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uvodnik
Poštovani čitatelji,
pred vama je ljetni dvobroj časopisa
Vatrogasni vjesnik. U njemu smo se osvrnuli
na teme koje su karakteristične za ovo doba
godine pa je tako i tema broja posvećena
dislokacijama na priobalju. Kako se
pripremaju te s kojom opremom i snagama
raspolažu kada sudjeluju u stalnim ili
izvanrednim lokacijama, razgovarali smo sa
zapovjednicima županija koje idu u ispomoć
kolegama na Jadran. S druge strane, ljetni
mjeseci rezervirani su za godišnje odmore.
Kako oni utječu na psihičko i fizičko zdravlje vatrogasaca te
kako ih provoditi kvalitetno, donosimo u našoj stalnoj rubrici iz
područja psihologije.
U sklopu tema vezanih za požarnu sezonu, donosimo i analizu
vremenskih uvjeta za lipanj kao i angažman zračnih snaga na
požarištima koji je ove godine, srećom, puno manji u odnosu
na prethodnu. No takvu sudbinu ne dijele sve europske zemlje.
U velikom požaru u Grčkoj još uvijek se zbrajaju žrtve, a ove
godine velikih požara nisu pošteđena ni Velika Britanija pa čak
niti Švedska. U ovoj skandinavskoj zemlji je zabilježen najtopliji
srpanj u proteklih 230 godina, a samo u jednom danu aktivan
je bio 61 požar.
Tragedija koja se dogodila u Čepinu sredinom lipnja šokirala
je Hrvatsku. Trojica radnika u rutinskom zadatku izgubila su život,
a vatrogasci su se u ovoj intervenciji susreli s brojnim izazovima,
od prisutnosti opasnih plinova, dubine otpadnih voda prilikom
spašavanja i vađenja unesrećenih, ali i nedostatka opreme
potrebne za izvođenje ovako zahtjevne intervencije.
Mjesec srpanj protekao je u nogometnoj groznici, osobito
izraženoj zbog uspjeha hrvatske reprezentacije. Nažalost, slavlje
je uglavnom bilo praćeno upotrebom pirotehničkih sredstava
koji su nerijetko izazivali požare. Vrhunac je bilo paljenje baklji
na otoku Galešnjaku na kojem je u jednom trenutku plamen
izmaknuo kontroli što je dovelo i do požara na ovome otočiću
specifičnom zbog svojeg oblika.
U ovome broju donosimo i priču o Visokoj školi menadžmenta
i sigurnosti u Puli, njezinim ciljevima, kao i dojmove polaznika.
U razgovoru s predsjednikom Vatrogasnog saveza Austrije
Albertom Kernom saznali smo kako izgleda organizacija
austrijskog vatrogastva, nabava opreme kao i načini vođenja
intervencija.
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vatrogasno povećalo

Što je najvažnije za lokalno vatrogastvo?

P

rošle godine u ovo vrijeme, a
kraju, da budu namireni troškovi vatronakon katastrofalnog požara
gasne intervencije.
koji je započeo u selu Tugare, zareNo istina je da uvijek može bolje i
dale su se rasprave u svim relevantnim
da ima prostora za poboljšanja. U više
elektroničkim i tiskovnim medijima. Na
navrata sam pisao, što je predstavljeno
tom požaru, koji je zaprijetio i Splitu,
i ministru unutarnjih poslova Davoru
izgorjelo je 4.500 ha šuma i niskog raBožinoviću, kako trebamo izmjenu zaslinja, djelomično je ili u potpunosti
kona, odnosno rješenja triju pitanja: usstradalo 36 kuća i 34 vozila.
troja, zapovijedanja i financiranja. SmaIz razloga što je to bio najveći požar
tramo da Hrvatska vatrogasna zajednica
Piše: Željko Popović
u zadnjih nekoliko godina, te iz razloga
treba biti nadležno tijelo za vatrogastvo,
što je zaprijetio drugom gradu po veličini u Hrvat- zatim da zapovjedni lanac treba biti konzistentniji
skoj, još su se tijekom gašenja otvorile velike pole- na način da onemogućimo paralelno zapovijedanje
mike i rasprave o djelotvornosti vatrogasnog i uku- na lokalnoj razini u gradovima gdje je osnovana
pnog sigurnosnog sustava.
javna vatrogasna postrojba i da glavni vatrogasni
Izjave i prijedlozi kretali su se od toga da sus- zapovjednik ima značajniju dužnost i ovlasti kako
tav obrane od požara počiva na improvizaciji i da bi djelotvornije upravljao ukupnim sustavom prizbog toga vatrogastvo treba ići u državno tijelo, likom intervencija na velikim požarima. Na kraju
zatim da zapovjedni lanac ne funkcionira (glavni smatramo da trebamo proširiti financiranja vatrovatrogasni zapovjednik mora moliti županijskog gastva iz državnog proračuna na sve jedinice lokazapovjednika) te da udruga ne može zapovijedati lne samouprave kako bi svim čelnicima lokalne
profesionalcima.
samouprave omogućili ista polazišta za ustrojavanDa sustav zaštite od požara ne počiva na improvi- jem učinkovite vatrogasne službe.
zaciji dokazala je intervencija vatrogasnih postrojbi
Vjerojatno od ukupnog broja požara (10 – 12
na navedenom požaru koji je nastao u ekstremnim tisuća godišnje) više od 95% se ugasi na lokalnoj
vremenskim uvjetima. Usporedimo li se s Por- razini. Zbog toga, a u kontekstu požara raslinja,
tugalom prošle, i s Grčkom ove godine, možemo važno je čim više ojačati i osposobiti lokalno vabiti više nego zadovoljni odnosno dati priznanje trogastvo kako bi u prvim minutama nastanka
našem vatrogasnom sustavu. Po pitanju zapovjed- požara bilo čim djelotvornije. Zato je vrlo važno da
nog lanca, neki dan razgovaram s glavni vatrogas- mjere koje namjeravamo poduzimati korekcijom
nim zapovjednikom koji mi je posvjedočio da ni Zakona što više prilagodimo ravnomjernom razosobno niti iz razgovora s drugim zapovjednicima voju vatrogastva kako bi stupanj zaštite od požara
ne zna za slučaj da je neki vatrogasni zapovjednik u cijeloj Republici Hrvatskoj bio što ujednačeniji.
odbio zapovijed nadređenog zapovjednika. Na Ne trebam posebno pojašnjavati što bi to značilo
kraju krajeva, za takve slučajeve postoje i kaznene za zaštitu od požara ruralnih sredina i otoka, tamo
odredbe u našem Zakonu. Smatram da će svi va- gdje najviše nastaju požari raslinja. Isto tako je vrlo
trogasni zapovjednici potvrditi da nije važno je li jasno koje od triju navedenih pitanja bi primarno
zapovijed izdao zapovjednik koji je udruzi, ustano- trebalo riješiti u našem Zakonu kako bismo ostvi ili državnom tijelu već je važna učinkovitost na varili napredak i ujednačen razvoj ukupnog vatrointervenciji, odnosno spašeni životi i imovina te, na gastva u svim jedinicama lokalnih samouprava.

Veliki požar kod Splita, 2017., Foto: Damira Kalazić
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Novi Rosenbauer partner
tvrtka

LUVETI d.o.o.
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

LUVETI d.o.o., Lavoslava Ružičke 48,10000 Zagreb, Croatia
Tel. +385 1 618 34 16, Fax +385 1 618 34 18, Mob: + 385 99 6183 412
luveti@zg.t-com.hr, www.luveti.hr

Vaš Rosenbauer Partner.

aktualnosti

U

SEDMA sjednica Operativno-tehničkog stožera HVZ-A

četvrtak, 5. srpnja 2018. godine održana je 7.
sjednica Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice u Požegi. Na sjednici je
usvojen kriterij raspodjele financijskih ekvivalenata
temeljem kojih će VZŽ/GZ predložiti vatrogasna
vozila i opremu koju će nabaviti Ministarstvo poljoprivrede sukladno Ugovoru i Programu opremanja i
osposobljavanja vatrogasnih zajednica. Ministarstvo
poljoprivrede će u tu namjenu izdvojiti 40 milijuna
kuna. Kriteriji za raspodjelu financijskih ekvivalenata su: 50% svim VZŽ/GZ u jednakim iznosima, 25%
na temelju broja JVP i središnjih DVD koji udovoljavaju uvjet 20 operativnih vatrogasaca te 25% na
temelju površine pod šumom i šumskim zemljištem.
Voditeljstvo natjecanja za državno natjecanje
vatrogasne mladeži – Zadar 2018.
Na temelju prijedloga Odbora za natjecanja donesena je odluka o imenovanju Voditeljstva natjecanja
za državno natjecanje vatrogasne mladeži, a koje će
se održati 29. rujna 2018. godine u Zadru.
Projekt Nastavno nacionalno središte operativnih snaga CZ
EU projekt Nastavno nacionalno središte operativnih snaga CZ u Jastrebarskom prezentirali su
Mladen Boričević, zamjenik zapovjednika CZ Hrvatske i Ljerka Kopričanec-Matijevac, ravnateljica
Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja DUZS-a.
Priprema projekta, za čiju namjenu su rezervirana sredstva od 11 milijuna EUR, a moguće ga je
proširiti i na 15 milijuna EUR, počela je 2016. Projekt je potrebno kandidirati do 15.7.2018. godine, za
što su provedene već sve potrebne predradnje.
Na sjednici je donesen zaključak kako članovi
OTS-a podržavaju projekt i prijedlog DUZS-a da
glavni partner bude HVZ. U tu svrhu potrebno je
potpisati Sporazum o zajedničkom upravljanju i
korištenju Nastavnog nacionalnog središta u Jastrebarskom.
Odbor za osposobljavanje HVZ-a i predstavnici
DUZS-a će zajednički revidirati Strategiju obrazovanja koja je raspravljena na sjednici OTS. U na-

vedenoj Strategiji treba utvrditi uspostavu još četiri
regionalna nastavna središta (prijedlog: Divulje,
Šapjane, Stubička Slatina, Našice,…) i nastojati osigurati sredstva EU fondova za izgradnju i/ili opremanje istih.
EU projekt: Osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke
nesreće
U okviru Europskog fonda za regionalni razvoj Interreg Slovenija-Hrvatska odobren je projekt u iznosu od 518 tisuća EUR-a pod nazivom „Osiguranje
sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće (akronim ENRAS)“, u
kojem su projektni partneri Institut Jožef Stefan i Vatrogasna zajednica Slovenije iz Slovenije, te Institut
za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Hrvatske, dok je Hrvatska vatrogasna zajednica pridruženi
partner u Projektu. Projektom ENRAS (ENsuring
RAdiation Safety) razvit će se prekogranične usluge
u području osiguravanja sigurnosti (civilne zaštite)
u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće. Glavni je
cilj projekta jačanje prekogranične suradnje među
subjektima koji djeluju u području zaštite radi
učinkovitijeg spašavanja i intervencije, povećanje
njihove osposobljenosti i znanja te uspostava prvog
sustava za zajedničko sigurno interveniranje. Planirani pristup u projektu usmjeren je na osiguravanje
osposobljenosti i prekogranične povezanosti interventnih ekipa te prekogranične povezanosti upravnih tijela za takve nesreće radi veće sigurnosti cijelog stanovništva prekograničnog i šireg područja.
Mario Starčević

DVD Nuštar nastupio na 46. natjecanju Donje Austrije

K

ao pobjednik Kupa HVZ 2017. godine, DVD Nuštar je
dobio čast predstavljati HVZ na 46. natjecanju Donje
Austrije, u mjestu St. Aegyd am Neuwalde, od 5. do 8. srpnja. Ženska mladež nastupila je na natjecanju u kategoriji
bronca i srebro (izvlačenje uloga), te u ukupnom poretku inozemnih ekipa zauzela 2. mjesto. Vrijeme nije baš poslužilo,
s obzirom da je padala kiša, pa je teren postao blatnjav i neprohodan, ali tu su se iskazale organizacijske sposobnosti
domaćina, koji su teren uredili u nekoliko sati te su se aktivnosti u kampu nastavila prema planu. U subotu 7. srpnja
je održan svečani prijem gdje je voditelj ekipe dobio odlikovanje od austrijskih vatrogasaca, a koje mu je uručeno na
svečanosti održanoj u društvenom domu. Mirko Ružić
4

SRPANJ / KOLOVOZ 2018. VATROGASNI VJESNIK

aktualnosti

Susret predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Slovenije

ZAJEDNIČKI PROJEKTI

D

ana 12. srpnja 2018. godine
sastali su se najviši predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice: predsjednik Ante Sanader, načelnik Željko Popović i
tajnik OTS-a Mario Starčević te
Vatrogasne zajednice Slovenije:
predsjednik Janko Cerkvenik,
zapovjednik Franci Petek i zamjenik zapovjednika Zvonko
Glažar.
Na sastanku se raspravljalo o informiranju Vatrogasne zajednice
Slovenije o iskustvima Hrvatske
vatrogasne zajednice povodom
organizacije međunarodnih vatrogasnih natjecanja CTIF-a 2005.
godine u Varaždinu, EU-projektima te je izneseno i izvješće o aktualnim aktivnostima dviju vatrogasnih zajednica.
U
kontekstu
priprema
međunarodnih
vatrogasnih
natjecanja CTIF-a, koji će se
2021. godine održati u Sloveniji,
Hrvatska vatrogasna zajednica
obrazložila je najznačajnije aktivnosti u pripremi i provedbi
međunarodnog
vatrogasnog
natjecanja CTIF-a održanog
2005. godine u Varaždinu, te
predstavnicima Gasilske zveze

Slovenije dala detaljne pismene
informacije o aktivnostima u
pripremi natjecanja te konačnom
financijskom izvješću.
EU projekti
Hrvatska vatrogasna zajednica i
Vatrogasna zajednica Slovenije izrazili su zadovoljstvo s uspješnom
zajedničkom kandidaturom EUprojekta „Osiguranje sigurnosti
intervencijskih postrojbi u slučaju
nuklearne ili radiološke nesreće
(akronim ENRAS)“, u kojem su
projektni partneri Institut Jožef
Stefan i Vatrogasna zajednica
Slovenije iz Slovenije, te Institut za medicinska istraživanja
i medicinu rada iz Hrvatske,
dok je Hrvatska vatrogasna zajednica pridruženi partner u
Projektu. Također podržavaju i
ostale projekte u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj

Interreg Slovenija-Hrvatska, kojim se u prekograničnim podrujima značajno može povećati
usklađenost i interventna sposobnost vatrogasnih postrojba.
Hrvatska vatrogasna zajednica
informirala je također goste o
projektu e-HVZ, aktivnostima
u okviru EU-projekata Fire-IN i
Heimdall, te aktivnostima u pogledu nabavke vatrogasna tehnike
i obnavljanja vatrogasnih domova.
Ostale aktivnosti vatrogasnih
zajednica
Hrvatska vatrogasna zajednica i
Vatrogasna zajednica Slovenije
međusobno su se informirali o
aktualnim aktivnostima, te izrazili uzornu međusobnu suradnju
u svim područjima djelovanja.
Mario Starčević

KARLOVAČKI VATROGASCI NA PRIJEMU
KOD SLOVENSKOG PREDSJEDNIKA BORUTA PAHORA

V

atrogasci iz Karlovačke
županije na čelu sa
zapovjednikom Vatrogasne zajednice Karlovačke županije
bili su 13. srpnja na prijemu
kod predsjednika Republike
Slovenije Boruta Pahora. Slovenski je predsjednik u Ljubljani organizirao prijem za
vatrogasce koji su sudjelovali
u otklanjanju posljedica nevremena koje je 8. lipnja pogodilo
područje
Črnomlja.Tijekom
9. i 10. lipnja u Črnomlju je
stanovnicima pomagalo ukupno 3.686 vatrogasaca, među njima i 92 iz naše županije. Slov-

enskim kolegama u pomoć su
priskočili vatrogasci iz Ogulina,
Ozlja, Karlovca, Duge Rese,
Netretića, Barilovića, Slunja i
Draganića. Oni su pomagali
oko sanacije krovova na više od

500 oštećenih objekata.
U ime svojih kolega predstavnici Vatrogasne zajednice
Karlovačke županije primili su
priznanja slovenskog predsjednika. (kb)
VATROGASNI VJESNIK SRPANJ / KOLOVOZ 2018.
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12. dan vatrogastva Baden-Württemberga

d 19. do 21. srpnja 2018. godine u Heidelbergu (Njemačka) održan je 12. dan vatrogastva Baden-Württemberga. Na ovoj manifestaciji,
koju svake pete godine organizira Vatrogasna zajednica Baden-Württemberga, održano je niz aktivnosti, pri čemu je centralni događaj bio prijem
Vlade njemačke pokrajine Baden-Württemberga
dana 20. srpnja 2018. godine, na kojem su uz predstavnike svih njemačkih pokrajina i Vatrogasne zajednice Njemačke bila izaslanstva vatrogasnih zajednica Austrije, Lihtenštajna i Hrvatske. Hrvatsku
vatrogasnu zajednicu predstavljali su Ante Sanader,
predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i Mario
Starčević, tajnik OTS-a Hrvatske vatrogasne zajednice, pri čemu su od hrvatske strane predane plakete
Vladi pokrajine Baden-Württemberg i Vatrogasnoj
zajednici Baden-Württemberg, te je obostrano istaknuta želja da se međusobna suradnja unaprijedi.
Posebna zahvala upućuje se pokrajini Brigau-Hochschwarzwald i Gerhardu Laiu, dopredsjedniku Vatrogasne zajednice Baden-Württemberga, koji su od
1996. godine organizirali niz humanitarnih akcija za
Republiku Hrvatsku.
O vatrogastvu Baden-Württemberga
U pokrajini Baden-Württemberg gotovo svaki
drugi stanovnik, od njih oko 11 milijuna, pripadnik
je neke civilne dobrovoljne humanitarne organizacije. Vatrogastvo Baden-Württemberga broji 190 tisuća
operativnih članova te 35 tisuća pripadnika vatrogasne mladeži. Za sufinanciranje obnavljanja vatrogane tehnike i opreme, školovanje, osposobljavanje

i usavršavanje vatrogastva Ministastvo unutarnjih
poslova Baden-Württemberga sufinancira godišnje
67 milijuna EUR-a iz sredstava premija osiguranja
i oko 4 milijuna EUR-a iz fonda za zaštitu od katastrofa. Vatrogastvo je u nadležnosti lokalne samouprave, pri čemu samo 8 gradova većih od 100 tisuća
stanovnika ima profesionalne vatrogasne postrojbe,
dok su sve ostale općine i gradovi obvezni uzdržavati
bar jedno dobrovoljno vatrogano društvo. Centralna vatrogana škola u Bruchsalu u potpunosti je obnovljena i raspolaže najsuvremenijom opremom,
tehnikom i nastavnim kapacitetima.
Ostale aktivnosti u okviru 12. dana vatrogatva
U trodnevnim aktivnostima 12. dana vatrogastva Baden-Württemberga zapaženo mjesto su zauzeli
međunarodni simpozij s više od 600 sudionika na
temu razvoja društva, tehnike i osposobljavanja, te
kako se na te promjene treba pripremiti vatrogasna
organizacija, izložba vatrogasne tehnike i opreme,
susret puhačkih orkestara, vatrogasna natjecanja
mladeži i odraslih, mimohod starih vatroganih vozila te cjelodnevne vatrogasne prezentacije u središtu
grada Heidelberga. Mario Starčević

NOVI PREDMETI ZA MUZEJ HRVATSKOG VATROGASTVA

M

uzej hrvatskog vatrogastva
je i u 2018. godini nastavio
s prikupljanjem vrijednih predmeta iz povijesti hrvatskog vatrogastva. Tako je početkom
godine nabavljeno više predmeta koji su pripadali Miroslavu
Neumanu, vatrogascu iz DVD-a
Osijek Gornji grad. Predmeti su
nabavljeni zahvaljujući njegovoj
unuci Ljerki Albus. Zahvaljujući ovoj nabavi Muzej je bogatiji za diplomu, remen
s vatrogasnom kopčom, časničku kacigu
te iznimno zanimljiv kratki vatrogasni
mač. Svi predmeti su iz razdoblja dvadesetih i tridesetih godina prošlog stoljeća.
Zbirku ručnih i motornih štrcaljki upotpunila je prikolica na kojoj se nalazi
pumpa Rosenbauer, iz 80-ih godina prošlog stoljeća.
Ovaj predmet je nabavljen od DVD-a Lužani s njim
je zatvorena priča o vatrogasnim štrcaljkama montiranim na prikolice. Ovako je predstavljen jedan od
6
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najvažnijih predmeta vatrogasne
opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava u drugoj polovici
20. stoljeća.
Zbirka vatrogasnih armatura je
također bogatija za 4 C i jednu B
mlaznicu, koje su koristili vatrogasci DVD-a Buzin. Tako Muzej
sada ima 15 mlaznica raznih
namjena koje će biti izložene u
posebnoj vitrini.
Ovom prilikom zahvaljujemo svima
koji su ustupili predmete iz svojih zbirki
za potrebe Muzeja hrvatskog vatrogastva. Također pozivamo sve pojedince
i organizacije da ustupe stare vatrogasne predmetu Muzeju. Svi predmeti
će biti obrađeni te uvršteni u postav ili
pohranjeni. Uz predmet će biti postavljena legenda s
napisanim izvorom, tj. prethodnim vlasnikom predmeta. Na ovaj način možete pomoći očuvanje hrvatske vatrogasne povijesti. Vedran Runjić

reportaža
Edukacija vatrogasnog kadra

Istra dobila Visoku školu menadžmenta i sigurnosti
Tekst i foto: ASIM ČABARAVDIĆ

Polaznici Visoke škole u Puli

„Istra svojom geografskom,
historijskom i kulturalnom
posebnošću privlači ljude iz svih
dijelova Hrvatske i svijeta i vjerujemo da će zauzeti važnu ulogu
i u obrazovanju na području vatrogastva i zaštite od požara kroz
specifične i jedinstvene stručne
studijske programe“, rekao je
dipl. ing. Petar Vitas, v.d. dekana
na Visokoj školi menadžmenta i
sigurnosti Securus u Puli.

Petar Vitas

Visoka škola menadžmenta i
sigurnosti Securus u Puli počela
je s radom u prvoj godini s 42
polaznika koji je uspješno
završavaju i na jesen će upisati II.
godinu. Studij su upisali pretežito
kadrovi iz javnih vatrogasnih postrojbi Istarske i Primorsko-goranske županije, no ima upisanih i s
drugih područja, a dio polaznika
čine ljudi koji obnašaju dužnosti
zaštite od požara u svojim tvrtkama. Trenutno se vrši upis u I.
godinu s mogućnošću prijave za
studij iz svih vatrogasnih zajednica hrvatskih županija. Na studij
se mogu upisati sve osobe koje su
završile bilo koju četverogodišnju
ili trogodišnju srednju školu, a u
upisnom postupku prijeđu upisni
prag.

Valja podsjetiti da je u Istri
nakon dužeg razdoblja
neškolovanja visoko obrazovanog vatrogasnog kadra od
2000. do 2009. godine djelovalo
područno odjeljenje izvanrednog četverogodišnjeg studija u
Pazinu, u okviru zagrebačke Visoke škole za sigurnost na radu
i zaštitu od požara. Ukupno je
školovano oko 150 ljudi pretežito
iz vatrogastva, a inicijator studija
bila je Vatrogasna zajednica Istarske županije (VZIŽ) u suradnji s
kolegama iz Primorsko-goranske
županije. S obzirom na to da su
ljudi studirali uz redovan rad tijekom proteklih desetak godina
došlo je do fluktuacije kadra, dio
je otišao iz vatrogastva, a neki su
umirovljeni i ponovo se ukazala
potreba za visoko školskim obrazovnim kadrom. Već duže vrijeme
očekivalo se pokretanje takvog
studija na državnoj razini, no to
se nije dogodilo i stoga je VZIŽ
Istarske županije pokrenula osnivanje Visoke škole u Puli. Projekt je realiziran u suradnji s Primorsko-goranskom županijom
radi kadrovskih potreba vatrogastva, ne samo u dvije spomenute, nego i ostalim hrvatskim
županijama. U zadnjih 10 godina ovo je prva visoka škola koja
je dobila dopusnicu za rad od
Ministarstva obrazovanja. Dobar
preduvjet za pokretanje visoke
škole je ovo područje s izvrsno
organiziranim vatrogastvom, a
uz to Visoka škola ima podršku
i HVZ-a. Registrirana je u Puli s
nastavnim programom koncip-

Očekujemo polaznike iz
svih dijelova Hrvatske

Dino Kozlevac, potpredsjednik Hrvatske vatrogasne
zajednice i županijski vatrogasni zapovjednik - Visoka škola je dobila punu
podršku Istarske županije i
Grada Pule, a takav vid obrazovanja podržava i Hrvatska vatrogasna zajednica. Na
dugoročnom planu cilj nam
je da postane trajna visoko
školska ustanova za vatrogastvo i ostala područja sigurnosti te da s vremenom dobije i međunarodno obilježje.
Očekujemo upis studenata iz
svih krajeva Hrvatske, a glede
smještaja studenata, Pula
ima značajnu pogodnost, jer
je blizu Kamp vatrogasne
mladeži HVZ-a u Fažani.
Stoga VZIŽ i Visoka škola
predlažu da polaznici iz cijele Hrvatske obave dogovore
sa svojim vatrogasnim zajednicama o vikend smještaju u
fažanskom kampu. Bilo bi to
dobro za buduće studente i
Kamp također, tj. da bude u
funkciji i izvan sezone, rekao
je Kozlevac.
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iranim tako da će tijekom studija biti više prakse nego teorije,
posebice u III. godini. Svi oni koji
steknu diplomu visokoškolskog
obrazovanja bit će sposobni za
obnašanje vatrogasnih zapovjednih dužnosti na intervencijama
svih vrsta u spašavanju ljudi i
materijalnih dobara. Praktični
dio nastave uglavnom će se odvijati u Vatrogasnom vježbovnom
centru Šapjane, gdje će studenti
upoznati raznovrsne tipove opasnosti i tehnike za zaštitu ljudi i
imovine. Uz redovne renomirane
predavače općih predmeta, bit će
uključeni najiskusniji vatrogasni
zapovjednici (iz Istarske, Primorsko-goranske i drugih županija)
koji će svoje bogato dugogodišnje
iskustvo prenositi na studente.
Školovanje nije besplatno (plaćaju
JVP, tvrtke, ustanove, te studenti
osobno, s mogućnošću otplate na
rate) i u pravilu se odvija uz rad
tako da se nastava izvodi tijekom
vikenda.
Prema riječima dekana Vitasa,
za ovakav studij postoji interes
da se formira visoko obrazovani
kadar koji će na zapovjednom
planu osigurati maksimalnu
učinkovitost u vatrogasnim intervencijama.
-Prva godina rada je najteža
tijekom koje uvijek ima tzv.
„porođajnih“ problema dok se sve
ne uskladi na zadovoljavajućoj
razini. Svjesni smo da uz redovan
rad i obiteljske obveze studij nije
jednostavan, no studenti I. godine
pokazali su da se to može vrlo
uspješno obaviti uz pohađanje
nastave i redovno učenje, rekao je
dekan Vitas dodavši da su profesori veoma zadovoljni rezultatima
studenata prve godine.
Ivan Tot, koordinator studija
na Visokoj školi menadžmenta
i sigurnosti Securus kaže da su
na ovom obrazovnom projektu
angažirani ljudi koji već godinama djeluju u sustavu vatrogastva
i civilne zaštite i sasvim su im
poznate potrebe i važnost visoko
školskog obrazovanja.
-U Puli smo uspjeli ustrojiti
Visoku školu u relativno kratkom roku zahvaljujući i visokim

8
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ocjenama
Akreditacijskog savjeta,
a
važnost
Visoke škole
prepoznala
je i Blaženka
Divjak,
ministrica
obrazovanja
Ivan Tot
i dala dopusnicu za
osnivanje. Studij u Puli dobio je
respektabilnu potporu Istarske
županije i Grada Pule, a pulska Politehnika dala je prostorne
kapacitete za nastavu. Tijekom
studija bit će puno praktične
nastave tako da se studenti
kada završe obrazovanje mogu
uspješno uključiti na budućem
radnom mjestu čemu će pridonijeti i vrhunski projekti na kojima
se radi i za ostvarenje kojih se
računa i na sredstva fondova EU,
podvukao je Tot i uputio pohvale prvoj generaciji studenata za
odličnu međusobnu komunikaciju i uzajamno pomaganje u savladavanju i usvajanju nastavnog
programa.
U prvoj generaciji među 42
polaznika je studentica Romina Resanović, tajnica DVD-a
Fažana, a u vatrogastvu je od
2011. godine. Njezina cijela obitelj
uključena je u vatrogastvo, a suprug je dozapovjednik fažanskih
vatrogasaca.
- Studij je veoma zanimljiv i
funkcionira jako dobro. Imamo
kvalitetne i susretljive profesore,
a među studentima uspostavljena
je prijateljska atmosfera. Oni koji
bolje znaju rado gradivo prenose
drugima, kazala je Romina.
Hrvoje Keglević, zapovjednik Vatrogasne postrojbe Zračne
luke Rijeka odavno je želio upisati
ovakav studij.
-Upisao sam studij na Visokoj
školi radi potreba dužnosti koju
obnašam, ali i mog trajnog opredjeljenja da učim cijeli život. Prilika
je to za daljnji razvoj i napredovanje u struci. Veoma sam zadovoljan
glede profesora i naše izvrsne studentske povezanosti. Imamo isti
cilj i od prvog dana studija učimo

i trudimo se da gradivo što bolje
savladamo. Kada ste zaposleni
studij nije jednostavan i stoga bi
se zahvalio svojim kolegama i direktoru tvrtke, a posebice obitelji,
na razumijevanju i potpori koji
pružaju, kazao je Keglević.
Među pulskim studentima
Visoke škole je i student Kristian
Brenko, profesionalni vatrogasac
JVP Pula. U njegovoj peteročlanoj
obitelji svi su školarci (on, supruga i troje djece) i svi uče.
-Da, naporno je, ali djeca su shvatila koliko je važno obrazovanje
i da čovjek treba stalno učiti dok
je živ. Zadovoljan sam atmosferom na studiju i raduje me potpora
kolega i zapovjednika. U pogledu
studija mogu reći da nam je svaki
predmet važan i gradivo treba dobro savladati, no jako smo motivirani i kolege nesebične pruže
pomoć kada zatreba, ističe Brenko.
Mladen Šćulac,
županijski
vatrogasni
zapovjednik Primorskogoranske
županije
naglašava
da odavno
Mladen Šćulac
imamo
riješeno
školovanje za srednju stručnu
spremu, dok je Visoka škola jako
nedostajala.
- Zapovjedni kadar se mora
pripremati duže vrijeme i na ovaj
studij poslali smo najbolje pripadnike postrojbi i nismo iznenađeni
da i studentske obveze odrađuju
sasvim profesionalno. To su vatrogasci s višegodišnjim stažem
koji su se u praksi potvrdili u okviru JVP ili u aktivnostima DVDa, istaknuo je Šćulac.
Na kraju napomenimo kako
je trenutno sjedište Visoke škole
menadžmenta i sigurnosti Securus u Puli, a više informacija se
može dobiti na telefon 052 386
155, faks 052 382 999 te putem emaila: vziz@vziz.hr.

požari i intervencije
Analiza intervencije

Spašavanje UNESREĆENIH u Čepinu
Tragedija u Čepinu u kojoj su trojica radnika izgubila život, šokirala je Hrvatsku. Čepinski vatrogasci u ovoj
su intervenciji naišli na brojne izazove, prvenstveno one koje se tiču prisutnosti opasnih plinova.
Tekst: TOMISLAV NAĐ, BACC. ING. SEC., zamjenik zapovjednika DVD-a Čepin / Foto: DAVOR JAVOROVIĆ (PIXSELL)

D

obrovoljno vatrogasno društvo
Čepin ove godine slavi
130. obljetnicu osnutka
i rada, međutim, ova
će godina zasigurno
ostati upamćena po
tragičnom
događaju
koji se odvio 19. lipnja
2018.
godine
u Kalničkoj ulici u
Čepinu. Trojica djelatnika čepinske tvrtke
Urednost
d.o.o.
i
osječkog
VodovodOsijeka to će jutro otići
na posao, ali se s njega
nažalost neće vratiti.
Dan 19. lipanj u Čepinu
bio je bez padalina,
temperature oko 25 oC.
Osnovni podaci o
događaju
Nakon
dojave
zapovjedniku
DVDa Čepin u 11:08 h, od

strane VOC-a JPVP
Grada Osijeka o 2 osobe
koje su upale u septičku
jamu na kraju Kalničke
ulice u Čepinu, postrojba DVD-a Čepin je uzbunjena SMS-om. Naknadno zapovjedniku
pristiže dojava VOC-a
da se radi o 3 osobe
koje su upale u šaht prepumpne stanice kanalizacije u Kalničkoj ulici.
Postrojba DVD-a Čepin
izlazi s NV i 4 vatrogasca te kombi vozilom i 1
vatrogascem u 11:13 h,
a naknadno na intervenciju izlazi i AC1 s 2
vatrogasca. Putem do
mjesta događaja VOC
prosljeđuje dojavu da se
radi o 4 osobe u šahtu te
da je obavještena hitna
medicinska pomoć koja
je uputila 4 vozila te 3.
policijska postaja Čepin.

Razvoj događaja i
provedba intervencije
Dolaskom na mjesto
intervencije u 11:17
h zatječu nekoliko
djelatnika oko okna
prepumpne
stanice
iznad koje je postavljen
tronožac s lancem. U
oknu su vidljive dvije
osobe na površini –
jedna bliže ljestvama
koje su učvršćene na
zid stanice, te jedna u
suprotnom kutu okna.
Pristupaju izvlačenju
2 osobe, od kojih ona
udaljenija od ljestava
daje znakove života,
spuštanjem u okno
uz upotrebu opreme
za zaštitu dišnih organa. Odlučuju se
na spuštanje preko
ugrađenih ljestava jer se
radi o dubini od nekih
7 metara. Silaskom u

okno uviđaju kako je
visina otpadnih voda
u jami oko jednog metra. Lanac koji je visio nije dosezao dno
stanice niti se mogao
niže spustiti, a s obzirom da je tronožac u
vlasništvu jedne od dvije navedene tvrtke, nisu
mogli biti sigurni koliko opterećenje uopće
može podnijeti pa su
se odlučili za vezanje
unesrećenih i ručno
dizanje s penjačkim
užetom kao najbržu
opciju u tom trenutku. Prva osoba (koja
daje znakove života)
izvučena je iz šahta
oko 11:30 h, a drugu
osobu koja je vidljiva
na površini spašavaju
oko 11:36 h. Zapovjednik DVD-a Čepin oko
11:30 traži pomoć
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JPVP Grada Osijeka
u vidu tehničkog vozila s kranom kako bi
se olakšalo izvlačenje
osoba iz dubine. Druge
dvije osobe nalazile su
se stalno pod vodom
od trenutka kada smo
pristigli na mjesto intervencije te je do njih
bio otežan pristup
zbog nivoa otpadnih
voda, koji je stalno varirao, pumpi i ostalih
instalacija koje su se
također nalazila pod
vodom. Nakon dolaska
JPVP Grada Osijeka
(11:45h – njihov podatak) koji dolazi s teškim
tehničkim vozilom i
2 vatrogasca, zajedno
s njima DVD Čepin
pristupa
izvlačenju
preostale 2 osobe. U
tom trenutku vođenje
intervencije preuzima
voditelj odjeljenja JPVP
Grada Osijeka koji
traži da se proba sniziti
nivo vode u samom
šahtu. S obzirom da
je u međuvremenu na
mjesto nesreće pristiglo još nekoliko ekipa
iz Vodovoda s vozilima,
uključivanjem pumpi
uspijeva se spustiti
razina vode u šahtu.
Voditelj odjeljenja JPVP
Grada Osijeka ulazi u
šaht zbog izvlačenja
treće unesrećene osobe
te je osoba izvučena
oko 12:14 h, a vatrogasac JPVP Grada Osijeka i vatrogasac DVDa Čepin se nakon toga
spuštaju po četvrtog
unesrećenog koji je
izvučen oko 12:35 h.
Na mjestu nesreće u
međuvremenu je pozlilo i petom djelatniku
(nije ulazio u šaht) kojemu je HMP pružila
pomoć. S obzirom da
se pojavila informacija
da je u šahtu možda još
jedna osoba, pretraženo
je dno te je ekipa Vodo10

vod-Osijeka uspjela crpkama dodatno spustiti
razinu vode kako bi se
moglo utvrditi da više
u šahtu nema nikoga.
Mjesto
intervencije
napušta JPVP Grada
Osijeka, a u 13:08 h s
mjesta odlaze vatrogasci i vozila DVD-a
Čepin, osim kombi
vozila i zapovjednika
koji ostaje do završetka
uviđaja na mjestu intervencije. Intervencija
završena pospremom
u prostorijama po povratku u 14:00 h.
Uzrok i način
izazivanja događaja,
stradale osobe, materijalna šteta
Prva osoba koja je
izvučena iz prepumpne
stanice i cijelo je vrijeme davala znakove
života (slabo mahanje
rukom, otvaranje usta
kako bi pokušala disati
ili možda nešto reći…)
nakon nekoliko dana
liječenja u KBC-u Osijek puštena je kući nakon oporavka. Druga
osoba koja je izvučena
cijelo je vrijeme od
našeg dolaska bila bez
svijesti te je nakon što
je predana ekipi HMP
reanimirana na samom
mjestu, ali je kasnije
toga dana preminula u
osječkoj bolnici. Treća
i četvrta osoba preminule su na samom mjestu intervencije. Točne
uzroke smrti pojedinih
osoba nismo pokušavali
doznati iako su u medijima kružile i te informacije.
Osvrt na negativne
aspekte događaja,
prepoznate/naučene
lekcije i preporuke za
djelovanje
Događaj se dogodio
u prijepodnevnim satima kada postrojba ima
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realan problem manjeg
odaziva na intervencije
iz jednostavnog razloga
što velika većina pripadnika radi u smjenama, mahom kod privatnih poduzetnika i to u
Osijeku koji je udaljen
10-ak kilometara od
Čepina. Sretna okolnost je ta da je započelo
dežurstvo zbog žetve
te su se u trenucima
dojave u DVD-u nalazili vozač i vatrogasac.
Dolaskom prva 3 vatrogasca u DVD, postrojba izlazi u roku od
5 minuta nakon dojave
(ovogodišnji
prosjek
izlaska na intervenciju
je 6 minuta od dojave,
prošlogodišnji iznosi 7
minuta), a nakon nekoliko minuta izlazi i treće
vozilo s još 2 vatrogasca
što ukupno čini 7 vatrogasaca na intervenciji.
Od tih 7 vatrogasaca, 4
su profesionalni vatrogasci, jedan je najstariji
operativac koji je dugo
godina radio u Vodovod-Osijeku i većinom
je poznavao nastradale.
Sudbina je htjela da je
na toj intervenciji bio
i najnoviji član postrojbe, koji je točno mjesec
dana ranije završio osposobljavanje za zvanje
vatrogasac i ovo mu je
bila prva intervencija.
Općina je svjesna navedenog problema i
početkom prošle godine
započela je proceduru
osnivanja javne vatrogasne postrojbe zajedno
s dvije susjedne općine.
No, pokušaj je odmah
u početku naišao na
kamen spoticanja u
politici jer načelnik nakon izbora prošle godine nije imao većinu
u općinskom vijeću.
Procjena ugroženosti
i Plan zaštite Općine
nisu usvojene na sjednici vijeća odmah nakon

što su i izrađene te se
procedura odužila. Postrojba DVD-a Čepin
nema specijaliziranu
opremu za spašavanje s
visina i iz dubina, osim
one standardne opreme
propisane Pravilnikom
o minimumu tehničke
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi koju
smo u zadnjih nekoliko godina nadopunjavali s onom vrstom
opreme koja nam je
bila potrebna uzevši u
obzirom vrste intervencija koje su se događale
na našem području
(termokamera, oprema
za spašavanje iz prometnih nesreća i dr.).
Čepin je smješten u
nizinskom predjelu i
na području Općine
(11.599 stanovnika po
popisu stanovništva iz
2011. godine, površina
nema
106
km2)
značajnih
visinskih
razlika. No, kasnijom
analizom zaključeno je
kako unesrećene ne bi
brže izvukli da su koristili nosila ili nešto od
druge specijalizirane
opreme za spašavanje s
visina i iz dubina.
Zasigurno
najveća
otežavajuća okolnost
bila je prisutnost opasnih plinova u atmosferi
u prepumpnoj stanici
koja je bila najveća
opasnost za unesrećene,
no i same vatrogasce
koji su morali biti izn-
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imno oprezni da prilikom spašavanja ne
ugroze sami sebe i time
još dodatno ne otežaju
intervenciju
svojim
kolegama.
Dodatna
opasnost bila je i to što
isprva nismo znali koja
je dubina otpadnih
voda, no ona je na sreću
bila tolika da je vatrogascima bilo moguće
hodati po dnu. Otpadne vode same su po
sebi opasnost, što zbog
mogućnosti infekcija i
zaraza, ali i zbog toga što
su nam otežavale hod
po nepoznatom terenu
jer nismo znali što se
sve nalazilo na samom
dnu. Sa stajališta sigurnosti,
intervencija
bi vjerojatno trebala
biti obavljana u odijelima za potpunu zaštitu
(postrojba
trenutno
ne posjeduje navedena
odijela, no u planu su
nabave), ali ona bi u
ovom slučaju samo dodatno otežavala rad vatrogascima, a u svakom
trenutku bi postojala
opasnost od zapinjanja
i kidanja odijela. Ne
treba ni spomenuti koliko bi riskantno bilo
samo spuštanje u njima
u okno. Intervencijska
odijela (pogotovo hlače
i čizme) potpuno su
natopljene otpadnom
vodom i dodatno su
otežavale penjanje već
ionako umornim vatrogascima nakon akcija

spašavanja pa se postavlja pitanje bi li adekvatnije bilo da su na
intrevenciji korištena
odijela za požare otvorenog
prostora/
tehničke intervencije.
Ako ništa drugo, šteta
bi bila manja. Naime,
odmah nakon intervencije odijela i rukavice
odnesena su na pranje, no i nakon pranja
i više od tjedan dana
prozračivanja na vjetru
još se osjetio neugodan
miris kanalizacije. Izolacijski aparati koji su
korišteni na intervenciji poslani su ranije na
godišnji servis, pranje i
dezinfekciju u Drägerov
servis. Redovan servis
bi bio u rujnu, no s
obzirom na činjenicu
da je donji dio leđnog
nosača, redukcijski ventil kao i ventil boce bio
uronjen u kanalizaciju
odlučeno je da bi najbolje i najsigurnije bilo
odraditi ranije navedeni
servis u ovlaštenom
servisu.
Kasnijim analizama
i u razgovorima nakon
intervencije, uočen je
jedan propust – trebali
su zatražiti i akcidentno
vozilo koje posjeduje
JPVP Grada Osijeka
te je svaki vatrogasac
trebao proći i proces
dekontaminacije nakon
izlaska iz kanalizacije.
No, s obzirom da je
ovo prva (a vjerojatno
i jedina) intervencija
ovakvog tipa s kojom
su se susreli, u trenucima dok je u šahtu još
bilo ljudi, pa i kasnije
kada je bilo jasno da su
preostala dva tijela koje
treba izvaditi, o tome se
nije razmišljalo. Sada,
nakon određenog vremena, možemo analizirati intervenciju i
učiti na njoj.

