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Poštovani čitatelji,
ljetna protupožarna sezona je iza nas.
Iako ove godine, srećom, nije bilo mnogo
većih požara otvorenog prostora, sezona
će ostati zapamćena po požaru u Lokvi
Rogoznici u kojem su izgorjela 2 vatrogasna
vozila.
Sredinom kolovoza izbio je velik požar
u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u blizini
Rijeke. Intervencija je ovo koja je iziskivala
od gasitelja izniman napor, počevši od
samog dolaska na mjesto događaja koji
je bio otežan zbog odrona na cesti, pa su vatrogasci morali
ići zaobilaznim, dužim putem. Vatra je do njihova dolaska
zahvatila katove bolnice u kojoj su smještene osobe s duševnim
poteškoćama što je također vatrogascima predstavljalo izazov
u evakuaciji i spašavanju. Požar je ugašen unutar jednog sata,
a o posebnostima spašavanja osoba s psihičkim poteškoćama
govorimo i u osvrtu psihologa. Naglasak je ovdje stavljen na
komunikaciju vatrogasaca i ugroženih osoba, ali i zajedničku
pripremu s medicinskim osobljem za krizne situacije.
I u ovome broju nastavljamo razgovore s čelnicima europskih
vatrogasnih organizacija. O ustrojstvu sustava, načinima biranja
zapovjednika te informiranja javnosti o vatrogasnim aktivnostima,
razgovarali smo s tajnikom Dobrovoljne protupožarne zaštite
Republike Slovačke Vendelinom Horvatom.
Pročitajte i članak o Raymundu Antoninu Smekalu, češkom
tvorničaru, koji je zaslužan za opremanje niza hrvatskih
dobrovoljnih vatrogasnih društava modernom vatrogasnom
opremom krajem 19. i početkom 20. stoljeća.
U rubrici iz svijeta donosimo prikaz požara u najzapadnijoj
kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji koja se već dvije godine
za redom bori s katastrofalnim šumskim požarima.
U aktualnim temama, uz izvještaje sa sjednica odbora
Hrvatske vatrogasne zajednice i CTIF-a, pročitajte i reportažu
sa zatvaranja Kampa vatrogasne mladeži te provedenih
manifestacija „Kako su požare gasili naši stari?“ kao i sa Susreta
vatrogasnih puhačkih orkestara.
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Održana 8. sjednica Operativno-tehničkog stožera
Hrvatske vatrogasne zajednice
Tekst: MARIO STARČEVIĆ / Foto: NIKOLA JAGODIN

U

srijedu, 12. rujna
2018. godine održana
je 8. sjednica Operativnotehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice u Šibeniku,
s koje izdvajamo najvažnije
zaključke:
sustava
Implementacije
„Upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI)“
Razvoj sustava UVI se
nastavlja, a prolongira se nabava računalne opreme za
županijske vatrogasne operativne centre do donošenja novog Zakona o vatrogastvu koji
će definirati gdje će biti glavni

vatrogasni zapovjednik. Na
sljedećoj sjednici OTS-a 22.
listopada 2018. godine ponovo
će se razmotriti ovo pitanje.
Financijske odluke
Usvojen je prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2018. godinu,
Prijedlog izmjena i dopuna
Operativnog programa rada
s financijskim pokazateljima
i Financijskog plana za 2018.
godinu i Prijedlog Operativnog
programa s financijskim pokazateljima i Financijskog plana
Hrvatske vatrogasne zajed-

nice – Plan prihoda i rashoda
za 2019. godinu i projekcija za
2020. i 2021. godinu.
Prijedlog tehničke specifikacije za vatrogasnu opremu
Usvojen je Prijedlog tehničke
specifikacije za vatrogasnu
opremu sukladno Ugovoru o
provedbi aktivnosti opremanja
i osposobljavanja vatrogasnih
zajednica u 2018. godini, a na
osnovu kojeg Ministarstvo
poljoprivrede planira nabaviti komplete osobne zaštitne
opreme za šumske požare
i komplete osobne zaštitne
opreme za požare građevina.

3. sjednica Odbora za organizacijska
i financijska pitanja
Tekst: MATEA CELINŠĆAK

D

ana 13. rujna 2018. u prostorijama Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije
održana je 3. sjednica Odbora za organizacijska i financijska pitanja. Sjednici su prisustvovali članovi
Odbora: Slavko Gauš, predsjednik Odbora, Mario
Medved, Milan Šulter, Josip Novosel te Željko
Čoga. Ispred Ureda Hrvatske vatrogasne zajednice
sjednici su nazočili načelnik Željko Popović te Vjekoslav Bačić i Matea Celinšćak.
Na sjednici je usvojen zapisnik s 2. sjednice te
se raspravljalo o Prijedlogu odluke o izmjenama i
dopunama Mjerila o korištenju sredstava premija
osiguranja za 2018., prijedlogu izmijena i dopuna
Operativnog programa rada s financijskim poka-

zateljima za 2018., prijedlogu Operativnog programa rada s financijskim pokazateljima za 2019.
s projekcijama za 2020. i 2021. te prijedlogu Plana
prihoda i rashoda za 2019. s projekcijama za 2020.
i 2021.
Načelnik Željko Popović je obrazložio izmjene
i dopune Mjerila o korištenju sredstava premija
osiguranja za 2018. prijedlog Operativnog programa rada kako za 2018. tako i za 2019. te projekcije za 2020. i 2021. Prijedlozi su jednoglasno
usvojeni te će se o njima odlučivati na 6. sjednici
Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice.
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Održana 2. sjednica Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
Broj požara u Hrvatskoj se udesetorostručio zbog čega je pitanje očuvanja okoliša i smanjenja negativnih
učinaka požara jedno od ključnih pitanja, naglašeno je na sjednici
Tekst i foto: MARIO STARČEVIĆ

