom njihovih voditelja te
društva koji prati rad i natjecanje mladih. Zamjenik
gradonačelnika Željko Stanec naglasio je da su vatrogasci jedan od najbolje organiziranih sustava u gradu
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Kratku
povijest
Puhačkog orkestra
DVD-a Domagović je
pročitao tajnik DVDa Dario Borković.
Mladi članovi DVDa Domagović organizirali su 1938.
puhački
orkestar.
Prve instrumente su
nabavili zahvaljujući
d o n a c i j a m a
sumještana, a vodio
ih je kapelnik Jaroslav Pašica. Od svojih početaka
pa do danas, orkestar nastupa na svim značajnijim
događanjima u mjestu i okolici. Posebno priznanje
članovi su dobili 1997. godine, kada su postali protokolarni orkestar Hrvatske vatrogasne zajednice.
Iduće godine hodočastili su u Rim gdje su sudjelovali na audienciji kod pape Ivana Pavla II. Jedini
su orkestar koji je nastupio na svim Susretima vatrogasnih puhačkih orkestara HVZ-a, a svaku godinu
završavaju tradicionalnim božićnim koncertom.
Dodijeljena su priznanja i zahvalnice članovima
puhačkog orkestra, ali i pojedincima, tvrtkama i institucijama koje su pratile rad orkestra. Zlatnu vatrogasnu medalju je dobila Mirela Pisačić. Posebna
nagrada je dodijeljena dirigentu Petru Fabijaniću, koji
je 48 godina uspješno vodio PO DVD-a Domagović.

i važna karika u sustavu Civilne zaštite što je gradska
uprava prepoznala i već 10 godina neprestano ulaže u
njihovo opremanje. Napomenuo je da će sljedeće godine DVD Klokočevac dobiti novo vozilo. Zapovjednik VZG Samobor te zapovjednik JVP Samobor
Mladen Žitković pohvalio je rad društva te rezultate
i rad sa najmlađima koje Zajednica prati ali isto tako
i njihov operativni dio na koje uvijek mogu računati
Predsjednik VZG-a Samobor Željko Koščica koji je
ovom prilikom bio ujedno i izaslanik HVZ-a te VZ
Zagrebačke županije naglasio je da nema društva
koji nema svojih padova i uspona i da mu je drago
što krivulja kod DVD-a Klokočevac ide stalno prema
gore što je pokazatelj dobrog rada samog društva.
Zamjenik župana, a ujedno i načelnik stožera Civilne zaštite zagrebačke županije Hrvoje Frankić rekao
je da kako smo u ratu bili ponosni na naše vojnike,
a tako trebamo biti ponosni i na vatrogasce koji i u
miru i u ratu brinu da bi građani imali miran san.
Uslijedila je podjela brojnih priznanja, nagrada i zahvala. Od svega posebno ističemo zlatnu medalju Hrvatske vatrogasne zajednice koja je pripala Stjepanu
Damir Marenić
Komeričkom.
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VATROGASTVO OTOKA MANA
Na otoku Manu smještenom
između Engleske i Irske, gasili
su se samo oni požari na zgradama gdje je bio istaknut
natpis osiguravajuće kuće da je
objekt osiguran od požara.
Tekst: IVO AŠČIĆ

Hrvatska vatrogasna zajednica

D

a je vatrogastvo stručna i
humanitarna djelatnost,
neizbježna u svakom modernom društvu potvrđuje i Man,
britanski otok u Irskome moru
smještenom između Engleske i
Irske. Unatoč tomu što na njemu
živi svega 80-ak tisuća stanovnika, Otok ima samoupravu (parlament Tynwald) i posebno
zakonodavstvo. Povijesni izvori govore kako je vatrogastvo
kakvo danas poznajemo staro
više od 200 godina. Posljedica
je to britanskog utjecaja budući
da je Man u sastavu Engleske od
1341. Na njemu je do prve polovice XIX. stoljeća manski (manx)
bio glavni govorni jezik, a danas
se na njemu govori engleskim
jezikom, dok se manskim služi
vrlo mali broj stanovnika te ga
nanovo uče.
Glavni grad otoka Mana je
Douglas koji je dobio ime po
rijekama Dhoo i Glass, na čijim
se ušćima na obali Irskoga mora
i nalazi. U izravnom je posjedu
engleske krune, a široj javnosti poznat je po motorističkim
utrkama te jakom financijskoposlovnome središtu (off-shore
kompanije, slobodna lučka zona
i sl.).
Vatrogasna povijest Otoka
Mana veže se za 1803. godinu
kada su u Douglas, na inicijativu
jednog osiguravajućeg društva,
dopremljena prva vatrogasna
vozila s konjskom zapregom i
ručnim pumpama. Ovaj način
zaštite od požara nije se pokazao
učinkovitim budući da su vatrogasci slabo bili obučeni i živjeli
su uglavnom u ruralnim sredi-