Vjerojatno najteži dio,
a kojem se posvećuje
najmanje pažnje, jest
psihološki aspekt ove
intervencije. Vjerojatno
najgori dio intervencije
je onaj trenutak kada
ti se uključi signalna
zviždaljka izolacijskog
aparata i svjestan si
da moraš u najkraćem
roku izaći iz opasne atmosfere, čeka te uspinjanje od 6-7 metara po
ljestvama, a ti moraš
ostaviti kolegu da
dovrši posao vezivanja
unesrećenog. Ili osjećaj
kada moraš ostaviti onu
drugu osobu u šahtu,
pa, ako ništa drugo,
zakačiš ga majicom za
ljestvu kako makar ne
bi potonuo u kanalizaciju, iako znaš da će nakon tvog izlaska unutra
ući kolege koji će odraditi spašavanje te osobe.
To su zasigurno osjećaji
koje je teško prepričati,
teško opisati riječima
i njih će vjerojatno najbolje shvatiti samo oni
koji su prošli kroz slične
situacije. Vjerojatno najgora stvar koju smo
sami sebi mogli raditi
nakon te intervencije
jest u glavi vrtjeti pitanja „što-bi-bilo-kad-bibilo“. Nakon završetka
intervencije rekao sam
našem najnovijem operativnom vatrogascu
kako je ovo jedna od
najgorih situacija koje
ga mogu dočekati u vatrogastvu i da mu nitko
ne može zamjeriti da
nakon ovoga okači rukavice i kaže kako nije
za ovo. Srećom, broj
operativnih vatrogasaca
DVD-a Čepin nije se
smanjio nakon ove intervencije.
Isprva nismo htjeli
objavljivati izvješće o intervenciji, no nakon što
su neki mediji netočno

prenijeli i iskrivili podatke pa objavljivali
senzacionalističke naslove, poput onoga da
su radnici 2 sata bili
pod vodom, ipak smo
odlučili na facebook
stranici objaviti izvješće
kako bi tome stali na
kraj. No, pojedini mediji čak ni naše izvješće
nisu prenijeli u cijelosti
već su izvlačili vlastite
zaključke. Fotografije i
snimke koje su se mogle vidjeti po medijima
prikazuju drugi dio
intervencije, odnosno
izvlačenje preostale 2
osobe iz prepumpne
stanice.
Iako je putem novog
digitalnog sustava komunikacije Vatrogasne
zajednice
Osječkobaranjske
županije
održavana stalna radio
komunikacija između
VOC-a JPVP Grada Osijeka i postrojbe, a kasnije i samog
zapovjednika DVD-a,
potkrao nam se propust
da vrijeme izvlačenja
3. i 4. unesrećenog nije
zabilježeno, dok su vremena izvlačenja prve
dvije osobe izvađena iz
snimke razgovora. Vremena izvlačenja zadnje
dvije osobe naknadno
smo dobili od policijskih službenika koji su
bili na intervenciji.
Istog dana, u poslijepodnevnim
satima
organiziran je sastanak
operative Društva, gdje
smo pokušali analizirati
intervenciju i vidjeti
što smo naučili, što
možemo poboljšati i
na koje stvari trebamo
dodatno obratiti pozornost na sljedećim intervencijama kako bismo
poboljšali sami sebe i
svoje postupanje.
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NesrećA na Dunavu

Brzom intervencijom vatrogasaca spriječena ekološka katastrofa

D

Tekst: BERISLAV HENGL

ana 23. lipnja došlo je do nesreće na na količina dizel goriva, zatražena je pomoć DVDbrodu koji se kretao Dunavom. Radi se ova Topolje i Kneževi Vinogradi. S četiri motorne i
o putničkom brodu kapaciteta 60 osoba koji je dvije električne pumpe, vatrogasci su uspjeli izbackrenuo iz Barcsa rijekom Dravom te mu je cilj iti vodu iz trupa čime su omogućili pristup mjestu
bio mađarski grad Baja na Dunavu gdje je plovi- oštećenja i uz pomoć posade privremeno sanirali
lo trebalo ići na remont. U plovilu su
otvor i spriječili daljnje prodiranje
u trenutku havarije bila samo 4 člana
vode u potpalublje, a intervenciji su se
posade. Tijekom jutra, nakon ulaska
pridružili i djelatnici JPVP Grada Belog
broda u Dunav iz Drave, došlo je do
Manastira. Batinsko pristanište nalazi
oštećenja trupa u stražnjem krmenom
se na području rezervata biosfere Muradijelu te je u taj dio broda počela nadiDrava-Dunav, a treba reći da je obližnji
rati voda. Posada je na vrijeme primiPark prirode Kopački rit koji se nalazi
jetila prodiranje vode u potpalublje
nizvodno od Batine povezan mrežom
te su se odlučili pristati uz batinsko
kanala s rijekom Dunav pa je moguće
pristanište i evakuirali vrijedne stvari
potonuće broda i razlijevanje nafte iz
i opremu iz broda. Pristanište u Batini
njegovog rezervoara ugrožavalo vrijednalazi se na 1425 km, na desnoj obali Vatrogasci su izbacili vodu nu okolišnu baštinu cijelog područja.
Dunava, a namjena mu je pristajanje iz trupa i privremeno sanInspektor Lučke uprave Vukovar
putničkih brodova. Ovim pristaništem irali otvor te tako spriječili pregledao je oštećeni brod te je procijedaljnje prodiranje vode
gospodari Lučka uprava Vukovar.
nio da se nakon sanacije oštećenja brod
Kako je zbog težine oštećenja došlo
može nastaviti kretati prema svom krado naglog prodiranja vode u brod, posada je na- jnjem odredištu, a vatrogasne postrojbe su izravno
kon priveza na pristanište potražila pomoć od svojim djelovanjem spriječile potonuće broda te
lokalnog stanovništva što je bilo otežano jer su se time i ekološku katastrofu većih razmjera. Nakon
služili samo mađarskim jezikom. Nakon početnog ovog događaja trebat će se analizirati nedostaci
nesnalaženja ipak je zatražena pomoć od lokalnog u smislu bržeg proteka informacija o događaju
Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Batine te su između Lučke uprave, Granične policije i vatrose ubrzo na mjestu događaja našli pripadnici DVD gasaca te utvrđivanja međusobnih obveza i upozBatina koji su odmah započeli s ispumpavanjem navanja sa standardnim operativnim postupcima
vode iz broda koji je lagano počeo zadnjim dije- svih strana kako bi se olakšala međusobna komulom tonuti u rijeku. S obzirom na veličinu plovila i nikacija i interoperabilnost.
činjenicu da se u rezervoaru za gorivo nalazi znat12
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Požar na autootpadu u Cisti Provo

D

Tekst: VEDRAN RUNJIĆ

ana 16. srpnja u 18:05 DVD Lovreć zaprima
dojavu Centra 112, o požaru otvorenog prostora pored bivše tvornice trikotaže u Cisti Provo. Na
teren izlazi 11 vatrogasaca sa navalnim vozilom,
autocisternom i zapovjednim vozilom. Na mjesto
požara dolaze u 18:10 h te zatiču 15-ak auto olupina
od 60 koliko ih se nalazilo poredanih jedan pored
drugog u dugi red sa sjeverne strane objekta. Vatrogasci odmah počinju sa gašenjem požara. Cilj je bio
spriječiti širenje požara na ostala vozila i na okolno
raslinje. Požar je brzo stavljen pod kontrolu, a već u
19:20 je ugašen.
- Kako nismo dobili konkretne informacije o kakvom se
požaru radi, pretpostavio sam da se radi o šumskom, te smo
zato izašli u zaštitnoj opremi za gašenje požara otvorenog prostora. Iako je bila dosta velika temperatura, te je zahvaćen veći
broj vozila, brzo smo požar stavili pod nadzor – rekao nam je
zapovjednik DVD-a Lovreć Frano Jelić.

Jako nevrijeme pogodilo
šire splitsko područje

U

prvim minutama 17. srpnja
jako nevrijeme je pogodilo
šire splitsko područje. Hladna
fronta iz pravca Italije je prvo
prešla preko sjeverne Dalmacije
da bi oko ponoći 16. srpnja došla
do Splita, gdje su zabilježeni udari
tramuntane od 75 km/h. Uz jak
vjetar koji je rušio stabla, problem
je izazvala i jaka kiša, a ulični
šahtovi nisu mogli primiti toliku
količinu oborina u kratko vrijeme.
Vatrogasci Javne vatrogasne
postrojbe Grada Splita zabilježili
su intervencije uklanjanja platnene
reklame na novogradnji u ulici
Domovinskog rata, skidanje zastave
kod Banovine, te uklanjanje grana
koje je srušio vjetar na prometnice.
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Solin je zabilježilo intervenciju
ispumpavanja vode iz objekta u
Mosečkoj ulici. Solinski vatrogasci
su morali čekati završetak
policijskog očevida kako bi uklonili
srušena stabla sa vozila parkiranih
u Ulici Petra Kružića. Najteža
u nizu ovih intervencija je bilo
piljenje stabla koje je palo na kuću
i oštetilo balkon u Ulici don Frane
Bulića. VR

Tehnička intervencija kod
Donjih Andrijevaca
Tekst: MILAN ŠULTER

U

utorak, 17. srpnja
2018., oko 22,30
sati, na županijskoj cesti Ž-4218 u neposrednoj blizini nadvožnjaka
preko cestovnog koridora Vc kod Donjih
Andrijevaca, dogodila
se prometna nesreća
u kojoj su sudjelovali
vozač automobila s
austrijskim i vozačica s vinkovačkim registarskim oznakama. Na poziv slavonskobrodskog centra 112 na tehničku intervenciju izašli su pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a
Donji Andrijevci. "Provedenim očevidom utvrđeno je kako
je do nesreće došlo jer se 38-godišnji državljanin Austrije,
nije kretao sredinom svoje prometne trake, već je svojim
osobnim automobilom prešao na prometnu traku za vozila iz suprotnog smjera. U tom trenutku svojim prednjim
lijevim bočnim dijelom automobila udario je u prednji lijevi bočni dio osobnog automobila s kojim je upravljala
45-godišnjakinja. Od siline udarca vozačica je sa svojim
vozilom sletjela u odvodni kanal, a vozilo se prevrnulo na
krov. U ovoj prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila
je vozačica, kojoj je liječnička pomoć pružena u bolnici u
Slavonskom Brodu, nakon čega je puštena kući", izvijestili
su iz Policijske uprave Brodsko-posavske.
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JVP Grada Petrinje

RASTE BROJ INTERVENCIJA
Tekst: ĐURO GAJDEK

P

odatak da su vatrogasci Javne
vatrogasne postrojbe Grada
Petrinje tijekom prošle godine
imali ukupno 182 intervencije,
a u prvom polugodištu ove godine, na početku požarne sezone
– već 132 intervencije, upozorava osim na rast intervencija i na
potrebu povećane preventivne
djelatnosti i promidžbe među
stanovništvom.
Najveći broj intervencija,
doznajemo od zapovjednika
JVP Grada Petrinje, Zvonimira
Ljubičića, odnosi se na tehničke
intervencije, a prednjače akcije na ispumpavanju vode.
Naime, i početkom ove godina
zabilježene su visoke poplavne
vode, zbog kojih su nastradala
seoska domaćinstva smještena
uz rijeku u petrinjskom Pokuplju. Odmah nakon povlačenja
vode u korito, uslijedilo je 60-

tak poziva za ispumpavanje bunara, a najveći broj njih iz Male
Gorice. Bilo je i poziva za aktivnosti u nekoliko sela od Gora
i Župića do Selišta, Taborišta i
Budičine, koji se inače nalaze
u neposrednoj blizini minskih
sumnjivih površina.
-Tijekom prvog polugodišta,
uslijedili su i napadi stršljenova,
zbog čega smo se morali opremiti
za skidanje gnijezda tih opasnih
insekata, a imali smo čak i intervenciju hvatanja riđovke, zmije
otrovnice u benzinskoj postaji –
i njeno puštanje u prirodi, kaže
nam zapovjednik Ljubičić, koji
se upravo vratio s intervencije
skidanja gnijezda stršljenova.
-I dalje vatrogasci pružaju
pomoć svojim sugrađanima
na prometnim intervencijama,
koje se sve češće događaju i u
prilaznim gradskim ulicama,

zbog neoprezne vožnje vozača,
ali srećom bez teže ozlijeđenih
i poginulih. Zadnja prometna
dogodila se krajem svibnja zbog
neoprezne vožnje – a u njoj
su sudjelovali motorist i vozač
„Yarisa“.
Početkom ljeta, uz početak
požarne sezone veže se na
području Siska i Petrinje,
povećan broj automobila na
putu za more, preko Banovine
– pa se očekuje i povećana opasnost u prometu. Zbog toga, osim
pojačane obuke za pružanje
pomoći, petrinjski vatrogasci
trebali bi biti opremljeni i s novom tehnikom. Neophodan je
još jedan razvalni alat, uz samo
2 postojeća, a u voznom parku
očekuje se obnova s jednim
manjim tehničkim vozilom.

više TEHNIČKIH INTERVENCIJA

P

Tekst: ĐURO GAJDEK

ripadnici Javne vajednu minutu vatrotrogasne postrojbe
gasci su krenuli na
Grada Siska „odradili“
požarište s četiri vasu, od siječnja do kraja
trogasna vozila.
lipnja ove godine 289
Vatrogasci su, dointervencija, dok je tilaskom na mjesto
jekom prošle godine,
intervencije utvrdili
od siječnja do prosinca
da gori nadstrešnica
postrojba imala 269 inveličine 5 x 6 mettervencija.
Nažalost,
ara, prislonjena uz
u njima je bilo i 5 smzid štale. Ista je bila
rtno stradalih osoba te
prekrivena salonit10 teško ozlijeđenih.
nim pločama, a unuNajteža prometna nesreća u 2018.
Zabilježen je i porast
tar nje gorjele su bale
tehničkih intervencija. Dok je tijekom 2017. go- sa sjenom i kojekakav drveni materijal. Izvršena
dine postrojba izašla na ukupno 18 takvih inter- je obuhvatna navala sa dva C mlaza sa ciljem da
vencija, u prvom polugodištu ove godine, vatro- voda spriječi prenošenje plamena na krovišni
gasci su izašli na 16 intervencija.
dio štale, u kojem su se nalazile bale sa sijenom.
Jedan od najvećih požara zabilježen ove go- U prisustvu vlasnika objekta i policije, vatrogasdine, bio je požar štale u obližnjem mjestu Buko- ci su ugasili požar oko ponoći, a onda prepustili
vskom, udaljenom desetak kilometara od Siska, čuvanje mjesta požara ekipi obližnjeg DVD-a
koji je, vidjevši ga prigodom noćne patrole pri- Preloščica.
javila policije, oko 22 sata i 46 minuta. Za samo
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Nogometna groznica

INTERVENCIJE UZROKOVANE PIROTEHNIČKIM SREDSTVIMA
Slike slavlja na gradskim trgovima i ulicama su obišle cijeli svijet. Međutim, zbog
upotrebe pirotehničkih sredstava za vrijeme proslave uspjeha naše reprezentacije u
više navrata su izbili požari.
Tekst: VEDRAN RUNJIĆ

N

akon utakmice Hrvatska-Island, odigrane 26.
lipnja, ispaljena signalna raketa
je izazvala požar u Podgori. Na
intervenciju je izašlo 18 vozila
i 105 vatrogasaca iz DVD-ova
Podgora, Tučepi, Makarska, Promajna, Baška Voda, Brela i dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Sisak. Požar je brzo stavljen
pod kontrolu, a opožaren je 1 ha
niskog raslinja i borove šume.
I proslava pobjede nad Rusijom u subotu 7. srpnja nije
prošla bez intervencija za makarske vatrogasce. DVD Makarska
je zaprimila dojavu o požarima
na području poluotoka Osejava i
Sveti Petar, koje su isto izazvale
ispaljene signalne rakete. Pošto
su požari izbili po jakoj buri,
odmah je na teren upućeno 5
vozila i 15 vatrogasaca, te su sva
3 požara brzo stavili pod kontrolu.
Na otoku Galešnjaku, koji
je zbog svog srcolikog izgleda postao jedan od hrvatskih
simbola u turističkom svijetu,
skupina navijača je u petak 6.
srpnja organizirala paljenje
baklji za potrebe milenijske fotografije, kako bi na taj način
poslali podršku reprezentaciji.
Međutim, došlo je do požara koji
su brzom intervencijom ugasili
vatrogasci DVD-a Sveti Filip i
Jakov.
Split i Solin: Vatreno polufinale
Za vrijeme odigravanja polufinalnog susreta između Hrvatske i Engleske 11. srpnja, JVP
Grada Splita je u 21:28 dobila
dojavu o raketi koja je uletjela
u stan u Rendićevoj ulici u Splitu. Po dolasku vatrogasaca na
mjesto događanja, građani su
spriječili izbijanje požara te nije

Foto: morski.hr
Navijači su izazvali požar na otoku Galešnjaku

bilo potrebe za intervencijom.
Također su splitski profesionalni vatrogasci nakon završetka
utakmice gasili 2 manja požara
trave te požar dva plastična kontejnera. Vatrogasci DVD-a Split
su u nekoliko navrata intervenirali na požarima kontejnera za
smeće.
Solinski vatrogasci su također
zabilježili nekoliko intervencija, a sve povezano sa velikom

upotrebom pirotehnike. U
21.28 zaprimljena je dojava o
požaru niskog raslinja i trave
na području Voljaka. Na teren
su izišli DVD Solin i Vranjic sa
2 vozila i 6 vatrogasaca. Požar
je lokaliziran u 21.50, a ugašen
22.10. Izgorjelo je oko 250 m²
trave i niskog raslinja.
U 21.40 solinskim vatrogascima dolazi dojava o požaru
borove šume i trave na predjelu

Srce je vatreno, ali navijajmo pametno
Pod ovim je sloganom Hrvatska vatrogasna zajednica poslala priopćenje javnosti kojom se željelo ukazati na posljedice
koje je uzrokovalo navijačko slavlje, posebice na priobalju
gdje su zbog požarne sezone na snazi posebne mjere zaštite od
požara. Poruka je dobro
odjeknula u
medijima koji
su prenijeli
sve savjete,
ali i kaznene
odredbe
namijenjene onima
koji izazivaju
požare.
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požari i intervencije

PROMIDŽBA VATROGASTVA UZ VATRENE
I vatrogasci su, zajedno s ostatkom Hrvatske, zdušno
navijali za hrvatsku reprezentaciju. U tom je ozračju
DVD Jastrebarsko snimio duhovit filmić u kojem vatrogasci spašavaju građane, ali i sami prate nogometne
utakmice.
Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba snimila
je kako izgleda gledanje utakmice u postrojbi kada se
oglasi sirena. Unatoč napetoj atmosferi na nogometnom
terenu, vatrogasci su u roku od pola minute bili spremni za izlazak uz poruku: Oprezno kod uporabe baklji i
pirotehnike, da i mi (konačno) možemo gledati Vatrene.
A i sam dolazak nogometaša na središnji zagrebački
trg nije prošao bez zaustavljanja u postrojbi u Savskoj te
fotografiranja vatrogasaca i Vatrenih.
Foto: Prizori zagrebačkih vatrogasaca koji dočekuju Vatrene te promotivni
spotovi obišli su cijeli svijet

Majdana. Na intervenciju izlaze
DVD Solin, Vranjic i Klis sa 3
vozila i 7 vatrogasaca. Požar je
lokaliziran u 22.10, a pogašen u
22.30. Opožareno je oko 300 m²
niskog raslinja.
Već u 22.30 izbio je novi požar
od zapaljene rakete na Voljaku.
Na intervenciju su izišli DVD
Solin, Klis i Vranjic sa 4 vozila
i 10 vatrogasaca. Opožareno je
500 m² borove šume, trave i niskog raslinja. Požar je lokaliziran
u 23.40, a u 1.00 ugašen.
U 22.48 zaprimljena je dojava o
požaru trave i starih željezničkih
pragova na Vranjičkom putu. Na
požarište su izišli JVP Split sa 5
vozila i 11 vatrogasaca i DVD
Vranjic sa 4 vozila i 14 vatrogasaca. Zbog požara željeznčkih
pragova bila je potrebna velika
količina vode za gašenje. Požar
je lokaliziran 12. srpnja u 3:30,
a zbog velikih količina pragova
16
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sanacija se nastavila i naredni
dan. Požar je ugašen 13. srpnja u
19,00 sati.
Od 23:30 do 00:30 DVD Solin je zabilježio još 3 intervencije zbog zapaljenih kontejnera
i požara trave.
- I na Voljaku i na području
Majdana je postojala realna
opasnost da požar zahvati gustu borovu šumu. To smo brzo
spriječili, a posebno zahvaljujem

ispomoći JVP Split na požaru
kod Vranjica. Nadamo se da će
na idućim velikim sportskim
događanjima naši sugrađani
biti pažljiviji s upotrebom
pirotehničkih sredstava – rekao
nam je zapovjednik VZG Solin
Marijo Kodžoman.
Srećom, povratak nogometaša
u Hrvatsku te dočeci koji su
organizirani prvo u Zagrebu,
a potom i u rodnim mjestima
Vatrenih, prošli su bez požara.

Požar uz prugu u Vranjicu

meteorologija

Šumski požari: Vremenska analiza lipnja 2018. godine
Analizirali: MARIJA MOKORIĆ I LOVRO KALIN, Državni hidrometeorološki zavod RH

U

čestalost i žestina šumskih požara u velikoj
mjeri ovise o klimatskim, odnosno vremenskim prilikama. To dobro potvrđuje početak
ovogodišnje protupožarne sezone. Naime, uslijed
čestih pa i lokalno obilnih oborina, i usprkos razdobljima iznadprosječne topline te povremeno jakog i olujnog vjetra, u lipnju požari raslinja nisu bili
česti, a njihovo širenje je bilo ograničeno.
Iako je u proljetnim mjesecima radijacijski vremenski režim koji karakterizira manjak oborine
bio češće zastupljen u odnosu na višegodišnji prosjek, ipak je bilo izraženih prodora vlažnog zraka
te je bilo povremene kiše, pa i izraženih lokalnih
pljuskova.
Takvo razmjerno nestabilno vrijeme nastavilo se i u lipnju. Prva i druga dekada lipnja su bile
iznadprosječno tople s povremenim prodorima
vlažnog zraka. U trećoj dekadi je visinsko strujanje
s većinom jugozapadnog i zapadnog okrenulo na
sjeverozapadno i sjeverno te je pritjecao svjež zrak
uslijed čega je ponegdje bilo jakih grmljavinskih
pljuskova. Pri tome je malo ili nimalo oborina bilo
na južnodalmatinskim otocima. Klimatska analiza
srednje mjesečne količine oborine u lipnju ukazuje
na njezinu nejednoliku raspodijeljenost te je bilo
predjela s viškom, ali i manjkom oborine. Prema
raspodjeli percentila (slika 1) veliki dio Jadrana i
priobalja je bio u kategoriji normalno u odnosu na
tridesetogodišnji prosjek (1961.-1990.), a samo pojedini lokaliteti na Jadranu bili su u kategorijama
kišno i vrlo kišno.
Takve oborinske i temperaturne, ali i vjetrovne
prilike usljed povremene jake bure utjecale su i na
potencijalni rizik za nastanak i širenje požara raslinja.
Analiza meteorološkog indeksa opasnosti za
nastanak i širenje požara raslinja (MIOP)
Osnovni preduvjet povećanog rizika za nastanak požara raslinja jest isušenost biljnog pokrova,
odnosno u ovom slučaju gorivog materijala. Za to
se u Hrvatskoj već desetljećima koristi meteorološki
indeks opasnosti za nastanak i širenje požara raslinja po kanadskoj metodi (MIOP). MIOP se svakodnevno računa za četrdesetak lokaliteta na Jadranu,
priobalju i u kontinentalnom području, a svrstan je
u 5 klasa opasnosti (vrlo mala, mala, umjerena, velika i vrlo velika).
Najviše klase opasnosti su zbog klimatskih prilika najčešće na Jadranu i u područjima uz njega
te se stoga za ta područja naše zemlje rade redovite
mjesečne analize.
Analiza srednje mjesečne klase (slika 2) za
ovogodišnji lipanj pokazuje da je na većem dijelu područja ona bila mala, osobito na sjevernom
Jadranu. Umjerena klasa bila je tek na dijelu srednje
i južne Dalmacije. Pritom je samo ponegdje na otocima klasa bila čak i velika (Lastovo i Mljet).

Slika 1: Odstupanje mjesečne oborine (%) u lipnju 2018. od
prosječnih vrijednosti (1961-1990)

Slika 2: Srednja klasa opasnosti od šumskih požara za lipanj 2018.
godine

Slika 3: Odstupanje srednje klase opasnosti od šumskih požara
za lipanj 2018., u odnosu na desetogodišnji srednjak (razdoblje
2003.-2012.)

Da bi se vidjelo kakva je požarna ugroženost
pojedinih područja na Jadranu i na priobalju, vrijednost srednje klase opasnosti može se prikazati
kao razlika u odnosu na desetogodišnji srednjak za
lipanj (2003.-2012.). Odstupanje je uglavnom bilo
negativno (slika 3), odnosno srednja klasa bila je
manja u odnosu na prosječnu. Ipak, u dijelu srednje
i južne Dalmacije odstupanje je bilo čak i pozitivno,
odnosno zabilježene su klase veće od uobičajenog.
Posebno veliko odstupanje je zabilježeno na otoku
Mljetu (postaja Goveđari).
VATROGASNI VJESNIK SRPANJ / KOLOVOZ 2018.
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meteorologija
zračne
snage

BRZA REAKCIJA ZRAČNIH SNAGA NA POŽARIŠTIMA
Za razliku od prošle godine, zračne snage bilježe manji angažman, a do sada su djelovale u Šibenskokninskoj, Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji
Tekst i foto: HRZ/Marinko Karačić

U

prva
dva
mjeseca
ovogodišnje
protupožarne
sezone
nije
zabilježen
veći
angažman
zračnih protupožarnih snaga iz
sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih
snaga RH (PP NOS OS RH) u
gašenju i saniranju požarišta.
Tako je od 1. lipnja do konca
mjeseca srpnja 2018. evidentirano 14 požara u tri dalmatinske
županije na kojima su djelovale
zračne snage (7 u Šibenskokninskoj, 5 u Zadarskoj i 2 u
Splitsko-dalmatinskoj županiji).
Zračne snage PP NOS OS
RH su u dosadašnjem dijelu
protupožarne sezone ostvarile
oko 55 sati naleta, pri čemu je
izbačeno oko 2 200 tona vode.
Najveći angažman zračne
snage imale su na požarištu
Kožino kod Zadra (26.7.2018.)
gdje je izbačeno 156 vodenih
bombi, odnosno oko 800 tona
vode pri čemu je ostvareno nešto
više od 8 sati naleta na požarištu,
a u gašenju su sudjelovala dva
Canadaira CL-415 i dva Airtractora AT-802.
Kapetan posade na Canadairu CL-415 koji je gasio požar
u Kožinu, bojnik Ivica Markač
kazao je kako je požar bio vrlo
zahtjevan. „Brzo se vatra širila i
napredovala, bilo je puno gorive
mase jer se radilo o gustoj borovoj šumi, no dosta smo brzo reagirali, a blizu je bilo i uzimanje
vode. Kuće nisu bile ugrožene, a
u završnoj fazi osiguravali smo
požarište natapanjem kako ne
bi došlo do ponovnog razbukta18

SRPANJ / KOLOVOZ 2018. VATROGASNI VJESNIK

vanja vatre“, istaknuo je bojnik
Markač.
Drugi veći požar na kojem su
zračne snage djelovale je onaj u
Srimi kod Vodica u Šibenskokninskoj županiji (24.7.2018.)
gdje je izbačeno oko 500 tona
vode i ostvareno oko 9 sati naleta, a u gašenju su također sudjelovala po dva Canadaira i dva
Airtactora.
Oružane snage RH i ove
godine su za vrijeme trajanja Protupožarne sezone
(1. lipnja-30. rujna) ustrojile
Protupožarne namjenski organizirane snage koje čine sve sastavnice Hrvatske vojske.
UKLJUČENE I BESPILOTNE LETJELICE ZA BRZO
OTKRIVANJE POŽARA
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini, Oružane snage RH razmjestile su bespilotne letjelice koje
će tijekom trajanja protupožarne

sezone 2018. biti angažirane na
području Šibensko-kninske, Zadarske i Splitsko-dalmatinske
županije i na područjima u kojima bude iskazana potreba za
njihovim korištenjem temeljem
zahtjeva Državne uprave za
zaštitu i spašavanje.
Naime, korištenje bespilotnih
letjelica s ciljem brzog otkrivanja
požara i nadzora požarišta novost
je u ovogodišnjoj Protupožarnoj
sezoni, a riječ je o besposadnom
zrakoplovnom sustavu koji se
sastoji od tri bespilotne letjelice
i četiri člana posade, a angažiran
je od 24. srpnja do 10. kolovoza
2018. godine.
Angažman bespilotnih letjelica
u svrhu protupožarnih izviđanja
prvenstveno će se koristiti nad
nenaseljenim područjima koja
nisu pokrivena drugim senzorima, a posebno u dane s vrlo
visokim rizikom od požara. Isti
je sustav korišten 25. srpnja ove
godine na području Okit – Zaton
– Rasline u Šibensko-kninskoj
županiji.