U
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petak, 21. rujna 2018.
godine održana je 2.
sjednica Nacionalnog odbora
za preventivnu zaštitu i gašenje
požara u Zagrebu. Na sjednici se raspravljalo o prijedlogu
Sporazuma o razumijevanju
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Albanije i Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara.
Po uzoru na sporazum s
Vatrogasnom
zajednicom
Mađarske, a na inicijativu
albanskog
vatrogasnog
zapovjedništva,
Nacionalni
odbor za preventivnu zaštitu i
gašenje požara podržava potpisivanje sporazuma o suradnji s
albanskim Ministarstvom unutarnjih poslova - vatrogasnim
zapovjedništvom.
Sporazum
ima za cilj unaprijediti suradnju
između vatrogasnih organizacija u području razmjene znanja,
zajedničkog organiziranja i
uzajamnog pozivanja na sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja i osposobljavanja, vatrogasnim vježbama, natjecanjima,
zajedničkog kandidiranja na EUprojekte, te unaprijediti koordinacije mišljenja i inicijativa unutar Međunarodnog tehničkog
odbora za preventivnu zaštitu i
gašenje požara (CTIF) i, ako je
moguće, zajedničkog zauzimanja stavova.
	Program Trija
Vlada Republike Hrvatske
utvrđuje u okviru Programa
Trija, koji pripremaju Rumunjska, Finska i Hrvatska, osnovne
prioritetne mjere, aktivnosti
te područja djelovanja koje će
predlagati i promicati u okviru
pripreme osamnaestomjesečnog
programa Vijeća Europske unije
za razdoblje od 1. siječnja 2019.
do 30. lipnja 2020. godine (dalje
u tekstu: Program Trija).
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Članovi Nacionalnog odbora

Hrvatska
vatrogasna
zajednica uz punu potporu
Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi
(CTIF) predlaže, da se u Program Trija, a u okviru napora
za očuvanje i smanjenja negativnih učinaka na okoliš, uvrsti
tema: „Očuvanje okoliša kroz
jačanje (vatrogasnih) resursa za
globalno upravljanje katastrofama, posebno u pogledu prevencije, gašenja i sanacije požara
raslinja vezanih uz fenomen
globalnog zatopljenja“.

Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara
podržava potpisivanje sporazuma o suradnji s albanskim
Ministarstvom unutarnjih poslova - vatrogasnim
zapovjedništvom
Razlog ove inicijative su
rastuće ugroze i štete od požara
raslinja u Republici Hrvatskoj,
mediteranskim zemljama, ali i
sve većem broju europskih zemalja. Sagledavajući 30-godišnje
požarne statistike, broj požara
raslinja se na području Republike Hrvatske udeseterostručio,
što ovo pitanje svrstava u jedno
od ključnih sigurnosnih, ali i
gospodarskih pitanja Republike
Hrvatske. Samo na području

Dalmacije tijekom 2017. godine opožareno je preko 85.000
ha, što s obzirom na površinu
dalmatinskih županija ovo
područje svrstava u jedno od
najugroženijih područja svijeta.
Već niz godina problematika
zaštite od požara raslinja nedovoljno je prepoznata u okvirima mehanizma Civilne zaštite
Europske unije. Ako se o ovoj
problematici i raspravlja, to je
najčešće iz perspektive parcijalnog razmatranja problematike
zračnih vatrogasnih snaga, bez
sagledavanja ukupne problematike prevencije, kurative i sanacije požara raslinja.
S jedne strane su vatrogasni
resursi temeljna snaga za suprotstavljanje rastućim ugrozama
uzrokovanih globalnim zatopljenjem i drugim negativnim
tendencijama (požari raslinja,
poplave, suše...), a s druge strane
vatrogasna problematika kao
takva nije dovoljno prepoznata
na razini Europske unije.
Stoga
Hrvatska
vatrogasna zajednica uz potporu
Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi
(CTIF) predlaže, da se nakon
detaljne analize stanja utvrde
mehanizmi i procesi koji će doprinijeti poboljšanju stanja u
ovom području na razini Europske unije.

aktualnosti

Sjednica Odbora za požare raslinja CTIF-a
Tekst i foto: MARIO STARČEVIĆ
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U

organizaciji Vatrogasne
zajednice Švicarske i
Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi
(CTIF) održana je 17. rujna
2018. godine u Sessi (Švicarska)
sjednica Odbora za požare raslinja CTIF-a.
Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljali su Ante Sanader, dopredsjednik CTIF-a
zadužen za rad ovog Odbora i
Mario Starčević, tajnik Odbora.
Na sjednici Odbora sudjelovali
su predstavnici iz 13 europskih zemalja (Austrija, Belgija,
Češka, Finska, Francuska, Grčka,
Njemačka, Norveška, Portugal, Srbija, Švedska, Švicarska i
Hrvatska), te predstojnik instituta za Globalni nadzor požara
(Global Fire Monitoring CenterGFMC).
Predstavljanje
CTIF-a
i
GFMC
Sjednici je nazočio i predsjednik CTIF-a Tore Eriksson, koji
je predstavio organizaciju i rad
tijela CTIF-a.
Johann Goldammer kao predstavnik GFMC predstavio je
njegov rad te iskazao želju uske
suradnje s CTIF-om.

Detalj sa sjednice Odbora

Program rada
Utvrđen je novi program rada,
koji se može svesti na sljedeće
aktivnosti: razmjena iskustava
i analiza vatrogasnih intervencija (naglasak se daje na vrlo
praktičnu razmjenu iskustava,
te upoznavanje što većeg broja
operativnih vatrogasaca s tim
saznanjima),
standardizacija
taktike, opreme i procedura za
požare raslinja, organizacija
i sudjelovanje na konferencijama (međunarodnim, interdisciplinarnim), simulatori i
informatičko-komunikacijske
tehnologije, nove tehnologije (roboti, dronovi, kamere,
zapovjedni i koordinacijski centri, zračne snage, GPS, GIS....),
edukacija i vježbe (najbolja praksa, škole, učilišta), promidžba i
odnosi te međunarodni projekti
(traženje partnera, ideja), surad-

nja s UN, EU, međunarodnim
organizacijama....
Predavanja
Organizaciju vatrogastva te
iskustva prethodnih požarnih
sezona prestavili su predstavnici
iz Grčke (požarna sezona 2018.)
i Hrvatske (požarna sezona
2017.). Nakon sjednice obišlo
se opožarene površine u Italiji i
Švicarskoj, gdje su detaljno analizirani uvjeti širenja požara raslinja i poduzete mjere nakon
požara.
Donesena je odluka da će
sljedeća sjednica Odbora za
požare raslinja održati u okviru
međunarodne konferencije o
upotrebi zračnih snaga za suzbijanje požara raslinja od 18. do
21. 3. 2019. godine u Nimesu
(Francuska).