Slika 1. Prigodni blok zorno dočarava svakodnevne zadaće, suveremena vozila i opremu
Vatrogasne i spasilačke službe Otoka Mana

Slika 2. Različita vatrogasna vozila, od ručnih i zaprežnih, pa sve do suvremnih vatrogasnih vozila, koristila su se u proteklom stoljeću na Manu, otoku između Irske i Engleske, u
Irskome moru

nama Otoka pa im je trebalo više
vremena da dođu na požarište.
Isto tako, gasili su se samo oni
požari na zgradama gdje je bio
istaknut natpis osiguravajuće
kuće da je objekt osiguran od
požara. Istovremeno, u nekim
mjestima je vojska bila zadužena
za obranu od požara koji je bio
općenito učinkovitiji.
Nakon niza požara, 1860. uvedeni su prvi vatrogasni propisi,
naloženi su obvezni novčani doprinosi za vatrogastvo od strane
lokalnih zajednica, a neposredno prije II. svjetskog rata vatrogastvo je organizirano u svim
većim mjestima.
Značajnije
promjene su se dogodile 1965.
kada je uvedeno stalno vatro-

gasno dežurstvo te građanstvu
postao dostupan telefonski broj
999 za izvanredne događaje kao
što su požari. Godine 1998. vatrogastvo je doživjelo reorganizaciju tako da ono od tada nosi
naziv: Vatrogasna i spasilačka
služba Otoka Mana (engl. the
Isle of Man Fire and Rescue Service, manx. Shirveish Mooghey
as Sauail Ellan Vannin). Služba
je pod nadležnošću Uprave za
unutarnje poslove.
Osim zapovjedništva i glavne
vatrogasne postaje u Douglasu,
na Otoku Manu se nalazi još šest
postaja: Laxey, Ramsey, Kirk Michael, Peel, Port Erin (Rushen)
i Castletown te “neovisna” tkz.
“Station 9” u Međunarodnoj
VATROGASNI VJESNIK LISTOPAD 2018.
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zračnoj luci Ronaldsway/Castletown. Samo su u glavnom gradu
stacionirani profesionalni vatrogasci, njih pedesetak, dok je na
na preostale postaje raspoređeno
oko 110 vatrogasaca s nepotpunim radnim vremenom
koji za svoju dužnost primaju
godišnju plaću u prosjeku od 6,5
tisuća britanskih funti, koja se
uvećava za vrijeme provedeno na
obuci i intervencijama. Isto tako,
u ovu službu uključeni su i dobrovoljni vatrogasci koji izravno
ne sudjeluju u gašenju požara i
spašavanju, već samo pomažu
oko administrativnih poslova
kao što su rad u kontaktnom
centru ili edukaciji stanovništva
o prevenciji i zaštiti u slučaju
neželjenih događaja.
Kao što je već spomenuto, Otok
je poznat po svojoj samostalnosti
u različitim područjima. Između
ostalog, izdaje dugi niz godina
poštanske marke. Na temu vatrogastva izdavao ih je nekoliko puta. Zadnje je izdao 2013.
godine te predstavio modernu
vatrogasnu i spasilačku službu.
“Zaštita od požara, spašavanje
od kemijskih incidenata, prometnih nezgoda ili traganje za
nestalima u planinama odnosno
prevencija, zaštita i odgovori na
različite ugroze osnovni su postulate Manx-ove vatrogasne i
spasilačke službe” istaknuto je na
različitim filatelističkim proizvodima koji prate ove marke.