Najveći angažman bio je u srpnju kod Zadra

vježbe

Psi su najbolji prijatelji i najbolji tragači

MEĐUNARODNI TRENING POTRAŽNIH PASA
Tekst i foto: ASIM ČABARAVDIĆ

U

organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Plamen“ (uz potporu JVP
Poreč, Područne vatrogasne zajednice Poreč
i Vatrogasne zajednice
Istarske županije) 15.,
16. i 17. lipnja 2018. u
Istri je održan peti po
redu međunarodni trodnevni trening potražnih
pasa. Sudjelovala su 42
vodiča s 49 pasa iz Hrvatske, Slovenije, Italije,
Slovačke, Rumunjske,
Švicarske i dalekog Tajlanda (dva vodiča s dva
psa).
Trening je upriličen
na više lokacija, a među
njima bile su šuma kod
naselja Flengi i Stancija Bembo. Vodiči su sa
psima trenirali potragu
za nestalom osobom na
otvorenom
prostorušumi i za osobom zatrpanom u ruševinama.
Od 22 prijavljena psa za
ispit, 15 ih je dobilo licencu, a među njima je i
jedan iz Istre i Tajlanda.
Prije gotovo šest godina Goran Kmet, predsjednik DVD-a „Plamen“
Višnjan, krenuo je s
obukom potražnog psa i
naglašava da potražni pas
u traganju za nestalim u
šumi može zamijeniti
30 ljudi, a u pola sata
pretražiti čak 6.000
četvornih metara. Traganje u ruševinama bez
pasa jako je teško, gotovo
nezamislivo. Jer, unatoč
ogromnom tehnološkom
napretku čovjek nije
pronašao zamjenu za
pseći njuh. Evo kako je
predsjednik višnjanskog
DVD-a ocijenio vježbu
potražnih pasa:

Sudionici treninga

Goran Kmet s labradoricom
Mašom

- Mi kao organizatori veoma smo zadovoljni s vježbom u
svakom pogledu, a vjerujem i njezini sudionici.
Možemo se pohvaliti da
je naš potražni pas Maša
(labradorica)
dobila
međunarodnu licencu
za potragu u šumama i
ruševinama.
Razgovarali smo s
vodičima potražnih pasa
i zabilježili:
Silvija
DomitrovićDošen, Hrvatska gorska
služba spašavanja - Tu
sam s labradorom Bongom, a obuku s njim
počela sam prije dvije i
pol godine. Sudjelovali
smo na puno treninga
i akcija, a ovaj trening
nam također puno znači,
jer uvijek naučimo nešto
novo kroz razmjenu
iskustava.
Ina Hvaljič, Društvo
potražnih pasa iz Nove
Gorice (Slovenija) – S
potražnim psima se

bavim već 13 godina i
drugi put u Istri sudjelujem na međunarodnom
treningu potražnih pasa.
Prilika je to da pokažemo
naš stil rada i upoznamo
kako to rade druge kolege i nakon takvih treninga mi kao vodiči, a psi
također, spremniji smo
za intervencije.
Marija Lukać i Ivan
Miholić, Klub za obuku
službenih i sportskih
pasa “Zagreb” (KOSSP
“Zagreb”) - Ovdje smo
s belgijskom ovčarkom
Sparta, stara je tri godine.
Bavljenje s potražnim
psima veoma je zanimljivo i razlikuje se
od mnogih sportskih i
drugih aktivnosti, jer su
psi zaista izvanredni prijatelji i tragači. Ovakvi tabori, ovakva druženja su
nam omiljena aktivnost,
najdraža, i jako volimo
Istru. Pas stekne nova
iskustva, a vodiči posebno, zato što je ovakav
trening odlična prigoda
za razmjenu iskustava.
Svaki pas i svaki trener
je drukčiji, i svaki trener vidi psa drugačijim
očima i može dati vrlo
korisne savjete.
Ajaž
Kotar,
Logatec - Glavni motiv
uključivanja u ovu aktivnost je opredjeljenje i

želja da se pomogne ljudima u nevolji. Za to se
valja dobro pripremiti
i obaviti puno dobrih
treninga. Ovaj u Istri upravo je takav.
Aleš Udovć, Novo Mesto (Slovenija) – Slovenija
ima vrlo razvijenu aktivnost s potražnim
psima. Trenutno je
oko 200 vodiča s oko
200 potražnih pasa. Na
ovakvim treninzima, na
nepoznatom,
novom
terenu, uvijek nanovo
uči i pas i vodič. Radim
u Pravosudnoj policiji i
sa psima sam i u službi i
privatno već 13 godina.
Sa psom sam bio sudionik na oko 90 intervencija
spašavanja. Našli smo
oko 40 ljudi.
Lućano
Vorić,
zapovjednik
DVD-a
„Plamen“ Višnjan - Veoma nam je drago da je
bio uspješan peti tabor, a
na jesen, u listopadu ove
godine, upriličit ćemo
šesto međunarodno okupljanje potražnih pasa.
Naš Goran Kmet veoma
je zaslužan, jer je inicirao nabavku i obuku
potražnih pasa u okviru
istarskih DVD-a. Javna
vatrogasna
postrojba
Rovinj prva je krenula s
obukom potražnog psa,
a nakon nje DVD „Plamen“ Višnjan. Sada mi
imamo dva potražna
psa uz veliku potporu
Područne
vatrogasne
zajednice Poreč, Vatrogasne zajednice Istarske županije i Općine
Višnjan. Na tom planu
uspješno
surađujemo
s više društava i organizacija koje imaju
potražne pse.
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vježbe

KUPSKI SLAPOVI 2018
Tekst i foto: TOMISLAV STEPIĆ

Z

ajednička vježba matičnih
društava VZO Pisarovina
pod nazivom „Kupski slapovi
2018“, održala se u nedjelju 10.
lipnja s početkom u 13 h na
području naselja Lijevo Sredičko.
Vježba se temeljila na scenariju
gdje uslijed neopreznog spaljivanja biljnog otpada dolazi do
požara na staroj školi u Lijevom
Sredičkom te se požar nošen
jakim naletima vjetra proširio
unutar škole i na krovište. Zbog
pojave velikog zadimljavanja te
panike u školi, ostaju zarobljeni
nastavnik i domar koji poziva
broj žurne službe za pomoć i dobiva Županijski vatrogasni operativni centar koji o tome izvještava
zapovjednika VZO Pisarovina
Ivana Stepića te istodobno UVI
sustavom uzbunjuje postrojbe
DVD-a Lijevo Sredičko.
Zbog
složenosti
dojave
zapovjednik VZO Pisarovina
nalaže ŽVOC-u da se uzbune
i postrojbe DVD-a Bratina i
DVD-a Pisarovina za spašavanje
(evakuaciju) i gašenje objekta te
se osobno hitno upućuje na mjesto intervencije.
Postrojba DVD-a Pisarovina
pristupa evakuaciji i spašavanju
zaposlenika škole, te joj se po dolasku na ispomoć kod zajedničkog
gašenja objekta te spašavanjem
osoba pridružuje postrojba DVDa Bratina.
Tijekom intervencije zbog gužve
u prometu na sporednoj cesti kod
kapele u centru Lijevog Sredičkog
20
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dolazi do prometne nesreće osobnog vozila te je potrebno osloboditi osobu iz vozila. Tu intervenira postrojba DVD Donja
Kupčina te izvršava oslobađanje
unesrećenog.
Nekoliko segmenata vježbe
Uslijed udara groma na šetnici
“Plaža“ dolazi do požara trave
koji ugrožava kupače na plaži i
nadstrešnicu. Uzbunjuju se postrojbe DVD-a Gradec Pokupski
i Selsko Brdo za gašenje požara
te relejnu dobavu vode iz rijeke
Kupe, a u pomoć im pristiže
susjedni DVD Lasinja. Prilikom

Vatrogasci spremni za spašavanje
osoba iz vozila i objekata

gašenja izgubio se i ozlijedio
jedan vatrogasac kojeg pronalazi i evakuira postrojba DVD-a
Lučelnica.
Sudarom „Žitne lađe“ i čamca na
rijeci Kupi počinje treći dio vježbe
koji se odnosi na spašavanje na
vodi koje izvodi postrojba DVDa Lijevo Sredičko sa čamcem.
Zbog potonuća broda i mogućeg
istjecanja goriva postavlja se preventivna brana na rijeci Kupi.
Ovaj dio vježbe izvodi postrojba DVD-a Donja Kupčina uz
pomoću čamca i djelatnika Komunalnog Pisarovina.
Uspješnim gašenjem trave,
dobave vode do požarišta,
spašavanjem unesrećenog iz rijeke te postavljanjem brane vježba
završava.
Cilj ove vježbe bila je koordinacija međusobnog djelovanja vatrogasnih postrojbi VZO Pisarovina
na zahtjevnim intervencijama te
njihovo uvježbavanje zajedničkog
rada pri korištenju različitih alata, spasilačke opreme,uređaja,
radio veza kao i različitih vidova
vatrogasne taktike. U vježbi je
sudjelovalo 58 vatrogasca sa 12
vatrogasnih vozila, a kao gosti su
nazočili zapovjednik VZZŽ Josip
Novosel i zapovjednik DVD Kravarsko Zvonko Čunović.
Na postrojavanju poslije vježbe
zapovjednik VZO Pisarovina
proglasio je vježbu uspješnom te
čestitao i zahvalio se svim sudionicima.

vježbe

ZDRUŽENA VJEŽBA VATROGASNOG CENTRA PLETERNICA
Tekst i foto: MARKO AŠENBRENER

Spašavanje unesrećene osobe iz automobila

D

obrovoljno
vatrogasno
društvo Pleternica kao
središnje društvo na području
grada Pleternice, organiziralo
je 19. lipnja, zajedničku pokaznu vježbu Vatrogasnog centra Pleternica za sve DVD-ove s
područja grada. Iako na području
grada djeluje dvanaest dobrovoljnih vatrogasnih društava, u
vježbu su se uključili oni najaktivniji; Pleternica, Gradac, Buk,

Spuštanje pomoću užeta

Sulkovci i Koprivnica te Javna
vatrogasna postrojba Požeškoslavonske županije. U vježbi je
sudjelovalo 25 vatrogasaca sa šest
vozila. Vježba se sastojala iz tri
dijela. Prva je obveza vatrogasaca
bila relejnom dobavom vode iz
rijeke Orljave opskrbiti autocisternu koja je vodom opskrbljivala
autoljestvu iz koje su vatrogasci gasili požar krovišta. Drugi
dio se sastojao od spašavanja

unesrećene osobe iz automobila
upotrebom hidrauličkih alata i
uređaja. Na kraju vježbe su se
dva vatrogasca DVD-a Pleternica
spustila pomoću užeta iz korpe
autoljestvi. Najveće oduševljenje
viđenim pokazao je velik broj
okupljene djece. Vježbu je pratio
zamjenik gradonačelnice Domagoj Katić i zamjenik županijskog
vatrogasnog zapovjednika Marko
Ašenbrener.

Otočki Virovi 2018

D

Tekst i foto: PETAR JAKOVAC

ana
2.
lipteških taktičkih uvjeta u konja u središtu
jima se vatrogasci suočavaju
Spačvanskog bazena, na
prilikom tehničkih vatrogasprostoru Otočkih Vironih intervencija.
va održana je združena
Djelatnici ŽŽHP pomogli
vatrogasna vježba opsu u zbrinjavanju većeg broja
erativnih
vatrogasaca
stradalih osoba, a sve je koorVukovarsko-srijemske
dinirano s djelatnicima PU
županije “Otočki Virovi
Vukovarsko-srijemske župan
2018” u organizacije VZŽ
ije.
Uvježbani i za najteže intervencije
Vukovarsko-srijemske
Ujedno su na vježbi prisusna čelu s predsjednikom
tvovali i delegacija vatroAntunom Jelićem, zapovjednikom Zdenkom gasaca iz Austrije pokrajine Tirol na čelu s PeJukićem, tajnikom Krešimir Jelićem, zamjenikom terom Logarom i Klausom Elnerom koji su
župana Vukovarsko-srijemske Josipa Dabre i velikodušno pomogli u donaciji vatrogasnih voziDVD-a Otok.
la za Vukovarsko-srijemsku županiju. Zadovoljni
Cilj vježbe bila je provjera brzine aktiviranja, su prikazom djelovanja i uvježbanosti vatrogasaca
opremljenosti, osposobljenosti i djelovanja op- pri svim uvjetima kod djelovanja pri tehničkim
erativnih vatrogasaca VZŽ Vukovarsko-srijemske intervencijama i gašenju šumskog požara. Zadoprilikom velikih požara otvorenog prostora u voljni su bili prikazanom vježbom i uvježbanošću
šumi, provjera sustava veze i lanca zapovijedanja čelni ljudi VZŽ Vukovarsko srijemske kao i zamvatrogasnih postrojbi i ŽC 112, prebacivanje va- jenik župana Vukovarsko-srijemske županije Jotrogasnih snaga, opreme i vozila.
sip Dabro. U vježbi je sudjelovalo 120 vatrogasaca
Druga skupina vatrogasaca obavljala su tehničke sa područja VZŽ Vukovarsko-srijemske.
intervencije u prometu, s nekoliko različitih vrlo
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vježbe

Potopljeni
auto izvučen
iz Drave,
unesrećeni
uspješno
spašeni
U vježbi je prikazano
spašavanje osobe čamcima te
izvlačenje vozila iz rijeke
Tekst: DORA VADLJA I DAMIR PERHOČ
Foto: ZLATKO VRZAN

N

a lijevoj obali Drave pokraj
ribičkog doma, održala se
velika vježba civilne zaštite i vatrogasaca pod nazivom „Drava
2018“ u kojoj su sudjelovale sve
ustanove uključena u spašavanje
života – HGSS, Crveni križ,
međimurski vatrogasci, policija
te djelatnici hitne pomoći.
Na terenu je prikazana simulacija prometne nesreće, te kako i tko
sve sudjeluje u spašavanju osoba
na takvom događaju. Prikazano
je spašavanje osoba čamcima
iz
poplavljenog
područja,
spašavanje osoba iz vozila koje
je završilo u Dravi, te izvlačenje
vozila iz rijeke. Također, vatrogasci su punili vreće s pijeskom i
gradili zečje nasipe.
Sve to su budnim okom pratili
Josip Grivec, načelnik Stožera
civilne zaštite Međimurske
županije, pročelnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje
Čakovec Ladislav Söke, voditelj
ispostave Hrvatskih voda Ivica

Na vježbi su korišteni i čamci za spašavanje

Mustač, županijski vatrogasni
zapovjednik Mladen Kanižaj,
predstavnik
Hrvatske
gorske službe spašavanja Stanice
Čakovec Miodrag Novosel,
predstavnik gradskog Crvenog
križa dr.sc. Kristijan Valkaj, direktor PP HE Sjevec, GHR Drava, HEP Proizvodnja d.o.o.
Tomislav Pintarić, ravnatelj
Zavoda za hitnu medicinu
Međimurske županije dr.sc.
Tomislav Novinšćak, načelnik
PU Međimurske Ivan Sokač,
načelnica Općine Sveta Marija Đurđica Slamek, načelnik
Općine Donja Dubrava Marijan
Varga i načelnik Općine Donji
Vidovec Josip Matulin.
Svrha ove vježbe bila je pokazati građanima ovog dijela
Međimurja što se događa na
terenu u slučaju poplave, kao i
prometne nesreće. U pravoj situaciji iskustvo koje stječemo na
treningu je vrlo važno – istaknuo
je Josip Grivec, načelnik Stožera

Ronioci JVP Čakovca odradili izvlačenje vozila iz rijeke
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civilne zaštite MŽ.
Osim simulacije, na rijeci
Dravi bila je prikazana oprema
koja je dijelom financirana od
strane Robnih rezervi RH, kao
što su čamci koji se koriste pri
spašavanju na vodi..
Ronioci su pregledali područje
ispod površine rijeke, te javljaju
vatrogascima na obali gdje se
točno nalazi automobil. Čamci
su pretraživali rijeku te tražili
unesrećene koji su prilikom pada
automobila sletjeli u Dravu. Tim
Crvenog križa u samo nekoliko
minuta sastavio je svoj šator,
gdje su se unesrećeni zbrinuli
nakon izvlačenja, a članovi hitne
pomoći uskočili su sa svojim
medicinskim znanjem.
Vježba je izvedena u kratkom
roku, a glavni cilj bio je pokazati
spremnost na terenu i timski rad
svih sudionika civilne zaštite koji
se svakodnevno nalaze u situacijama gdje je drugima potrebna
pomoć.

Cijeli tim vatrogasaca na zadatku punjenja vreća s pijeskom

vježbe

Vježba PP Koprivnica – “Podravina 2018”

V

Tekst i foto: IVAN GOLUBIĆ

elika združena pokazna vatrogasna vježba požarnog
područja Koprivnica „Podravina
2018“ održana je na objektima
Pilane Bašići i parkiralištu ispred
trgovine Sloga u Štaglincu.
Sudionici ove vježbe bili su Javna vatrogasna postrojba Grada
Koprivnice, Dobrovoljna vatrogasna društva s PP Koprivnica,
PU Koprivničko – križevačka,
Postaja prometne policije Koprivnica, tim hitne medicinske
pomoći Koprivnica, HGSS te zaposlenici Pilane Bašići.
– Cilj vježbe bio je prezentirati
zajedničko djelovanje dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca te prezentirati novu vatrogasnu opremu i vozila kojom
raspolažu vatrogasne postrojbe.
Zatim, pokazati mještanima i
ostalim gostima mogućnosti
i spremnost profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasaca u
zajedničkom djelovanju gašenja
većih požara gospodarskih objekata – istaknuo je Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Koprivnica.
Dodao je da se vježbom, između

Sudionici vježbe

ostalog, provjeravalo koordinirano djelovanje svih žurnih
službi, a posebno pripadnika
JVP Grada Koprivnice i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi s
Požarnog područja Koprivnica
te postupak zaposlenika tvrtke
Pilana Bašići prilikom izvanrednih situacija. Pripadnici HGSS-a,
podružnice Koprivnica, radili su
izbavu ozlijeđene osobe sa visina,
a djelatnici HMP-a su prevezli i
zbrinuli sve ozlijeđene osobe u
ovoj akcidentnoj situaciji.
Združena vatrogasna vježba
organizirana je u skladu sa Programom rada Javne vatrogasne

postrojbe Grada Koprivnice i
Vatrogasne zajednice Grada
Koprivnice, kao i Planom i programom rada Koprivničkokriževačke županije za 2018.
godinu, a elaborat o načinu
provođenja vježbe pripremilo
je zapovjedništvo Požarnog
područja Koprivnica sukladno dogovoru sa sastanka sa
zapovjednicima VZG/VZO i JVP
požarnog područja Koprivnica, a
na osnovu pregleda terena.
Na vježbi ukupno je sudjelovalo 106 vatrogasaca, 6 HGSS, 4
djelatnika MUP-a i troje djelatnika HMP sa 31 vozilom.

Vježba “LAPOVAC 2018”
Tekst i foto: MARIJAN GAJSKI

N

a jezeru Lapovac održana je terenska vježba
civilne zaštite “Lapovaca 2018”. Vježbu su
organizirali Grad Našice i Područni ured za zaštitu
i spašavanje Osijek, a u vježbi su sudjelovali MUP
PU Osječko-baranjska PP Našice, Vatrogasna zajednica Našice, DVD Našice, Javna vatrogasna postrojba Našice, Zavod za hitnu medicinu Osječkobaranjske županije, HGSS stanica Osijek, Stožer
civilne zaštite Grad Našica, Postrojbe civilne zaštite
opće namjene Grada Našica, Gradsko društvo Crvenog križa Našice i volonteri iz udruga Grada
Našica.
Djelovanje u slučaju poplave
Tema vježbe je bila aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Grada Našica na provođenju
mjera obrane od poplave za slučaj prelijevanja

brane, te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog
stanovništva.
Vježba se odvijala prema scenariju gdje je, uslijed obilne kiše koja je pala u iznadprosječoj količi
na širem području Grada Našica, došlo do porasta razine vode u svim vodotocima, te u akumulacijskom jezeru Lapovac. Zbog dugotrajnog
zadržavanja visokih razina vodostaja, omekšavanja
tla i procjeđivanja, došlo je do opasnosti od izlijevanja velikih voda na branjeno područje u zaobalju
– naselje na širem gradskom području.
Opće stanje i prognoze su loše, postoji visoka razina rizika od prelijevanja brane. Hrvatske vode VGI
Karašica-Vučica provodi mjere obrane od poplave
na vodozaštitnim objektima. Zbog prognoza vodostaja, te širine potencijalno ugroženog naseljenog
područja daju preporuke za aktiviranje snaga civilne zaštite i provođenje mjera obrane od poplave.
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vježbe

Vatrogasci Grada Našica

Potrebno je nadvisivanje brane zečjim nas- osobe i evakuirane osobe iz poplavljenog područja
ipom, kako bi se spriječila potencijalna ugroza te im pružali prvu pomoć i psihosocijalnu pomoć.
stanovništva i kritične infrastrukture u zoni plavTeže ozljeđene osobe su djelatnici hitne pomoći
ljenja.
prevozili u Bolnicu.
Proglašavanjem izvanredne mjere obrane od popNa kraju uspješno završene vježbe gradonačelnik
lava održana je izvanredna sjednica Stožera civilne Grada Našica Josip Miletić svim sudionicima vježbe
zaštite grada. Zbog nastale potencijalne ugroze od je predao zahvalnice.
poplave gradonačelnik saziva izvanrednu sjednicu
O uspješno održanoj vježbi gradonačelnik Grada
Stožera civilne zaštite, na koju poziva i nadležnog Našica Josip Miletić je između ostalog izjavio.
rukovoditelja obrane od poplave Hr„Proveli smo vježbu za krizne situacije
vatskih voda. Prema procjenama Ru- Gradonačelnik na Lapovcu. Mislim da je zadovoljavajuće
kovoditelja obrane od poplave, situacija
stanje koje smo pokazali na terenu i zahGrada Našica
je ocijenjena kao visoko rizična, te
valjujem svim sudionicima na današnjoj
pohvalio
je potrebno angažiranje sustava civ- sudionike vježbe vježbi. Uvjeren sam da ovakve stvari ne bi
ilne zaštite i preventivna evakuacija
bilo dobro da nam trebaju, ali za sve siti naglasio da
stanovništva izvan zone ugroze od
uacije moramo biti spremni. Ova pokasu pokazali
plavljenja.
koordiniranost zna vježba je naša obveza i dužnost, a cilj
i spremnost za je da se uvježba koordiniranje, da se ljudi
Terenski dio vježbe
sve predstojeće međusobno upoznaju i za neke moguće
Temeljem zaključaka sa održane izkrizne slučajeve budemo spremni. Pokaizazove
vanredne sjednice Stožera civilne
zan je zavidan nivo vatrogastva u našem
zaštite, gradonačelnik daje nalog za akgradu, ali i Gorska služba spašavanja, Crtiviranje operativnih snaga i provođenje
veni križ, Ministarstvo unutarnjih poslozadaća na obrani od poplave i evakuaciji i zbrinja- va, Stožer civilne zaštite i svi koji su sudjelovali su
vanju stanovništva.
pokazali jedan zavidan nivo funkcioniranja. ZahU provedbu zadaća sukcesivno dolaze operativne valjujem svima koji su sudjelovali na današnjoj
snage, po protokolima i planovima djelovanja.
vježbi i uvjeren sam da ćemo u budućnosti biti
Početak terenskog dijela vježbe proglasio je spremni za sve izazove koji su pred nama.”
gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Našice i
Tijekom vježbe pripadnici policijske postaje zapovjednik vježbe Aleksandar Ljubljanović o ulozi
Našice su osiguravali prostor događaja. Pripadn- vatrogasaca u vježbi je između ostalog izjavio.
ici Javne vatrogasne postrojbe Našice su postavili
„Ekipa je utrenirana jer svaki tjedan imamo vježbe
pumpe za prepumpavanje vode i prepumpavali i mi se pripremamo za sve situacije koje se mogu
vodu iz jezera, djelatnici Hrvatskih voda su kami- pojaviti na našem području. Naša ekipa je došla na
onom dovezli vreće s pijeskom, a vatrogasci i pri- jezero prepumpavati vodu kako bi rasteretili branu,
padnici civilne zaštite su gradili zečji nasip od vreća. a zatim je dio ljudi raspoređen na izgradnji zečjih
Članovi HGSS-a osiguravali su izgradnju nasipa.
nasipa. Na intervencijama često djelujemo s drugim
Volonteri crvenog križa Našice postavili su šatore službama najčešće s hitnom i policijom i suradnja
za prihvat stradalih osoba i evakuiranih osoba dok je na visokom nivou te pomažemo jedni drugima.
su pripadnici HGSS-a čamcem izvršili potragu i Djelujemo i s postrojbama civilne zaštite, gorskom
spašavanje osobe koja je u upala u jezero.
službom spašavanja s kojim imamo česte vježbe.
Volonteri Crvenog križa su prihvaćali stradale
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vježbe

Sudjelovalo 29 vatrogasaca s 3 vozila

Vježba u karlovačkoj tvornici Wienerberger
Tekst i foto: KSENIJA BEGOVIĆ

Vatrogasci su pokazali gašenje požara i
spašavanje unesrećene osobe

U

tvornici Wienerberger
u Karlovcu, 20. lipnja
održana je vatrogasna vježba u
kojoj su sudjelovali Javna vatrogasna postrojba Karlovac i DVD
Hrenetić-Novaki.
Vježbom
su
rukovodili
zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran
Franković, zapovjednik JVP
Grada Karlovca Miroslav Rade,
zapovjednik VOSek KA-1 Karlovac i DVD Hrnetić Novaki Tin
Butala.
Kako je bilo predviđeno scenarijem vježbe, uslijed izvođenja
radova na krovištu zgrade došlo
je do zapaljenja sjevernog dijela
krovišta, prostorije koje se nalaze na drugom katu zgrade tik
ispod krovišta ubrzano se pune
dimom te otežavaju evakuaciju

zaposlenicima.
Širenje požara očekuje se duž
krovišta te potkrovlja zgrade.
JVP Karlovac nije u mogućnosti
poslati više od troje ljudi i navalnog vozila radi istovremene intervencije na autocesti A1 stoga
dežurni dispečer u ŽVOC-u
Karlovac odmah uzbunjuje
DVD- Hrnetić -Novaki pomoću
sustava UVI.
Odgovorna osoba upućuje dojavu o nastalom požaru na telefon 193 i organizira propisano
zaustavljanje tehnološkog procesa. Do dolaska vatrogasnih snaga zaposlenici koriste osnovna
sredstva za gašenje požara koja
su im na raspolaganju, a odgovorne osobe provode propisani
plan uzbunjivanja i evakuacije
zaposlenika i ostalih osoba koje
se trenutno nalaze u krugu tvrtke.
Po
zaprimljenoj
dojavi
Županijski vatrogasni operativni centar na mjesto intervencije upućuje službujuću
smjenu JVP grada Karlovca i uzbunjuje zapovjednika DVD-a Hrnetić-Novaki.
Zapovjednik smjene JVP-a
izlazi sa
navalnim vozilom
D-050 i preuzima vođenje intervencije. ŽVOC Karlovac
provodi uzbunjivanje
va-

trogasnih snaga te nadležnih
službi i tijela u skladu sa Planom ZOP-a za grad Karlovac.
Po dolasku zapovjednik smjene
JVP-a izviđa požar te od osobe
zadužene za evakuaciju djelatnika dobiva informaciju kako
se jedan radnik nije pojavio na
mjestu za evakuaciju te postoji
sumnja da je ostao u svojem
uredu iznad kojeg gori krovište.
Zapovjednik donosi odluku o
gašenju požara unutarnjom navalom s jednim “C” mlazom te
da se pritom vrši pretraživanje
za nestalom osobom. Dolaskom DVD-a Hrnetić Novaki
zapovjednik intervencije izdaje
zapovijed za gašenje krovišta
vanjskom navalom upotrebom
ljestve rastegače sa jednim “C”
mlazom te daje zapovijed da
se naprave ventilacijski otvori
na krovištu kako bi se olakšalo
odimljavanje.
U vježbi je ukupno sudjelovalo
29 vatrogasaca s tri vozila.
Cilj vježbe bio je steći uvid u
trenutno stanje spremnosti i
uvježbanosti vatrogasaca iz VZG
Karlovac na izvršenje postavljenih zadataka, kao i prikaz
koordiniranog djelovanja DVDa s područja prvog sektora, VZG
Karlovca, JVP grada Karlovca i
Županijskog vatrogasnog operativnog centra, provjera sustava
uzbunjivanja operativnih vatrogasaca s područja prvog sektora
VZG Karlovac, provjera sustava
veze i komunikacije na vatrogasnim intervencijama, kao i
analiziranje postojećeg stanja
opreme pojedinih DVD-a te na
osnovu toga predlaganje mjera
za njihovo poboljšanje.
Također je obavljena provjera
stanja sustava za gašenje požara
u tvrtki Wieneberger kao i
provedba planskih dokumenata
zaštite i spašavanja u istoj tvrtki.
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tema broja

DISLOKACIJE
NA PRIOBALJU
Uz domaće profesionalne i dobrovoljno vatrogasce, sezonske vatrogasce
i pripadnike Državne intervencijske
postrojbe, bitan segment djelovanja
u slučaju velikih požara su vatrogasci
s kontinenta koji sudjeluju u stalnim
ili izvanrednim dislokacijama.

P

rema Programu aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, koji Vlada RH donosi
prije početka protupožarne sezone, uz
lokalne snage na priobalju, planirane
su i stalne dislokacije s kontinenta, u
kojima su za vrijeme sezone smješteni
vatrogasci s vozilima i potrebnom
opremom. Ovi vatrogasci djeluju zajedno s domaćim snagama i odmah
po dojavi izlaze na gašenje požara.
U sklopu Programa aktivnosti, Hrvatska vatrogasna zajednica svake
godine izrađuje dodatni Plan za izvanredno (interventno) angažiranje
dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi
pri gašenju velikih požara, odnosno
drugim složenijim vatrogasnim intervencijama na području cijele države.
Hrvatska vatrogasna zajednica, putem
nadležnih vatrogasnih zajednica i
grada Zagreba, prema ovom planu
za 2018. godinu planira pripravnost
najmanje 50 vatrogasnih vozila i 500
dobrovoljnih vatrogasaca.
Sukladno stanju na terenu, a prema zapovjedi glavnog vatrogasnog
zapovjednika, navedene snage po
potrebi odlaze u ispomoć. U prošloj
godini su zbog velikih požara u nekoliko navrata bile poslane izvanredne
dislokacije, pa su tako vatrogasci iz
kontinenta gasili požare u Splitskodalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i
Zadarskoj županiji.
O broju snaga s kojima sudjeluju u
stalnim ili izvanrednim dislokacijama, s kojom opremom raspolažu
ti vatrogasci te kako se pripremaju
za djelovanje u intervencijama na
priobalju, razgovarali smo sa vatrogasnim zapovjednicima čiji vatrogasci po potrebi odlaze na ispomoć
kolegama na Jadranu.
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Vatrogasna zajednica Međimurske županije

MEĐIMURSKI VATROGASCI PUNE 22
GODINE DISLOCIRANI NA JADRANU
Tekst i foto: DAMIR PERHOČ

M

eđimurski vatrogasci redovno su dislocirani na
priobalju. Točnije, ove godine su otišli po 22. put
na otok Ugljan, u mjesto Kukljica gdje su 24 sata na raspolaganju tamošnjem stanovništvu, ali i turistima te lokalnoj
zajednici.
Krajem 1995. godine, preko braniteljskih udruga i susreta s međimurskim županom, bila je dogovorena dislokacija vatrogasaca iz unutrašnjosti na Jadran. Idejni začetnik iz
Dalmacije je bio tadašnji načelnik Općine Preko Mladen
Lucin. Međimurski vatrogasci su na početku bili smješteni
u kući u mjestu Preko, a danas su smješteni u turističkom
naselju u Kukljici, kao središnjoj točki odakle mogu brzo
reagirati na cijelom otoku.
Dislocirana su 3 vatrogasca u smjeni po 15 dana na
otoku i tako se izmjenjuju. Tamo su sa svojom opremom,
trenutno autocisternom JVP Čakovca i zapovjednim vozilom te dva profesionalca iz JVP Čakovca i jednim dobrovoljcem iz Vatrogasne zajednice Međimurske županije.
Zbog specifičnosti terena, raslinja i klime, požari otvorenog prostora na priobalju su posebno zahtjevni za gašenje,
složni su međimusrki vatrogasci.
Priprema je najbitnija
Priprema vatrogasca prije odlaska na dislokaciju je od
iznimne važnosti. Profesionalci se pripremaju desantiranjem iz helikoptera te fizičkim pripremama u teretani.
Svi vatrogasci moraju proći liječnički pregled te imati najmanje zvanje vatrogasca što osigurava da su upoznati s
vatrom i mogućim očekivanjima na samom požarištu. Uz
redovnu dislokaciju koju međimurski vatrogasci imaju na
Kukljici, prilikom prošlogodišnjeg velikog požara u Splitu,
poslan je i interventni tim vatrogasaca iz Međimurja koji
su svojim vozilima otišli u Split i pomagali kolegama vatrogascima na Jadranu. Odlično surađuju i s domaćim
dobrovoljnim vatrogascima i komunalnim radnicima koji
im pomažu u svladavanju nepoznatog terena i u obavljanju ovog humanog zanimanja.

Uz redovnu dislokaciju na Kukljici, prošlogodišnjoj izvanrednoj dislokaciji su
se priključili i vatrogasci Međimurske županije

tema broja

Vatrogasna zajednica Karlovačke županije

Za ljetnu požarnu sezonu spremno je 105
vatrogasaca i 24 vozila
Kroz redovne i izvanredne dislokacije na jugu Hrvatske prošlog ljeta prošao je
161 vatrogasac i 34 vatrogasna vozila iz Karlovačke županije
Tekst i foto: KSENIJA BEGOVIĆ

K

od svih većih požara
tijekom ljetne sezone
u priobalju među prvim
snagama s kontinenta koje
stižu u pomoć su vatrogasci
iz
Karlovačke
županije.
Unatrag
desetak
godina
nema niti jednog velikog
požara na priobalju u kojem
nisu sudjelovali karlovački
vatrogasci,
napominje
zapovjednik
Vatrogasne
zajednice Karlovačke županije
Goran Franković.
- Imamo 105 vatrogasaca
koji su pripadnici Interventne
vatrogasne
postrojbe
Karlovačke županije te 41
vatrogasca koji su pripadnici
Državne
intervencijske
vatrogasne postrojbe. To su
profesionalni vatrogasci javnih
vatrogasnih postrojbi Karlovac

i Ogulin. Također na popisu
imamo 24 vozila koja su na
popisu raspoloživih snaga
za izvanredne dislokacije na
priobalju. Dakle na dislokaciju
šaljemo jedan modul koji
obuhvaća pet do sedam vozila
s 30 vatrogasaca. Što se tiče
vozila, taj modul obuhvaća dva
zapovjedna vozila, dva kombi
vozila, dva šumska vozila te
jednu ili dvije cisterne, a sve
ovisi o potrebi na terenu. Ta su
vozila opremljena kompletnom
opremom sukladno Pravilniku
i dopunskom opremom za
gašenje
šumskih
požara,
pogotovo na priobalju, kaže
Franković i dodaje kako je
prosječna starost spomenutih
vozila osam godina. Najnovije
vozilo je staro dvije godine, a
najstarije je staro 16 godina.

Karlovački vatrogasaci i sada
su na stalnoj dislokaciji u bazi
Divulje, u sklopu Državne
intervencijske
vatrogasne
postrojbe, koju popunjavaju sa
šest profesionalnih vatrogasaca
koji imaju obuku za prijevoz
i desantiranje helikopterom.
Četiri vatrogasca su iz Javne
vatrogasne postrojbe Karlovac,
a dvojica su iz Javne vatrogasne
postrojbe Ogulin.
Govoreći o ključu po kojem
biraju vatrogasne postrojbe i
vatrogasce koji će sudjelovati
na dislokacijama Franković je
rekao: -Postrojbe i vatrogasce
biramo s popisa koji smo
napravili prije ljetne sezone, a
Sukladno programu aktivnosti
Vlade RH, kojeg smo bili
dužni izraditi do 1. svibnja.
To je popis snaga koje će biti
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tema broja
raspoložive za dislokaciju, radi se
o otprilike 150 vatrogasaca. Od
tog broja biramo koliko možemo
dati u određenom trenutku,
opet ovisno o razini uzbune
koja je proglašena. Imamo
plavu, žutu i crvenu uzbunu,
odnosno radi se o pokretanju
snaga unutar 24, osam ili jedan
sat. Budući da pratimo prognoze
i dobivamo izvješća od DIP-a
vezano uz opasnost od šumskih
površina, znamo kada trebamo
povećati kontakte s pojedinim
zapovjednicima, a oni nam daju
onda bazu od 50 vatrogasaca,
koju smanjujemo na tridesetak,
koliko ih obično ide. Unutar
tih trideset vatrogasaca, obično
organiziramo tako da je jedna
četvrtina
profesionalaca,
znači obavezno ide županijski
zapovjednik ili njegov zamjenik,
ide zapovjednik voda i njegov
zamjenik te obavezno vozači s
vozilima koja su angažirana iz
pojedinih postrojbi, a određeni
su po jedan ili dva voditelja grupa,
koji su također profesionalci.
Ostali, dakle oko tri četvrtine tih
snaga su dobrovoljni vatrogasci.
Što se tiče posebnih vježbi i
obuka za vatrogasce koji će ići na
dislokacije, Franković kaže kako
prvenstveno imaju informaciju
što i kako moraju raditi te u
skladu s tim napraviti opremanje.
Posebno uvježbavanje nisu radili
jer su ti vatrogasci obučeni
u sklopu redovne obuke za
vatrogastvo. „To nisu posebne
sistemske obuke za gašenje
šumskih požara jer mi to ne
provodimo. To provodi Državna
uprava za zaštitu i spašavanje,
odnosno Sektor za vatrogastvo
sukladno svom planu. Na žalost,
takvih obuka već dugo nije bilo
na državnoj razini, osobito
helikopterskih obuka“, kaže
Franković.
Vezano za požarišta na
priobalju u kojima su djelovali
vatrogasci iz županije u
sklopu izvanredne dislokacije,
Franković smatra kako su
vatrogasci
iz
Karlovačke
županije djelovali na svim većim
požarištima na priobalju, jer su
prva jakosna skupina koja izlazi
28
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Trebamo raditi uvježbavanja
na području priobalja, ako
želimo imati specijalističke
snage, koje mogu djelovati u
realnom vremenu.
Ne može se teoretski prolaziti
edukacije, a da se nema iskustva
s tog terena i onda se odmah ide
u vatru.

na požare po zapovijedi glavnog
vatrogasnog
zapovjednika.
„Znači u prvoj jakosnoj skupini
smo jer smo najbliže Jadranu i na
nas se najviše računa. Primjerice,
počevši od Selca koje je bilo prije
četiri ili pet godina, do Pelješca,
a prošle godine sudjelovali smo
na svim većim požarima. Kroz
redovne i izvanredne dislokacije
na jugu Hrvatske prošlog ljeta
prošao je 161 vatrogasac i 34
vatrogasna vozila iz Karlovačke
županije. Sudjelovali smo u
gašenju požara u Splitu, zatim na
području Zadarske i Šibenskokninske županije, također na
području Ličko-senjske županije,
a osim zbog požara, vatrogasci iz
Karlovačke županije sudjelovali
su u izvanrednoj dislokaciji
radi
poplava
uzrokovanih
nevremenom u Zadru i Ninu“.
Suradnja s lokalnim snagama
Govoreći o suradnji s lokalnim
snagama i zapovjednicima na
požarištima gdje dolaze na
ispomoć, Franković smatra
kako bi trebali poraditi na
uvježbavanju
zajedničkih
taktičkih nastupa. „Ne mislim tu
na samo gašenje požara, već što
se tiče same organizacije rada.
Naime, jednu organizaciju rada
imamo mi ovdje na kontinentu,
a drugačiju imaju kolege
vatrogasci na jugu Hrvatske.
Za vrijeme požara je suradnja
izuzetno kvalitetna. Međutim,

za vrijeme pripreme sezone
bi trebali odraditi određene
aktivnosti uvježbavanja. Tu se
postavlja pitanja zašto ne radimo
uvježbavanja? Primjerice, zašto
bismo radili uvježbavanja u
Karlovačkoj županiji, jer ovdje
znamo što trebamo raditi. Mi
bismo trebali raditi uvježbavanja
na području priobalja, ako
želimo imati specijalističke
snage, koje mogu djelovati u
realnom vremenu. Primjerice,
helikopterska obuka se radi u
Lučkom, na aerodromu. Mislim
da bi trebali imati konkretne
situacije, gdje bi se bolje upoznali
s terenom, gdje bi taktičke
nastupe za određeno područje
bolje shvatili i bolje razumjeli i
prilagodili se opasnostima koje
su na tom terenu. Ne može se
teoretski prolaziti edukacije, a
da se nema iskustva s tog terena
i onda se odmah ide u vatru.
Jasno je da je osposobljavanje
kakvo predlažem trošak za
državnu razinu i mi ih ne
možemo prisiliti na uvježbavanje
takvih postupaka. Osim toga
mi smo ponudili i pripremili
ispomoć za Situacijsko središte
u Divuljama, koje je ove godine
formirano. Ono je napravljeno
za rukovođenje vatrogasnim
intervencijama na području
priobalja za vrijeme ljetne
sezone i tu trebaju određene
snage za praćenje intervencija,
izvještavanje, pripremu planova,
to je vatrogasni operativni centar
državne razine. Za to imamo
ljude koji se tim poslom bave već
duže. Dakle, ponavljam suradnja
s domicilnim snagama je odlična.
Kad dođemo na teren, uvažavaju
nas, imaju povjerenje u nas, tako
da dobijemo zasebne sektore za
gašenje, kao cjelina, ne idemo
parcijalno i to nam je cilj. Idemo
s najviše zapovjedne razine,
dakle kontakt na priobalju je
ostvaren na najvišoj razini, od
županijskog zapovjednika ili
njihovog zamjenika, a operativne
snage na terenu imaju svoju
formaciju. Do sada nismo imali
prigovora, uglavnom samo
pohvale, rekao je Franković.