Savjetovanje, izložba i vježbe Vatrogasne zajednice Mađarske

O

Tekst i foto: MARIO STARČEVIĆ

d 21. do 22. rujna 2018. godine u Balatonfoldvaru (Mađarska)
održano je niz događanja u organizaciji Vatrogasne zajednice
Mađarske.
Na ovoj manifestaciji, koja je svojevrsni Dan Vatrogasne zajednice
Mađarske, sudjelovala su i izaslanstva vatrogasnih zajednica Austrije, Slovačke, Češke, Rumunjske, Srbije i Hrvatske.
Centralna događanja bila su savjetovanje održano 21. rujna i
izložba i vatrogasne vježbe održane 22. rujna, organizirani od strane
vatrogasaca i tvrtki izlagača, s naglaskom na predstavljanje inovacija
u vatrogastvu.
Događaj je iskorišten za potpisivanje sporazuma o suradnji između
Vatrogasne zajednice Mađarske i Vatrogasne zajednice Austrije, koji
su još prošle godine potpisali Vatrogasna zajednica Mađarske s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Vatrogasnim savezom Srbije.
Događaj su iskoristili predstavnici Vatrogasne zajednice Vojvodine
za najavu njihovog savjetovanja koje se od 27. do 29. rujna 2018.
godine održava u Novom Sadu (www.vatrogasni-kongres.com).
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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Održana sjednica Odbora za
natjecanja CTIF-a
Tekst: NEDELJKO VUKALOVIĆ

U

Luxemburgu, u mjestu
Echternach, 17. rujna, održana je redovna sjednica
Međunarodnog odbora za natjecanja CTIF-a.
Sjednicu je otvorio i vodio
Klaus-Georg Franke-Pilo, predsjednik Odbora, a osim članova
Odbora i predstavnika desetak
zemalja: Austrije, Češke, Francuske, Hrvatske, Njemačke,
Italije, Luksemburga, i Slovenije,
sjednici je nazočio i dopredsjednik CTIF-a Zdenek Nytra, te
predstavnici vatrogasnog saveza
Luxemburga.
Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljao je Nedeljko
Vukalović, predsjednika Odbora
za natjecanja HVZ-a.
Na početku sjednice predsjednik Odbora predložio je i
predstavio novog člana Odbora Alfreda Deschbergera,
koji je od strane Vatrogasnog
saveza Austrije predložen na
mjesto novog Međunarodnog
voditelja natjecanja vatrogasne
mladeži, umjesto dugogodišnjeg
međunarodnog voditelja tog
natjecanja
Ignaza
Masche.
Članovi Odbora prihvatili su prijedlog jednoglasno.
Potom su članovi Odbora upoznati s konačnim izvješćem
o prošle godine održanim
međunardnim natjecanjima vatrogasaca i vatrogasne mladeži
u Villachu, koje je već ranije
6
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prihvaćeno na sjednici Izvršnog
odbora CTIF-a u Las Vegasu.
Predstavnici Gasilske zveze
Slovenije kratkom prezentacijom
članove Odbora upoznali s gradom Celjem i njegovim resursima s kojima raspolaže za organizaciju sljedećeg Međunarodnog
natjecanja vatrogasaca i vatrogasne mladeži 2021. godine.

Na sjednici je prezentirano do
koje razine je došla organizacija idućeg međunarodnog
natjecanja vatrogasne mladeži
u švicarskom gradu Martigny,
koje se održava sljedeće godine
između 14. i 21. srpnja
Jörn-Hendrik Kuinke, predsjednik Odbora za vatrogasnu mladež CTIF-a, ukratko
je prezentirao do koje razine
je došla organizacija idućeg
međunarodnog natjecanja vatrogasne mladeži u švicarskom
gradu Martigny, koje se održava
sljedeće godine između 14. i
21. srpnja, te naveo da kao i na
prošloj „maloj olimpijadi“ svaka
članica CTIF-a koja će sudjelovati na navedenom natjecanju
može poslati po tri odjeljenja, od
kojih jedno obavezno mora biti u
kategoriji ženske mladeži.
Potom se raspravljalo o pristiglim dopisima i prijedlozima

prema Odboru, od kojih je
bio jedan iz Hrvatske i dva iz
Slovenije.
Dopisom koji je poslan od
strane predsjednika Odbora za
vatrogasna natjecanja HVZ-a,
članove međunarodnog odbora upoznalo se s informacijama o stavu pojedinih visokih
dužnosnika u tijelima CTIF-a,
koji smatraju da treba uvesti
nove discipline natjecanja, a
dosadašnje discipline tradicionalnog natjecanja i natjecanja vatrogasne mladeži treba
polako ukinuti. Po tom dopisu
razvila se rasprava od većine
prisutnih članova Odbora te je
izveden zaključak kako Odbor
nema ništa protiv novih disciplina koje bi se moguće uključile u
međunarodno natjecanje, ali za
to trebaju biti ispunjeni mnogi
uvjeti i s tom namjerom treba
ovaj Odbor biti upoznat kako bi
o istima i raspravio, ali isto tako
da će se za sada spomenuta dva
natjecanja i dalje održavati.
Slovenski prijedlozi bili su
vezani uz izmjene pravilnika
za natjecanja CTIF-a, pri čemu
je jedan prijedlog prihvaćen, a
drugi nije.
U drugom dijelu sjednice
raspravljalo se o novom pravilniku za sportska vatrogasna natjecanja koji je obrazložio Hartmut
Bastisch, međunarodni voditelj
sportskih natjecanja vatrogasaca
CTIF-a. Iznesen je zaključak da
isti prijedlog pravilnika zajedno
još doradi s češkim predstavnicima, koji su među najzastupljenijom nacijom u sportskom
vatrogasnom natjecanju, te isti
bude prezentiran još jednom na
sljedećoj sjednici Odbora.
Članovi Odbora upoznati su s
traženjem stručne službe CTIFa da članovi svih odbora prema
istoj pošalju svoje osobne podatke i fotografije, kako bi isti
bili popunjeni na stranicama
CTIF-a. Dogovorena je sljedeća
sjednica Odbora na jesen 2019.
u Austriji, te se razgovaralo i o
tome da se pronađe domaćini za
međunarodna natjecanja kako
mladeži, tako i odraslih vatrogasaca, 2023. i 2025. godine.