Sačuvan ugled
Austrije
Od 1. srpnja do kraja 2018. Austrija predsjeda Vijećem EU-a. Za
taj važan događaj je krajem lipnja pustila u promet marku koja
prikazuje zemljovid s ucrtanim
granicama članica Europske unije. Austrijska marka i prigodni
žig “Predsjedništvo Vijeća EU-a”
(njem. EU-Ratspräsidentscha)
bili su najavljeni u medijima
još u svibnju, ali s neispravno
ucrtanim granicama na marki,
bez navođenja Hrvatske, Cipra i
Malte. To svakako nije u skladu s
Konvencijom Svjetske poštanske
unije, najmlađe agencije UN-a,
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koja, među ostalim, propisuje
i uvjete koje poštanske marke
moraju ispunjavati. Zahvaljujući
brzoj reakciji autora ovog teksta upućenoj Austrijskoj pošti
(njem. Österreichische Post AG),
ispravljena je pogreška te napravljen novi dizajn. Iako Austrija
tiska marke puno prije nego što
ih pušta u promet, autoru teksta nije poznato je li predviđena
naklada od 250 tisuća primjeraka već bila otisnuta u trenutku slanja promidžbenih tekstova i vizuala… Uobičajeno je
da se takve marke komisijski
uništavaju (makulatura). O propustu koji se zamalo dogodio
na austrijskoj marki komentar
ima i Dean Roksandić, freelance
dizajner i fakultetski predavač,
autor 30-ak poštanskih maraka,
s nekoliko svjetski nagrađenih
i najljepših maraka Republike
Hrvatske: “Svaki dizajner ima
kreativni nagon koji često može
biti toliko snažan da ponekad
zaboravimo ili nam promaknu
neke osnovne, ali bitne činjenice
na kojima se rad temelji. U kreativnom rješenju austrijskog kolege, gdje je na vrlo stiliziran i pojednostavljen geometrijski način
prikazana karta Europe, sama
karta, kao podloga prema kojoj je
autor crtao, bila je očito datuma
prije 2013. godine i prema njoj
su nenamjerno ucrtane pogrešne
granice Unije. Iako odgovornost
možda leži u samom autoru, ipak
regularan i obavezan proces je
da i povjerenstvo od strane Pošte
provjeri sve elemente na marki.” Hrvatska je (još uvijek)
najmlađa članica EU-a (punopravna članica Europske unije
od 1. srpnja 2013.), pa se dogodi da je ponekad izostave iz
službenih dokumenata. Donedavno su čak i neke internetske
stranice EU-a bile bez hrvatske
zastave. Ipak, izostavljanje Hrvatske na poštanskoj marki bilo
koje zemlje s temom EU-a bio
bi velik propust, kakav obično
vodi do skandala, povlačenja
maraka iz prodaje i različitih
špekuliranja. Primjera za takvo
što ima u filateliji, kao što je
povučena talijanska poštanska
marka iz 1961. godine (Gron-

Slika 3. Prikazani vizual marke
“Predsjedništvo Vijeća EU-a” s
pogreškom, koji se zahvaljujući potpisanom autoru teksta nije našao na
službenoj poštanskoj marki Republike
Austrije. Na ispravnoj marki su ucrtane
granice Hrvatske, Malte i Cipra kojih
nema na ovome vizualu

chi Rosa), s pogrešno ucrtanom
granicom Ekvadora i Perua. U
novijoj povijesti imamo talijansku poštansku marku s motivom
Guvernerove palače u Rijeci i
natpisom “FIUME – TERRA
ORIENTALE GIÀ ITALIANA”, u
prijevodu: Rijeka – istočna zemlja koja je nekad bila talijanska.
“Primjera za povlačenje i uočenih
pogrešaka ima u svim zemljama
tako da je pravovremeno upozorenje za austrijsku poštansku
marku povodom predsjedanja
EU-om ‘spasilo’ Austrijsku poštu
od mnogih neželjenih posljedica
uključujući i one političke i financijske,” ističe riječki filatelist
Ivan Martinaš, međunarodni
ispitivač poštanskih maraka. Hrvatska će od siječnja do lipnja
2020. predsjedati Vijećem EU-a
pa će biti zanimljivo vidjeti kakvu će poruku putem ovih minijaturnih veleposlanika poslati u
svijet.
Zanimljivo je istaknuti kako je
austrijski izdavač maraka u više
navrata tiskao marke na temu vatrogastva. Posebno se ističu one s
motivom sv. Florijana, zaštitnika
vatrogasaca. Podatak ne čudi zna
li se da je sv. Florijan bio rimski
vojnik sa službom u Austriji gdje
je i “zaradio” svoju svetost.

Novi Rosenbauer partner
tvrtka
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I N S P I R I NG FO R TO DAY.
READY FOR TOMORROW.

›

OBAVIJEST VATROGASCIMA I POSLOVNIM
PARTNERIMA.
Svijet se mijenja. Svaki dan u svakoj minuti, suočavamo se sa
drugačijim situacijama, zahtjevima i ciljevima. Sa tehnološki naprednim
i inovativnim idejama, tražimo odgovore na pitanja budućnosti.

OD 01.01.2018. VAŠ NOVI ROSENBAUER PARTNER U RH JE
TVRTKA LUVETI d.o.o.
OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM.
www.rosenbauer.com
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