tema broja

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije

DUGI NIZ GODINA NA DISLOKACIJAMA
Tekst i foto: IVICA SIKRA

N

a zahtjev Hrvatske vatrogasne zajednice Sela, kaže Novosel.
o dostavi podataka o vatrogasnim vozSvake godine prijavljuju određeni broj vailima i ljudstvu radi angažiranja vatrogasaca pri- trogasaca na edukaciju koju provodi DUZS
likom složenih vatrogasnih intervencija izvan (provedba vježbi za gašenje požara raslinja), a
svojeg područja odgovornosti, VZŽ Zagrebačke profesionalni vatrogasci provode vježbe desantidostavila je popis 55 vatrogasaca sa 21 vatro- ranja iz helikoptera.
gasnim vozilom iz 12 vatrogasnih zajednica
Teško je nabrojati na kojim požarištima na
Zagrebačke županije. Tradicionalno uz 9 gra- priobalju su djelovali vatrogasci iz županije u skdova Zagrebačke županije koji u pravilu sudje- lopu izvanredne dislokacije, ali kako su po planu
luju na dislokacijama popis vatrogasaca i vozila DUZS-a treći po redu iza Karlovca i grada Zagreza ovu godinu dostavili su i VZO Brdovec, VZO ba za angažiranje na požarištima, svake godine
Pisarovina i DVD Stupnik.
su angažirani na većim požarištima. „Bili smo
Govoreći o stalnim dislokacijama, Josip Novo- u Primorsko-goranskoj županiji na požarištima
sel kaže kako dugi niz godina sudjeluju na plan- Novog Vinodolskog i Crikvenice, iste godine u
skim dislokacijama diljem priobalja i otoka. šibenskom zaleđu, zatim 2015. godine područje
„Sjećamo se dislokacija na priobalju: Kaštela, poluotoka Pelješca te 2017. godine na širem
Skradina, Ražanca, Lovinca, Dubrovačkog pri- području grada Splita, Zadra i Šibenika. Te gomorja, poluotoka Pelješca, Prevlake; a od oto- dine požrtvovnu aktivnost šezdesetak vatroka Hvara, Obonjana, Drvenika, Visa, Lastova, gasaca prepoznao je i župan g. Stjepan Kožić te
Mljeta, Korčule itd…Ove godine sudjelujemo na je izvanredno dodijelio trideset tisuća kuna za
planskoj dislokaciji na otoku Hvaru, na potezu nabavu nedostatne opreme, a na kraju sezone vaod Sučuraja do Bogomolja s tri vatrogasca i va- trogascima je dodijelio javna priznanja.
trogasnim vozilom te na otoku Visu s pet vatroKomentirajući suradnju s lokalnim vatrogasgasaca, dva profesionalna vatrogasca i tri dobro- cima i zapovjednicima, Novosel ističe kako je
voljna vatrogasca sa dva vatrogasna vozila“.
ona vrlo dobra, kao i sa stanovništvom na reBiranje vatrogasaca i postrojbi koji će sudjelo- dovnim dislokacijama, ali i s lokalnim vlastima,
vati na dislokaciji, za redovnu odnosno plan- pa vatrogasci ponekad obavljaju i komunalne
sku dislokaciju na sjednici zapovjedništva rade djelatnosti, dovoz pitke vode, ispiranje kolnika i
anketu te pitaju tko je spreman pod uvjetima rive, izvlačenje strvina iz mora i dr. „Izvanredna
koje odredi DUZS pristupiti dislokaciji. „Do sada je bila i suradnja sa stanovništvom na izvanrednikada nije bilo prevnim dislokacijama
elikih zahtjeva niti odgdje su vatrogascima
bijanja tako da smo se
često nuđena jela i
i ove godine lako dogopića u znak zahvalvorili.
Profesionalne
nosti, to se posebno
vatrogasce šalju naše tri
iskazalo na području
javne vatrogasne posNovog Vinodolskog
trojbe iz Ivanić Grada,
i Crikvenice, ali i
Velike Gorice i Samobna području splitora, a dobrovoljne vaskog zaleđa, Drniša i
trogasce VZG Ivanić
drugdje“, zaključio je
Grada i VZG Dugog
Novosel.
S gašenja požara na priobalju
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Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije

K

ČETIRI REDOVNE DiSLOKACIJE

ao i pregodine osposothodnih
bljavanje za rad
godina Vatrosa helikopterima
gasna zajednica
završio je 141
koprivničkopripadnik
iz
križevačke
sastava dobrožupanije je upuvoljnih vatrotila vatrogasce,
gasnih postroopremu i vozjbi s područja
ila na četiri režupanije.
Od
dovne dislokaci2015. do 2017.
Dislokacija Kistanje 2017.
je po zapovijedi
godine od strane
glavnog vatroDUZS nije bilo
gasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Planovi organizirano osposobljavanje novih pripadnika
za djelovanje su napravljeni još u travnju.
iz sastava DVD-a. U sklopu proslave obljetnice
- Trenutno smo raspoređeni na 4 redovne dis- DVD-a Virje, održana je vježba u kojoj je korišten
lokacije- NP Brijuni, otok Lastovo, otok Pag, i helikopter te prikazano desantiranja vatrogasaca
Općina Konavle sa ukupno 7 vatrogasnih vozila i na požar, što je ujedno služilo za dodatnu pripremu
15 vatrogasaca. U Podgori je smještena jedna auto- vatrogasaca u slučaju vanrednih događaja u
cisterna bez vatrogasaca – rekao nam je županijski ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni.
zapovjednik Zvonimir Habijan.
- Prilikom redovnih dislokacija svugdje imamo
Za dislokacije je planirano ukupno 13 vatrogas- vrlo dobru suradnju s domicilnim vatrogascima
nih vozila različitih modela i nadogradnji od čega i stanovništvom, zadovoljavajući smještaj i preh4 navalna vozila, 5 auto cisterni i 4 kombi vozila ranu. Posebno pohvaljujem izuzetno dobru suradza prijevoz opreme i vatrogasaca. Na dislokacije se nju s domicilnim vatrogascima i stanovništvom,
uvijek šalju novija vatrogasna vozila opremljena odličnim uvjetima smještaja i prehrane prilikom
propisanom opremom u skladu sa pravilnikom.
izvanredne dislokacije na području Žrnovnice,
Ukupno 54 profesionalna vatrogasca iz javnih Tugara i Srinjina u Splitsko - dalmatinskoj županiji
vatrogasnih postrojbi te 43 vatrogasca iz dobro- tijekom požara 2017. godine – rekao je o suradvoljnih vatrogasnih društava su spremna za dis- nji s domaćim vatrogascima na dislokacijama
lokacije.
zapovjednik Habijan.
- Kod prikupljanja vatrogasaca za izvanredne
Uz navedenu izvanrednu dislokaciju kod Splita,
dislokacije imamo najviše 3 sata od zaprimljene koprivničko-križevački vatrogasci su sudjelovazapovjedi GVZ do polaska vozila i vatrogasaca na li na dislokacijama na požarima kod Kistanja i
izvanrednu dislokaciju, pa nema ključa za odabir na Dinari, kod Drniša i na Promini te kod Benvatrogasaca. Svi vatrogasci su prošli obuku za rad kovca i Lišana. U ukupno povedenih 16 dana na
i prijevoz sa helikopterima i ispunjavaju sve za- požarištima, angažirano je 21 vozilo i 103 vatrokonom propisane uvjete, dakle svi su pripadnici gasca. Također značajan angažman snaga VZKKŽ
operativnih vatrogasnih postrojbi, imaju liječnička zabilježen je i na poplavi na području županjske
uvjerenja, osposobljeni su u različitim vatrogas- Posavine 2014. godine.
nim zvanjima i specijalnostima, te su osigurani
-Iako ove godine vrijeme ide na ruku vatrogaspreko matičnih postrojbi i društava- kaže Habijan cima, u slučaju potrebe Županija planira podizanje
o angažiranim vatrogascima.
dodatne vatrogasne snage opremu i vozila za izVatrogasci prolaze obuke kroz redovna osposo- vanredne dislokacije kao što je to bilo priliko navebljavanja i vježbe. U razdoblju od 2009. do 2014. denih poplava i požara – rekao je Habijan.
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Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije

svake godine odlaze na
dislokacije
Tekst i foto:ELVIS LACKOVIĆ

Vježbe su sastavni dio dislokacija

V

atrogasna zajednica Krapinsko-zagorske
županije svake godine stavlja na raspolaganje jedan „modul“ koji se u osnovi sastoji od
zapovjednog vozila (Landrover defender), kombi
vozila za prijevoz vatrogasaca te autocisterne.
Modul može biti i drugačije konfiguriran, mogu
biti dva kombi vozila i vozilo za gašenje šumskih
požara (ŠV) te zapovjedno vozilo. Cilj je da 20
vatrogasaca koji su predviđeni za izvanredne dislokacije imaju na raspolaganju osnovna vozila za
rad na terenu ukoliko na akciji sudjeluju samostalno.
„Na dislokaciju se uvijek šalju vozila prema
traženim karakteristikama. Obično se traži autocisterna i terenska ili „šumska“ vozila. Kad je riječ
o autocisterni, obično se traži veća zapremnina
spremnika za vodu, a na području VZ KZŽ postoje primjerene autocisterne koje imaju volumen
spremnika za vodu 4 – 5 000 litara vode. Vozila za
gašenje šumskih požara i požara raslinja, u većini
slučaja su UNIMOG opremljena srednjetlačnom
pumpom i vitlom za brzu navalu. Vozila su
uglavnom stara, ali ne našom željom ili krivnjom,
nego zato što takva jedino i imamo“, kaže Marijan
Lovrenčić, zapovjednik VZŽ Krapinsko-zagorske.
Vatrogasci iz Krapinsko-zagorske županije sudjeluju na redovnim dislokacijama od 1995. godine
sa raznim vozilima i na više mjesta na jadranskoj obali. Tako su bili na otoku Obonjanu, na
otoku Lastovu, Punta Skali, Petrčanima, Kukljici i
Dugom otoku u Zadarskoj županiji. Jednu godinu
bili su sudionici redovne dislokacije na krajnjem
jugu, na Prevlaci. To su dislokacije gdje su uvijek
bila prisutna i vozila županije, a vatrogasci su popunjavali sezonske postrojbe u Divuljama, Zadru i
Dubrovniku (Platu).
„Za redovnu dislokaciju gdje se traži angažman

vozila i vatrogasaca pokušavamo na temelju naših
podataka animirati vatrogasce i lokalnu samoupravu da daju vozila koja mogu. To i nije uvijek jednostavno zato što županijski vatrogasni
zapovjednik nema ovlasti zapovjediti izmještanje
vozila van županije bez zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika. Nadalje, ako je lokalna
samouprava uložila vlastita sredstva u kupnju (pre)
skupih vatrogasnih vozila, nisu uvijek najspremniji dati to vozilo u drugu županiju za preventivne
aktivnosti”, kaže Lovrenčić i dodaje kako svake
godine ažuriraju bazu podataka o vatrogascima
koji su prošli obuku za gašenje požara otvorenog
prostora pa nastojimo slati njih. „Teško je uskladiti
raspoloživost tih ljudi sa njihovom mogućnošću
korištenja godišnjih odmora ili slobodnih dana.
Sustavno (zakonom) bi trebalo riješiti reguliranje
radnog odnosa za vrijeme angažiranja vatrogasaca
za potrebe države”, kaže Lovrenčić.
Svake godine rade smotru vatrogasaca i vatrogasne tehnike koja je predviđena za dislokaciju:
redovnu ili izvanrednu. Smotra uključuje pregled
osobne zaštitne opreme, skupne zaštitne opreme,
te pregled i isprobavanje vatrogasne tehnike i
vozila. U sklopu te smotre rade se i vježbe koje
su bazirane na taktičkim pretpostavkama koje su
proizašle iz dosadašnjih intervencija na dislokacijama. To podrazumijeva rad s naprtnjačama, „D“
cijevima i cijevnom opremom na teškim terenima
i slično. Rade i teoretska predavanja, ali i provjere
fizičke spremnosti te tim vatrogascima nastoje
pružiti što je moguće više korisnih informacija.
Za to koriste veterane s dosadašnjih akcija gašenja
požara na priobalju.
„Zadnje godine bili smo angažirani na tri izvanredne dislokacije: u Splitsko-dalmatinskoj,
Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji s ukupno 13 vatrogasnih vozila i 61 vatrogascem iz 17
postrojbi. Svake godine se odazivamo na izvanredne dislokacije obzirom da smo treća po redu
županijska vatrogasna zajednica prema redoslijedu angažiranja“, kaže Lovrenčić i dodaje kako je
suradnja s lokalnim snagama i zapovjednicima na
požarištima gdje vatrogasci iz županije dođu na
ispomoć u većini slučajeva je jako dobra. „Nedostaci su više tehničke prirode: nema odgovarajućeg
sustava veza za međusobno sporazumijevanje i
bilo bi izuzetno korisno kada bi se ekipama koje
dolaze iz kontinentalnog dijela i djeluju samostalno, pridodao barem jedan domaći vatrogasac koji
bolje poznaje značajke terena, a to najčešće nije
slučaj. Izuzetno dobar prijem naši vatrogasci imali
su kod domaćeg stanovništva gdje god da su došli“,
zaključio je Lovrenčić.
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DOBROBIT GODIŠNJEG ODMORA NA PSIHIČKO ZDRAVLJE VATROGASACA
Znanstveno dokazano da godišnji odmor ima pozitivan učinak na tjelesno i psihičko zdravlje.
Tekst: ZORAN ŠIMIĆ, zoran.simic@psihoportal.com

M

jeseci srpanj i kolovoz
predstavljaju vrijeme u
godini kad većina zaposlenih i
njihove obitelji koriste godišnji
odmor. U kojoj mjeri možete
biti sigurni da ćete u ovo vrijeme
zaista i koristiti godišnji odmor
ovisi o vašem zanimanju i vrsti
posla kojim se bavite. Primjerice,
znamo da je posao prosvjetnih
djelatnika vrlo zahtjevan i stresan,
ali raspored rada tijekom školske
godine je takav da osigurava svim
zaposlenima korištenje godišnjeg
odmora u vrijeme vrhunca ljetne
turističke sezone. Kod nekih
drugih područja rada dobrom
organizacijom rasporeda rada, u
manjoj ili većoj mjeri se osigurava gotovo svim zaposlenicima
korištenje godišnjeg odmora tijekom ljetne turističke sezone, a čak
postoje i primjeri tvrtki koje svoj
rad u potpunosti prekidaju zbog
korištenja godišnjih odmora. Za
razliku od prethodno spomenutih djelatnosti, imamo specifična
zanimanja kao što su vatrogasci i
pripadnici ostalih žurnih službi.
Svatko ima pravo na godišnji
odmor, pa tako i vatrogasci, ali
kad razmatramo problematiku
korištenja godišnjeg odmora
vatrogasaca onda tu nailazimo
na niz specifičnosti vatrogasnog poziva. Kad većina građana
koristi godišnji odmor, tada
vatrogasci imaju pune ruke posla što se vidi u intenzivnom
angažmanu vezanom uz aktivnosti protupožarne sezone, borbe
s požarima otvorenog prostora,
povećanim brojem tehničkih intervencija uslijed povećanog broja sudionika (turista) u prometu i
sl.
Psihički stres i godišnji odmor
Već bezbroj puta je naglašeno
kako je vatrogasni posao izuzetno
stresan posao i da stres ostavlja
negativne posljedice na tjelesno
i psihičko zdravlje vatrogasaca.
Isto tako znamo da se u određenoj
mjeri možemo uspješno boriti sa
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stresom. Godišnji odmor može
jako dobro poslužiti kao vrijeme rasterećenja i ublažavanja
posljedica profesionalnog vatrogasnog stresa, ali i kao kvalitetna
psihofizička priprema za povratak na stresni posao.
Kad govorimo o stresu onda treba napomenuti i da sam godišnji
odmor, ako se dobro ne isplanira
i ako se za njega ne pripremimo
dovoljno dobro, može biti stresan.
Priprema za godišnji odmor
Veliki dio stresa vezan za
godišnji odmor započinje i prije
odlaska na mjesto(a) na kojem će
se provoditi godišnji odmor. Koliko god to bilo otežano, osobito
za vatrogasce zbog prirode posla,
potrebno je što ranije započeti s
planiranjem godišnjeg odmora.
Pravovremeno i kvalitetno planiranje i priprema za godišnji
odmor prevenira psihički stres
te čini odlazak i boravak na
godišnjem odmoru opuštenijim
i ugodnijim. Priprema, odlazak
i boravak na godišnjem odmoru
se može usporediti s vatrogasnom intervencijom. Što smo bolje
pripremljeni, lakše i bolje ćemo
obaviti posao.
Bez obzira ljetujete li u hotelu,
kampu, privatnom ili vlastitom
smještaju, kod članova obitelji
ili prijatelja, počnite na vrijeme
planirati i praviti popis stvari koje
namjeravati ponijeti sa sobom,
ali i obveza koje trebate napraviti
prije samog odlaska. Korisno je
da takav popis naprave i ostali
članovi obitelji (ako je u pitanju
obiteljski odmor) i međusobno
usporedite popise kako bi izbjegli
dupliranje stvari koje namjeravate
nositi ili još gore da nešto važno
ne zaboravite po principu „mislio/la sam da ćeš ti ponijeti…“.
Jedna „sitnica“ poput punjača
za mobitel može potencijalno
stvoriti veliki problem. Ovakav
način planiranja i pripreme sasvim sigurno umanjuje stres i
prevenira frustracije i konflikte,

a unaprjeđuje međusobnu komunikaciju članova obitelji. Ako na
određenu lokaciju odlazite prvi
put, dobro je prikupiti što više
informacija o tome što vam stoji
na raspolaganju i što sve može zatrebati. Popis obveza vam pomaže
da ne zaboravite prije odlaska na
godišnji odmor napraviti nešto
što je važno ili neodgodivo bilo
poslovno ili privatno.
Ako godišnji odmor provodite
kod kuće, jednako tako planirajte
vrijeme i aktivnosti koje namjeravate provoditi sami ili s društvom.
Putovanje na odredište
Prije samog odlaska na put, na
vrijeme rezervirajte karte za putovanje ili servisirajte i pripremite
svoj auto za duže putovanje. Ako
je moguće, planirajte polazak u
vrijeme kada je manji intenzitet
prometa i na putovanje nemojte kretati umorni ili nakon dolaska iz noćne smjene. Svjesni
smo da je vrijeme turističke
sezone i vrijeme gužvi te da je
potrebno psihički se pripremiti za
nešto duže vrijeme putovanja od
uobičajenog. Budite pripremljeni
i za duža čekanja u kolonama te
imajte uz sebe vodu i hranu, ali i
nešto za čitanje: knjigu, časopise i
sl. Ako putujete obiteljski svakako
ponesite i neku od društvenih
igara. Korisno je pratiti stanje i
prilagođavati se uvjetima na cestama, pa ako je potrebno i mijenjati prvobitni plan puta kako bi se
izbjegle gužve i duža čekanja.
Kad je riječ o prometu i prometnim nesrećama vatrogasci su
tijekom tehničkih intervencija
vrlo često svjedoci strašnih tragedija uzrokovanih neodgovornim
ponašanjem pojedinih sudionika
u prometu. Ma koliko brzo vozili,
upuštali se u rizična pretjecanja
i ne poštivali prometne propise,
nećemo na odredište bitno brže
stići. Ali pri tome ugrožavate osobnu sigurnost, sigurnost svoje
obitelji i sigurnost drugih sudionika u prometu, pa se sasvim

psihologija
sigurno možemo složiti da to nije
vrijedno ničega, a osobito ne tih
10-15 minuta ranijeg stizanja na
odredište.
Odmor provodite kvalitetno
Godišnji odmor, što mu samo
ime i govori, treba biti odmor u
tjelesnom i psihičkom pogledu.
Treba ga provoditi u aktivnostima u kojima uživamo. Godišnji
odmor ne znači cjelodnevno
ležanje i izostanak aktivnosti.
Danas sve veći broj ljudi nastoji
provoditi aktivan oblik godišnjeg
odmora koji uključuje kretanje i
bavljenje različitim vrstama aktivnosti. Vatrogasci po prirodi
svog posla jesu vrlo aktivni tako
da sami trebaju procijeniti odgovara li im više laganiji tempo s
više tjelesnog odmora, uživanja
na plaži uz dobru knjigu, s prijateljima uz roštilj i sl. ili trčanje,
plivanje, planinarenje, bicikliranje, općenito rekreativno bavljenje
sportom i sl. S obzirom da je tjelesna spremnost izuzetno važna u
obavljanju posla vatrogasaca, za
očekivati je da će vatrogasci i tijekom godišnjeg odmora održavati
tjelesnu kondiciju.
Dinamika rada vatrogasaca je
često takva da zbog smjenskog i
noćnog rada ostaje malo vremena
za zajednička druženja članova
obitelji. Godišnji odmor je i prilika za druženje s članovima
obitelji i prijateljima. Vrijeme treba iskoristiti za jačanje obiteljskih
i prijateljskih odnosa, rješavanje
važnih obiteljskih pitanja, planiranje budućnosti i sl. Zajednička
druženja doprinose međusobno
boljem razumijevanju i jačanju
obiteljskog zajedništva. Poznato
je da je u prevladavanju posljedica psihičkog stresa kod vatrogasaca neposredno nakon visoko stresnih događaja, izuzetno
značajna potpora obitelji. Što je
izraženija povezanost članova
obitelji, što su skladniji bračni
i obiteljski odnosi i izraženije
obiteljsko zajedništvo, to je jači
zaštitni psihološki faktor za vatrogasce i psihološka potpora
obitelji nakon stresnih događaja.

Povratak s godišnjeg odmora
Kao što je potrebno planirati
odlazak na godišnji odmor, tako
je potrebno planirati i povratak
s godišnjeg odmora. Vrijedno je
razmisliti o tome da se s godišnjeg
odmora vratite dva, tri dana ranije prije nego idete na posao
i time izbjegnete nepotreban
psihički stres uslijed nagle promjene iz stanja odmora u stanje
rada i odlaska na posao još uvijek
umorni od putovanja. Povratak u
zadnji tren s godišnjeg odmora
doma nije najbolje rješenje iz niza
razloga.
Odmor pozitivno utječe na
zdravlje vatrogasaca
Vatrogasni posao ima niz negativnih učinaka na zdravlje vatrogasaca. Američki psiholozi
su u svom istraživanju dokazali
da odmor pozitivno utječe na
smanjenje psihičkog stresa i da
ti pozitivni učinci traju određeno
vrijeme i nakon što završi
godišnji odmor. Pozitivan učinak
godišnjeg odmora odražava se
i na kvalitetu spavanja jer se uspostavlja redovit ritam stanja
budnosti i spavanja te izostaju
„ometači“ kvalitetnog spavanja
vatrogasaca poput svjetla, spavanja u zajedničkom prostoru,
zvona za uzbunu i sl. Pozitivne
promjene se odnose i na tjelesno
zdravlje. Tijekom i neposredno
nakon povratka s godišnjeg
odmora, manje je poteškoća povezanih sa stresom: glavobolje,
problemi kardiovaskularnog sustava, bolovi u leđima i sl. Različita
istraživanja su pokazala da
odmor povećava i produktivnost
zaposlenika. Zajednički učinak
se ogleda i u manjoj vjerojatnosti
psihološke pojave „burnouta“ ili
izgaranja na poslu kao posljedica
niza negativnih učinaka posla na
vatrogasce predane svom pozivu.
Bez obzira koliko dana
godišnjeg odmora imamo na
raspolaganju, složit će se većina,
uvijek ga je premalo. Smatra se
da godišnji odmor ne bi trebao
trajati kraće od dva tjedna u komadu, ali se isto tako pokazalo da
je više kraćih odmora učinkovitije
na psihičko zdravlje čovjeka u

odnosu na jedan dugi godišnji
odmor. Iskustva govore da ljudi učinkovitije koriste vrijeme
godišnjeg odmora za odmor ako
je na raspolaganju kraći period.
Osobito oni koji rade naporne,
iscrpljujuće i stresne poslove kao
što je i posao vatrogasaca, trebaju
kvalitetan odmor.
Vatrogasci su vatrogasci i na
godišnjem odmoru
Često čujemo kako vatrogastvo
nije zanimanje već je to poziv. Vatrogasac je uvijek vatrogasac pa
čak i na godišnjem odmoru. Zbog
svoje predanosti vatrogasnom
pozivu, većina vatrogasaca na
godišnjem odmoru prati zbivanja
i dnevne događaje, a osobito one
koji su vezani uz vatrogasne intervencije. Nerijetko imamo situacije
da su se u vatrogasne intervencije
uključivali vatrogasci koji ne pripadaju vatrogasnoj postrojbi koja
je izašla na intervenciju, već su se
zatekli na mjestu događaja u ulozi
turista ili slučajnog prolaznika.
U prilog tome govori i izjava
gradonačelnika Grada Zagreba
koji je u srpnju 2017. godine
dočekavši vatrogasce koji su bili
na ispomoći kolegama u Dalmaciji izjavio: „Ljudi su uzeli godišnji
odmor, ali su s godišnjeg odmora
dolazili da idu u Dalmaciju i ja im
se na tome od srca zahvaljujem“.
Da ovo nije svojstveno samo hrvatskim vatrogascima govori i
priča iz Vodica o njemačkom vatrogascu koji više od 30 godina
ljetuje u Hrvatskoj i na ljetovanje
nosi svoje vatrogasno odijelo i
opremu te se priključuje našim
vatrogascima u gašenju požara tijekom turističke sezone.
Zaključno: Vatrogasci nikako ne bi smjeli „preskakati“
godišnji odmor ili ga provoditi
na neodgovarajući način. On
ne bi trebao biti prilika za dodatnu zaradu, niti vrijeme za
naporne i teške poslove. Godišnji
odmor vatrogasaca zaista treba
biti ODMOR u punom smislu te
riječi jer na taj način pokazujemo
odgovoran odnos prema svom
tjelesnom i psihičkom zdravlju te
prema svom pozivu vatrogasca.

VATROGASNI VJESNIK SRPANJ / KOLOVOZ 2018.

33

razgovor
ALBERT KERN PREDSJEDNIK VATROGASNE ZAJEDNICE AUSTRIJE

U PRVOM PLANU JE - ZAJEDNIŠTVO
I u ovome broju časopisa nastavljamo s predstavljanjem čelnih ljudi međunarodnih organizacija. Albert Kern,
predsjednik Vatrogasne zajednice Austrije, opisao nam je organizaciju austrijskog vatrogastva, način vođenja
intervencija te izazove s kojima se susreo u svoja dva mandata.
Prošle godine u Kapfenbergu
ponovo ste izabrani za predsjednika Vatrogasne zajednice Austrije. Što vidite kao svoje zadatke
u sljedećemu mandatu?
Mi smo učinili puno u posljednjih nekoliko godina, i na to sam
vrlo ponosan. No, glavni izazovi
tek su pred nama. Neke teme nas
već dugo zaokupljaju, primjerice
smanjenje opterećenja za poslodavce, koji za radnoga vremena
na intervencije šalju i svoje djelatnike koji rade kao aktivni volonteri. Tu trenutno nema napretka,
ali to nam je velika zadaća.
Administrativni poslovi vatrogasaca novim se propisima i
pravilnicima sve više povećavaju.
Uredba o zaštiti podataka,
porezni odbitak donacija i još
mnogo toga oduzimaju vatrogascima puno radnih sati. Tu nam
izričit cilj mora biti smanjenje
opterećenja vatrogasnih organizacija gdje god je to moguće, tako
da mogu koristiti svoje dragocjeno vrijeme za obuku, vježbanje i
intervencije.
Dobra i bliska suradnja između
Vatrogasne zajednice Austrije
i devet vatrogasnih zajednica
saveznih država (Austrija je
savezna država sa devet država)
te šest profesionalnih vatrogasnih postrojbi, također mi je osobito važna zadaća. Tu smo već
postigli mnogo. Zajedništvo je za
mene u prvom planu, jer samo
zajedno možemo ostvariti naše
zadatke u budućnosti.
Predstavite nam organizaciju
Vatrogasne zajednice Austrije.
Vatrogasna zajednica Austrije
je krovna organizacija svih austrijskih vatrogasnih postrojbi. Austrijsko vatrogastvo organizirano
je federalistički, što znači da je
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dužnostima. Zajedno s devet
zapovjednika saveznih država,
sedam voditelja odjela i predsjednicima specijaliziranih odbora, tvorimo Predsjedništvo.

Postoji potpora Vlade putem sredstava
civilne zaštite, potpora devet pokrajina
financiranjem iz poreza za protupožarnu
zaštitu, potpora nadležne općine i
sufinanciranje odgovarajuće vatrogasne
postrojbe prilikom raznih nabava
vatrogastvo u nadležnosti pojedine savezne države odnosno svake
općine. Vatrogasna zajednica
Austrije nastoji zastupati interese vatrogasnih zajednica devet
saveznih država na državnoj i na
razini EU-a te uskladiti određene
dijelove i poslove vatrogastva. To
se posebno odnosi na tehnologiju i na obuku.
Vatrogasna
zajednica
sa
sjedištem u Beču podijeljena je
na tri specijalizirana odbora i
sedam odjela, koji su podijeljeni
na stručna područja. Oni se bave
različitim poslovima, od organizacije, preko pravnih poslova do
civilne zaštite, prevencije požara
i kadrovskog pomlađivanja. Tu
je još i Glavno tajništvo za sveukupnu koordinaciju. Uz predsjednika postoje tri dopredsjednika koji mi pomažu u mojim

Na koji je način u Austriji
riješeno financiranje vatrogastva (dobrovoljnog i profesionalnog)? U kojemu postotku općine
i država financiraju vatrogastvo?
U Austriji ima oko 4.400 dobrovoljnih vatrogasnih društava,
oko 300 profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu
i šest profesionalnih vatrogasnih
postrojbi u velikim gradovima
saveznih država, s time da tri
savezne države nemaju profesionalnih postrojbi. Financiranje
se temelji na nekoliko uporišta.
Čak i ako se članovi besplatno
angažiraju za druge, vatrogastvo svejedno košta: vatrogasna
spremišta, vozila, oprema i
odjeća, obuka, sveobuhvatno osiguranje i još mnogo toga. Postoji
potpora Vlade putem sredstava
civilne zaštite, potpora devet
saveznih država financiranjem iz
poreza za protupožarnu zaštitu,
potpora nadležne općine i sufinanciranje odgovarajuće vatrogasne postrojbe prilikom
raznih nabava. Od dragovoljnih
se članova dodatno zahtijeva
da kroz dobrotvorne priredbe i
organizaciju proslava, plesova i
priredbi dadu vlastiti doprinos
svojemu financiranju.
Tekuće troškove moraju snositi
zajednički općine i vatrogasci. Za
nabavu u pravilu vrijedi pravilo
trećina: jednu trećinu financira savezna država potporama,
jednu trećinu općina, a jednu
trećinu mora prikupiti samo vatrogasno društvo.
Pravilnicima područnih va-

razgovor
trogasnih društava vodi se
računa o tome da se vatrogasne
postrojbe na nekom području
dopunjuju, da se ne mora svima
nabavljati ista vozila. U smislu
ekonomičnosti,
učinkovitosti
i djelotvornosti uvijek se traži
put između najnižih troškova i
najveće učinkovitosti.
Možete li nam predstaviti obuku
vatrogasaca u Austriji.
Nakon osnovne obuke, koju
mora proći svaki član vatrogasne
postrojbe, postoji mogućnost
pohađanja razne obuke u vatrogasnim školama koje su u okviru
vatrogasnih zajednica saveznih
država. Osim izobrazbe za rukovoditelje pa do ispita za zapovjednika, tu su i posebni tečajevi za
rukovanje vozilima s alternativnim pogonskim sustavima,
tehnička obuka ili obuka za rad
s mladima. Određena obuka
odvija se izravno na razini mjesta
i okruga, a druga zajedno s vatrogasnim zajednicama saveznih
država. I Vatrogasna zajednica
Austrije nudi seminare, tečajeve
i radionice, na kojima se produbljuju određene teme.
Kako se u Austriji imenuju
vatrogasni zapovjednici? Kako
funkcionira vođenje intervencija
koje prelaze granice jednog mjesta
(intervencija u dvije pokrajine,
zajednička intervencija profesionalnih i dragovoljnih postrojbi)?
U najvećemu dijelu Austrije,
vatrogasne zapovjednike i njihove zamjenike redovito biraju
pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava. Izbori se provode i na razini okruga i savezne
države.
Intervencije koje prelaze gran-

Civilna zaštita je u Austriji organizirana samostalno i neovisno od vatrogastva,
te im se i zadaci jako razlikuju.
ice jedne općine započinju kad se
intervenira u susjednoj općini i
završavaju s međunarodnim intervencijama izvan austrijskog
teritorija. Tu postoji određena
stožerna struktura koja se aktivira ovisno o stanju eskalacije.
Tako su austrijske vatrogasne
postrojbe zbog velike gustoće
i broja vatrogasaca i članova u
stanju pomagati i izvan lokalnih nadležnosti, a da pritom
ne trpi sigurnost na vlastitome
području.
U šest gradova s profesionalnim vatrogasnim postrojbama
postoje i dobrovoljna vatrogasna
društva, koja intervencije obavljaju same ili zajedno s profesionalnim postrojbama. I profesionalne postrojbe katkada nailaze na
svoje granice – osobito u slučaju
teških vremenskih nepogoda.
Stoga su i dobrovoljni vatrogasci
pomagači zajedno s profesionalnim postrojbama dragocjeni
partneri, koji mogu dati važan
doprinos.
Koji su zadaci vatrogasaca u
slučaju nepogoda te u sklopu civilne zaštite?
Civilna zaštita u nadležnosti
je saveznih država. Zakonski je
slično definirana u svih devet
saveznih država, ali s određenim
nijansama. Temeljni joj je zadatak da pomogne stanovništvu i
spriječi štetu. U tome vatrogasci
blisko surađuju s općinama,
okružnim poglavarstvima i vladama saveznih država.

Za nabavu u pravilu vrijedi pravilo trećina: jednu trećinu financira
pokrajina potporama, jednu trećinu općina, a jednu trećinu mora
prikupiti samo vatrogasno društvo

Civilna zaštita je u Austriji
organizirana samostalno i neovisno od vatrogastva, te im se i
zadaci jako razlikuju.
Predstavite nam austrijski
vatrogasni časopis - nakladu,
sadržaj, financiranje.
Prije tri godine Austrijski vatrogasni savez odlučio je osnovati
poduzeće kćer koje će biti odgovorno za svekoliki medijski rad i
odnose s javnošću. Tri djelatnika
skrbe za to opširno područje koje
postaje sve važnije. Istodobno je
ponovo oživljen službeni časopis
Austrijskog vatrogasnog saveza:
FEUERWEHR.AT. Ovaj časopis
izlazi deset puta godišnje u nakladi od 10.000 primjeraka. Distribuira se besplatno u sve vatrogasne postrojbe u Austriji. U
časopisu donosimo aktualna zbivanja, vijesti na državnoj i razini
saveznih država, s prikazima uzbudljivih intervencija kao i novih
proizvoda, te sadržaja za obuku.
Časopis financiraju Austrijski vatrogasni savez, oglašivači i pretplata.
Kako ocjenjujete suradnju Vatrogasne zajednice Austrije i Hrvatske vatrogasne zajednice?
Kolegijalna suradnja i redovita
razmjena s našim hrvatskim prijateljima uvijek mi je od velike
važnosti. Cijenim taj vrlo blizak
odnos, jer je nevjerojatno važno
promišljati stvari u širem kontekstu. Radujem se svakom susretu
s hrvatskim kolegama, jer vatrogastvo nas povezuje preko svih
granica. Osobito pak s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom
veže me osobno duboka i posebna privrženost i prijateljstvo.

Austrijske vatrogasne postrojbe zbog velike gustoće i broja
vatrogasaca i članova pomažu i izvan lokalnih nadležnosti, a da
pritom ne trpi sigurnost na vlastitome području
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POŽARI RASLINJA NOVA SU PRIJETNJA VELIKOJ BRITANIJI
Tekst: STJEPAN KOVAČEK

Požari ovako velikih razmjera nisu česti u V. Britaniji

U

natoč činjenici da vatrogasne i spasilačke službe
u Velikoj Britaniji godišnje
bilježe do 70 000 požara raslinja
(od čega daleko najviše požara
trave), njihovom potencijalu
glede nastanka ozbiljnih šteta,
poremećaja i ljudskih žrtava
do sada se nije pridavala veća
pažnja.
No, današnjica nam donosi
nove izazove, stoga ne čudi aktualizacija prvih ozbiljnih analiza
požara raslinja na Britanskom
otočju, pokrenutih službeno
2012. godine, koje su obuhvatile njihov stalni razvoj tijekom
posljednja dva desetljeća. Prvi
ozbiljniji napori glede koordinacije upravljanja požarima raslinja iskazani su od lokalnih
tijela odnosno interesno vezanih skupina, poput vatrogasnih
postrojbi i vlasnika zemljišta,
koji su na raspolaganje stavili
svoje znanje i opremu, a kako bi
se riješio problem. Opća svijest
o toj vrsti ugroze potaknuta
je požarnom sezonom 2011.
odnosno požarom u Swinley
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Forestu koji je ugrozio kritičnu
infrastrukturu i stanovništvo na
području udaljenom 80 kilometara od Londona. Ozbiljni požari
raslinja u Nacionalni registar
rizika prvi su put uključeni 2013.
godine.
Velika Britanija nema jedinstveno tijelo ili dio vatrogasnog sustava s posebnom
odgovornošću za upravljanje
požarima raslinja. Umjesto toga,
zakonska odgovornost počiva na
pojedinačnim vatrogasnim postrojbama u skladu sa Zakonom
o vatrogasnoj i spasilačkoj službi
iz 2004. godine. Uvježbavanje
vatrogasaca
i
opremanje
materijalno-tehničkim sredstvima usredotočeni su na gašenje
požara u urbanim sredinama,
upravljanje izvanrednim situacijama poput akcidenata s
opasnim tvarima i spašavanje
u prometnim nesrećama. Važno
je spomenuti kako vrlo mali broj
vatrogasnih postrojbi u vlastitom
voznom parku posjeduje autocisterne odnosno vozila s većom
količinom „vode na kotačima“,

što također ukazuje na nedovoljnu spremnost glede primjene
vatrogasne taktike svojstvene
gašenju požara na otvorenom
prostoru. Uobičajena navalna
vozila koja možemo sresti na
požarištima diljem Velike Britanije imaju spremnike vode
zapremine od oko 2000 litara, što
je u svakom slučaju premalo za
ozbiljnije hvatanje u koštac s razvijenom požarnom frontom na
otvorenom prostoru (stoga osnovnu opremu za gašenje požara
raslinja čine metlanice).
Većina
postrojbi
pred
10-tak
godina
posjedovala je vrlo malo znanja i razumijevanja o požarima na
otvorenom prostoru. Poznavanje specifičnosti pristupa ovoj
vrsti požara se poboljšava, ali i
dalje ovisi o međugeneracijskoj
suradnji i razmjeni znanja. Posjedovanje znanja i praktičnih
vještina ugroženo je rotacijom
i umirovljenjem osoblja, kako
u vatrogastvu tako i stručnim
službama lokalne zajednice. To
ograničava mogućnosti izgrad-

iz svijeta
nje društvene i institucionalne
otpornosti kroz kružni ciklus
upravljanja, učenja i prilagodbe.
Najnoviji Nacionalni okvir (iz
2012.) definira tri jasna prioriteta vatrogastva u Engleskoj. On
zahtijeva da vatrogasne službe
procijene cijeli raspon predvidivih rizika na njihovom području
djelovanja, osiguraju provedbu
preventivnih aktivnosti te na
odgovarajući način interveniraju
u slučaju nesreća i katastrofa.
Oko 70% vatrogasnih postrojbi
u Ujedinjenom Kraljevstvu dosad je obuhvatilo požare raslinja
u svojim Planovima integriranog
upravljanja rizicima.
Požari nakon duge suše
Prvu značajniju i prije svega
dugotrajniju sezonu požara raslinja britanski su vatrogasci
iskusili ovoga ljeta, počevši
od 24. lipnja, odnosno krajem najsušnijeg razdoblja ikad
zabilježenog u velikom dijelu
zemlje. Najveći požar pogodio
je Saddleworth Moor blizu Manchestera, s gotovo 2000 hektara
opustošene površine i provedenu
evakuaciju oko 150 osoba iz 50tak domaćinstava. Činjenica je
da su vatrogasci taj požar ugasili
odmah nakon njegovog začetka,
no teren s tlom punim treseta
nije bio dovoljno natopljen,
uzrokujući ponovno zapaljenje
na površini već idućeg dana. Nakon trodnevne borbe s požarom,
pomoćnik zapovjednika Vatrogasne postrojbe okruga Manchester službeno je zatražio
uključivanje vojske, prvenstveno
zbog angažmana pumpi velikoga
kapaciteta i prijevoz gasitelja
na požarište, kao i helikoptera
Chinook za prijevoz pumpi u
planinsko područje. Požar je
izazvao znatno zagađenje zraka
u područjima udaljenima i 50
kilometara od požarišta, što je
utjecalo na zatvaranje škola u
širem području. Brze promjene
smjera i brzine vjetra uvelike
su otežavale rad vatrogasaca.
Trećeg dana borbe s požarom
ukupno je angažirano 29 vatrogasnih vozila s nešto više od 100
vatrogasaca, uz 2 helikoptera

Satelitska snimka požara kod Manchestera ukazuje na znatnu ugroženost
stanovništva

koja su gasila požar iz zraka, a u
logističkom smislu pomagale su
humanitarne udruge.
Još značajniji požar raslinja
odnosno vrijesišta nastao je 28.
lipnja na proplanku Winter Hill
kod Boltona u okrugu Lancashire. Požar je u začetku gasilo
15-tak vatrogasnih odjeljenja i 1
helikopter, a vatrogasci su ubrzo
uspostavili zonu zabranjenog
pristupa (širine 6 kilometara, sa
svih strana oko požara). Unatoč
naporima gasitelja, za dva dana
došlo je do spajanja ovog požara
s drugim požarom, a koji je
počeo oko 2 sata u noći 29. lipnja, s požarnom frontom duljine
2 kilometra.
Tijekom nekoliko narednih dana za gašenje požara
angažirano je 30-tak vatrogasnih vozila, rotirajući svoje posade u skladu s uobičajenim
smjenskim radom, bez prevelike užurbanosti, s obzirom da
nije bilo značajnijeg ugrožavanja
ljudskih života. Opožareno je
ukupno 18 kvadratnih kilometara pretežno vrijesišta i suhe
trave.
Značajnija kiša konačno je
pala 16. srpnja, pomogavši da
nadležni vatrogasni zapovjednici mogu proglasiti kako je
požar konačno ugašen. Dotad su
uz pomoć dronova i termalnih
kamera identificirali područja
nastanka novih manjih požara,
posebno na područjima u kojima je tlo bogato tresetom, no
nije isključena mogućnost da
ovi specifični podzemni požari i
dalje „kriomice“ tinjaju.