aktualnosti

KORNATSKI HEROJI

OBILJEŽENA 11. OBLJETNICA TRAGEDIJE NA KORNATU

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst: NINA FRANCETIĆ / Foto: DAVOR ŠTIMAC

poginulih vatrogasaca, izaslanik
Ureda predsjednice
Hrvatske,
ujedno i župan
Šibensko-kninske
županije Goran
Pauk,
saborska
zastupnica
Branka
Juričev

N

a otoku Kornat je 30.
kolovoza 2018. godine
obilježeno 11 godina od tragedije
u kojoj su stradala dvanaestorica
vatrogasaca iz Šibenika, Vodica
i Tisnog. Na obilježavanju su
prisustvovali obitelji i prijatelji

Martinčev kao predstavnica Hrvatskog sabora, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir
Frka-Petešić, Dragan Lozančić,
ravnatelj
DUZS-a,
Slavko
Tucaković, glavni vatrogasni
zapovjednik, predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, VZ
Šibensko-kninske te vatrogasne
delegacije iz cijele Hrvatske.
Nakon svete mise održane u
kapelici sv. Florijana, prisutni su posjetili poprište tragedije, spomen-park s križevima
izgrađenim u spomen na stradale.
U ime Hrvatske vatrogasne zajednice vijence su položili predsjednik Ante Sanader i predsjednik VZŽ Virovitičko-podravske
Željko Palković.

D

ana 25. kolovoza 2018.
„Hrvatske šume“ i
godine
predsjednik
propagatorom za požare
Međunarodne
zajednice
raslinja, koji je razvio
vatrogasnih i spasilačkih
FESB Split. Nadalje, u
službi (CTIF) Tore Eriksson
postupku je nabava 230
na primjeru aktivnosti Vauređaja za praćenje, kotrogasne zajednice županije
jima će biti opremljena
Splitsko-dalmatinske upsva vatrogasna vozila u
oznat je s hrvatskim sus- PREDSJEDNIK CTIF-A POSJETIO HRVATSKE VATROGASCE VZŽ Splitsko-dalmattavom zaštite od požara rainske. VZŽ Splitskoslinja.
dalmatinske potpisao
Predsjednik CTIF-a posje ugovor sa 16 jedinica
jetio je Centar za koordilokalne samouprave o
naciju, vođenje i gašenje na
nabavci 16 novih vatropriobalju u Divuljama (u okgasnih vozila, pri čemu
Tekst i foto: MARIO STARČEVIĆ
viru kojeg djeluje Operativžupanija
Splitsko-dalno vatrogasno zapovjedništvo), Ured VZŽ Splitsko- matinska sufinancira 20% troškova vozila. Županija
dalmatinske, županijski vatrogasni operativni centar je uključena u program nabave vatrogasnih vozila s
u JVP Split, DVD Kaštel Gomilica i DVD Trogir.
državne razine kojim će se nabaviti dodatna vatroVatrogasna zajednica županije Splitsko-dalmatinske gasna vozila. VZŽ Splitsko-dalmatinske intenzivno
istaknula je aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti radi na razvijanju vatrogasne prevencije, s aktivnim
sustav zaštite od požara raslinja u Republici Hrvat- angažmanom već u vrtićima i osnovnim školama. Na
skoj, naslanjajući se na projekte i aktivnosti s državne kraju je dodano da za potrebe prijevoza vatrogasne
razine. Nabavljeno je 150 digitalnih Tetra radio- tehnike i opreme na otoke VZŽ Splitsko-dalmatinske
postaja za sve vatrogasne zapovjednike Splitsko-dal- može angažirati tri vatrogasna plovila.
matinske županije. U okviru EU-projekta Holistic
nabavljeno je specijalno zapovjedno vatrogasno voz- Središte u Divuljama
ilo za koordinaciju vatrogasnih snaga koje je oprem- Također je predstavljen državni integrirani vatroljeno satelitskom antenom, mini-meteorološkom gasno - vojno - policijski Centar za koordinaciju,
stanicom, dronom i komutatorom veza koji pov- vođenje i gašenje na priobalju, koji je na ovaj način
ezuje i snima cjelokupnu analogno-digitalnu komu- počeo s radom 1. lipnja ove godine u Divuljama, s
niakaciju, a opremljeno je softverom za upravljanje ciljem da se pojednostavi i ubrza donošenje odluka,
vatrogasnim intervencijama (UVI) koji je razvila te ostvari bolja koordinacija angažiranih vatrogasnih
Hrvatska vatrogasna zajednica, sustavom video-na- i vojnih protupožarnih snaga, policijskih snaga i osdzora koji je razvio projekt Holistic i Javno poduzeće talih snaga zaštite i spašavanja.

PREDSTAVLJEN HRVATSKI
SUSTAV ZAŠTITE OD POŽARA
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Zatvoren Kamp
vatrogasne mladeži
1.410 pripadnika vatrogasne mladeži protekle
sezone boravilo u fažanskom kampu

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst i foto: ASIM ČABARAVDIĆ

U

8

Kampu
vatrogasne
mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani
prigodnom je svečanošću 31.
kolovoza 2018. godine obilježen
završetak ovogodišnjeg vrlo
uspješnog rada kampa u kojem je boravilo 1.410 pripadnika vatrogasne mladeži iz 16
županijskih vatrogasnih zajednica, a u drugoj smjeni sudjelovali
su i mladi iz Gasilske zveze
Slovenije. Završnoj svečanosti
prisustvovali su zapovjednici
ovogodišnjih smjena i čelni vatrogasni dužnosnici iz gotovo
svih hrvatskih županija.
Obraćajući se sudionicima
kampa i uzvanicima Željko
Popović,
načelnik
HVZ-a
istaknuo je da u kampu ove godine nisu jedino boravili mladi
iz četiri najjužnije hrvatske
županije. Popović je posebno
istaknuo vrlo dobru ocjenu rada
kampa s kojom je bio zaključen
zadnji sastanak zapovjednika
ovogodišnjih smjena. Programske promjene, osobito u

dnevnom planu
kampa, u kojem
je naglasak bio
ne na teorijskim
temama
nego
na praktičnim
vježbama, mladi
su veoma dobro
prihvatili, no i
uvjeti njihovog
boravka znatno
su unaprijeđeni. U sklopu rekonstrukcije komunalne infrastrukture postavljene su nove
vodovodne cijevi, elektroinstalacije te obavljen priključak na
kanalizacijsku mrežu. Također,
sudionici kampa dobili su
novoizgrađeni sportski teren
koji je bio korišten tijekom cijelog dana. Načelnik HVZ-a je
na kraju poručio da će se nastaviti s ulaganjima u kamp kako bi
uvjeti boravka bili još bolji.
Zatvarajući ovogodišnji rad
Dino Kozlevac, potpredsjednik HVZ-a i županijski vatrogasni zapovjednik istaknuo je
za fažanski kamp da je izuzetno