Prva „prava“ požarna sezona
na Britanskom otočju i dalje je u
tijeku. Iako po svojim brojčanim
pokazateljima nemjerljiva s već
uobičajenim velikim požarima
na prostoru Mediterana, izazvala
je velike poteškoće u radu vatrogasnih postrojbi te posljedičnu
zabrinutost javnosti. Donedavno
je bila nezamisliva situacija da
se u vrijeme pisanja ovog osvrta
požar trave, s više od 100 hektara
opožarenog zemljišta, bez većih
poteškoća probija kroz periferiju
istočnog Londona. Londonska
vatrogasna postrojba u intervenciju je uključila više od 225
vatrogasaca s 40 vozila kako bi
se natopilo tlo i metlanicama
pogasio otvoreni plamen.
Pogođenom
stanovništvu
zasigurno ne ide na ruku ni
činjenica kako u zemlji bez dobrovoljnog vatrogastva (iznimno važnog kod višednevnog
gašenja požara raslinja) lokalne
vlasti žele srezati troškove rada
profesionalnih vatrogasnih postrojbi, što utječe na zatvaranje
pojedinih vatrogasnih postaja i
smanjivanje broja zaposlenika.
Hoće li nove vrste ugroza i njihova učestalost utjecati na ozbiljnije zaokrete u dimenzioniranju vatrogastva u ovom dijelu
Europe, ostaje nam da vidimo.
Možda se uskoro pokrenu osposobljavanja glede osnovnih
vještina u gašenju požara raslinja, poput onog koje je pred
4 godine za pripadnike vojske
u Velikoj Britaniji po prvi puta
proveo autor ovog napisa zajedno s kolegama hrvatskim vatrogasnim instruktorima.
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ŠVEDSKA U PLAMENU
Nezapamćeno visoke temperature zabilježene su u ovoj skandinavskoj zemlji, a samo u jednom
danu gorio je 61 požar
Tekst: VEDRAN RUNJIĆ

D

ugo
razdoblje
hanizma civilne zaštite.
suše, koji traje
U ispomoć je stiglo 7 zraod proljeća, te iznimkoplova, 7 helikoptera, 60
no visoke temperature
vozila i 340 vatrogasaca iz
praćene jakim vjetrom
Italije, Francuske, Poljske,
pogodovale su razvoju
Njemačke, Danske, Litve,
šumskih požara u SkanPortugala i Austrije.
dinaviji. Iako problema
Čak 61 požara na
s požarima imaju i susrazličitim lokacijama bio
jedna Norveška i Finje aktivan u petak 20. srpska, najviše požara je
nja. U najvećem požaru
zabilježeno u Švedskoj.
na području FagelsjoVeć u svibnju su počele
Lillasen opožareno je
visoke
temperature,
2500 ha šume. U svim
no u lipnju i srpnju
požarima prema poVisoke temperature i jak vjetar pogodovali su širenju
zabilježeno je niz dana
dacima
s kraja srpnja
požara
u kojima je temperaopožareno je 25 000 ha. Iz
tura dosezala preko 30
mjesta Gävleborg, Jämtstupnjeva. Inače prosječna temperatura u ovim land, Dalarna i Västerbotten u središnjoj Švedskoj
mjesecima iznosi oko 23 stupnja. Prema izvješćima evakuirano je oko 500 stanovnika. Koliki su efekt
švedske meteorološke službe, ovogodišnji srpanj je ovi požari imali na stanovništvo, govori i podatak
najtopliji u posljednjih 230 godina.
da su službe zaprimile do 13000 poziva dnevno.
Još u svibnju švedska Agencija za izvanredne sitPožar se proširio na vojni poligon kod Dauacije je izdala upozorenje za opasnost od izbijanja larne. Zbog neeksplodiranih projektila nije bilo
požara. Građanima su dane preporuke da ne pale moguće ući na područje s vatrogascima i vozotvorenu vatru te da ne koriste strojeve koji mogu ilima. U gašenju ovog požara su korišteni čak i
izazvati iskre. Kako je situacija postupno odmi- vojni zrakoplovi koji su bombardirali požarište i
cala kontroli, izdana je potpuna zabrana paljenja tako pokušali zaustaviti širenje vatre, jer eksplozija
vatre na otvorenom, te su čak građani zamoljeni bombi oduzima kisik i tako zagušuje požar.
da ne pripaljuju cigarete izvan objekata. Suša nije
Naporima vatrogasaca su pomogli vremensamo izazvala probleme sa požarima, već i poljo- ski uvjeti u zadnjem vikendu u srpnju, kada je
privrednici trpe velike štete. Za pomoć ugroženim konačno pala kiša, nakon čega su se postupno
poljoprivrednicima švedska vlada je odvojila 117 povukle snage iz zemalja Europske unije. Ipak, i
milijuna eura.
dalje je velika opasnost od požara, a svi požari nisu
U gašenju požara je angažiran velik broj vatro- ugašeni. David Sundström iz Agencije za izvangasaca, ali i volontera te civila. Pošto švedski vatro- redne situacije je u izjavi za Radio Švedska pozvao
gasci nisu posebno opremljeni za ove požare, ali i sve građane na dodatni oprez dok se situacija ne
zbog umora vatrogasnih snaga, zatražena je pomoć smiri u potpunosti.
iz Europske unije preko ERCC-a, Europskog me-

U požarima je izgorjelo više od 25 000 ha
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Stotinjak mrtvih nakon požara u Grčkoj
U službenoj izjavi grčkih vatrogasaca objavljenoj u nedjelju 29. srpnja, navedeno je kako je u
požaru kod Matija smrtno stradala 91 osoba, a 25 ih je nestalo.
Tekst: VEDRAN RUNJIĆ

K

atastrofalni šumski požari
koji su pogodili šire
područje Atene, iza sebe su ostavili gotovo stotinu mrtvih.
Prema izvještaju Nacionalnog
opservatorija u Ateni, mjerenjima pomoću satelita i bespilotnih letjelica, ustanovljeno je
da je na području Istočne Atike
opožareno 1260 ha. Najviše je
stradao turistički gradić Mati,
kroz koji je požar protutnjao u
popodnevnim satima u ponedjeljak 23. srpnja. Požari su izbili i kod mjesta Penteli, Rafina
i Kineta u okolici Atene, te
mjesta Melisi kod Korinta. Do
ovog požara, najveća požarna
katastrofa u povijesti Grčke je
bila 2007. godine kada je poginulo 67 osoba.

Mati potpuno uništen
Mati se nalazi 30 kilometara
istočno od Atene. U malom
turističkom mjestu, u gustoj borovoj šumi, većinom su
odmarali grčki umirovljenici.
Požar kojem je pogodovalo
dugo sušno razdoblje koje traje
od zime i jak vjetar, velikom
brzinom je prošao kroz mjesto.
Stanovnici su napuštali kuće i
počeli bježati prema moru gdje
su tražili spas. Nažalost, velik
broj osoba je nastradao u bijegu
ili je ugušen dimom u objektima
u kojima su se nalazili, a oko
200 osoba je zatražilo liječničku
pomoć zbog opeklina i ozljeda
dišnog sustava.
Grčka novinska agencije
AMNA donosi podatak da je
u požarima u Istočnoj Atici

oštećeno 2489 objekata, od kojih 1218 nije više pogodno za
život. Ulice su nakon požara bile
blokirane brojnim olupinama
izgorjelih automobila. Samo u
Matiju je nakon požara uklonjeno oko 300 uništenih vozila.
Uz slike iz požarom uništenog
Matia, do medija su ubrzo
došle i informacije o velikom
broju nastradalih ljudi, što je
aktiviralo pitanje pravodobne
reakcije vatrogasaca i ostalih
službi. Najveća zamjerka je neorganiziranje evakuacije. Prema
riječima vatrogasnog zapovjednika Sotirisa Terzoudisa, a koje
prenosi Jutarnji list, zbog brzine
širenja požara, vatrogasci su
angažirali 40 vozila s posadama,
a evakuaciju nije bilo moguće
provesti.
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iz svijeta
-Treba vremena za napraviti
plan evakuacije. Pokušali smo,
ali jednostavno nije moguće
evakuirati 20 tisuća ljudi u sat i
pol vremena. Stvarno smo dali
sve od sebe, poslali smo autobuse i pomoć, ali jednostavno
se sve prebrzo odvilo – rekao
je Terzoudis. Ipak se postavlja
pitanje, bi li uspjeli spasiti više
ljudskih životu, da su odmah
upozorili građane na opasnost. Neočišćena i neuređena
zemljišta, ali i neplanirana gradnja također su otežavala gašenje
i spašavanje ljudi.
Turisti i građani koji su se
spasili bijegom u more, čekali su
po nekoliko sati do dolaska prvih
spasilačkih brodova. Prema
iskazima unesrećenih, dio ljudi
se utopio u moru. U prvim satima nakon požara, žurne službe
su zaprimile velik broj poziva
građana koji su tražili rodbinu i
prijatelje, nestale u požaru. Nakon nekoliko sati, više stotina
ljudi je prebačeno brodovima
spasilačkih službi, ali i privatnim
plovilima u obližnju Rafinu, koja
je isto bila ugrožena požarom.
Požari namjerno izazvani?
Zbog velikog broja poginulih,
grčki premijer Aleksis Tsipras je
prekinuo svoj posjet Bosni i Hercegovini, te proglasio tri dana
žalosti. Poruke sućuti grčkom
narodu je uputila većina svjetskih čelnika.
Grčki ministar civilne zaštite
Nikos Toskas je za medije
istaknuo kako vlasti pretpostavljaju da su požari podmetnuti,
čemu u prilog ide informacija
da je požar gotovo istovremeno
izbio na više lokacija. Vlasti su
uhitile 65-godišnjeg stanovnika
iz okolice Matija pod sumnjom
da je izazvao požar spaljivanjem
biljnog otpada.
Međutim, kako prenosi Politico.eu, čelnik grčkog vatrogasnog saveza Dimitris Stathopoulos je kao sukrivca za tragediju
optužio grčku vladu. Naime, Stathopoulos tvrdi da su vatrogasci upozoravali na opasnost i
ipak pozivali na evakuaciju, ali
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Vatrogasac na požaru kod Rafine

su njihovi pozivi zanemareni.
Također kao jedan od problema
vidi i smanjenje sredstava za rad
vatrogasaca, zbog kojeg trećina
voznog parka nije u pogonu.
Kako bi pomogli opremanju
grčkih vatrogasaca, humanitarna fundacija Stavros Niarchos
je odlučila donirati 25 milijuna
eura za opremanje i obuku vatrogasaca.
Kao problem kod ovog
požara, spominju se neočišćena
i neuređena zemljišta, ali i neplanirana gradnja te urbanistički
nered. Grčki ministar prometa i infrastrukture Christos
Spirtzis je najavio žestoku borbu
sa bespravnom gradnjom, te
donošenje novih urbanističkih
planova, u koje će biti ugrađene
i evakuacijske rute. „Kriminal
koji traje desetljećima mora
nestati. Vrijeme je da promijenimo izgled naših naselja i da
ih učinimo sigurnima“, rekao je
Spirtzis za Amnu.
Pomoć iz EU
Gašenju požara u Grčkoj su se
priključila 4 protupožarna zrakoplova iz Italije, te 64 vatrogasca sa Cipra. I ostale zemlje Europske unije su ponudile, svoju
pomoć, među njima i Hrvatska,
koja je na raspolaganje stavila
svoja 2 zrakoplova Canadair CL

415 s posadama. Međutim, zbog
smirivanja situacije, hrvatske
posade nisu otišle u Grčku.
U utorak su vatrogasci uspjeli
staviti požare pod kontrolu, prvenstveno zbog slabljenja vjetra.
Nakon ulaska dežurnih službi,
ali i novinarskih ekipa u Mati,
mediji su u svijet poslali sliku
potpunog uništenja. U službenoj
izjavi grčkih vatrogasaca objavljenoj u nedjelju 29. srpnja,
navedeno je da je u požaru kod
Matija smrtno stradala 91 osoba,
a 25 osoba je nestalo. Također je
istaknuto kako ne postoje velike
šanse da će nestale pronaći žive.
Prve žrtve su pokopane u subotu.
Ispred zgrade grčkog parlamenta
u Ateni, mnogobrojni građani su
paljenjem svijeća odali počast
stradalima u požaru.
Nezapamćena tragedija koja je
pogodila Grčku, rezultat je vremenskih prilika, nesmotrenosti
pojedinaca, ali i dugogodišnjeg
neulaganja u vatrogasni sustav.
Neplanirana gradnja, nepostojanje planova evakuacije
te nemogućnost reagiranja u
katastrofalnim uvjetima, doveli
su do nezapamćene katastrofe.
Preostaje za nadati se da će, ne
samo Grčka, već i sve mediteranske zemlje izvući poučke iz ovog
tragičnog događaja.

povijest

STOLJETNE
MRACLINSKE
VATRE
Zahvaljujući požarnoj kronici
DVD-a Mraclin vođenoj pod
imenom „Vatre“, sačuvano je
sjećanje na razorno djelovanje
vatre te na hrabre vatrogasce
u najvećem i najvatrogasnijem
selu Turopolja
Tekst:ĐURO GAJDEK

P

od
jednostavnim
i
upečatljivim
naslovom
„Vatre“, mraclinski vatrogasci,
organizirani u dobrovoljno vatrogasno društvo 1888. godine započeli su pisanje svoje požarne
kronike sačuvane u najstarijem
„Zapisniku održanih sjednica od
1888-1941. godine.“ U tom najstarijem vatrogasnom društvu
Turopolja, i drugom po starosti
na velikogoričkom okrugu, nakon DVD Velika Gorica - na
inicijativu Franje Crnića Procektora, vojvode i Stjepana
Galekovića Gospona, okupilo se
16 mještana koji su postavili temelje vatrozaštite u svom kraju.
Jer osim čuvanja svojeg sela, oni
su redovito izlazili na požare u
okolnim mjestima, od Okuja
do Kuča, Čiča, Kurilovca, Vukovine, Buševca, Pešćenice pa i
Lekenika. Nakon tih mnogobrojnih akcija, ostadoše u požarnoj
kronici tek šturi zapisi s pokojim
imenom vatrogasaca i opisom
savladanog prijetećeg ognja.
Naime, ne treba smetnuti s
uma kako su žitelji sela u tom
kraju živjeli u starohrvatskoj
kući zvanoj korablja, čardak ili
samo hiža, izgrađenoj od stoljetnih hrastova i pokrivena krovom
od sijena. Nepažnja čovjeka uz
otvoreno ognjište u korablji ili
udar groma, bili su dovoljni za
pojavu opasnog plamena koji je
često uništavao i čitava sela.
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Požari krajem 19.i početkom
20. stoljeća
Svijest o vrijednosti društva
za zajednicu, porasla je nakon učestalih vatri početkom
1890-tih godina. Tako je u
požarnoj kronici, pored ostalog
zabilježeno:
„Dne 24 kolovoza 1891, veliki
požar u Vukovini, gdje je ovo
društvo polovicu sela spasilo…
Dne. 12. prosinca 1891., požar
u Mraclinu kod Mike Cvetnića,
kbr. 79., kojem se u noći kuća zapalila i posredovanjem društva
samo slamnati krov izgorio…“
Na početku 20. stoljeća, dana
10. lipnja 1901. godine, izbila je
vatra u Mraclinu, zaprijetila selu i
ostala zapisana u kronici društva,
kao najopasnija i najveća vatra,
od postanka društva. U mraclinskim „Vatrama“ o tom se požaru
navodi:
„Dne. 10. lipnja 1901. udario
grom u štagalj zadruge Kovačić.,
kbr. 45. u 7 sati popodne...vatra se
u tili čas rasprostranila najavivši
pogibelj cijelom selu…“. Uz
domaće vatrogasce na gašenju
je angažirano cijelo selo i požar
je ugašen, a u pomoć su stigle
i vatrogasne ekipe iz obližnjih
mjesta: Velike Gorice, Vukovine,
Čiča, Kuča i Buševca. U prvom
naletu vatrenog ognja, izgorjelo je 6 zgrada, gospodarskih i
stambenih objekata.“ Taj požar
potakao je Mraclince na niz aktivnosti opremanju društva, ali

vatre su i nadalje nastavile svoj
razarajuće djelovanje. O razornom požaru, dvije godine kasnije, u zapisima „Vatre“, navodi se:
„Dne. 6. kolovoza 1904. u 1
sat popodne dogodila se vatra u
štaglju zadruge Galeković, kućni
broj 44. Izgorile su 23 zgrade!
Društvo je sa jedne strane
zaustavilo vatru od zadruge
Galeković, kbr. 42, i tekar oko 6
sati popodne vatra je ugašena.“
Lokalna zajednica brine o
opremanju
Svaki veći požar bio je poticaj
za dolazak novih mladih članova
u redove DVD Mraclin i za mobilizaciju sela, na prikupljanju
sredstava za osobnu opremu vatrogasaca i nabavu vatrogasnih
štrcaljki i agregata. Osim toga,
samo selo kao i plemenita sučija
Mraclina, pomogle su velikim
prilozima za izgradnju dva nova
vatrogasna spremišta. Tako je vatrogasno društvo prebrodilo dva
svjetska rata i nastavilo svoj razvoj. Za taj novi početak zaslužan
je i Josip Galeković Dušek, hrabri
vatrogasaca koji je iz plamtećeg
vatrogasnog spremišta spašavao
štrcaljke i opremu društva. O
tom hrabrom podvigu zapisano
je u ljetopisu društva: „Posljednji
požar u Drugom svjetskom ratu i
prvi u tek oslobođenoj Hrvatskoj,
bio je podmetnut od njemačke
neprijateljske vojske, popodne
7. svibnja 1945. godine, prigo-

povijest
dom povlačenja željezničkom
prugom iz Mraclina, prema Zagrebu, kako bi zaustavila napredovanje partizana. U požaru,
gorjelo je spremište i oprema
koju je spasio hrabri domaći
sin, Josip Galeković Dušek.“ O
tom požaru ostala je i fotografija, snimljena vjerojatno od, za
sada, nepoznatog fotoreportera,
vjerojatno promidžbene službe
Jugoslavenske armije, ali očito
od nekog tko je volio vatrogasce,
cijenio njihov rad i hrabrost.
Požari uz prugu
Željeznica je, kao i tijekom Prvog svjetskog rata, i nakon Drugog svjetskog rata često spominjana u zapisima vatrogasnih
kronika. Naime željeznička
pruga Sisak-Zagreb, izgrađena
još davne 1862. godine, pridonijela je razvoju društva. Pruga
je prolazila i kroz sam Mraclin
i to često usred polja pšenica i

ostalih žitarica. Zato su i pojave
vatre u tim žitnim poljima bile
učestale, ali i opasne za selo.
O nekim od požara s početak
1950-ih godina, vatrogasne kronika „Vatre“ – sada preimenovanoj u „Popisi požara“, tajnik
DVD Mraclin Josip Cvetnić s
kućnog broja 126. zapisao je:
„Dana 20/VI. godine 1952.
upalio se ječam na velikom polju
kraj pruge. Vatra je nastala radi
toga jer je bila velika suša pa su
iskre iz lokomotive upalile travu,
pa se vatra proširila na ječam
koji je bio vlasništvo Franje
Kosa, kbr. 204. zvanog Franek
Katunčev. Ječam je izgorio, oko
300 kg., a vrijedio je oko 6.000
dinara. Na isti način, u isto vrijeme upalila se pšenica isto kraj
pruge. Pšenica je bila Franje
Galekovića, kbr. 9. Pšenica je
procijenjena da je bilo oko 700
kg, a vrijedilo je oko 17.500 dinara.“

Tajnik Cvetnić detaljno je
opisao, u drugoj knjizi zapisnika i veliki, od oslobođenja
zemlje, najveći požar, koji se
dogodio 21. rujna 1954. godine u domaćinstvu u Buševcu.
Ondašnji dnevni tisak i stručne
publikacije, među kojima i
službeno glasilo vatrogasaca
Hrvatske, „Suvremeno vatrogastvo“, pisale su temeljito i o
„Velikom požaru u Mraclinu“,
koji se zbio 28. listopada 1954.
godine. U gašenju ovog požara
je sudjelovao 291 vatrogasac iz
sastava 16 vatrogasnih društava,
sa 18 strojeva, od čega 16 motornih štrcaljki.
Od 22. prosinca 1962. godine pisanje vatrogasne kronike preuzima novi tajnik, Vid
Crnić, koji se kasnije istaknuo
i kao dugogodišnji predsjednik
društva, koji je najviše zaslužan
za stvaranje međunarodnog
ugleda DVD-a Mraclin.

Dika Štik d.o.o.
Vratišinec, Brodec 6 / 40315 Mursko Središće
Tel. 040 866 466 / Fax. 040 867 120
e-mail: dika@dika.hr / www.dika.hr

SVEČANA
VATROGASNA
ZASTAVA
3400 KN/KOM

T-SHIRT SA ŠTIKOM
* MIN. 25 KOM
25 KN/KOM

POLO MAJA SA ŠTIKOM
55 KN/KOM
RADNO VATROGASNO ODIJELO
* HLAČE I BLUZA S ABLEMOM
230 KN/KOM
STOLNA
ZASTAVICA ŠTIKANA
* DIM. 150 X 110 MM
19 KN/KOM
KAPA ŠILT
* RAZNE BOJE, SET 25 KOM
19 KN/KOM

STOLNA PRINT
ZASTAVICA
* MIN.50 KOM
13 KN/KOM

ABLEM
MIN. 50 KOM
14 KN/KOM

SPOMEN
LENTE
55 KN/KOM

OZNAKE DUŽNOSTI ČINOVA I IMENA
20KN/KOM

Navedene cijene su bez pdv-a.
Minimalna narudžba iznosi 300,00 kn.
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županijske vijesti
Bjelovarsko-bilogorska

Provjera natjecateljskih desetina

U

nedjelju 8. srpnja 2018. godine u Novim
Plavnicama održana je provjera natjecateljskih desetina koje su se plasirale na državno
natjecanje. Naime, Savjet vatrogasne mladeži
Bjelovarsko-bilogorske županije i Povjerenstvo za
natjecanje, na sjednici u veljači ove godine, dogovorili su da se zbog poboljšanja kvalitete natjecateljskih ekipa održe dvije provjere prije odlaska na državno natjecanje. Provjerom su uočeni
određeni nedostaci i greške koje bi do sljedeće

provjere trebale biti otklonjene. Predsjednik Savjeta Silvestar Štefović i predsjednik Povjerenstva
Darko Despot voditeljima su dali smjernice i upute
za ponašanje ekipa na natjecateljskom terenu, ali
i izvan njega. Vatrogasna zajednica Bjelovarskobilogorske županije snosila je troškove organizacije
ovog susreta, a domaćin provjere bio je DVD Nove
Plavnice i Križevačka Cesta. Događaju je prisustvovao predsjednik županijske zajednice i potpredsjednik HVZ-a Đuro Petrić.
Silvestar Štefović

Vatrogasna zajednica grada ČazmE

V

24. gradsko vatrogasno natjecanje

atrogasna zajednica grada
Čazme organizirala je 1.
srpnja 24. gradsko vatrogasno
natjecanje. Na natjecanju je
nastupilo ukupno 27 ekipa u
različitim kategorijama. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Draganec jedino je nastupilo u
svim kategorijama pa je samim
time i ukupno gledajući osvojilo
najviše pehara.
U kategoriji muški A prvo
mjesto je osvojila ekipa DVD-a
Čazma, drugo DVD Gornji Draganec i treće DVD Bojana.
U kategoriji muški B prvo
mjesto osvojila je ekipa DVD-a
Čazma, drugo DVD Gornji Draganec i treće DVD Bojana.
U kategoriji žene A prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD-a Bojana
i drugo mjesto DVD Prnjarovac.
U kategoriji žene B prvo mjesto
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osvojila je ekipa DVD-a Gornji
Draganec, drugo mjesto DVDa Čazma. Ekipa JVP Čazma je
sama nastupila u kategoriji profesionalnih vatrogasaca.
U kategoriji podmladak muški
(6-12) prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Prnjarovac, drugo
mjesto ekipa DVD Gornji Draganec i treće mjesto ekipa DVDa Vagovina. U kategoriji podm-

ladak ženski (6-12) prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD-a Gornji
Draganec i drugo mjesto DVD
Dapci. U kategoriji mladež (1216) prvo mjesto osvojila je ekipa
DVD-a Prnjarovac (muški).
Pokrovitelj natjecanja bio
je Grad Čazma, a pehare je
pobjedničkim ekipama uručila
predsjednica Gradskog vijeća
Nedeljka Baćani. Silvestar Štefović

županijske vijesti
Grad zagreb

Natjecanje operativnih vatrogasaca

Gradonačelnik Bandić uručio je medalje i pehar najboljim desetinama

N

atjecanje
je
održano tijekom
Rezultati:
cijelog dana u nedjelju
1. JVP Grada Zagreba
10. lipnja na terenima
2. DVD Blaguša
Zagrebačkih otpadnih
3. DVD Hrašće
voda. Nastupila je 51
desetina operativnih vatrogasaca iz VZ Grada
Na zatvaranju natjeZagreba i JVP Grada Zacanja i proglašenju regreba. Vatrogasci su se
zultata bio je nazočan
natjecali u više disciplina
gradonačelnik
Milan
u skladu sa dostavljenim
Bandić koji se tom pripropozicijama te u discilikom obratio sudioniciplini iznenađenja. Tako
ma natjecanja. Nazočni
Detalj s natjecanja
su savladavali postavljene
su bili i dužnosnici VZ
prepreke uz ispunjavanje
Grada Zagreba: predraznih zadataka. Zadano vrijeme za izvođenje za- sjednik Zlatko Križanić, zapovjednik Javor Lozar,
dataka bilo je određeno u trajanju od 8 minuta, a tajnik Damir Vlahović te nekolicina članova Upsuci na stazi kontrolirali su da su sve discipline i ravnog odbora Zajednice. Kontrolor natjecanja bila
svi zadaci savladani u skladu sa propozicijama. Po je Katica Valečić te je zaključeno da je cijelo natjezavršetku prvog dijela šest vatrogasaca sudjelovalo canje provedeno u najboljem redu. I gradonačelnik
je u disciplini iznenađenja. Tu je bilo potrebno uz Bandić i predsjednik Križanić u svojim su prigodkorištenje hidrauličkih alata lopticu provesti kroz nim riječima apostrofirali jedinstveno vatrogastvo
labirint na metalnoj pločevini. Za tu atraktivnu Zagreba, koje je pokazano na ovom natjecanju,
disciplinu bilo je zadano vrijeme od 5 minuta. kao i na dvije velike vatrogasne intervencije predVatrogasna društva organizirala su sama prije- hodnog dana, kada su zagrebački vatrogasci gasili
voz natjecatelja dok je prehrana za sve sudionike požare rame uz rame.
DR
bila organizirana u restoranu uz teren ZOV-a.
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županijske vijesti
Istarska

Č

Istarskom vatrogastvu 37 novih vozila

elnici Vatrogasne zajednice Istarske županije i
područnih vatrogasnih zajednica u sjedištu Istarske županije
18. lipnja 2018. godine potpisali
su Sporazum o zajedničkoj nabavi vatrogasnih vozila i opreme
za vatrogastvo Istarske županije.
Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je istarski župan Valter
Flego koji je rekao da se nabavom novih vozila i opreme čine
dodatni iskoraci u daljnjem
unapređenju istarskog vatrogastva. Župan je istaknuo da se
paralelno i konstantno ulaže i u
ljude. Četrdesetak vatrogasaca je
na visokoškolskom obrazovanju, a u Puli se radi na projektu
izgradnje novog Centra za vatrogastvo i civilnu zaštitu.
„Uz sve epitete koje ima Istarska
županija, onaj sigurnosni jedan
je od najvažnijih, a danas ga s
ovom nabavom dižemo na još
višu razinu. Istra se može ponositi sigurnošću koju pružamo
našim građanima, gostima i

gospodarstvu što u konačnici
pruža stabilnost za razvoj, rast i
dobar život“, izjavio je predsjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije Valter Drandić.
U narudžbi 37 raznovrsnih
vozila ima od jednostavnih
malih terenaca do velike sofisticirane auto ljestve, odnosno
platforme koja se prvenstveno
nabavlja za grad Pulu i Puljštinu,
ali će prema potrebi poslužiti za
cijelu Istru. Županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac
naglašava da je ovo svojevrsna
nadopuna najnužnijih vozila
koja su se nabavila 2005. godine
te su punih 13 godina pomogla
u efikasnom djelovanju. Nova
vozila i oprema nabavit će se
kreditom od 70 milijuna kuna s
uključenim PDV-om, no očekuje
se da će spomenuti iznos biti niži
nakon provedene javne nabave.
- Godine su učinile svoje i sada
je vrijeme za obnavljanjem vozila
i opreme. Nakon što smo utvrdili
kakvo nam je stanje sadašnjih

Župan V. Flego i županijski zapovjednik D. Kozlevac na potpisivanju Sporazuma o zajedničkoj nabavi vatrogasnih
vozila i opreme

vozila i opreme, zaključili smo
da nam je potrebno 37 novih
vozila svih vrsta, koja će biti
izrađena po narudžbi“, istaknuo
je Kozlevac.
U proceduri odabira kreditora
izabrana je Istarska kreditna
banka Umag u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, za iznos do 70 milijuna kuna
(s PDV-om) s rokom otplate od
10 godina uz fiksnu kamatnu
stopu od 2,15 posto.

Asim Čabaravdić

Četrdeset godina medulinskog DVD-a

S

Medulinski vatrogasci su brend

večanom sjednicom u novoizgrađenom Vatrogasnom domu Dobrovoljno vatrogasno
društvo Općine Medulin 30. lipnja 2018. godine
obilježilo je 40 godina osnutka i uspješnog djelovanja. Proslavu medulinskih vatrogasaca uveličali
su uzvanici iz istarske i drugih hrvatskih županija te
predstavnici Hrvatske vojske i Policije, prijateljskih
DVD-a i tvrtki i organizacija koje su tijekom četiri
desetljeća pružale potporu medulinskom DVD-u.
Čestitajući 40 obljetnicu djelovanja sa željom
za još mnogo uspješnih i sigurnih godina, Valter
Drandić, predsjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije (VZIŽ) istaknuo je da su medulinski
vatrogasci medulinski brend i tu su oznaku zaslužili
svojim uzornim radom, vrhunskom organizacijom, požrtvovnošću i humanim angažiranjem na
spašavanju ljudi, životinja i materijalnih dobara.
Čelnik istarskih vatrogasaca srdačno im se zahvalio na velikom doprinosu i podsjetio da VZIŽ ove
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godine obilježava 25. godišnjicu osnutka i djelovanja.
- U proteklih 25 godina istarski su vatrogasci
učinili puno toga, gotovo nezamislivo prije četvrt
stoljeća. Medulinski, kao i svi drugi istarski vatrogasci, svakodnevno potvrđuju koliko je važno
da imamo jedinstveni ustroj vatrogastva u ingerenciji naših općina, gradova i županije. Istarsko
vatrogastvo efikasno djeluje na cijelom istarskom
području uz koordinirano jedinstveno operativno
zapovijedanje. Važne su te značajke, posebice kod
velikih požara na otvorenom prostoru ili drugih
ugroza velikih razmjera. Istarski sustav vatrogastva
osigurava sigurnost našim građanima, gostima,
istarskom gospodarstvu, cjelokupnom društvu.
Omogućava provođenje zajedničkih akcija na razini cijele županije i temelj je iz kojeg se po potrebi
razvija širi sustav sigurnosti – civilna zaštita, rekao
je zaključno Drandić.