Željko Popović

Dino Kozlevac

RUJAN 2018. VATROGASNI VJESNIK

koristan za hrvatsko vatrogastvo jer se tu mladi obogaćuju
novima vatrogasnim znanjima
i vještinama. Izrazio je i veliko
zadovoljstvo vrlo uspješnim
radom Kampa u 2018. godini
i naglasio da će i dalje Kamp
imati puno podršku vatrogasaca
Istre. Zaključno je Kozlevac
pohvalio DVD Općine Fažana,
jer je njihova mladež boravila
u zadnjoj smjeni ovogodišnjeg
rada kampa. Također, srdačno
se zahvalio na potpori kampu
koju pružaju Općina Fažana,
Područna vatrogasna zajednica
Pula, JVP Pula i DVD Pula.
Tijekom završne svečanosti
nastupili su članovi KUD-a
„Mate Balota“ iz Raklja koji su
ujedno i članovi Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Općine
Marčana.

KUD Mate Balota

aktualnosti

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Dojmovi pripadnika mladeži i njihovih voditelja
Paola Fioretti, DVD
Općine Fažana – Ovo
je jako dobra ideja
da i mi iz Fažane boravimo u kampu. Sudjelovali smo aktivno
na vježbama, u igricama, lijepo se družili
i upoznali vršnjake iz
drugih županija.
Mirjana Martinčević,
voditeljica
vatrogasne mladeži DVDa Maruševec – Prvi
put u Fažani boravi
10 članova mladeži s
dva voditelja. Ovdje je
zaista lijepo i kada se
vratimo doma o Fažani
ćemo govoriti samo
najljepše.
Leona Tomašić, DVD
Općine Fažana – Lijepo
je boraviti u kampu i
upoznati nove prijatelje
iz cijele Hrvatske. Tu
se može zaboraviti na
Internet, jer je suvišan
kada imamo vatrogasne
vježbe i razne igrice.
Brigita
Vranić,
Dobrovoljno
vatrogasno društvo Selište
Kostajničko – Prvi put
boravim u Fažani i
jako sam zadovoljna.
Društvo je odlično,
imamo raznovrsne aktivnosti, možemo se kupati, i ako Fažanu treba
ocijeniti onda bih dala
čistu peticu.
A l e k s a n d r a
Stipanović,
DVD
Gomirje – Fažana
je odlično mjesto za
odmor, i naravno i za
odmor od interneta.
Vjerujem da svi odavde
odlazimo kući zadovoljni.
Luka Hodak, DVD
Općine Fažana – Sviđa
mi se kamp jer smo tu
upoznali prijatelje iz
Tuhelja, Branjinog Vrha
i ostale. Vjerujem da

će se naše prijateljstvo
nastaviti.
Dragana
Sabadoš,
voditeljica
mladeži
DVD Općine Fažana
– Prvi put naša mladež
boravi u kampu i jako
nam je drago da smo
im omogućili ovakav
boravak i priliku da
upoznaju mladež iz
drugih krajeva naše
zemlje. Nadamo se da
ćemo im i u budućnosti
to upriličiti, jer oni to
žele i kamp ocjenjuju
desetkom.
Josip
Kozina,
zapovjednik 9. smjene
23. kampa vatrogasna
mladeži – Raspolažem
s velikim iskustvom
u radu s vatrogasnom
mladeži i za kamp
mogu kazati da je
mladima ovdje izvrsno.
Upoznaju se, razmjenjuju iskustva, imaju
dovoljno vatrogasnih,
sportskih i zabavnih
aktivnosti. S obzirom
da većina dolazi iz
unutrašnjosti Hrvatske
imaju dovoljno vremena za kupanje. Mlade
možemo pohvaliti za
uzorno ponašanje u
kampu.
Antonija Ujčić, DVD
Ližnjan - Lijepo je u
Fažani boraviti, jer je
zanimljiv dnevni program, imamo vježbe,
razne igrice i bilo bi još
bolje kada bi boravak
bio duži. Hrana je dobra i ima je dovoljno i
za one koji vole malo
više jesti.
Mihael Kosanović,
DVD Gomirje – Sve
je ovdje iznad mojih
očekivanja,
vrijeme
prolazi u vježbama, igrama, hrana je dobra i
bilo bi sjajno da su smjene malo duže.

Lea Petrić, DVD
Krapinske Toplice –
Boravak u Fažani je
odličan i za mene poseban. Trajno ću pamtiti da sam upravo ovdje
proslavila 13. rođendan.
Maja Dajnek, DVD
Branjin Vrh – Mene su
u vatrogastvo privukle
vježbe, intervencije i
ljudi koji su osposobljeni za zaštitu ljudi
i imovine. Nešto od
toga se može naučiti
u Fažani, no ovdje je u
prvom planu druženje
i prijateljstvo što me
jako veseli.
Vjekoslav Dobranić,
voditelj mladeži DVDa Branjin Vrh – Sedmu
godinu naša mladež
dolazi u Fažanu i
odlazi zadovoljna iz
kampa. Jako im se
sviđa cjelokupni program i Fažana za njih i
cjelokupnu vatrogasnu
mladež naše zemlje ima
veliko značenje.
Lucija
Trifunov,
DVD Ližnjan – Tu je
tako lijepo da bi smjena trebala trajati dva
tjedna. Prođu tri dana
dok se upoznamo i još
toliko druženja, a onda
rastanak i idemo doma.