županijske vijesti

Članovi DVD-a Medulin i brojni gosti na obljetnici Društva

Zamjenik predsjednika Hrvatske
su uvijek bili na usluzi kada su ih
vatrogasne zajednice i županijski
građani trebali, spašavali su naše
vatrogasni zapovjednik Dino Kozleljude, naše goste i materijalna dobra
vac je rekao za medulinski DVD da
u ovom lijepom dijelu Istre, a kada
je to uzorno društvo vrlo kvalitetje bilo potrebno sudjelovali su i u
no u proteklih 40 godina sasvim
intervencijama izvan općine Meduopravdalo svoje postojanje kroz
lin, kazao je Buić.
veliki broj intervencija na medulinGovoreći o četiri desetljeća DVDskom i širem pulskom području i
a Općine Medulin, njegov predsjeddrugim dijelovima Istarske županije
nik Marin Mihovilović je naglasio
prilikom velikih intervencija.
da četrdesetu obljetnicu DVD-a
- Društvo je uz operativno djeloobilježavaju s ponosom i ne zabovanje organiziralo i sudjelovalo u
ravljaju da su pripadnici više genmnogim aktivnostima – natjecaneracija dali dostojan doprinos u
jima, susretima vatrogasaca, organ- Za medulinskog vatrogasca godine spašavanju ljudi i materijalnih doproglašen Mijo Smuk
iziranju međunarodnog natjecanja
bara.
vatrogasnih ekipa s terenskim voz- Želim pohvaliti članove društva
ilima, a sudjelovalo je i u pomoći
sadašnjih i prošlih generacija za
Općini Medulin u mnogim manifestacijama, uzornu aktivnost kojom su medulinski vatrotehničkim poslovima, osiguranju i u mnogim gasci izrasli u medulinski brend. Od srca im
drugim aktivnostima. DVD Medulin se uključivao hvala na nesebičnom, plemenitom i humanom
u sve aktivnosti Područne vatrogasne zajednice angažiranju. Bez njih, bez timskog rada, nezamisPula i VZIŽ i dao svoj veliki doprinos ukupnoj or- liva su ostvarenja s kojima smo ponosni i sretni da
ganizaciji vatrogastva u Istri, poručio je Kozlevac obilježavamo 40. godišnjicu DVD-a općine Medui uputio veliko hvala uz sjećanje i na one koji su lin. Posebno hvala Općini Medulin i svim njenim
otišli u vječnost, a dali su doprinos zaštiti ljudi i upravnim strukturama koje predvodi načelnik
imovine.
Goran Buić na sjajnoj podršci u svim aktivnostima
Goran Buić, načelnik najturističkije istarske i hr- koje provodi društvo, a pogotovo u realizaciji provatske općine podvukao je da iz godine u godinu jekta vatrogasnog doma, istaknuo je Mihovilović.
DVD uspješno organizira i preventivne aktivnosti
Na kraju svečane sjednice uručene su zahvalnice,
radi zaštite prirode i tako na najbolji način dopri- plakete i medalje osnivačima DVD-a Medulin
nosi turističkom uzletu općine Medulin.
i zaslužnim članovima za njihovu više godišnju
-Preventivna angažiranost medulinskih vatro- plodnu aktivnost tijekom četiri desetljeća te
gasaca bila je usmjerena tako da potakne porast priznanja donatorima. Za medulinskog vatrogasca
svijesti o opreznom korištenju vatre i urodilo je to godine proglašen je Mijo Smuk, a u glazbenom
vrijednim plodom, jer je zadnjih godina evidentan dijelu programu sudjelovali su sestra i brat Emili
rast protupožarne kulture naših građana i gostiju. i Danijel Radolović, članovi Društva kulturnoU protekla četiri desetljeća medulinski vatrogasci umjetničkog stvaralaštva Mendula.
VATROGASNI VJESNIK SRPANJ / KOLOVOZ 2018.
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DVD MARČANA

I

Vatrogasna suradnja Istre i Vojvodine

stra i Vojvodina
odavno su uspostavili prijateljsku
suradnju koja se po
želji marčanskih vatrogasaca proširila
na vatrogastvo. Prije
dvije godine Klaudio
Knapić,
predsjednik DVD-a Općine
Marčana uspostavio
je kontakt s Ljubicom
Krnjajić koja je tada
obnašala
dužnost
sekretara Vatrogasnog saveza Vojvodine
Čelnice i čelnici marčanskih i petrovaradinskih vatrogasaca
(sada je predsjednica
spomenutog Saveza) i
predložena je suradnja s Dobrovoljnim vaKlaudio Knapić, predsjednik DVD-a Općine Marčana
trogasnim društvom Petrovaradin.
PUNO SLIČNOSTI IZMEĐU DRUŠTAVA
- Prihvatili smo prijedlog i prisustvovali
Skupštini petrovaradinskih vatrogasaca.
Glede tradicije, petrovaradinski vatrogasci su znatno
Posjećivali smo jedni druge nekoliko puta
ispred marčanskih, jer njihovo društvo postoji preko 60
i utvrdili kako su nam programi rada i
godina, dok je DVD Marčana staro 20-ak godina. Istina,
problemi s kojim se suočavamo dosta
DVD Marčana djelovao je 80-tih godina prošlog stoljeća,
slični. Draga nam je suradnja s kolegama
no nakon osnutka Općine utemeljeno je Dobrovoljno vaPetrovaradina, rekao je o početku suradtrogasno društvo Općine Marčana koje sada ima 42 opnje predsjednik marčanskih vatrogasaca
erativna vatrogasca. Ovih dana ispit za vatrogasca polaže
Knapić.
još sedam novih članova, a društvo u svojim redovima
Na ovogodišnjoj Skupštini DVD-a
ima i vatrogasce profesionalce pripadnike JVP Pula i vaMarčana vojvođanski vatrogasci su uzvratrogasne postrojbe Zračne luka Pula.
tili posjet.
DVD Marčana posebnu pažnju posvećuje radu s podmlatkom i vatrogasnom mladeži (trenutno djeluje 20-ak
Vatrogasni savez Vojvodine
članova vatrogasne mladeži) koje jedanput godišnje naO ustrojstvu Vatrogasnog saveza Vojvograde boravkom u zimskom kampu na snijegu u Dravodine pričala je Ljubica Krnjaić, predsjedgradu, slovenskom zimskom centru gdje se ne uživa samo
nica Vatrogasnog saveza Vojvodine.
u skijanju i bordanju nego i surađuje s tamošnjim kole- Vatrogasni savez Vojvodine okuplja 221
gama vatrogascima. Mladež kao i odrasli pripremaju se za
dobrovoljno vatrogasno društvo s 11.500
natjecanja na kojima su sve uspješniji. Na medulinskom
članova, a prije 30-ak godina ta je organimeđunarodnom natjecanju lani je ženska ekipa osvojila
zacija imala 45.000 članova. U ovo vrijeme
prvo, a muška drugo mjesto.
teže je i složenije raditi, ali i Savez koji ima
Petrovaradinske i marčanske vatrogasce muče problemi
11.500 članova zahtijeva veliki angažman.
s opremom i voznim parkom tako da je razmjena iskustaŠto se tiče vatrogasne opreme, društva
va na tom i ostalim područjima obostrano zanimljiva i
raspolažu s onim što je stečeno prije 30
korisna. Vojvođanskim vatrogascima jako je zanimljiva
godina. Oprema je stara, ali zahvaljujući
hrvatska zakonska regulativa o vatrogastvu koje kod njih
vrijednim članovima uporno se održava i
drukčije regulirano.
kada treba koristi.
Vatrogasci Marčane angažirani su na protupožarnom
Naglasila je da je prva predsjednica Vaosiguranju svih manifestacija i fešti, ali i na radnim
trogasnog saveza Vojvodine te da je za nju
akcijama održavanja protupožarnih prosjeka, šetnica te
ta dužnost veliki izazov.
uređenju trgova i prometnica. Dodajmo da je marčanske
- Dobrovoljno vatrogastvo je svojevrsna
vatrogasce s dvije donacije u opremi i vatrogasnim odijedesna ruka profesionalnog vatrogastva i
lima pomogla njemačka općina Bischofsmais s kojom je
uz redovne aktivnosti na gašenju požara
Općina Marčana bratimljena.
(naročito tijekom žetve i sušnih razdoblja)
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Vježba vojvođanskih vatrogasaca

dobrovoljni vatrogasci imaju jako
važnu ulogu na području preventive. U vojvođanskom vatrogastvu
ima dosta žena, za sada samo u
dobrovoljnom vatrogastvu. Djevojke, na primjer, sudjeluju kao
i kod vas u okviru dobrovoljnih
vatrogasnih društava, ali ih nema
u profesionalnim jedinicama.
Smatram da je dobro da su žene
uključene, jer u vatrogasnim
društvima imaju priliku steći nova
znanja o vatri i o preventivi koja je
veoma bitna, a to znači da znaju
što treba poduzeti da ne dođe
do požara ili kada izbije kako ga
ugasiti vatrogasnom opremom
ili priručnim sredstvima. Dobrovoljno vatrogastvo ima i važnu
sociološku komponentu jer okuplja građane ne samo radi zaštite
od požara nego i društvenog
života u kojem se gradi prijateljstvo, zajedništvo i međusobno
poštovanje, rekla je Krnjaić.
Vatrogastvo u Vojvodini ima
tradiciju
- To je svakako jedna lijepa
tradicija širom Vojvodine, a
posebno nas raduje zainteresiranost mladih za vatrogastvo. Za
djecu su vatrogasci oduvijek
bili privlačni, što je prirodno,
a tome svakako doprinosi velika vatrogasna tradicija koja se
prenosi u obiteljskom krugu s
generacija na generaciju. Na ovoj
je Skupštini prisutan predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Petrovaradin koji potiče
iz prave vatrogasne obitelji u kojoj se generacijski njeguje odanost vatrogastvu. Vatrogasac je

Dobrovoljni vatrogasci grada Zrenjanina

Ljubica Krnjaić završila
je Srednju kemijskotehnološku školu i diplomirala na Višoj školi za
zaštitu od požara u Novom
Sadu. Tijekom srednjeg i
višeg obrazovanja bavila se
judom i atletikom. Deset
godina je radila u poljoprivrednim, tekstilnim,
građevinskim i metalskim
tvrtkama na poslovima
zaštite od požara i uvijek
bila aktivna u Vatrogasnom
savezu grada Novog Sada.
Vatrogasna je sutkinja već
30 godina.
Vatrogasni savez Vojvodine
okuplja 221 dobrovoljno
vatrogasno društvo s 11.500
članova, a prije 30-ak
godina ta je organizacija
imala 45.000 članova. U ovo
vrijeme teže je i složenije
raditi, ali i Savez koji ima
11.500 članova zahtijeva
veliki angažman.

bio njegov otac, djed i pradjed i
svi su uvijek bili među najaktivnijim članovima. Zanimljivo je da
vatrogastvo i dalje ostaje veoma
popularno na selu, osobito u više
nacionalnim sredinama, u kojima
prednjače Slovaci i Mađari. Ranije
smo imali puno vatrogasnih orkestara, a sada ih je znatno manje i
stoga nam je trenutno jedna od
najvažnijih zadaća da oživimo te
orkestre. U tome očekujemo veliku pomoć novosadske Osnovne
i Srednje muzičke škole koje su
veoma dobro organizirane. S upravama škola smo se dogovorili,
između ostalog, da Novi Sad obnovi, zapravo osnuje novi vatrogasni orkestar.
Sudjelovanje na vatrogasnim
natjecanjima i drugim manifestacijama
Velik je interes za vatrogasna
natjecanja i manifestacije među
kojima su jako popularne „Majsko
drvo“ i „Majski susreti“. Prošle godine pokrenuli smo novo natjecanje pod nazivom Vatrogasni
kup. To su vatrogasne vježbe s
vatrogasnim vozilom za odrasle
članove dok podmladak sudjeluje
s izvedbom vježbe u kojoj koriste
naprtnjače i brentače.
Suradnja s istarskim vatrogascima započela je 2016. godine i
vrlo se uspješno odvija. Surađuju
dobrovoljna vatrogasna društva
općine Marčana i Petrovaradina.
Kroz suradnju grade lijepe prijateljske veze i na susretima razmjenjuju vatrogasna iskustva.
Asim Čabaravdić
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Karlovačka

Priznanja za vatrogasce

Medalje grada dobili Miroslav Rade i Goran Franković

G

radonačelnik
grada
Karlovca
Damir Mandić dodijelio je sedam
Medalja grada. Radi se o priznanjima
koja zaslužnim pojedincima dodjeljuje
gradonačelnik, a među sedmero dobitnika dva su vatrogasca – Miroslav Rade,
zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca i Goran Franković,
zapovjednik
Vatrogasne
zajednice Goran Franković, zapovjednik VatroMiroslav Rade, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca
Karlovačke županije.
gasne zajednice Karlovačke županije
- Uvjeren sam da ovo nije zadnja nagrada
koju ćete dobiti od Grada, kazao je gradonačelnik
- Ovo nije medalja samo meni. Iza ovog rada stoje
Mandić prilikom dodjele Medalja.
vatrogasci pa je tako ovo i njima priznanje, naglasio
-Ovo je nagrada o kojoj odlučuje gradonačelnik, je Miroslav Rade.
tako da se i ja na neki način vežem za sve što radite
Nadovezavši se na kolegu, Goran Franković
pa se želim malo identificirati s vama. Svatko od vas zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke
u svom području rada je sigurno dao puno svog slo- županije je rekao:
bodnog vremena, puno ljubavi i znanja da sve bude
- Ja sam vojnik i uvijek će mi biti drago imati
na zajedničko dobro i ako ova Medalja može dati ovakvog zapovjednika, ne da mu služim već da
na snazi, ja ću biti zadovoljan i ponosan, dodao je možemo surađivati. Ovo nije nagrada samo meni,
gradonačelnik.
ovo je nagrada službi.
Ksenija Begović

Održano županijsko natjecanje za pomladak i mladež

U

sklopu Kupa DVD-a Donje Mekušje u
subotu 16. lipnja 2018. godine održano je
Županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak
i mladež. Ukupno su nastupila 34 natjecateljska
odjeljenja, a najbolje tri ekipe u kategorijama
mladež muška i mladež ženska plasirale su se na
13. državno natjecanje vatrogasne mladeži koje će
biti održano u Zadru 29. rujna 2018. godine. Kod
ekipa podmladka od 6 do 12 godina kod djevojčica
najbolje su bile članice DVD-a Mrzljaki-Goljak,
drugo su mjesto osvojile članice DVD-a Vivodina,
a treća je bila ekipa DVD-a Zagorje. Kod dječaka
prvo mjesto osvojili su članovi DVD-a MrzljakiGoljak, drugi su članovi DVD-a Vivodina, a treći
su bili članovi DVD-a Vrhovac.
U kategoriji mladeži od 12 do 16 godina kod
ženskih ekipa pobjeda je ponovo pripala ekipi
domaćina, članicama DVD-a Donje Mekušje,
drugo mjesto osvojile su članice DVD MrzljakiGoljak, a treće ekipa DVD-a Bubnjarci. I u muškoj
kategoriji pobjedu su odnijeli domaćini DVD
Donje Mekušje, slijede DVD Bubnjarci, a treći su
članovi DVD-a Rečica Matica. (kb)
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22. Kup VZO Netretić –
Pavurija
22. kup Vatrogasne zajednice općine Netretić
– Pavurija održan je 10. lipnja, a nastupile su 42
ekipe u tri kategorije. Kod ekipa podmladka od 6
do 12 godina u ženskoj je konkurenciji nastupilo
sedam ekipa, a najbolje tri ekipe bili su iz DVDa Draganić, Vivodina i Mrzljaki-Goljak 1. Kod
dječaka istog uzrasta natjecalo se 17 ekipa, a najbolji su bili članovi DVD-a Mrzljaki-Goljak, a slijedili su DVD Rečica Matica i DVD Vrhovac.
Kod seniorskih A ekipa u ženskoj su se konkurenciji natjecale samo članice DVD-a Donje Mekušje
i DVD-a Dolnja Rečica, a bolja je bila ekipa iz
Mekušja. Kod seniora nastupilo je osam ekipa, a
pobjeda je pripala DVD-u Zagradci. Drugi su bili
članovi DVD-a Dolnja Rečica, a treći seniori iz
DVD-a Rečica Matica.
Kod ženskih seniorskih B ekipa nastupile su tri,
a redom prema ostvarenom rezultatu to su bile
članice DVD-a Hrnetić-Novaki, DVD RečicaMatica i DVD Donje Mekušje. Od pet muških
seniorskih B ekipa najbolji su bili DVD Zagradci,
drugo mjesto pripalo je DVD-u Donje Mekušje, a
treće DVD-u Dolnja Rečica. (kb)

županijske vijesti

Kup natjecanje DVD Donje Mekušje 2018

D

obrovoljno vatrogasno
Donje Mekušje, a DVD Bubdruštvo Donje Mekušje
njarci osvojili su treće mjesto.
i ove je godine organiziralo
Kod djevojaka najbolja je bila
Kup natjecanje na kojem su
ekipa DVD-a Ribnica, slijede
okupili 70 ekipa. Najviše je
ekipa Donje Mekušje i DVD
ekipa bilo kod dječaka od 6 do
Mrzljaki-Goljak.
12 godina, gdje ih se natjecalo
Među šest muških ekipa
24. Pobjedu su odnijeli članovi
seniora A, tri najbolje bile su
DVD-a Mrzljaki-Goljak, druDVD Dolnje Rečica, DVD ZaDetalj s natjecanja
gi su bili dječaci iz DVD-a
gradci i DVD Rečica Matica.
Dolnja Rečica, a treća ekipa
Kod seniorskih A ekipa snage
DVD-a Vivodina. Kod djevojčica istoga uzrasta su odmjerile samo dvije ekipe DVD Donje Mekušje
natjecalo se deset ekipa, a najbolje su bile članice i DVD Dolnja Rečica, a bolja je ekipa domaćina.
DVD-a Mrzljaki-Goljak, drugo mjesto osvojila
Kod seniora B nastupile su tri ekipe, a to su preje ekipa DVD-a Vivodina, dok je treća bila ekipa ma ostvarenom plasmanu DVD Zagradci, DVD
DVD-a Zagorje.
Dolnja Rečica i DVD Donje Mekušje. Isto tako kod
Kod ekipa mladeži u muškoj konkurenciji na- seniorki B, nastupile su tri ekipe i ostvarile sljedeći
stupilo je 13 ekipa, a najbolja je bila ekipa DVD-a poredak – DVD Rečica Matica, DVD Hrnetić NoOstrna, drugo mjesto osvojili su domaćini DVD vaki i DVD Donje Mekušje. (kb)

Koprivničko-križevačka

VZG Koprivnica

Održano gradsko vatrogasno natjecanje

U

nedjelju 10. lipnja 2018. godine, u
Herešinu je održano 20. gradsko vatrogasno natjecanje VZG Koprivnice. Natjecanje je
održano na nogometnom igralištu NK Herešin,
u organizaciji i domaćinstvu DVD-a Herešin uz
svesrdnu pomoć predsjednika VZG-a Koprivnice
Ivana Golubića, zapovjednika Hrvoja Blažekovića
i zamjenika zapovjednika Branislava Pavlovića.
Natjecanje je okupilo 8 članica VZG-a Koprivnice. Od ukupno prijavljenih 36 ekipa, nastupilo je njih 34 u devet kategorija.
Čestitke za sveukupnog pobjednika idu DVDu Starigrad, koji je nastupio s devet ekipa i
osvojio 6 prvih, jedno drugo i jedno treće mjesto,
osvojivši i veliki prelazni pehar VZG-a Koprivnice.
Velike čestitke idu i ostalim ekipama i njihovim
voditeljima na uloženom trudu i ostvarenim rezultatima po veoma vrućem i sparnom vremenu.
Natjecanju je u ime Grada Koprivnice, nazočila
zamjenica gradonačelnika Melita Samoborec, kojoj
je prijavak podnio zapovjednik VZG-a Koprivnice
Hrvoje Blažeković. Zamjenica gradonačelnika
izvršila je smotru nazočnih natjecatelja.
Svojom nazočnošću natjecanje su pored zamjenice
gradonačelnika uveličali, GVZ RH Slavko Tucaković,
predsjednik Vatrogasne zajednice Koprivničkokriževačke županije Goran Matoničkin, pročelnici
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Grada Koprivnice Ana Mlinarić i Dario Jembrek.
U kategoriji djeca muška prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Starigrad, drugo DVD-a Koprivnica
i treće ekipa DVD-a Štaglinec. U kategoriji djeca ženska prvo mjesto osvojile su članice DVD-a
Starigrad, drugo Draganovec i treće DVD-a Reka.
U kategoriji mladež muška prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Koprivica, a drugo DVD-a
Starigrad. U kategoriji mladež ženska prvo mjesto osvojile su članice DVD-a Starigrad, drugo
DVD-a Koprivnica te treće DVD-a Draganovec.
U kategoriji žene A prvo mjesto osvojile su članice
DVD-a Koprivnica, drugo DVD-a Štaglinec i treće
članice DVD-a Reka. U kategoriji muški A prvo
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mjesto osvojila je ekipa DVD-a Starigrad, drugo Koprivnice i treće DVD-a Reka.
U kategoriji žene B prvo mjesto osvojile su članice
DVD-a Starigrad, drugo mjesto DVD-a Koprivnica
te treće DVD-a Draganovec. U kategoiji muški B

prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Starigrad – I,
drugo DVD-a Reka i treće mjesto ekipa DVD-a
Starigrad – II.
U kategoriji IDVD-a prvo mjesto osvojila je ekipa
Bilokalnik, a drugo ekipa IDVD-a Željezničar.
Ivan Golubić

Gola 2018.

U

više nego odličnoj
organizaciji
Dobrovoljnog
vatrogasnog
društva Gola, u Goli je u
nedjelju, 17. lipnja, održano
4. natjecanje operativnih
vatrogasaca ‘’Gola 2018.’.
Natjecanje je organizirano
tako da su vatrogasne ekipe,
koje su bile sastavljene od 8
članova rješavale taktičke zadatke s kojima su bile
upoznate tek dolaskom na mjesto izvođenja vježbi.
Tako su ekipe pokazale svoju operativnu spremnost,
timski rad i snalažljivost kroz osam različitih vježbi.
Vatrogasne ekipe i suce postrojio je zapovjednik DVD-a Gola Luka Lukčin, predavši prijavak
načelniku Općine Gola Stjepanu Milinkoviću, koji
je potom izvršio smotru natjecateljskih ekipa.
Nazočnima su se pozdravnim riječima obratili
predsjednik VZO Gola Ivan Premec, predsjednik
DVD-a Gola Krešimir Talan i općinski načelnik
Stjepan Milinković koji je natjecanje i službeno otvorio.

Na natjecanju su sudjelovale ekipe: DVD Gotalovo, Novačka, Otočka,
Imbriovec, Reka, Peščenik,
Domaji i DVD Kunovec.
Prvo mjesto osvojila je ekipa
DVD Otočka, drugo mjesto
osvojila je ekipa DVD Kunovec, a treće je mjesto osvojila ekipa DVD Imbriovec.
Diplome i medalje članovima ekipa i pokroviteljima
uručili su zapovjednik DVD Gola Luka Lukčin i
predsjednik DVD-a Gola Krešimir Talan.
Cilj natjecanja bio je promovirati vatrogastvo, DVD
Gola i Općinu Gola te ostvariti druženje s drugim
dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u čemu su organizatori u potpunosti uspjeli.
Za ovakva natjecanja ne postoje specijalne pripreme
i treninzi jer natjecatelji ne znaju što ih očekuje na
samom vježbalištu. Uz timski duh i snalažljivost,
jedino što im pomaže je operativna spremnost, a
ona se postiže redovitom obukom unutar DVD-a iz
kojeg ekipa dolazi.
Krešimir Juratović

5. operativno vatrogasno natjecanje “Domaji 1957.’’

U

nedjelju, 1. srpnja, DVD Domaji
veoma uspješno je organizirao 5. operativno
vatrogasno
natjecanje
‘’Domaji 1957.’’, na kojem
je sudjelovalo ukupno deset ekipa iz Koprivničkokriževačke i Međimurske
županije.
Natjecanje je organizirano pod pokroviteljstvom Općine Sokolovac, na
način da vatrogasne ekipe
sastavljene od pet do sedam članova rješavaju
taktičke zadatke na nekoliko različitih lokacija na
području Domaja i Jankovca.
Vatrogasne ekipe i suce postrojio je zapovjednik DVD-a Domaji Dejan Ban, a načelnik Općine
Sokolovac Vlado Bakša izvršio je smotru natje-
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cateljskih ekipa obrativši se svima nazočnima
pozdravnim riječima i službeno je otvorio natjecanje.
Domaćini su za natjecateljske ekipe pripremili osam različitih zadataka koji su se morali što
žurnije izvršiti, a koncipirani na način da su izazovni, zahtijevaju timski duh i snalažljivost te
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znanja stečena na osnovnoj vatrogasnoj obuci. Detalji taktičkih zadataka ekipama su bili prezentirani
i objašnjeni isključivo na samo vježbalištu.
Nakon uspješno izvršenih svih zadataka,
najuspješnijima su se pokazali vatrogasci iz DVDa Otočka koji su osvojili prvo mjesto ispred DVDa Kunovec kao drugih te DVD-a Podravske Sesvete koji su bili treći. Drvene medalje za osvojeno
četvrto mjesto pripale su DVD-u Gola.
Prigodnim riječima nazočnima su se obratili

predsjednik DVD-a Domaji Alen Radić, zapovjednik Dejan Ban i predsjednik VZO Sokolovac Zlatko Blažic, koji su potom najuspješnijima uručili
pehare, medalje i zahvalnice.
Ovo natjecanje, primjer je veoma dobre i
kvalitetne organizacije ‘’malog’’ DVD-a Domaji te
sudjelovanja većeg broja članova u realizaciji svih
potrebnih poslova. Svi članovi djelovali su kao
jedan pod ‘’dirigentskom palicom’’ predsjednika
Alena Radića.
Krešimir Juratović

Ličko-senjska

„Kup Grada Senja“

U

organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Senj održano je po sedmi put vatrogasno natjecanje pod nazivom „Kup Grada Senja“. Natjecanje je održano 23. lipnja 2018. godine u
Senju, a organizirano je za podmladak i vatrogasnu
mladež. Svima nazočnima pozdravnim riječima
obratili su se predsjednik Društva Marin Lončarić i
županijski vatrogasni zapovjednik Hrvoje Ostović,
a natjecanje je otvorio zamjenik župana Ličkosenjske županije Vice Nekić.       
Natjecanje svake godine bilježi sve veći broj sudionika, pa je tako ove godine prisustvovalo 490
natjecatelja (49 natjecateljski odjeljenja) preko
700 sudionika od toga u kategoriji djeca muška 20
ekipa, kategoriji djeca ženska 5 ekipa, kategoriji
mladež muška 17 ekipa i kategoriji mladež ženska
7 ekipa.
Nakon prikupljenih i obrađenih rezultata
diplome, medalje i pehare sudionicima su uručili
zamjenik župana Vice Nekić i zamjenik zapovjednika JVP Grada Senja Miljenko Katalinić.
U kategoriji podmladak muški prvo mjesto os-

vojila je ekipa DVD-a Vrata 2, drugo San Marino
Novi Vinodolski te treće mjesto Mrzljaki Goljak. U
kategoriji podmladak ženski prvo mjesto osvojila
je ekipa DVD-a Mrzljaki Goljak, drugo Vrbovsko
i treće Halubijan. U kategoriji mladež ženska prvo
mjesto osvojila je ekipa San Marino Novi Vinodolski, drugo ekipa DVD-a Bedekovčina i treće Krapinske Toplice.
U kategoriji mladež muška prvo mjesto osvojila
je ekipa DVD-a Bedekovčina, drugo ekipa DVD-a
San Marino Novi Vinodolski te treće mjesto ekipa
DVD-a Zlobin.
DVD Senj osigurao je plasman na 13. Državno
natjecanje koje će se održati u Zadru krajem rujna.
Kao što ga je otvorio, natjecanje je i zatvorio zamjenik župana Ličko-senjske županije Vice Nekić
koji je čestitao pobjednicima i svim sudionicima
natjecanja, zahvalivši se domaćinima, članovima
DVD-a Senj na veoma dobro organiziranom natjecanju.
Tekst: Miljenko Katalinić
Foto: Zoran Hapčo
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Međimurska

DVD Kotoriba proslavio 130. rođendan

D

VD Kotoriba formirano je
31. listopada 1888. godine
na inicijativu Jakoba Hirchlera,
vlasnika mjesne pilane koji je
bio i prvi predsjednik. -Razlog
formiranja društva ležao je u
tome što je u drugoj polovici
19.stoljeća u Kotoribi samo mali
broj kuća bio zidan, a sve ostale
bile su napravljene od drveta i
blata, te pokrivene slamom ili
trskom. Dim bi se iz peći dizao direktno u potkrovlje, jer tadašnje
kuće nisu imale dimnjake, što je
često dovodilo do požara. Najveći
takav zabilježeni požar dogodio
se 1878.godine, koji je u prah i
pepeo pretvorio 90% kućanstava
u Kotoribi. Da bi se smanjio broj
požara, vlasti su donijele naredbu da svaki domaćin mora imati
barem nekakav pribor za gašenje
požara, no ni to nije bilo dovoljno-istaknula je u uvodu osvrta na
130 godina dugu povijest AnaMarija Vidović, tajnica DVD Kotoriba, na svečanoj sjednici DVD
Kotoriba, a potom i na završnoj
svečanosti društva povodom njegovog 130. rođendana. Rekla je
kako je osnovano društvo brojilo
čak 33 člana i od toga trenutka
oni postaju mjesni ponos koji se
iz godine u godinu razvijao i rastao pod načelom dobrovoljnosti,
humanosti i zajedništva.
Dvodnevna svečanost održana
u petak 8. lipnja i nedjelju 10.
lipnja. Ljudska humanost i
međusobna ispomoć u nevolji i
stradavanjima ljudi organizirano
djeluju 130 godina u Kotoribi, a
prkoseći svim vremenima. Zbog
toga su žitelji Kotoribe ponosni
na svoje dragovoljce velikoga srca
i zbog toga su im pod općinskim
pokroviteljstvom priredili velebnu svečanost. Bila je to prigoda
da se više progovori o prošlim
vremenima te da se istaknu vizije
sutrašnjice. Društvo danas broji
80-ak aktivnih članova osposobljenih da se uhvati u ukoštac
sa svim nedaćama koje prijete
54
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sumještanima, a i onima iz okolnih sredina.
- Stoga možemo reći da je
stručna osposobljenost naših
današnjih članova dobra garancija pri obavljanju vatrogasnih
djelatnosti. Osim u vatrogasnim
djelatnostima, članovi našeg
društva danas aktivno sudjeluju, zajedno sa drugim mjesnim
udrugama, u svim organ-

iziranim manifestacijama koje
se održavaju u Kotoribi, kao i u
crkvenim svetkovinama, dodala
je tajnica i na kraju istaknula:Možemo se pohvaliti većim brojem mladih članova, koji ovo
Dobrovoljno vatrogasno društvo
svojim aktivnim radom drže
na svojim ramenima. Naravno,
ovakav jubilej ne bismo postigli
da nije bilo razumijevanja po-

Vatrogasna
obitelj Nađ

Proslava 130. obljetnice DVD Kotoriba
bila je prigoda da se
na jednom mjestu
nađu članovi obitelji
Nađ, a koji su svi odani tamošnjem društvu.
Glava porodice je
76-godišnji Stjepan
koji je u redove DVD
Vatrogasna obitelj Nađ-Petar, Samir, Stefani i
Kotoriba stupio 1971.
Stjepan
godine. Njegovim stopama je krenuo sin Samir, a i brončanom medaljom, a njenjegova djeca su vatrogasci. U gova djeca, Stefani i Petar daDVD Kotoriba su prepoznali nas ponosno čuvaju vatrogasnu
njihovu vjernost i rezultate nji- statuu povodom 130-te obljethovoga rada i djelovanja pa su nice društva.
na rođendanskoj svečanosti
Njihova zajednička poruka je,
nagrađeni.
kako bi voljeli da je više kotoripStjepan Nađ je dobio Plaketu skih obitelji krenulo njihovim
za posebne zasluge u razvoju stopama i da još nije kasno da
vatrogastva. Samir je nagrađen to učine.
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jedinaca, članova društva koji
se svakodnevno zalažu u radu,
financijske pomoći mještana,
Općine Kotoriba i brojnih sponzora, koji su uvelike doprinijeli radu i razvoju vatrogastva u
našem mjestu.
U petak 8. lipnja je održana
svečana sjednica DVD Kotoriba,a
središnja proslava održana je u
nedjelju 10. lipnja na koju su došli
pripadnici 18 DVD Međimurja,
Podravine i mađarskog Murakerestutra. Posebno su pozdravljeni Josip Grivec, dožupan
Međimurske županije, Mario
Medved, dopredsjednik HVZ
i predsjednik VZ Međimurske
županije, općinski načelnik Kotoribe Ljubomir Grgec i njegov
zamjenik Roberto Ujlaki, An-

dreas Lisjak, dopredsjednik VZ
Međimurske županije i predsjednik VZPO Kotoriba, Donja
Dubrava, Donji Vidovec, Sveta
Marija te Đuro Hrašćanec, dopredsjednik Kluba vatrogasnih
veterana Međimurja.
U realizaciju svečanost uključila
se općinska Limena glazba, KUD
Kotoriba, OŠ Jože Horvata Kotoriba organizacijom izložbe
učeničkih radova na temu vatrogastva, Crkveni pjevački
zbor župe Kotoriba i Kotoripske
mažoretkinje.
U svečanom dijelu sjednice, a i
u nedjelju podijeljena su mnoga
priznanja i nagrade svima onim
koji su utkali dio sebe u ovu
bogatu povijest. Iz toga mnoštva
istaknut ćemo samo one koji su

nagrađeni na središnjoj proslavi.
Zahvalnice za poseban doprinos u razvoju vatrogastva u Kotoribi su dobili:Vatrogasci Murakeresztura, Javna vatrogasna
postrojba Čakovec,Vatrogasna
zajednica Međimurske županije,
Međimurska županija i Hrvatska vatrogasna zajednica. Zahvalnice za suradnju primila su
i sva gostujuća društva. Stanko
Vugrinčić, predsjednik DVD
Kotoriba je dobio medalju za
posebne zasluge koju mu je dodijelila Hrvatska vatrogasna zajednica.
DVD je dobilo Povelju HVZ
i Priznanje VZ Međimurske
županije koje im je uručio Mario
Medved.
M. Grubić

DVD DONJA DUBRAVA

130 godina u službi čovjeka i humanosti

U

subotu 23. lipbrava, Donji Vidovec i
nja su pripadnici
Sveta Marija predstavlDVD Donja Dubrava prijali su predsjednik Angodnom svečanošću prodreas Lisjak i zapovjednik
slavili svoj 130. rođendan.
Stanko Vugrinčić. Bili su
Svečanost je započela,
tu predstavnici VZ-a iz
uz
pratnju
mjesnog
Koprivničko-križevačke,
Puhačkog orkestra, miVaraždinske i Primorskomohodom
gostujućih
goranske županije. PosebDVD od vatrogasnog
no toplo su pozdravljeni
Svečani rođendanski mimohod
doma do zgrade općine
prijatelji iz njemačkog
gdje je zapovjednik DVD
Freiwillige Feuerwehr iz
Donja Dubrava Vladimir Žinić predao prijavak Hardegsena. Kao čestitari ovdje su bili predstavnici
Marijanu Vargi, načelniku Općine Donja Dubrava dvadeset i dva DVD iz Podravine i Međimurja te
koja je bila pokrovitelj jubileja. Nakon mimohoda iz Murakeresztura u Republici Mađarskoj. Bili su
vatrogasca, gostiju i uzvanika, svečana sjednica tu i predstavnici svih mjesnih udruga i ustanova.
održana je na terasi NK Dubravčan.
O povijesti društva govorio je Željko Kovač koji je
Nazočne je prigodnim riječima u ime DVD Don- kazao kako je iz tih 130 godina bilo teško izdvoja Dubrava pozdravio njihov predsjednik Zlatko jiti najbitnije.-Naše je mjesto prvi put u pisanim
Ljubek. Posebno su pozdravljeni predstavnici pok- dokumentima spomenuto 1467. godine. Dodarovitelja Općine Donja Dubrava, načelnik Mari- mo li toj brojci kojih četiristo godina dobit ćemo
jan Varga te predsjednik Općinskog vijeća Mario rođendan našeg društva. Iz popisa stanovništva iz
Mikulan. Bili su tu, u ime HVZ i VZ MŽ Mladen 1828. godine znamo da Donja Dubrava ima 272
Kanižaj, njen zapovjednik i zapovjednik JVP Grada kuće i 2.026 stanovnika. Te 1828. godine u Donjoj
Čakovca, Ladislav Söke, pročelnik Državne up- Dubravi osnovana firma za promet i preradu drva
rave za zaštitu i spašavanje MŽ, Gabrijel Friščić, “Ujlaky-Hirschler i sin”. Tvrtku je osnovao Julius
ispred Kluba veterana MŽ te Josip Grivec, zam- Hirschler, porijeklom Židov iz Nagykanisze. Već na
jenik župana Međimurske županije, Vatrogasnu kraju 19. stoljeća tvrtka ima više od 400 zaposlenih
zajednicu područja Općina Kotoriba, Donja Du- radnika. Brojni požari u mjestu, ali i u prostorima
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tvrtke koja se bavila transportom i preradom drva,
ponukali su vlasnike firme na osnivanje vatrogasnog društva. S riječi se brzo prešlo na djela tako
da je 15. veljače 1888. godine službeno i osnovano
Općinsko dobrovoljno vatrogasno društvo Donja
Dubrava. Društvo je brojilo 45 članova na čelu s
predsjednikom Leopoldom Zalanom, a u svom je
sastavu imalo i limenu glazbu-podaci su s početka
formiranja. Redale su se zanimljivosti i bilo bi ih
vrijedno spomenuti da imamo više prostora, no
zato je bio užitak slušati Kovačevo koncizno sročeni
pregled prošlosti koje zaključuje s današnjicom,
riječima:-Tako danas naše društvo raspolaže opremom koju moramo posjedovati prema Pravilniku
o minimalnoj tehničkoj opremljenosti. Svom tom
opremom koristi se sedamdesetak aktivnih članova
različitih uzrasta i kategorija koji su mjesni ponos
- rekao je.
Svečanost je bila prigoda da se nagrade najbolji.
Oni su nagrađeni brončanim i srebrnim plamenicima i smedaljama. Dodijeljene su diplome

za stečena zvanja u vatrogastvu, dok su zlatne plamenice pripala: Branku Brljaku, Tihomiru Đurniću
i Vladimiru Žiniću. Zlatne vatrogasne medalje primili su Josip Čituš i Damir Šafar. Spomenice za 50
godina rada u DVD su primili Mijo Ribić i Đuro
Hrašćanec. Odlikovanje za posebne zasluge HVZ
je primio Zlatko Ljubek. Društvu je u ime HVZ i
VZ MŽ Mladen Kanižaj uručio Povelju i Priznanje.
Zahvalnice su primili svi oni koji su na neki način
pomogli društvu, a isto tako se odnosi i na dodjelu
društvenih plaketa. Društvo je zaslužnima dodijelilo statue sv. Florijana i plakete. Dodijeljene su i
dvije posebne nagrade-svečane vatrogasne kacige.
Jedna je pripala Marijanu Vargi za izniman doprinos u opremanju društva, a druga Đuri Hrašćancu
za dugogodišnji rad u društvu, zasluge na intervencijama, edukaciji članstva, radu s mladima i za promociju DVD.
Na kraju su obol svečanosti dali plesači i glazbenici mjesnog KUD Seljačka sloga.
M. Grubić

90 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sivica

D

obrovoljno
vatrogasno
društvo Sivica je sredinom
lipnja proslavilo 90. godišnjicu
osnutka i djelovanja. Uz pratnju
limene glazbe Općine Podturen
stotinjak vatrogasaca prošetalo
je naseljem što je svakako
događaj koji će zauvijek ostati
u sjećanju ne samo vatrogasaca,
već i mnogobrojnih mještana
Sivice. Na čelu kolone je bio
mladi zapovjednik Društva Jurica Varga. Referat o nastajanju
društva pročitao je predsjednik
društva Ivica Varga. Prvi zapisi
sežu u davnu 1905. godinu, kada
je grof Inre kupio ručnu štrcaljku
za svoje mjesto, današnju Sivicu,
no tek 1928. godine Društvo se
službeno registrira.
Proslavi su nazočili i mnogobrojni prijatelji, gosti, ali i pripadnici kulturnog i društvenog
života. Tako je ispred VZMŽ i
HVZ-a proslavu pozdravio tajnik VZMŽ Nikola Besedić koji
se svojim govorom dotaknuo
kako stanovništvo može biti
zadovoljno radom svojih vatrogasaca koji rade za dobrobit
svih mještana i to jako dobro i
kvalitetno. Također je društvu
56
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Dio članstva DVD-a Sivica

predao Plaketu Hrvatske vatrogasne zajednice povodom 90.
godišnjice rada društva. Čestitke
i pohvale radu društva uputili
su i zapovjednik vatrogasne zajednice područja DekanovecDomašinec-Podturen
Stjepan
Tomašek i predsjednik te iste zajednice Robert Filipović. Uz njih
vatrogasce su pozdravili i zamjenik načelnika Općine Podturen
Vladimir Kodba, predstavnik veterana VZMŽ Mijo Novak, predsjednik skupštine Međimurske
županije Mladen Novak koji se
zahvalio svim vatrogascima što
dobrovoljnim radom doprinose
sigurnosti mještana županije, a

DVD-u Sivica zaželio da nastave
s radom gdje su stali njihovih
prethodnici.
Augustin Tkalec - 60 godina
dobrovoljnog rada
Proslava je poslužila za podjelu
mnogobrojnih priznanja, zahvalnica i diploma. Ona po čemu će
ostati zapamćena jest ta da je Augustin Tkalec primio diplomu za
60 godišnji dobrovoljni i humani
rad u vatrogasnom društvu.
Na samom kraju proslave,
Društvo žena Sivice priredilo je
kulturni program sa narodnim
nošnjama uz tamburaški sastav.
D. P.

županijske vijesti
Županijsko vatrogasno natjecanje za seniore

N

Palinovcu čak četiri postolja

a
igralištu
NK „Jadran“
u
Štefancu
uz
domaćinstvo
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Štefanec
i VZ Međimurske
županije održano je
županijsko vatrogasno natjecanje za seniorske ekipe. Ukupno
je nastupilo 91 natjecateljska desetina i to
DVD Palinovec sa čak četiri osvojena pehara, ujedno i najtrofejnije društvo
62 muške i 29 ženskih
ekipa.
je prvo mjesto sa odrađenom najbržom vježbom i
U najjačoj i najmasovnijoj kategoriji muški „A“ štafetnom utrkom u ovoj kategoriji. Iznimno ponsudjelovalo je 35 ekipa i jedna ekipa profesionalaca osni su bili Palinovčari, njihove cure su se popele na
JVP Čakovec. Bez prevelikih iznenađenja, ekipa drugo i treće mjesto, Palinovec I – 2. mjesto i PalDVD-a Savska Ves osvojila je 1. mjesto, ali raduje inovec II na 3. mjestu.
činjenica da ih u stopu prati DVD Donji PustakoU kategoriji žene „B“ nastupilo je 12 desetina.
vec te DVD Palinovec II, što u konačnici znači da se Na najviše postolje se popela ekipa DVD-a Mali
ekipe dobro pripremaju i konkurencija je sve veća, a Mihaljevec, na drugom mjestu je ekipa DVD-a
neizvjesnost do godine bude još veća.
Vučetinec. Na treće mjesto se smjestila ekipa DVDU kategoriji muški „B“ DVD Čateks koji godina- a Mala Subotica.
ma osvaja najviše postolje nije niti ove godine proNa samom kraju, sve vatrogasce je pozdravio
pustio učiniti isto. Tako su sa 425,62 bodova osvo- zapovjednik VZMŽ Mladen Kanižaj koji je i predao
jili zasluženo 1. mjesto, do njih DVD Palinovec sa prijavak predsjedniku VZMŽ, dok je samo natje418,55 i 3. DVD Nedelišće sa 417,69 bodova. U ovoj canje pratio župan Međimurske županije Matija
kategoriji je nastupilo 26 desetina, a najstarija ekipa Posavec koji je pohvalio rad vatrogasnih odjeljenja.
je bila ekipa DVD-a Mali Mihaljevec sa prosjekom Uz njega su na županijskom natjecanju bili i zamgodina od 59,5.
jenik gradonačelnika grada Čakovca Zoran Vidović
U kategoriji žene „A“ nastupilo je 17 desetina. Eki- i drugi.
D. P.
pa DVD-a Pustakovec-Buzovec-Putjane osvojila

Grad Čakovec predao opremu u vrijednosti preko 70 tisuća kuna

V

atrogasna zajednica grada Čakovca opet je
bogatija za novu opremu, ovoga puta u vrijednosti preko 70 tisuća kuna. Svako društvo s područja
grada Čakovca dobilo je usisne cijevi, sitke, ključeve
za spajanje i užad za vezanje koje će im biti od
pomoći prilikom intervencija, ali će i posložiti za
pripremu kod predstojećih natjecanja. Opremu je
predao predsjednik VZG Čakovca Mario Medved
predstavnicima vatrogasnih društva.
Oprema je nabavljena sukladnu planu i radu
VZG Čakovca za 2018. godinu, a koja se financira
iz proračuna Grada Čakovca. Na primopredaji je
prijavak predsjedniku predao zapovjednik VZG
Čakovca Robert Meglić, a u govorima se spomenulo
kako je i prije ove opreme nabavljana neophodna
oprema za normalno funkcioniranje vatrogasaca,
poput radio stanice za komunikaciju, kombi vozilo

Vatrogasci s područja VZG Čakovca postrojeni ispred
dobivene opreme

za DVD Mačkovec i dr. Također se ovdje ne misli
stati već se planira još ulaganja u vatrogasna društva.
D. P.
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Natjecanje vatrogasne zajednice područja Općine Gornji Mihaljevec-Štrigova

Stanetinec najbrži na natjecanju VZPO

Prve tri plasirane ekipe u kategoriji muški „A“ (DVD Stanetinec, DVD Štrigova i DVD Martinuševec)

U

ciklusu vatrogasnih natjecanja za seniorske
ekipe, svoje natjecanje je održala i Vatrogasna zajednica područja Općine Gornji Mihaljevec –
Štrigova. Pod domaćinstvom DVD-a Stanetinec na
tamošnjem vatrogasnom poligonu kod Društvenog
doma skupilo se osam ekipa.
U kategoriji muški „A“ gdje je sudjelovalo sedam
prijavljenih ekipa, ekipa domaćina DVD-a Stanetinca osvojila je i najveći broj bodova i zauzela prvo
mjesto. Do njih na drugom mjestu se smjestila ekipa DVD-a Štrigova i zatim DVD Martinuševec. U
kategoriji muški „B“ nastupila je samo jedna ekipa,
i to ekipa DVD-a Preseka, ali valja spomenuti da
je spomenuto društvo na ovom natjecanju imalo

dvije prijavljene ekipe, što je dovoljan dokaz da
usprkos mnogim iseljenim građanima vatrogastvo
još uvijek ima svoje korijene uz granicu.
Proglašenje je na kraju pozdravio načelnik
Općine Štrigova Stanislav Rebernik, a kojemu
je prijavak predao područni zapovjednik Mario
Jakopić. Uz pehare i pravo plasmana prvih tri ekipa
na županijsko natjecanje, sve ekipe su nagrađene
i ručnom svjetiljkom u EX izvedbi koja se koristi
prilikom intervencija. Iste je predao predsjednik
VZPO Gornji Mihaljevec – Štrigova Aleksandar
Karlovčec, a ujedno i zaželio svim ekipama na
županijskom natjecanju puno uspjeha i sreće sa izD. P.
vedbom vježbe 3/1A.

Osječko-baranjska

130 godina DVD-a Našice

S

večanim mimohodom i sjednicom te pokaznom vježbom DVD Našice proslavio je 130
godina kontinuiranog rada, a proslava je održana
pod pokroviteljstvom Grada Našica. Svečana
skupština je održana u dvorani Doma kulture,
gdje je na početku sve okupljene pozdravio predsjednik DVD-a Našice Zvonimir Ljubljanović,
a gosti su imali priliku čuti i o 130 godina dugoj
povijesti Društva. Dobrovoljno vatrogasno društvo
Našice osnovano je 1888. zahvaljujući obitelji
Pejačević. Kao najstarija udruga u Našicama, isti58
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cala se aktivnošću u cijeloj svojoj povijesti, a i danas
uspješno izvršava svoje brojne zadaće.
Dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice
Željko Petrović u svom je obraćanju naglasio kako
je DVD Našice po mnogim elementima rada među
najboljim društvima u Hrvatskoj te kako je poznato
po radu s mladeži, broju operativnih vatrogasaca te
uključivanju u dislokacije na Jadranu. Zapovjednik
Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije
Zdravko Cvenić rekao je kako je svojim radom i
postignućima DVD Našice već dokazano Društvo.

županijske vijesti

U ime Vatrogasne zajednice Našice obratio se predsjednik Vlatko Gašić, koji je istaknuo kako su DVD
i JVP Našice jamac sigurnosti Grada Našica i susjednih općina.
Vatrogascima su se obratili i obljetnicu čestitali
i predstavnica Osječko-baranjske županije
Božica Dundović te gradonačelnik Josip Miletić.
Upućujući čestitku, gradonačelnik Miletić je rekao
kako je Grad koji je pokrovitelj proslave za tu prigodu izdvojio 25.000 kuna te da će našički vatrogasci i dalje imati podršku.
Na svečanoj sjednici potpisana je Povelja prijateljstva i suradnje između DVD-a Našice i DVD-a
Mladost Kaštel Sućurca. Povelju su potpisali pred-

sjednik DVD-a Našice
Zvonimir
Ljubljanović
i DVD-a Mladost Ljubo Musinov. U prigodi
obilježavanja 130. obljetnice DVD-u Našice dodijeljena je Povelja i plaketa
s likom Gjure Deželića
Hrvatske vatrogasne zajednice te Plaketa Vatrogasne zajednice Osječkobaranjske
županije,
priznanja koja se dodjeljuju za izuzetan doprinos vatrogastvu.
Spomenicu za 50 godina
rada u društvu je dobio
Stojaković Ilija. Zlatnu
medalju je dobio Lončarić
Viktor, a Zlatnu plamenicu su dobili Divjanović
Hrvoje i Ljubljanović Aleksandar. Priznanje za
posebne zasluge su dobili Riger Jozo i Stojaković
Mijo. Spomenicom vatrogasni veteran je odlikovan
Riger Jozo.
U glazbenom programu sudjelovao je mješoviti
pjevački zbor HKD-a Lisinski. U sklopu proslave izvedena je i pokazna vježba u kojoj su sudjelovali vatrogasci DVD-a u suradnji s JVP-om, a
spašavali su “unesrećene“ iz Dvorca Pejačević kojeg je zahvatio požar. Prije vježbe vatrogasci i njihovi gosti mogli su razgledati i prigodnu izložbu u
Zavičajnom muzeju.
Marijan Gajski

Skupština VZ Našice

U

novouređenim prostorijama DVD Ledenik,
održana je redovna izvještajna skupština
Vatrogasne zajednice Našice. Predsjednik Vlatko
Gašić je, podnoseći izvješće o radu, istaknuo da
se tijekom prošle godine Vatrogasnoj zajednici
pridružilo novoosnovano Dobrovoljno vatrogasno
društvo Lug Subotički pa Vatrogasna zajednica

sada broji ukupno 20 vatrogasnih društava i jednu
Javnu vatrogasnu postrojbu.
Prošle godine bilo je ukupno zabilježeno 76
požarnih intervencija i 111 tehničkih intervencija.
Broj požarnih intervencija je na razini prethodne
godine, a broj tehničkih intervencija je smanjen
jer nije bilo većih prirodnih nepogoda – izvijestio
je Gašić. Izvješća su podnijeli i tajnik Vatrogasne
zajednice Zdenko Cingel i predsjednik Nadzornog
obora Antun Balajić, a sva su prihvaćena jednoglasno.
Gosti na sjednici, dožupan Goran Ivanović i
predstavnici općina Podgorač, Feričanci, Donja Motičina i Koška pohvalili su rad Vatrogasne
zajednice Našice, a isto su učinili i predsjednik
Županijske vatrogasne zajednice Nikica Mužević
i zapovjednik Zdravko Cvenić. Svojim dolaskom
sjednicu su uveličali i kolege vatrogasci iz 12 vatrogasnih zajednica.
Marijan Gajski
VATROGASNI VJESNIK SRPANJ / KOLOVOZ 2018.
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D

Područno natjecanje VZ Našice

ana 3. lipnja u organizaciji Vatrogasne zajednice Našice na nogometnom igralištu NK Sloga Podgorač održano je područno
vatrogasno natjecanje u osam kategorija. Sudjelovalo je 60-ak ekipa,
a domaćin, DVD Podgorač, zaslužio je sve pohvale za organizaciju.
Najuspješniji je bio DVD Donja Motičina, koji je osvojio tri prva
mjesta. Po uspješnosti slijedi DVD Stipanovci, zatim DVD Breznica
Našička i DVD Zoljan te DVD Feričanci. Nešto slabije rezultate ostvarili su DVD Jelisavac, DVD Našice, DVD Lug Subotički, DVD
Koška te DVD Lila i DVD Vukojevci. Jedno treće mjesto osvojio
je DVD Podgorač. Vatrogascima su na uspjehu čestitali predsjednik i zapovjednik VZ-a Našice, Vlatko Gašić i Saša Ljubljanović,
te pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj Osječko-baranjske
županije Slavko Marjančević. Nagrade najuspješnijima u ime pokrovitelja, Općine Podgorač, uručio je načelnik Goran Đanić.
Marijan Gajski

1. Našički „Vatrogasni cener“

D

ana 30. lipnja u popodnevnim satima održana
utrka na 10 km pod nazivom
1. Našički „Vatrogasni cener“.
Utrku je organizirala Udruga rekreativnog trčanja „Nexe Team“
u suradnji sa DVD-om Našice,
Javnom vatrogasnom postrojbom
Našice, Biciklističkim klubom
Našice, Šud Šaran Našice i pod
pokroviteljstvom Grada Našica.
Na utrci je nastupilo čak 70
trkačica i trkača iz mnogih
mjesta Slavonije i Baranje, a
60
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početno okupljanje bilo je kod
vatrogasnog doma u Našicama.
Prije početka utrke sve nazočne
pozdravili su predsjednik DVDa Našice Zvonko Ljubljanović,
predsjednik Udruge rekreativnog
trčanja „Nexe Team“ Tomislav Gall i gradonačelnik Grada
Našica Josip Miletić.
Trkači su startali kroz prsten od
vode koji su napravili vatrogasci
i zatim nastavili trku prema jezeru Lapovac. Nakon četrdesetak
minuta trčanja i napravljenog

kruga oko cijelog jezera, kroz cilj
kod ribičke kućice prvi je prošao
Damir Kligl, a zatim su pristizali i
ostali trkači i trkačice.
Nakon utrke slijedila je podjela
nagrada za najbolje u ženskoj
i muškoj konkurenciji, dodjela
zahvalnica svima koju su pomogli organizaciju utrke i zajedničko
druženje svih sudionika utrke.
Predsjednik Udruge rekreativnog trčanja „Nexe team“
Tomislav Gall o utrci je, između
ostalog, izjavio:
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„Nexe Team je novoosnovana
udruga koja djeluje u Našicama, a
u suradnji s našim prijateljima vatrogascima i drugim klubovima
odlučili smo napraviti utrku povodom 130 godina vatrogastva u

Našicama. Na ovom 1. Našičkom
Ceneru nastupilo je oko sedamdesetak trkača iz Osijeka, Belišća,
Kutine, Virovitice, Zdenaca,
Gornje Gračenice i mnogih
drugih mjesta. Među njima je

bilo vrhunskih trkača, a gospodin
Kligl je ovoga puta ipak pokazao
kao netko van konkurencije.“
Svoje dojmove o utrci rekao je i
pobjednik utrke Damir Kligl:
„Odlična utrka i sve pohvale organizatorima. Staza koju smo danas trčali mi je djelomično poznata, jer sam dvije godine ovdje
dolazio i vozio biciklističku utrku.
Osobno sam član kluba „Baraber
extreme team“ iz Belišća. Vi ovdje oko Našica imate prekrasne
terene, a kako sam ja ipak više
brdski trkač bolje mi odgovara
onaj dio prema Bedemgradu iako
trčim i oko Orahovice i Lapovca.
U trčanju sam skoro cijeli život,
a najduža dionica koju trčim je
100 milja i za takve utrke se treba
spremati dosta dugo, a meni osobno za nju treba oko 28 sati.“
Marijan Gajski

17. kup Grada Našica za djecu i mladež

D

ana 17. lipnja u centru
Našica, povodom
Dana grada i blagdana sv. Antuna Padovanskog,
održan tradicionalni Kup vatrogasne
djece i mladeži
u
organizaciji
DVD-a
Našice.
Sudionike
natjecanja pozdravili su
gradonačelnik Josip
Miletić i zapovjednik DVD-a Saša
Ljubljanović, a smotri su nazočili i dogradonačelnik
Krešimir
Žagar,
predsjednik DVD-a Našice Zvonko
Ljubljanović i Vlatko Gašić
predsjednik Vatrogasne zajednice Našice. U kategoriji Mladež
muški prvo mjesto osvojio je
DVD Josipovac Punitovački,
drugo DVD Donja Motičina, a

Sudionici kupa Grada Našica

treće DVD Veliškovci. U kategoriji Mladež žene prve su
članice DVD-a Veliškovci, druge
DVD-a Feričanci, a treće DVD-a
Ladimirevci. U kategoriji Podmladak muški prvo mjesto osvojio
je DVD Breznica Našička I., na
drugo mjesto plasirao se DVD
Donja Motičina, a na treće DVD

Baranjsko Petrovo Selo. U kategoriji Podmladak žene prve
su članice DVD-a Lacići, druge
DVD-a Petrijevci, a treće DVDa Veliškovci. U Vatrogasnim igricama, u kategorijama Mladež i
Pomladak prvo mjesto osvojio je
DVD Velimirovac.
Marijan Gajski
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Djeca posjetila našičke vatrogasce

U

mjesecu svibnju djeca iz
dječjeg vrtića „Zvončić“
i djeca iz Osnovne škole Hinka
Juhna Podgorač posjetili su vatrogasnu postaju u Našicama.
Djeca su zajedno s njihovim
tetama dočekani u društvu
zapovjednika JVP-a Našice
Saše Ljubljanovića, predsjednika DVD-a Našice Zvonka
Ljubljanovića i dežurne smjene JVP Našice koji je taj dan
odrađivala svoju dnevnu smjenu.
Četrdesetak djece prošetalo je
kroz   sve garaže te su pogledali
sva vozila i opremu koja pos-

jeduju našički vatrogasci za vatrogasne intervencije. Djeca su
pokazala iznimnu znatiželju za
vatrogasnom opremom, vozilima
i sirenama.

Također
su
imali
mogućnosti sjesti u vozila,
i probati vatrogasnu opremu. Trčeći po dvorištu, i
ulaskom u vozila djeca nisu
krila svoje zadovoljstvo, te
su postavljali pitanja vatrogascima. Na kraju posjeta,
vatrogasci su im se zahvalili na posjeti, te ih počastili
svojim prostorijama.
Nadamo se da ćemo ovakvih
posjeta imati sve češće i više, jer
mnogi od njih stvoriti će ljubav
prema vatrogastvu te postati naši
budući mladi članovi.
Marijan Gajski

Požeško-slavonska

125 godina DVD-a Kaptol

Članovi DVD-a Kaptol

D

obrovoljno
vatrogasno
društvo Kaptol obilježilo je
125 godina postojanja i bogatog
rada. Osnovani sada davne 1893.
godine, borili su se s nedaćama
i turbulentnim vremenima, ali
krasilo ih je zajedništvo s kojim
su i preživjeli sva ova vremena.
Uvijek su imali problema s nedostatkom financijskih sred-
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stava, nedostatkom opreme i
sredstava za gašenje, no cijelo to
vrijeme bili su u službi naroda
svoje općine i na zadovoljstvo
svih gasili požare i spašavali ljudske živote i imovinu.
S povijesnim crticama dugim
125 godina sve je kroz prigodni
referat upoznao tajnik DVDa Josip Soudek. Dvije godine

nakon osnivanja, nabavlja se
zaprežna vatrogasna štrcaljka iz
Austrije, koja je i danas ispravna, ali služi kao izložbeni primjerak. Izgradili su i vatrogasno
spremište, vatrogasni dom, nabavljali i prve motorne pumpe,
vatrogasne traktorske cisterne,
no pravu renesansu u opremanju
potrebnim vatrogasnim vozilima
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doživjeli su tek u slobodnoj Hrvatskoj, posljednjih šest godina.
Prva vatrogasna štrcaljka nabavljena je iz Austrije, a ovih
nekoliko godina unazad, oprema i vozila opet dolaze iz Austrije. Suradnja naše županije u
austrijskog Tirola rezultirala
je prijateljstvom kaptolačkih
vatrogasaca s vatrogascima iz
Panzendorfa iz čije je postrojbe
došla prva donacija u Kaptol, navalno vozilo Steyr. Tako su i oni
došli u Kaptol uveličati slavljenje
125. obljetnice DVD-a Kaptol.

Pokrovitelj obljetnice bila
je općina Kaptol na čelu s
načelnikom Miletom Pavičićem
koji je u svom govoru na
svečanoj sjednici najavio kupnju
građevinskog zemljišta s ciljem
izgradnje novog vatrogasnog
doma. Predsjednik DVD-a Kaptol Tihomir Šmitpeter mu je
uručio „teški“ poklon, kamen temeljac za željom da ga što prije
položi u temelje novog vatrogasnog doma. Supokrovitelj je
bila Požeško-slavonska županija
na čelu s županom Alojzom
Tomaševićem. Svečane sjednice

su uvijek i prigoda za nagrade,
priznanja i plakete, pa je tako
za visoku obljetnicu DVD Kaptol dobio priznanja i plakete od
Hrvatske vatrogasne zajednice,
Vatrogasne zajednice županije i
Vatrogasne zajednice Požeštine.
Nakon svečane sjednice vatrogasci DVD Kaptol zajedno s
pripadnicima županijskog tima
za spašavanje iz dubina i s visina, prikazali su pokaznu vježbu
spašavanja osobe iz dubine,
spuštajući se po zidinama Starog
grada u Kaptolu.
Marko Ašenbrener

10. Kup Banovac u Velikom Banovcu

D

obrovoljno vatrogasno
društvo Veliki Banovac organiziralo je 7. srpnja,
tradicionalno
vatrogasno
natjecanje mladeži i pomlatka u vatrogasnim igricama. Deseti po redu „Kup
Banovac“ kao i svake godine
održao se na igralištu u Velikom Banovcu. Ove godine
se za titulu najbolje ekipe
nadmetalo sedam ekipa vatrogasnog pomlatka i devet
ekipa vatrogasne mladeži. Na
otvorenju kupa prisustvovali
su gradonačelnica grada Pakraca Anamarija Blažević, predsjednik VZŽ Požeško-slavonske
Željko Petrović, predsjednik
Savjeta vatrogasne mladeži VZŽ
Marko Ašenbrener, predsjednik VZ Pakrac-Lipik Tomislav
Stokić, tajnik Zlatko Zerdin i
direktor tvrtke Vatropromet
Nenad Radojčić. Ove godine su
se među sedam ekipa mlađeg uzrasta natjecale ekipe vatrogasnog
pomlatka DVD-a iz Antunovca,
Velikog Banovca, Donje Obriježi,
Gaja, Pakraca i Brestovca za
koji su nastupale dvije ekipe.
Najuspješnijima su se pokazale
ekipe Velikog Banovca, Antu-

Sudionici 10. Kupa Banovac

novca i Brestovca. Za pobjedu
u natjecanju sve ekipe morale
su pokazati umijeća i vještine
u četiri igre, a isti broj igara,
samo malo drugačijih, morali
su završiti svih devet ekipa vatrogasne mladeži. DVD Donja
Obrijež došla je s dvije ekipe, a
s po jednom ekipom natjecali su
se DVD-i Filipovac, Marino Selo,
Antunovac, Veliki Banovac, Gaj,
Pakrac, Zakorenje. Znanje, spretnost i brzinu najbolje su prezentirali DVD-i Marino Selo, Gaj i
Antunovac. Nakon završetka
natjecanja pobjedničkim ekipama, prvim trima u obje katego-

rije uručeni su pehari, medalje i
majice s oznakom Kupa.
Čestitke su upućene svim sudionicima Kupa, a posebice
najuspješnijima. Pohvale su uslijedile i prema domaćinu, DVDu Veliki Banovac što je zajedno
sa svojim članovima ustrajao i
održao tradiciju Kupa Banovac
tim više što je to jedini kup toga
tipa natjecanja u našoj županiji.
Podršku, bila ona financijska,
materijalna ili stručna, dali su
i grad Pakrac, VZ Požeškoslavonske županije, VZ PakracLipik i tvrtka Vatropromet iz ZaMarko Ašenbrener
greba.
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Primorsko-goranska

128. Skupština DVD Vrbovsko

S

a 101 članom, od kojih 81 sa
intervencija iznosile su 337.000
pravom glasa, matično DVD
kuna. U strukturi ovih intervenVrbovsko tijekom 2017. godine
cija, gasila su se 8 dimnjaka, 4
uspješno je izvršavalo sve svoje
stambena objekta, 12 otvorenih
planove i zadatke - naglasio je
prostora, 22 prometna sredstva
Zdravko Mihelčić, predsjednik
i 3 ostale intervencije. U 108
Društva koji u svom sastavu ima:
tehničkih intervencija 13 ih je
30 operativaca, od kojih su osam
bilo na građevinama, 83 na otsa posebnim ovlastima, zatim 43
vorenom prostoru, 8 u prometu i
Detalj sa sjednice
izvršujuća člana, 3 pričuvna, 5
4 na ostalim sredstvima. Kako je
veterana, 3 počasna člana, 17 članova vatrogasnog naglasio zapovjednik Mužević, 12. prosinca 2017.
podmladka i 30 članova puhačkog orkestra.
godine 43 vatrogasca intervenirala su kod vjetroTijekom prošle godine usvojena je Procjena loma spašavajući imovinu građana, uz saniranje
ugroženosti od požara i tehničkih eksplozija i Plan prometnica od stabala.
zaštite od požara za Gorski kotar i time su stvoreni
Predsjednik i zapovjednik zahvalili su operauvjeti za novu organizaciju sustava vatrogastva za tivcima na samopregornom radu i na potpori koju
cijelo područje Gorskog kotara, naglasio je pred- primaju od Grada Vrbovskog i VZ PGŽ. Posebno
sjednik Mihelčić jer je u tijeku organizacja javne je naglašen i aktivan rad Puhačkog orkestra koji je
vatrogasne postrojbe za područje Gorskog kotara. tijekom 2017. godine održao 19 nastupa, 100 proTo je sada na nadležnim tijelima, a za DVD Vr- ba i vježbi, a kroz Područni odjel Glazbene škole
bovsko značajno je što bi u Vrbovskom bilo šest iz Delnica upisano je 26 novih polaznika što će
profesionalaca umjesto tri sadašnja zaposlena op- obogatiti kulturni život lokalne zajednice. Sjednicu
erativca koji su dežurni od 7,00 do 22,00 sata, a na Skupštine pozdravili su i gosti i uzvanici koji su
pasivnom dežurstvu vikendom.
zaželili što manje požara, a više druženja i uspjeha i
Kako je izvjestio Mario Mužević, zapovjednik ostvarenju zacrtanih planova od kojih je najavljena
DVD Vrbovsko, tijekom 2017. godine, opera- velika međunarodna vježba civilne zaštite u rujnu
tivna postrojba intervenirala je 137 puta, sa 242 na području kupske doline.
Juraj Šragalj
vatrogasca i uz 1300 sati rada. Vrijednost ovih

Gorski kotar domaćin 4. riječke vatrogasne biciklijade

Start biciklijade u Fužinama

Č

etvrto izdanje sve popularnije Riječke vatrogasne
biciklijade ove je godine, sredi-
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nom lipnja, održano u Gorskome
kotaru. Uoči starta, bicikliste su
pozdravili Darko Vagaja, u ime

organizatora, Hinko Mance,
zapovjednik JVP-a Rijeke i David Bregovac, načelnik Općine

županijske vijesti
Fužine. Stazu dugačku 53 kilometra, od Fužina, preko Vrata,
Sungera, Mrkoplja, Lučica, Delnica i Lokava, do povratka u
Fužine, prešlo je 65 vatrogasaca i
njihovih prijatelja iz primorskogoranskih vatrogasnih postrojbi,
ali i iz Istre, Zagreba, Varaždina,
Senja…
U dobru raspoloženju, i ove
je godine okupljena družina
bicikliranjem kroz Gorski kotar
željela upozoriti na opasnosti
od požara, a biciklijada je, već

tradicionalno, imala i humanitarnu notu. Novac prikupljen od
kotizacija i sponzora uplaćen je
obitelji Kruljac, za njihovog bolesnog Dominika, koji će tako doći
do nužno potrebnih medicinskih
pomagala.
Podsjetimo, Riječku vatrogasnu
biciklijadu pokrenuo je JVP Grada Rijeke sa svrhom popularizacije vatrogastva u javnosti, ali
i zbližavanja samih vatrogasaca,
profesionalnih i dobrovoljnih.
Kako ističe Dražen Vagaja, jedan

od organizatora, sve je prošlo
u najboljem redu, bez ikakvih
problema, a zahvalio se i sponzorima, zahvaljujući kojima su svi
biciklisti imali dovoljno okrjepe.
Humanitarni karakter biciklijade dodatni je zalog da će se
ova sportsko-rekreacijska manifestacija nastaviti i ubuduće, a
organizatori već počinju s planiranjem jubilarne, 5. biciklijade,
koja će se održati dogodine,
također uoči ljetne požarne sezone.
V.R.T.

Sisačko-moslavačka

Županijsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži

DVD Desno Trebarjevo najuspješnije

G

otovo tisuću i petsto sudionika iz
124 vatrogasne desetine, nastupilo je
na 24. natjecanju VZ Sisačko-moslavačke
županije održanom u Desnom Trebarjevu.
U konkurenciji podmladak muški (68 desetina) prvo mjesto osvojilo je DVD Desno
Trebarjevo, ispred DVD Repušnica i DVD
Lijeva Martinska Ves.
Kod podmlatka ženskog (21 desetina),
prvo mjesto pripalo je DVD Zbjegovača,
ispred DVD Topolovac i DVD Donja
Gračenica.
Kod muške mladeži od 12 do 16 godina
(24 desetine) prvo mjesto pripalo je DVD
Desno Trebarjevo, drugo DVD Greda
Sisačka, a treće DVD Lekenik.
Kod ženske mladeži (11 desetina) prvo mjesto
osvojilo je DVD Desno Trebarjevo, drugo DVD
Voloder, a treće DVD”Mladost” Sisak.
Zaista je bila impresivna slika svih sudionika na
zatvaranju, jer svi su dobili medalje za sudjelovanje, a najuspješniji pehare, koje su uručili predstavnici VZ SMŽ, na čelu sa predsjednikom zajednice
Mijom Brlečićem.
Postignuti su odlični rezultati, a o kvaliteti natjecanja dovoljno govori podatak da su između tri prvoplasirane ekipe bodovni rezultati bili vrlo tijesni.
U organizaciji natjecanja najveći doprinos
dali su članovi DV Desno Trebarjevo, jedni od
najuspješnijih u RH, koji ove godine bilježe i 25

Detalj s natjecanja

godina od nastupa hrvatskih vatrogasaca na Vatrogasnoj Olimpijadi u Berlinu, kada su zastupali prvi
puta Hrvatsku kao samostalnu državu. Osvojili su
tada brončanu medalju, a od tadašnjih sudionika
mnogi i danas nastupaju za DVD Desno Trebarjevo.
Veličanstveni događaj upotpunilo je i šezdesetak
sudionika biciklijade “Od Radića do Radića”, koja
je vožena u dužini od 30 km od Petrinje do Desnog
Trebarjeva.
Organizator je bio kulturni centar Braće Radić, u
čije ime je ravnateljica Jasmina Jovev svim sudionicima uručila majice, organiziran je ručak i okrijepa, a nazočnima se obratio i općinski načelnik
Stjepan Ivoš.
Dubravko Cetin
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Varaždinska

80 godina DVD-a Vratno Donje

D

ana 16. lipnja
Dobrovoljno
vatrogasno
društvo Vratno Donje
obilježilo je 80 godina
neprekinutog rada i
postojanja. Svečanost
je započela okupljanjem članova DVD-a,
prijatelja vatrogasca
iz mnogobrojnih vatrogasnih društava,
donatora, sponzora
i uglednih gostiju: Predraga Štromara, potpredsjednika Vlade RH, ministra graditeljstva i prostornog uređenja, predstavnike općine Vinica kao
glavnog pokrovitelja proslave, Marijana Kostanjevca, načelnika Općine Vinica, zamjenice načelnika
i ravnateljice OŠ Vinica, Mirjane Jambriško i
predsjednika općinskog vijeća, Marjana Mihalića,
Zvonka Videca, tajnika Vatrogasne zajednice
Varaždinske županije i Roberta Kovačića predsjednika Vatrogasne zajednice općine Vinica ispred vatrogasnog doma u Donjem Vratnu.
U dvorani općine Vinica održala se svečana sjednica Društva. Nakon uvodih riječi i pozdrava,
predstavljena je povijest Društva od osnutka pa do
danas. U drugom dijelu svečanosti uručena su odlikovanja zaslužnim članovima.
Prisutnima su se obratili predsjednik VZO Vinica Robert Kovačić, koji je uručio brončanu plaketu
VZO Vinica predsjedniku DVD-a Vratno Donje.
Za svoj rad Društvo nagrađeno je srebrnom plaketom VZVŽ koju je predsjedniku Društva uručio
tajnik VZVŽ g.Zvonko Videc. Pohvale i dobre želje

Članovi DVD-a Vratno Donje

u daljnem radu zaželjeli su potpredsjednik Vlade
RH Predrag Štromar i načelnik Općine Vinica
Marijan Kostanjevac.
Na kraju svečane sjedice mlade snage Društva
izvele su igrokaz Vatrogasna kola za koji su dobili
ovacije publike.
DVD Donje Vratno može se pohvaliti operativnom ekipom od 10 članova koji posjeduju i svu
osobnu zaštitnu opremu za vatrogasne intervencije.
Društvo broji 62 člana: jednog počasnog časnika,
jedanog časnika, pet dočasnika, desetoricu vatrogasaca I. klase, ispitane vatrogasce njih ukupno devetnaest i dvadest članova vatrogasnog pomladka
i mladeži. U ovoj godini uspješno je završen projekt nabave terenskog vozila Land Rover Defender
i u narednim godinama biti će modificiran u malo
šumsko vatrogasno vozilo. Petnaest članova DVDa Vratno Donje, aktivno i marljivo usavršavaju
i povećavaju svoja znanja o zaštiti od požara i o
ostalim nepogodama, kako bi uvijek bili spremni
zaštiti i pomoći mještanima našeg mjesta, a i svim
žiteljima općine Vinica.
Miroslav Kelemenić

DVD Majerje proslavilo 80 godina djelovanja

Č

lanovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Majerje zajedno sa svojim gostima, u subotu 23. lipnja 2018. svečano su obilježili osamdesetu godišnjicu rada te humane organizacije. Sama
svečanost započela je postrojavanjem vatrogasaca
i svečanim mimohodom kroz Majerje, sve do nogometnog igrališta gdje je zapovjednik DVD-a
Josip Posavec predao prijavak načelniku Željku
Posavcu. Nakon intoniranja himni i održavanja
minute šutnje za preminule vatrogasce te hrvatske
branitelje nastavljena je svečana sjednica koju je
pozdravnim govorom otvorio predsjednik DVD-a
Majerje Stjepan Papec. Tajnik Matej Posavec podnosi izvješće o radu društva iz kojeg valja istak66
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nuti da je društvo 1949. godine odlukom kotarskih
vlasti pripojeno DVD-u Petrijanec no tri godine
kasnije bira se novi Upravni odbor te društvo od
1952. ponovno djeluje samostalno. Također, 1980.
Godine DVD Majerje potpisuje povelju o bratimljenju s Prostovoljnim gasilskim društvom Radomerje iz susjedne Republike Slovenije, a ta veza
i suradnja neraskidiva je i danas. Nakon iscrpnog
izvješća prisutnima se, u ime glavnog pokrovitelja proslave, Općine Petrijanec obratio načelnik
Željko Posavec. U ime Hrvatske vatrogasne zajednice te Vatrogasne zajednice Varaždinske županije
čestitke na ovom jubileju vatrogascima je uputio
Saša Lenček, zamjenik predsjednika Vatrogasne

županijske vijesti

zajednice Varaždinske županije, a u ime
Vatrogasne zajednice općine Petrijanec
predsjednica Nataša Šincek poželjela je
društvu i članovima još mnogo ovakvih
obljetnica. Domaćini su tom prilikom
primili prigodne plakete od spomenutih vatrogasnih organizacija. Predsjednik pobratimljenog PGD-a Radomerje,
Branko Novak kao i predsjednik DVDa Svibovec Podravski Marijan Videc
slavljenicima su predali poklone u vidu
opreme. Nakon obraćanja gostiju i sami
domaćini podijelili su određena priznanja, odlikovanja i zahvalnice zaslužnim članovima, gostima
te sponzorima. Od mnogobrojnih priznanja valja
istaknuti da je Pavao Posavec za svoj nesebičan i

Dio članstva DVD-a Majerje

dugogodišnji rad u društvu primio Odlikovanje za
posebne zasluge, dok su Franjo Matučec i Stjepan
Papec primili zlatne vatrogasne medalje.
Miroslav Kelemenić

20. jubilarno vatrogasno natjecanje “Kup grada Novog Marofa”