Matija Vukelić, DVD
Gomirje – Treću godinu dolazim u Fažanu
i tu je zaista prekrasno.
Imamo vježbe, turnire,
zabave, možemo igrati
odbojku, košarku, nogomet i vrijeme jako
brzo prolazi. Šteta je da
smjene ne traju duže.
Upoznao sam dosta
novih prijatelja.
Ivona
Stojanović,
DVD Gomirje – Prvi
put sam boravila u
Fažani i sasvim sam
zadovoljna. Prije dolaska nisam očekivala
da će biti ovako dobro. Također, hrana
je odlična i iskreno
govoreći ne ide mi se
kući.
Nika Kolenko, DVD
Ladanje Donje – U
našoj obitelji svi su
uključeni u vatrogastvo,
tata, mama, sestra Karla
i ja. Fažana je za pet, jer
nam je tu lijepo u svakom pogledu.
Marija Mandić, DVD
Branjin Vrh - Prvi put
sam u Fažani i vjerujem da ću pamtiti
društvo, nove prijatelje,
prijateljice, vatrogasne
igre i kupanje.

VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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KAKO SU POŽARE GASILI NAŠI STARI?

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Po treći je put u Muzeju
hrvatskog vatrogastva
održana manifestacija
kojom se prikazuju
načini gašenja požara
kroz povijest. Osim
opreme predstavljena
su i vozila, a posjetitelji
su i sami imali priliku
dodavati vodu i
koristiti mlaznicu.
Tekst: ANITA ČOLAK / Foto: NINA
FRANCETIĆ

U

subotu 25. kolovoza, ispred Muzeja hrvatskog vatrogastva održana je za posjetitelje
ŠPANCIRFESTA 3. manifestacija “Kako su požare
gasili naši stari?”. Na početku programa sve posjetitelje i goste je pozdravio voditelj Muzeja hrvatskog vatrogastva Vedran Runjić te istaknuo da
je cilj manifestacije prikazivanje stare vatrogasne
opreme i načina gašenja požara, kako bi posjetitelji
iz prve ruke doživjeli ovaj dio
MANIFESTACIJE
vatrogasne povijesti. Nakon
OVOG TIPA SLUŽE
kratkog uvoda, posjetitelji
OŽIVLJAVANJU
su sudjelovali u "gašenju
VATROGASNE
požara" pomoću kanti koje
POVIJESTI
su prenosili od ruke do ruke.
Potom je uslijedilo predstavljanje stare ručne vatrogasne štrcaljke s kraja 19.
stoljeća iz DVD-a Nova Ves. Moderniji pristup
gašenju požara prikazali su vatrogasci DVD-a
Strmec Podravski koji su predstavili motornu vatrogasnu štrcaljku iz 1937. Zadnja u nizu prezentacija je bilo predstavljanje i rad s vozilom TAM 170
iz 1982. godine DVD-a Novi Marof.
Uz opremu korištenu na prezentacijama, predstavljena su i vozila JVP-a Varaždin i DVD-a Prvi
hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu.
Nakon završetka prezentacije, posjetitelji su razgledali i stalni postav Muzeja.
- Muzej hrvatskog vatrogastva je uspješno organizirao 3. manifestaciju kojom je cilj očuvanje
hrvatske vatrogasne povijesti. Svake godine
bilježimo sve više posjetitelja na našem događanju.
Posebno zahvaljujem DVD-u Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, DVD-u Strmec
Podravski, DVD-u Nova Ves, DVD-u Novi Marof
i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina
čiji se pripadnici trude da očuvaju vrijedne povijesne predmete i predstave građanima oživljenu
vatrogasnu povijest - rekao nam je voditelj Muzeja
Runjić.
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susret vatrogasnih puhačkih orkestara u Križu
Povodom obilježavanja 90. obljetnice djelovanja Vatrogasne limene glazbe Općine Križ, u subotu
15. rujna u Križu je održan 34. susret vatrogasnih puhačkih orkestara
Tekst: VEDRAN RUNJIĆ / Foto: ANITA ČOLAK, NINA FRANCETIĆ

P

o v o d o m
obilježavanja 90.
obljetnice
djelovanja
Vatrogasne limene glazbe Općine Križ, u subotu 15. rujna u Križu
je održan 34. susret
vatrogasnih puhačkih
orkestara. Uz više od
500 glazbenika iz 19
prijavljenih puhačkih
orkestara,
otvorenju
susreta su nazočili
zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, zamjenik
predsjednika Hrvatske
vatrogasne zajednice
Stjepan Ptiček, izaslanik gradonačelnika
grada Zagreba Milana
Bandića Stjepan Kenfelja, načelnik Općine
Križ Marko Mandić,
predsjednik
Vatrogasne zajednice općine
Križ Branko Arbanas i
predsjednik Vatrogasne

limene glazbe Općine
Križ Željko Dokupil.
- Va t r o g a s n i
puhački
orkestri
imaju bitnu ulogu u
radu hrvatskog vatrogastva. Zahvaljujući
vašem radu i entuzijazmu, siguran
sam da ćemo
sačuvati
ovu
dugogodišnju
tradiciju
za
budućnost - rekao je u svom
obraćanju okupljenima zamjenik predsjednika
HVZ-a Ptiček i otvorio smotru.
Nakon
okupljanja
orkestara,
uslijedilo
je izvođenje državne
i vatrogasne himne
te skladbe „Pozdrav s
Jadrana“. Potom su uslijedili nastupi orkest-

ara, a
prvi su
svoje
umijeće
pokazali domaćini iz
Križa. Posjetitelji su
mogli poslušati djela
klasične glazbe, među
kojima se ističe izvedba Puhačkog orkestra
DVD-a Valpovo „Na
lijepom plavom Dunavu“, ali i pop i rock

hitove poput izvedbe
“Smoke on the water”
Puhačkog
orkestra
DVD-a Petrovina.
Na završetku Susreta
predsjednik Vatrogasne
limene glazbe Općine
Križ Dokupil se zahvalio svim glazbenicima
i izrazio nadu da će se
uskoro opet okupiti u
velikom broju u Križu.