V

eć tradicionalno, sredinom lipnja, novomarofski vatrogasci organiziraju vatrogasno natjecanje “KUP
grada Novog Marofa”, za natjecateljska
odjeljenja u kategorijama pomlatka,
mladeži i odraslih ekipa. Tako je bilo i
16. lipnja, kada je organiziran jubilarni
dvadeseti KUP, na kojem se okupio
rekordan broj odjeljenja, natjecatelja,
gostiju, ukupno više od 1.200 sudionika.
Ukupno u šest natjecateljskih kategorija, prijavilo se 101 odjeljenje, a
po završetku natjecanja i proglašenju
rezultata, broj ekipa koje su nastupile
i uzele udio na ovom do sada najvećem natjecanju u
Novom Marofu, bio je 95.
Natjecateljska odjeljenja došla su iz osam županija,
vježbe je ocjenjivalo 30 vatrogasnih sudaca, a cijelu organizaciju i realizaciju ovog velikog projekta odradilo je 50-ak članova DVD-a Novi
Marof i u pripremama dan ranije desetak članova
zapovjedništva VZG Novog Marofa.
Organizator je bio DVD Novi Marof i VZG
Novog Marofa, budući se u sklopu KUP-a održalo i
gradsko vatrogasno natjecanje novomarofske zajednice, a pokrovitelji su bili Grad Novi Marof, novomarofska firma Knaufinsulation, a svojim donacijama i sponzorstvima desetak sponzora također
su pripomogli realizaciju natjecanja medalja i diploma, te statue Sv.Florijana za tri prvoplasirane
ekipe i prijelazne pehare u svim kategorijama kao
i prijelazni pehar ukupnom pobjedniku natjecanja, uručili su visoki gosti i uzvanici: gradonačelnik
grada Novog Marofa Siniša Jenkač, počasni pred-

sjednik VZŽ Zvonko Biškup, počasni predsjednik
VZG Antun Kos, počasni zapovjednik VZG Antun
Štorga, počasni tajnik VZG i počasni predsjednik
DVD-a Vinko Pošta, dopredsjednik VZG Marijan
Gradiščak, zapovjednik VZG Zdenko Lacković, tajnik VZG Dalibor Puškadija i dozapovjednik DVDa Dubravko Štefec.
U kategoriji pomladak ženski , nastupilo je devet
odjeljenja. Treće mjesto osvojile su djevojčice DVDa Sudovec, drugo mjesto ekipa DVD-a Novi Marof,
a osvajačice prvog mjesta bile su djevojčice DVD-a
Brstec.
U kategoriji pomladak muški , nastupilo je 25
odjeljenja, a tri prvoplasirana. Treće mjesto osvojili su dječaci DVD-a Gornji Kućan, drugo mjesto
dječaci DVD-a Novi Marof,a prvo dječaci DVD-a
Podevčevo.
U kategoriji mladež ženska, nastupilo je 15
odjeljenja. treće mjesto osvojile su članice DVDa Šandorovec, 2. mjesto osvojile su članice DVD-a
Donja Voća, a 1. članice DVD-a Krapinske Toplice.
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U kategoriji mladež muška , nastupila su 24
odjeljenja. Treće mjesto osvojile su članovi DVDa Nuštar, drugo mjesto članovi domaćina DVD-a
Novi Marof i osvajači prvog mjesta i prijelaznog pehara dječaci DVD-a Donja Voća.
U kategoriji odraslih ženskih ekipa , nastupilo je
sedam odjeljenja. Treće mjesto osvojile su članice
DVD-a Novi Marof, drugo mjesto članice DVDa Donji Kneginec i prvo mjesto članice DVD-a
Ščepanje.
U kategoriji odraslih MUŠKIH ekipa , nastupilo je
15 odjeljenja, treće mjesto osvojili su članovi DVDa Remetinec, drugo mjesto članovi DVD-a Donja
Gračenica, a prvi su bili članovi DVD-a Biškupec.
Ujedno su kao ekipa s najbolje ostvarenim vremenom na ovogodišnjem KUP-u osvojili i Prijelazni
pehar Kup-a Grada Novog Marofa .
Održano je i natjecanja Vatrogasne zajednice grada
Novog Marofa, koje je ujedno bilo i izlučno natjecanje za nastup na županijskim natjecanjima vatrogasaca, vatrogasne mladeži i pomlatka.
U kategoriji pomladak ženski , nastupila su tri
odjeljenja. Treće mjesto osvojile su djevojčice DVDa Oštrice, drugo mjesto djevojčice DVD-a Sudovec i
prvo mjesto djevojčice DVD-a Novi Marof.
U kategoriji pomladak muški , nastupilo je osam
odjeljenja. Treće mjesto osvojili su dječaci DVD-a
Strmec, drugo mjesto osvojili su dječaci DVD-a Novi
Marof, a prvog mjesto dječaci DVD-a Podevčevo.
U kategoriji mladež ženska, nastupile su dvije

ekipe, pri čemu su drugo mjesto osvojile djevojčice
DVD-a Podevčevo, a prvo mjesto djevojčice DVD-a
Remetinec.
U kategoriji mladež muška, nastupilo je sedam
odjeljenja. treće mjesto osvojili su članovi DVDa Sudovec, drugo mjesto osvojila je ekipa DVD-a
Remetinec, a prvog mjesto ekipa DVD-a Novi
Marof .
U kategoriji žene “B”, nastupila je samo jedna ekipa
iz DVD-a Novi Marof, te time ujedno i osvojila prvo
mjesto u toj kategoriji.
U kategoriji žena “A”, nastupile su tri ekipe. Treće
mjesto osvojile su članice DVD-a Sudovec, druge su
bile članice DVD-a Oštrice, a prve o članice DVD-a
Novi Marof.
U kategoriji muških ekipa “B”, nastupila su četiri
odjeljenja. Treće mjesto osvojili su članovi DVD-a
Strmec, drugo mjesto članovi DVD-a Novi Marof, a
prvo članovi DVD-a Remetinec.
U kategoriji muških ekipa “A”, nastupilo je šest
odjeljenja. Treće mjesto osvojili su članovi DVD-a
Oštrice, drugo mjesto članovi DVD-a Remetinec, a
prvo članovi DVD-a Novi Marof.
Prijelazni pehar Vatrogasne zajednice grada Novog
Marofa kao ekipa s najbolje ostvarenim vremenom
na ovogodišnjem gradskom vatrogasnom natjecanju
novomarofske zajednice osvojila je muška “B” ekipa
DVD-a Remetinec.
Nedeljko Vukalović

Novomarofski vatrogasci sudionici 1. sajma sigurnosti i prevencije

U

sklopu obilježavanja Dana
grada, u Novom Marofu
8. lipnja održan je 1. Sajam sigurnosti i prevencije, u organizaciji
Vijeća za prevenciju Varaždinske
županije, Vijeća za komunalnu
prevenciju Grada Novog Marofa
te Policijske uprave varaždinske.
Budući da vatrogasci čine jednu
od značajnijih karika u sustavu
civilne zaštite i cjelokupnom sustavu zaštite i spašavanja i novomarofski vatrogasci su sudjelovali
na navedenom sajmu, uz policiju,
hrvatsku vojsku, hitnu medicinsku pomoć, crveni križ, gorsku
službu spašavanja, privatne tvrtke
za zaštitu ljudi i imovine...
Vatrogasci su prezentirali dva
vatrogasna vozila, od ukupno
sedam s kojima raspolažu, te
manji dio opreme kojom se služe
prilikom riješavanja raznih vatro68
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Djeca s velikim zanimanjem posjetila Sajam sigurnosti i prevencije

gasnih intervencija, te privukli
pažnju velikog broja građana Novog Marofa i okolice, koji su obišli
sajam, a najviše pozornosti su
dobili od djece kako vrtičke dobi,
tako i školskog uzrasta koji su sa
svojim nastavnicima obišli sajam
i s velikim zanimanjem razgledali

vatrogasna vozila i opremu.
Zaključak sudionika ovog sajma
i prezentacije bio je da će vatrogasci sudjelovati na istom i dogodine, uz osmišljavanje moguće
vježbe i nekih novih sadržaja.
Nedeljko Vukalović

županijske vijesti

DVD VARAŽDINSKE TOPLICE

“Ja želim biti vatrogasac”

D

obrovoljno vatrogasno društvo Varaždinske
Toplice 30. lipnja je za svoje najmlađe članove
i one buduće organiziralo radionicu „Ja želim biti
vatrgasac“.
Radionica je prvenstveno imala cilj uključiti što
više mladih u rad dobrovoljnih vatrogasnih društva.
DVD Varaždinske Toplice prezentirao je ukratko
svoj rad sa mladima, dio vatrogasnih vozila i opreme
koju posjeduje te su sa najmlađima odrađene vatrogasne igre. Na radionici je sudjelovalo oko 30-ak
djece i mladeži i voditelji mladeži koji su pokazali
interes za ovakve radionice.
Posljednjih 10-ak godina sve više pažnje se
posvećuje radu sa mladima koje se želi potaknuti na
dobrovoljan rad i nesebično pomaganje drugima.
Danas u Društvu djeluje oko 30-ak članova mlađih
od 18 godina, a čije se aktivnosti ogledaju ponajprije
kroz uvježbavanje i nastupe na vatrogasnim natjecanjima, sudjelovanje u raznim radionicama i izletima, sudjelovanju u preventivnim i promidžbenim
aktivnostima, organiziranje raznih radionica u

kojima sudionici aktivno sudjeluju te drugim aktivnostima.
Vatrogasna mladež posebno je značajna skupina
članstva u vatrogasnim organizacijama, s obzirom
da se od nje očekuje nastavljanje tradicije humanog
volonterskog rada u području zaštite i spašavanja
ljudi i imovine, ali i aktivnog sudjelovanja u svim
društvenim aktivnostima na području Varaždinskih
Toplica, na području cijele Hrvatske i izvan granica
države.
Najveći uspjeh na vatrogasnim natjecanjima ostvarile su članice vatrogasne mladeži te su 2015. i
2017. godine zauzele 1. mjesto u županiji i plasirale
po drugi puta na Državno natjecanje vatrogasne
mladeži koje će se ove godine održati u Zadru.
Mladi sa nama na prave načine iskorištavaju svoje slobodno vrijeme, te stječu nova poznanstva i
sklapaju prijateljstva. Ovdje uče kako prevladati
strah, tremu, ozljede no i kako biti dobar čovjek, biti
nekome prijatelj, osloniti se na svog bližnjeg te mu
pomoći kada mu je pomoć potrebna. Marinela Belavić

Virovitičko-podravska

Održano 22. županijsko vatrogasno natjecanje

U

Sudionici natjecanja

Turnašici, 10. lipnja 2018. održano je vatrogasno natjecanje vatrogasaca Virovitičko-

podravske županije koje je otvorio zamjenik župana
Virovitičko-podravske županije Marijo Klement,
a natjecanju je nazočio i predsjednik Općinskog
vijeća Pitomača Rikard Bakan, kao i predsjednik Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije
Željko Palković, zapovjednik VZ VPŽ Stjepan Venus te domaćin, predsjednik DVD-a Turnašica Alojz
Lach.
Na natjecanju je nastupilo 360 natjecatelja. Najviše
uspjeha imali su članovi DVD-a Vukosavljevica koji
su osvojili dva prva mjesta. Po jedno zlato pripalo
je ekipama DVD Gornje Bazje i DVD Turnašica.
Nagrade najboljima uručili su: zamjenik župana
VPŽ Marijo Klement, predsjednik VZ VPŽ Željko
Palković, zapovjednik VZ VPŽ Stjepan Venus i
predsjednik DVD-a Turnašica Alojz Lach.

Kristijan Toplak
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dvd DINJEVAC

U

Održano 24. općinsko vatrogasno natjecanje

domaćinstvu DVD-a Dinjevaco držano je 24. vatrogasno natjecanje VZO Pitomača
koje je otvorio donačelnik Općine
Ivan Erhatić.
Natjecalo se 38 odjeljenja i to 18
odjeljenja odraslih i 20 odjeljenja
podmlatka i mladeži. U kategoriji žene A prvo mjesto osvojila
je ekipa DVD Velika Črešnjevica,
2. Stari Gradac i 3. mjesto Mala
Črešnjevica. U kategoriji žene B
natjecalo se samo DVD Turnašica.
U kategoriji muški B natjecalo se 6
odjeljenja gdje je prvo mjesto osvojila ekipa DVD-a
Turnašica, 2. Sedlarica i 3. mjesto Kladare. Najbrojnija je bila kategorija muški A sa 8 natjecateljskih
odjeljenja. 1. mjesto očekivano ostvario je DVD
Turnašica “Biseri”, 2. mjesto DVD Kladare i 3. Sedlarica.
U kategoriji podmladak Ž natjecala su se 4 odjeljenja. 1. mjesto osvojilo je DVD Pitomača, 2. Dinjevac
i 3. mjesto Kladare. U kategoriji podmladak M 1.
mjesto osvojilo je DVD Otrovanec, 2. Turnašica i 3.
Starogradački Marof. U kategoriji mladež 12 – 16

Sudionici općinskog natjecanja

godina žene 1. mjesto osvojio je DVD Otrovanec,
2. Starogradački Marof te 3. Pitomača. U kategoriji mladež 12 – 16 godina muški: 1. mjesto osvojio
DVD Turnašica, 2. Kladare i 3. Dinjevac.
Najviše pehara na natjecanju, njih 5 ostvarilo je
DVD Turnašica, koje je za najbolje vrijeme natjecanja osvojilo i prijelazni pehar. Iza njih 4 pehara
osvojilo je DVD Kladar.
Svi natjecatelji primili su priznanja, a 3 najbolje
ekipe iz svake kategorije primile su i zaslužene pehare. Barica Mihoković

Natjecanja Turnašica i Stari Gradac

U

Turnašici 10. lipnja 2018. održano je
Županijsko vatrogasno natjecanje odraslih.
Natjecanje je otvorio zamjenik župana VPŽ Mario
Klemennt u nazočnosti predsjednika Općinskog
vijeća Pitomača Rikarda Bakana, predsjednika VZŽ
VP Željka Palkovića, zapovjednika VZŽ Stjepana
Venusa i domaćina predsjednika DVD Turnašica
Alojza Lacha te zapovjednika Josipa Nemeta.
Na natjecanju je sudjelovalo 36 ekipa. U kategoriji
ŽA 1. mjesto osvojila je ekipa DVD Vukosavljevica,
2. Gornje Bazje, 3. Stari Gradac; u kategoriji ŽB
prvo mjesto osvojila je ekipa DVD Vukosavljevica,
2. Virovitica i 3. Slatina; u kategoriji MA 1. mjesto
osvojila je ekipa DVD-a Gornje Bazje, 2. Vukosavljevicai 3. Turnašica; u kategoriji MB prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD Turnašica, 2. Sedlarica i 3.
Kladare.
U domaćinstvu Stari Gradac dana 17. 6. održalo
se županijsko natjecanje za podmladak i mladež na
kojem se natjecalo 45 ekipa. U kategoriji podmladak
Ž natjecalo se 8 ekipa gdje je prvo mjesto osvojila
ekipa DVD Slatina, 2. Bakić i 3 mjesto Donji Meljani. U kategoriji podmladak M 1. mjesto osvojila je
ekipa DVD Turnašica, 2. Donji Meljani i 3. mjesto
Gradina. U kategoriji mladež Ž 1. mjesto osvojila

70

SRPANJ / KOLOVOZ 2018. VATROGASNI VJESNIK

Detalj s natjecanja

je ekipa DVD Otrovanec, 2. Virovitica i 3. Špišić
Bukovica. U kategoriji mladež muška 1. mjesto osvojila je ekipa DVD Turnašica, 2. Vukosavljevica i 3.
mjesto Gornje Bazje.
Gosti iz DVD-a Dugo Selo Lukačko natjecali su se
van konkurencije.
Svi pobrojeni natjecatelji primili su pehare, a prijelazni pehar pripao je ekipi MA DVD-a Gornje
Bazje.
Barica Mihoković

županijske vijesti

U

Održan I. kup Gračani u Starom Gracu 2018

nedjelju 24. 6. 2018. na malom vatrogasnom poligonu, uređenom ispred obnovljenog
Društvenog doma u središtu sela, održan je I. kup
“Gračani” u organizaciji DVD Stari Gradac i suorganizaciji Općine Pitomača. Bilo je to dječje natjecanje
vježbi s brentačama. Naime, nastavak je to suradnje nakon bratimljenja na šest društava koja u svojem nazivu
imaju riječ Gradac.
Na ovom natjecanju je sudjelovalo pet pobratima sa
šest ekipa djece. U kategoriji podmaldak prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD Mali Gradac, 2. mjesto DVD-o
Stari Gradac i 3. mjesto Gradac Pleternica. Dogovoreno
je kako će se iduće natjecanje održati u Malom Gracu
kod Gline.

D

Barica Mihoković

25 godina rada VZŽ Virovitičko-podravske

ana 23. srpnja 1993. godine u Slatini je osnovana Vatrogasna zajednica Virovitičkopodravske županije. U sjećanje na te dane, na
istom mjestu, 25 godina kasnije, održana je
svečanost četvrt stoljeća Vatrogasne zajednice
Virovitičko-podravske županije.
Sjednica je održana u Pučkom otvorenom
učilištu u Slatini, 19. svibnja, uz nazočnost,
između ostalih, Virovitičko-podravskog župana
Igora Androvića, njegovog zamjenika Marija Klementa, kao i predsjednika Županijske
skupštine VPŽ Mirana Janečića, Denis Ostrošić,
Prvi Upravi odbor, Zapovjedništvo i Nadzorni odbor Vatrogasne
gradonačelnik Slatine, kao i Ana Marija Pezajednice županije od prije 25 godina
tin, gradonačelnica grada Orahovice i saborska
Na svečanoj sjednici dodijeljena su brojna odzastupnica.
likovanja:
za 70, 60, 50, 40 i 30 godina rada u
U ime domaćina, ovoj svečanoj sjednici nazočio je
vatrogasnim
organizacijama, zlatne i srebrne
Željko Palković, predsjednik Vatrogasne zajednice
medalje
i
plamenice.
Također dodijeljene su i plaVPŽ, izaslanik predsjednika HVZ-a, potpredsjedkete
zahvale
svim
članovima
1.Upravnog odbora,
nik krovne vatrogasne zajednice Hrvatske, Đuro
Zapovjedništva
te
prvog
Nadzornog
odbora za vriPetrić. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske
jeme
osnivanja
Vatrogasne
zajednice
županije. Sve
županije broji oko 2 100 članova u tri grada i 13
prisutne
je
također
pozdravio
i
prvi
predsjednik
VZ
općina.
VPŽ Stjepan Vošćak. Mateja Fras

U

Skupština VZŽ Virovitičko-podravske u Novoj Bukovici

Novoj Bukovici je održana
redovita sjednica Skupštine
Vatrogasne zajednice Virovitičkopodravske županije. Predsjednik Željko Palković pozdravio
je nazočne među kojima su bili i
načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović, zamjenik
župana
Virovitičko-podravske
županije Mario Klement, načelnik
Općine Nova Bukovica Tomislav Bračun, počasni predsjednik
VZŽ Virovitičko-podravske Petar
Čačinović te drugi gosti. U ime

domaćina nazočne je pozdravila
predsjednica DVD-a Nova Bukovica Brezik Maja Kiš koja je
istaknula kako su članovi DVD-a
ponosni na svoju dugogodišnju
tradiciju rada i postojanja od
1904. godine te svima zaželjela
dobrodošlicu. Inače u Županiji
djeluje 53 vatrogasna društva
i 2 javne vatrogasne postrojbe.
Stjepan Venus, županijski vatrogasni zapovjednik, osvrnuo se
na odrađenu vježbu povodom
proslave 25 godina VZ VPŽ

napomenuvši kako Županija ulazi
u sustav UVI te kako je to primjer zajedništva vatrogastva cijele
Županije.
Članovi Skupštine VZ VPŽ
na sjednici su također prihvatili Izvješće o radu i financijsko
izvješće za 2017. godinu, kao i
izmjene i dopune financijskog
plana za 2018. Na kraju sjednice riječi hvale i želje za daljnji
uspješan rad Vatrogasnoj zajednici
Virovitičko-podravske
županije uputili su nazočni gosti.
Robert Turkalj
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Edukacije e-HVZ u VZŽ Virovitičko-podravskoj

V

atrogasna zajednica Virovitičkopodravske županije započela je s
edukacijama za e-HVZ. Prva edukacija
na kojem je sudjelovalo 24 sudionika za
Modul 3 Vatronet održana je 1. srpnja.
Druga grupa za Modul 3 je na rasporedu
7., a 8. srpnja je edukacija za Uzbunjivanje i opasne tvari - Modul 1. Operateri,
odnosno djelatnici Centra 112 sudjelovat
će na edukacijama koje će se održati 28.i
29.srpnja dok će svi zapovjednici i njihovi zamjenici biti educirani 2.rujna za
Modul 4. Mateja Fras

Vukovarsko-srijemska

XII. županijsko vatrogasno natjecanje pomlatka i mladeži u Komletincima

U

Komletincima je 9. lipnja 2018. godine
održano XII. županijsko vatrogasno natjecanje pomlatka i mladeži. Na natjecanju je nastupilo 26 natjecateljskih odjeljenja. Kontrolor natjecanja ispred HVZ-a je bio Stjepan Jurman. Natjecanje je ujedno bilo i kvalifikacijsko natjecanje za
mladež, jer su tri prvoplasirane ekipe izborile nastup na državnom natjecanju vatrogasne mladeži u
Zadru.
U kategoriji pomladak ženski nastupile su 2 ekipe,
dok je u kategoriji pomladak muški bilo 14 ekipa.
U kategoriji mladež muška nastupile su 4 ekipe, a
u kategoriji mladež ženska 6 ekipa.
Na natjecanju se sve odradilo prema unaprijed
dogovorenom planu s društvom domaćinom, te
članovima sudačkih komisija i odbora. Natjecanje

je proteklo prema rasporedu, bez nepredviđenih
situacija te je uspješno završeno svečanim
proglašenjem rezultata u 13:30 h.
Temeljem ostvarenih rezultata, pravo nastupa na
državnom natjecanju vatrogasne mladeži u Zadru
izborile su ekipe ženske mladeži iz DVD-a Nuštar,
Otok i Đelekovci, te ekipe muške mladeži iz DVD-a
Nuštar, Komletinci i Nijemci. Krešimir Jelić

Osposobljavanje otočkih vatrogasaca

V

atrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske
županije i JVP Vukovar organizirali su obuku za
specijalnost radovi na vodi, a voditelj osposobljavanja
bio je Stjepan Draganić pripadnik JVP Vukovar.
Planom i programom VZŽ Vukovarsko-srijemske
obuhvaćeno je osposobljavanje i ova specijalnost za
operativne članove vatrogasnih društava. Cilj osposobljavanja bio je da operativni članovi u slučaju bilo
kakvih nezgoda na vodenim površinama mogu brzo i
kvalitetno pomoći unesrećenima na vodenoj površini.
Teorijski dio održan je u prostorijama JVP Vukovar,
a praktični dio na rijeci Dunav. Petar Jakovac
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Mladi i vatrogasci

K

orisnici
dječjeg
vrtića
„Pupoljak“ iz Otoka sa svojim tetama posjetili su u Otočke
vatrogasce, upoznali su se radom
i djelovanjem otočkih vatrogasaca,
kao i vatrogasnom opremom.
Djeca su imala bezbroj pitanja,a
prije posjeta su i sami u vrtiću
pravili sa svojim tetama od kartona
sprave i opremu vatrogasne tematike.
Članovi DVD Otok posjetili su
O.Š. Josipa Lovretića i prezentirali
im vatrogasne sprave i opremu,
način rada i djelovanje prilikom
postavljenih zadaća kod tehničkih

U

intervencija prilikom prometnih
nezgoda i požara.
Učenicima je prezentirano kako
preventivnim mjerama spriječiti
nastajanja požara i način kako
najlakše vatru ugasiti.
Članovi mladeži izveli su natjecateljsku vježbu s preprekama da
na taj način približe učenicima
poseban segment rada s mladeži i
da s time bude poticaj učenicima da
se uključe u rad DVD Otok, što je
u konačnici rezultiralo učlanjenju
mladih u redove djeci i mladeži.
Petar Jakovac

Memorijalni kup „Stjepana Vuković“

organizaciji DVD Otok
na nogometnom igralištu
NK Otok održan je memorijalni KUP „Stjepan Vuković“
u znak sjećanja na istaknutog i
zasluženog otočkog vatrogasca
Stjepana Vukovića.
Otvorenju natjecanja prisustvovali su predsjednik VZŽ
Vukovarsko-srijemske
Antun
Jelić, gradonačelnik Grada Otoka Josip Šarić, zamjenik župana
Vukovarsko-srijemske županije
Josip Dabro, Tomica Vuković,
sin Stjepana Vukovića kojem je

posvećen memorijalni kup.
Natjecanje je održano u kategoriji mladež i podmladak, a ukupno se natjecalo 18 desetina.
Osnovni cilj je okupljanje i
druženje mladeži i djece da uz
vatrogasne vještine i znanje koje
su naučili sa svojim voditeljima
odmjere snage u vježbama s
preprekama za mladež, a djeca u
rušenju meta.
Pokrovitelji natjecanja bili su
Grad Otok i VZŽ Vukovarskosrijemska. U kategoriji podmladak M prvo mjesto osvojila je

ekipa DVD-a N. Jankovci, drugo
DVD Komletinci i treće DVD-a
Vrbanja. U kategoriji podmladak
Ž prvo mjesto osvojile su članice
DVD-a Nuštar, a drugo B. Grede.
U kategoriji mladež M prvo
mjesto osvojila je ekipa DVD-a
Nuštar, drugo Otok i treće ekipa DVD-a Komletinci. U kategoriji mladež Ž prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD-a Nuštar,
drugo DVD-a Otok i treće DVD
Đeletovci.
Petar Jakovac

Zagrebačka

O

14. memorijal u Molvicama

vogodišnji Memorijal Davor Vukas i Franjo Požgaj
u organizaciji DVD-a Molvice održan je po 14. put.
Na terenu ispred vatrogasnog doma okupilo se 16 ekipa
najmlađih članova vatrogasnih društava u kategoriji od
6-12 godina. U kategoriji dječaka nastupilo je 12 ekipa a
najbolji su bili članovi DVD-a Klokočevac, drugo mjesto
za ekipu DVD Plešivica, a treće mjesto osvojili su članovi
DVD-a Stubička Slatina. U kategoriji djevojčica prvo
mjesto osvojila je ekipa DVD-a Plešivica, druge su bile
članice DVD Savski Nart dok su treće mjesto osvojile
članice DVD-a Odranski Obrež. U neslužbenom djelu,
ekipe su se natjecale i u potezanju užeta. Najjača ekipa u
kategoriji djevojčica bila je ekipa DVD-a Savski Nart, a u
kategoriji dječaka DVD Stubička Slatina.
Damir Marenić

Ekipa DVD Klokočevac
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županijske vijesti

U

Mraclinski vatrogasci dostojno obilježili 130 godina postojanja

subotu 16. lipnja svečanim mimohodom i svečanom sjednicom DVD
Mraclin je obilježio 130 godina postojanja.
Mimohod koji je predvodila počasna straža
VZGZ i puhački orkestar iz Petrovine potrajao je sat vremena, a vatrogasci su obišli cijelo selo jer gotovo da nema kuće koja nije
dala vatrogasca. Sve sudionike mimohoda
pozdravio je gradonačelnik Velike Gorice
Dražen Barišić te je mjesnim vatrogascima
poželio još mnogo godina postojanja.
Nakon mimohoda povorka se uputila u
Društveni dom gdje je održana svečana sjednica. Hrvatsku i vatrogasnu himnu izvela je Ženska
skupina KUD-a Dučec, u pratnji Tamburaškog sastava KUD-a Dučec, a sjednicu je otvorio predsjednik DVD-a Antun Kos – Tona. Svima nazočnima
obratili su se gradonačelnik Barišić, predsjednik Stjepan Ptiček, zapovjednik Borislav Turan,

Mimohod vatrogasaca u Mraclinu

predsjednik DVD Mladost Kaštel Sućurac Ljubo
Musinov i dekan Velikogoričko-odranskog dekanata vlč. Đuro Sabolek. Publicist Đuro Gajdek,
Stjepan Kos i Maja Mravec su nam predstavili monografiju o 130 godina DVD-a, autora Đure Gajdeka, a veliko hvala upućeno je Maji Mravec na trudu
koji je uložila u izradi knjige.
Vladimir Vinetić

Monografija o 50 godina JVP Grada Samobora

N

akon što je u svibnju
prošle godine izdana
opsežna monografija o više
od dva stoljeća dugoj povijesti
vatrogastva u Samoboru, u
prostorijama Javne vatrogasne
postrojbe Grada Samobora u
petak, 25. svibnja, predstavljena je još jedna monografija
o samoborskim vatrogascima –
vatrogascima profesionalcima.
Na nešto više od 100 stranica monografije naslova 50 godina Javne vatrogasne postrojbe
Grada Samobora 1967. – 2017. slikama i riječju
zabilježeni su svi važni datumi, događaji i intervencije te općenito razvoj profesionalnog vatrogastva u Samoboru.
Veliko zadovoljstvo u povodu izdavanja ove
monografije izrazio je najprije zapovjednik Javne
vatrogasne postrojbe Grada Samobora Mladen
Žitković, ne samo zbog činjenice da su ovakva
izdanja rijetka i vrijedna, u što će se uvjeriti svi koji
je pročitaju, već i stoga što je kao domaćin mogao
pozdraviti zaista brojne uzvanike, svoje kolege vatrogasce i goste koji su došli na predstavljanje ove
knjige.
Uz gradske čelnike – zamjenicu gradonačelnika
Sanju Horvat Iveković, predsjednika Gradskog
vijeća Grada Samobora Mirana Šoića i gradske
pročelnike, promociji su nazočili i predsjednici vatrogasnih zajednica Zagrebačke županije i
Grada Samobora Stjepan Ptiček i Željko Koščica,
predstavnici vatrogasaca iz Zagreba, Zaprešića,
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predstavnici HGSS-a, Crvenog križa, načelnik samoborske Policijske postaje Željko
Stopić, ravnatelji gradskih
ustanova i institucija, poslovni
partneri i brojni drugi gosti.
O samoj monografiji govorila je njezina urednica Diana
Koller, koja je najprije istaknula profesionalnu suradnju i
veliku pomoć zapovjednika
Žitkovića i njegovih suradnika što se tiče nastanka same monografije. Izrazito je ponosna i na to
što je ovo već druga monografija o samoborskim
vatrogascima koju je ona pripremila i uredila, jer
već dugo prati njihov rad pa poznaje sve probleme
s kojima se susreću te se nada kako će sav njihov
trud, vještine i znanje, koje nesebično u svakom
potrebnom trenutku daju zajednici u kojoj žive i
djeluju, ali i daleko šire, biti ubuduće i adekvatno
nagrađeni. Na kraju je posebno zahvalila i Stjepanu
Beljaku, koji je surađivao na dizajnu monografije.
Čestitke i riječi pohvale izdavačima i urednici
uputili su na kraju ove male svečanosti i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Samobora Željko
Koščica, zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat
- Iveković i predsjednik VZ Zagrebačke županije
Stjepan Ptiček, koji je pozvao sve ostale vatrogasne zajednice da se ugledaju na samoborske vatrogasce, koji, uz sve profesionalne i dobrovoljne
zadatke, ulažu i trud u očuvanje svoje povijesti i
sadašnjosti kroz ovakva izdanja.
Glasnik Samobora i Svete Nedelje
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zanimljivost za kraj

VATROGASNI JUNACI CRTIĆA

U povodu 30 godina uspješnog emitiranja popularnog serijala crtanog filma o vatrogascu Samu,
Australija je izdala set od 5 poštanskih maraka. Crtani filmovi s temom vatrogastva, osim edukativnog
karaktera, pobuđuju kod mlađih gledatelja i interes za vatrogasni posao.
Tekst: IVO AŠČIĆ

S

vaki oblik komunikacije koji promovira vatrogastvo više
je nego dobrodošao.
Posebice ima težinu
kada je usmjeren prema najmlađima koji
svaku poruku upijaju
kao “spužve”. Posljedica
ovakvih načina prijenosa informacija je
educiranje o prevenciji i zaštiti od požara te
stvaranje trajnog interesa za vatrogasnom profesijom. Učinak je daleko veći ako se ne radi o
plaćenim ili skrivenim
oglasima.
Jedan od vrlo zanimljivih načina promocije
koji pobuđuje posebnu
pozornost, ne samo kod
djece već sve više i kod
odraslih, crtani su ili animirani filmovi. Izravno
djeluju i na tisuće ljudi
koji su izravno povezani
s filmom, od produkcije, distribucije do same
prodaje i oglašavanja.
Crtani filmovi na temu
vatrogastva su vrlo
poučni budući da djecu
ne samo da uče o preventivnom djelovanju
u slučaju požara ili
nekih drugih neželjenih
događaja, već i zbog
toga što mališani žele
u budućnosti biti baš
kao i njihovi junaci.
Rijetko će koji mališan
predškolske dobi kad
odraste reći da neće biti
vatrogasac ili policajac.
Prvi animirani filmovi pojavili su se krajem XIX. i početkom
XX. stoljeća u SAD-u,
kao crteži na prozirnim
folijama. Revolucija u
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Slika 1. Najpoznatiji vatrogasni junak crtanih filmova je vatrogasac Sam koji sa svojim kolegama i
prijateljima iz vatrogasne postaje obavlja svakodnevne zadaće u imaginarnom gradu Pontypandyju
(Walles, Velika Britanija)

svijetu animiranih filmova dogodila se kada
je animator, redatelj i
producent Walt Disney
sa suradnicima do vrhunca doveo razvoj tzv.
“pune animacije”, kontinuiranog pokreta voluminozno stiliziranih
likova u trodimenzionalnom
prostoru,
npr. Pinocchio. Nakon
II. svjetskog rata moderni animirani film naglo se proširio gotovo
na svim kontinentima
u punoj raznolikosti i
bogatstvu umjetničkog
izraza.
Uz uporabu različitih
materijala kao što su:
crteži, lutke, prirodni
predmeti,
plastelin,
pijesak i dr., tehnikom
animacije, nastaju crtani filmovi. Na temelju
scenarija izrađuje se knjiga snimanja koju u animiranome filmu tvori
niz crteža, grupiranih
u kadrove i sekvence,
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a koji ilustriraju radnju zamišljenoga filma.
Sukladno razvoju informatike, danas se to, sve
češće, izvodi s pomoću
računala, pa se umjesto
kamerom crteži “snimaju”, odnosno programiraju u računalu, a
zatim prenose na video
vrpcu i prema potrebi
kopiraju na film.
Vatrogasac Sam
Najpoznatiji vatrogasni junak iz crtanih
filmova je svakako
Vatrogasac Sam u istoimenom dječjem zabavnom crtiću. Film je
nastao 1987. na velškoj
televizijskoj
postaji
C4C, a iste godine radi
popularnosti i prihvatljivosti kod gledatelja ovaj crtić se počeo
emitirati na BBC-u,
britanskoj javnoj radiotelevizijskoj korporaciji
i jednoj od profesionalno najboljih radiotel-

evizijskih ustanova na
svijetu koja odašilje danas programe na više
od 40 jezika. O popularnosti ovoga crtića
govori i podatak kako je
do danas snimljeno oko
dvije stotine epizoda,
a Channel 5 kupio je
prava prikazivanje nove
verzije.
Originalna ideja o
nastanku crtića dolazi
od dvojice bivših vatrogasaca Davea Gingella i
Davida Jonesa iz grofovije Kent u Engleskoj.
Radnja filma se događa
u imaginarnom gradu
Pontypandyu, koji je
naziv dobio po miksu
riječi dvaju stvarnih i
susjednih gradova Pontypridda i Tonypandyia
u Walesu (dio Ujedinjenoga
Kraljevstva
Velike Britanije i Sjeverne Irske). Hrabrog,
skromnog i odlučnog
vatrogasca Sama najbolje opisuje glazbeni

zanimljivost za kraj

ravlja spasilačkim
čamcem;
Tom
Thomas,
pilot
spasilačkog helikoptera s izdvojenom bazom u
planini nedaleko
od Pontypandya.
U povodu 30
godina uspješnog
emitiranja vrlo
popularnog serijala crtića o vatrogascu Samu,
prevedenog na
više od 35 jezika,
Slika 2. Kratkometražni crtani film “Mick- među njima i na
hrvatski, i emitieyevi vatrogasci” nastao je 30-ih godina
prošlog stoljeća u SAD-u, u produkciji
ranog u preko 150
Walt Disneya. Uz Mickeya Mousa, jeddržava, Australija
nog od simbola popularne kulture
je 2017. izdala set
XX. stoljeća, u filmu se pojavljuju vatrood pet poštanskih
gasci Šiljo i Paško Patak koji uspješno
maraka koje prigase požar i spašavaju živote
kazuju Sama i
njegove kolege
tekst iz crtića: “Brži je iz vatrogasne postaje.
od vatre jake, jači je od Kakve to veze ima s
nevolje svake! Za hrab- Australijom? Australija
rog Sama, nema prob- je od samog otkrića
lema, neustrašivi Sam vezana za Veliku Brise brine o svem! Brz je taniju, prvo kao njihova
k’o munja, što nebom kolonija i dominion, a
lunja, on bdije nad svi- danas kao članica Comma, bilo ljeto il zima, monweltha. Sporedni
hrabri Sam, hrabri Sam, junak u crtiću je Samov
hrabri Sam”! Glasove i prijatelj Australac Tom
glazbu u filmu, ovisno koji je pilot helikopo sinkronizacijiji pot- tera i vozač terenskih
pisuju poznati glumci i spasilačkih vozila.
glazbeni izvođači, npr.
Razloge objave na
u hrvatskom prijevodu markama vatrogasnih
glazbu izvodi Bojan junaka iz crtića prije
Jambrošić,
pobjed- svega treba tražiti u
nik prve sezone talent njihovom pozitivnom
showa “Hrvatska traži duhu i edukativnoj ulozvijezdu”.
zi samog crtića, npr. upUz Sama, u crtiću ozorava na mogućnosti
se pojavljuju i: Elvis nastanka požara priCridlington, kuhar u likom pečenja roštilja
vatrogasnoj postaji i u prirodi. “Marke su
ljubitelj
rock’n’rola; osim filatelistima i ljuzapovjednik vatrogasne biteljima crtića zanimpostaje Steele, strogi ljive i vatrogascima pripoštivatelj vatrogasnih likom slanja pozivnica
propisa; Penny Moris, za vatrogasne zabave
jedina žena u vatro- s obzirom da posebno
gasnoj postaji i časnica privlače pozornost na
obalne straže koja up- kuverti u kojoj se nalazi

pozivnica” navodi se u
priopćenju Australske
pošte (engl. Australia
Post).
Osim toga, Australci su uz pomoć
vatrogasca Sama zainteresirali i mnogobrojne numizmatičare
izdavanjem prigodne
kovanice na istu temu,
a početna prodajna vrijednost je 24,95 australskih dolara.
Simbol dobre volje
među ljudima
Drugi ništa manje
poznat crtić na temu
vatrogastva je animirani kratkometražni film
“Mickeyevi vatrogasci”.
Film je nastao 1935.
godine u produkciji
Walt Disney Company,
američke korporacije
za zabavu djece i odraslih, sa sjedištem u
Burbanku, California
(SAD). Glavnu ulogu
u crtiću ima Mickey
Mouse. Enciklopedija
Leksikografskog
zavoda Miroslav Krleža
za njega navodi: “On
je izmišljeni lik antropomorfnoga
miša
iz crtanih filmova i
stripova i jedan od simbola popularne kulture
XX. stoljeća. Djela s
likom Mickey Mousea
odlikuje spoj iskustava
bajke, basne, satire,
karikature,
mjuzikla
i
slapstick-komedije,
dopadljive melodije i
atraktivna dinamična
animacija. Neprestano
lagano
redizajniran,
Mickey
Mouse
je
postao, uz Chaplinova
Skitnicu,
vjerojatno
najpopularniji
filmski lik uopće, također
obrađivan i u mnogobrojnim
stripovima
i televizijskim emisi-

jama. Filmovi i stripovi
s Mickey Mouseom
prevedeni su na većinu
svjetskih jezika, kao i
samo ime lika (npr. talijanski Topolino, kineski
Mi Lao Šu)”.
Film u trajanju od
oko osam minuta donosi priču o vatrogascima
Mickey Mousu, psu
Goofyju (Šiljo), patku
Donaldu Ducku (Paško
Patak) koji gase požar
u jednom hotelu. Osim
što su uspješno ugasili
požar uz raznorazne
komične
događaje,
spasili su i kravu Clarabelle koja nije niti bila
svjesna da je bila u
opasnosti.
Vatrogasac Vjeko
Uz navedene vatrogasne crtiće, postoje
i brojni drugi koji su
danas dostupni i na Internetu. No, svakako
je vrijedno spomenuti
još jedan crtić koji je
sinkroniziran na hrvatski jezik – Vatrogasac Vjeko. Radi se o
crvenom vatrogasnom
vozilu koje sa svojim
prijateljima na četiri
kotača
svakodnevno
u živopisnom mjestu
po imenu Dobrograd
obavlja uzbudljive vatrogasne zadaće.
Koliko su popularni
vatrogasni crtići govori i podatak kako su
na temelju njih nastale
i dječje igračke, koje
su vrlo slične stvarnim
predmetima
koji
dočaravaju vatrogasnu
opremu, vozila, postaje
i likove vatrogasaca.
Igračke imaju edukativnu ulogu jer se djeca
koriste različitim predmetima kao zamjena za
stvarne.
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