DVD Gardinovec na natjecanju
pokrajine Burgenland

K

ao pobjednici kup natjecanja Hrvatske
vatrogasne zajednice za 2017. godinu u
kategoriji muške mladeži, DVD Gardinovec
je predstavljao HVZ na 43. Međunarodnom
natjecanju u Austrijskom mjestu Oberpullendorf.
Nastupili su u kategoriji bronce i srebra u kategoriji
gosti te zauzeli prva mjesta u obje kategorije.
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požari i intervencije

Požar na otoku Braču
U požaru koji je izbio na otoku Braču u kolovozu, pripadnik DVD-a Sinj zadobio je tešku ozljedu oka
Tekst: STIPE ANČIĆ, VEDRAN RUNJIĆ

D
Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

ojavu o požaru raslinja kod Selca,
područje Rasotica na
otoku Braču, ŽVOC
Split je dobio u 17:55
sati 19. kolovoza. Na
intervenciji
sudjeluje 35 vatrogasaca sa
10 vozila iz DVD-a
Selca, Bol, Supetar i
Pučišća. Zatraženo je
angažiranje 4 Canadaira i 2 Air-tractora,
ali nakon što su zračne
snage pristizale na
požarište, zbog nepovoljne meteorološke situacije, nisu mogle djelovati na ovom požarištu
te su preusmjereni na
druga požarišta (Muć i
Metković). Zatraženo je
i angažiranje helikoptera za prijevoz spremnika s vodom (kruški),
ali je i to otkazano zbog
nevremena. Iz Makarske i Splita na Brač je
prevezeno 16 sezonskih
vatrogasaca iz JVP-a
Sinj i DVD-a Zagvozd.
Opožareno je oko 12 ha
trave, niskog raslinja i
makije. Požar je lokaliziran 20. kolovoza
2018. u 05:00 sati, a ti-

U posjet ozlijeđenom vatrogascu došao je i premijer Andrej
Plenković

jekom dana je u sanaciji požarišta sudjelovao
helikopter Mi8 MTV
za prijevoz spremnika
s vodom (kruški) na
požarište te vatrogasne
snage otoka Brača. Vatrogasci iz Sinja i Zagvozda otpušteni su sa
požarišta. Dežurstvo
i obilazak požarišta tijekom noći s 20. na 21.
kolovoza obavljalo je
je DVD Selca sa 3 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom. Požar je
ugašen 21. kolovoza
2018. u 13:00 sati.

Ozlijeđeni vatrogasac
Prilikom
gašenja
požara na otoku BračuSelca-predio
Bunja
pripadnik županijske
vatrogasne postrojbe
Josip Santo, član DVDSinj, teško je ozlijedio
oko. Kolege vatrogasci
su ga spustili do prvog
vozila koje ga je odvezlo
na HMP Supetar koja
ga je zbog težine ozljede
hitno
transportirala
gliserom u KBC Split.
Ozlijeđenog sinjskog
vatrogasca, pripadnika
županijske vatrogasne
postrojbe odmah poslije

operacije su u KBC Split
posjetili i zaželjeli brzo
ozdravljenje te ponudili
svaku potrebnu pomoć
predsjednik
Vlade
RH Andrej Plenković,
potpredsjednik Vlade
RH i ministar obrane
Damir
Krstičević,
ministar MUP-a Davor Božinović, župan
Splitsko-dalmatinske
županije
Blaženko
Boban,
predsjednik
HVZ Ante Sanader,
županijski vatrogasni
zapovjednik
Dražen
Glavina,
zapovjednik vatrogasaca Sinja
Stipe Ančić, zamjenik
ravnatelja KBC dr. Julije Meštrović, predstojnik očne klinike
dr. Kajo Bućan. Mladi
vatrogasac je uspješno
operiran te se očekuje
dugotrajan oporavak.
Ovim putem još
jednom zahvaljujemo
medicinskom osoblju
KBC Split dr. Siniši Skelinu, dr. Kaji Bućanu i
drugom medicinskom
osoblju na predanom i
profesionalnom odnosu
prema pacijentu.

Požari kod Gradca i Planoga
Tekst: VEDRAN RUNJIĆ

C

entar 112 Splitsko-dalmatinske županije je 1. kolovoza u 12:10 zaprimio dojavu o požaru kod Gradca te odmah obavijestio DVD Makarsku. Pošto je
požar izbio u borovoj šumi, u 12:19 županijski vatrogasni zapovjednik je zatražio
pomoć zračnih snaga. Na teren su izašli DVD-ovi Gradac, Drvenik, Podgora,
Tučepi, Makarska i JVP Sisak dislokacija, s ukupno 13 vozila i 47 gasitelja. Iz zraka
je djelovao Airtractor AT-802, a upućena su i 2 protupožarna zrakoplova Canadair, no nije bilo potrebe za njihovim djelovanjem. Opožareno je 5000 m² borove
šume, niskog raslinja i trave. Požar je lokaliziran u 13:15 sati, a ugašen u 20:30 sati.
Udar groma je isti dan oko 17:00 sati izazvao požar na području Planog iznad
Trogira. Na intervenciju su izašli DVD Trogir, Kaštela, Kaštel Gomilica, Marina,
Seget Vranjica i Okruk, sa ukupno 11 vozila i 34 gasitelja. Iz zraka je djelovao helikopter Mi 8 MTV i Canadair CL 415. Opožareno je 4 ha niskog raslinja i makije,
a požar je lokaliziran u 21:00 sati.
12
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POŽAR KOD LOKVE ROGOZNICE

Izgorjela vatrogasna vozila
Vatrogasci su u ovoj intervenciji prošli bez ozljeda, a Vlada je brzom reakcijom DVD-u Omiš
ustupila na korištenje dvije cisterne do kraja rujna

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst: VEDRAN RUNJIĆ

Ž

VOC Split
zaprimio je 11. kolovoza
2018. u 13:45 sati dojavu
o požaru otvorenog prostora na području Lokve
Rogoznice kod Omiša, u
predjelu Ivašnjak. Požar
je zahvatio mladu borovu
šumu i širio se velikom
brzinom potpomognut jakom tramuntanom. Gašenje
požara je bilo otežano i zbog
teškog terena. Na požarište
su odmah poslane sve snage s
omiškog područja, pozvani su
vatrogasci i iz ostalih operativnih
područja te je zatražena pomoć
zračnih snaga. Zbog požara je
zatvorena Jadranska magistrala
na ovom području. Požarom je
zahvaćeno oko 100 ha raslinja
i borove šume između Lokve
Rogoznice, Medića i Mimica.
Spriječeno je širenje požara prema objektima.
Za vrijeme gašenja požara dva
vatrogasna vozila DVD-a Omiš
su izgorjela. Naime, vatrogasci
su pokušali zaustaviti požar na
protupožarnom putu, ali zbog
jakog vjetra vatra je brzo došla
do vozila i zahvatila ih. Svi vatrogasci su se uspješno udaljili i
nije bilo ozlijeđenih. Požarište su
odmah posjetili župan Splitskodalmatinske županije Blaženko

Zbog jakog vjetra vatra je uspjela u kratkom
roku zahvatiti vozila

Boban, predsjednik Hrvatske
vatrogasne zajednice Ante Sanader i gradonačelnik Omiša Ivo
Tomasović. Župan Boban je
tom prilikom istaknuo kako je u
kontaktu s Vladom RH kako bi
što prije pomogli u nadoknadi
štete DVD-u Omiš. Opožareno
područje je obišao i ministar
obrane Damir Krstičević.
Gotovo 200 vatrogasaca
gasilo požar
U gašenju požara sudjelovali
su DVD-ovi iz Splitsko-dalmatinske županije, JVP Split, JVP
Sinj,
Državne intervencijske
postrojbe (Zadar, Šibenik, Split i
Dubrovnik) i županijski sezonski
vatrogasci sa ukupno 182 vatrogasca i 47 vatrogasnih vozila, 5

protupožarnih zrakoplova Canadair, 2 Air Tractora i 51 pripadnik protupožarnih namjenski
organiziranih snaga Oružanih
snaga RH (PP NOS OS RH) sa
pet vozila.
- Požar je pod nadzor vatrogasaca stavljen u 21:40 h, a tijekom noći i jutra se radilo na
sanaciji rubnih dijelova. Napravljena je smjena snaga koje
će ostati sigurno do večernjih
sati. Iduće jutro su na terenu
bili angažirani po jedan canadair i jedan airtractor - rekao
nam je zapovjednik VZG Omiš
Višeslav Pešić te se osvrnuo
na gubitak vozila istaknuvši
da je najvažnije da nije bilo
stradalih vatrogasaca.
Požar
je
lokaliziran
13. kolovoza u 7:00 h. Na
čuvanju i sanaciji požarišta
su ostali vatrogasci iz Operativnog područja Omiš. Požar je
proglašen ugašenim 13. kolovoza
2018. u 19:00 sati.
Dva dana nakon velikog požara
u kojem je izgorjelo 70 hektara na području između Lokve
Rogoznice i Mimica i u kojem
su izgorjela dva vozila DVD-a
Omiš, iz Vlade su brzo reagirali
i DVD-u Omiš na privremeno
korištenje dali dvije cisterne do
30. rujna.
Događaju su u omiškom
DVD-u nazočili župan splitskodalmatinski Blaženko Boban,
vatrogasni županijski zapovjednik Dražen Glavina, omiški
gradonačelnik Ivo Tomasović,
zapovjednik DVD-a Višeslav
Pešić i omiški vatrogasci. Jedno
od vozila će probati dobiti na
duže vrijeme, dok gradonačelnik
Omiša Ivan Tomasović razmišlja
i o nalaženju rješenja za nabavu
drugog vozila koje bi bilo na
raspolaganju omiškim vatrogascima.
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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Spašavanje psa

Našički su vatrogasci spasili psa
koji je pao u bunar

Tekst i foto: MARIJAN GAJSKI-NAŠIČKI VATROGASCI

Požar staje u Donjim
Andrijevcima

N

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

ašički vatrogasci spasili su ovoga ljeta u Ličkom Novom Selu
psa iz bunara dubokog četiri metara.
Nesretni je pas pao u bunar, a vatrogascima je o nezgodi dojavio susjed
koji je čuo njegovo lajanje i zavijanje.
Kada su došli na mjesto događaja,
četvorica vatrogasaca snimila su stanje,
a potom krenula u akciju spašavanja.
Vatrogasci su iscrpljenog psa izvukli
s pomoću tronošca pri čemu se jedan
vatrogasac spustio do psa, zavezao ga
te su oboje izvučeni iz bunara. Franjo Matasić ml., mladi našički vatrogasac koji je sudjelovao u spašavanju,
kaže da ono nije bilo jednostavno.
- Dolaskom na mjesto intervencije utvrdili smo da je pas živ te smo krenuli
u akciju. Nakon što sam se spustio,
zavezao sam nesretnog psa. Trojica
kolega koja su asistirala izvukla su
nas van- rekao nam je Franjo Matasić.
Dodao je da pas nije bio ozlijeđen, već
samo iscrpljen i uplašen. No, na radost
vatrogasaca, vlasnika i susjeda, postao je brzo opet onaj isti pas koji se sa
svima igra i veseli. Doznali smo da se
mješanac zaigrao i slučajno upao u bunar, a da bi se održao na površini vode
šapama se držao za stijene u bunaru.

S pomoću užadi i posebne opreme spasili psa koji
je upao u bunar dubok 4 metra

14
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Tekst: MILAN ŠULTER

Vatrogasci su zatekli građevinu u razbuktaloj fazi

U

utorak, 4. rujna 2018., oko 3:30 sati, u Zagrebačkoj
ulici br. 18 u Donjim Andrijevcima, izbio je veliki požar na gospodarskoj građevini odnosno staji. Na
poziv slavonskobrodskog centra 112 na intervenciju je
izašlo 11 pripadnika vatrogasne postrojbe DVD-a Donji
Andrijevci. Dolaskom na mjesto intervencije vatrogasci
utvrđuju da je požar građevine u razbuktaloj fazi te da je
zahvatio cijelu površinu tavanskog prostora (cca 100m2)
u kojem gori oko 500 bala slame. Kako bi čim prije
spriječili daljnje širenje požara na susjednu gospodarsku
građevinu u kojoj se također nalazila slama, vatrogasci u
jednom trenutku požar gase sa 5 vodenih mlazova što je
rezultiralo prilično brzom lokalizacijom požara. Nakon
lokaliziranja, odmah se pristupilo uklanjanju ostataka
gorive tvari tj. slame s tavana građevine. S obzirom na
činjenicu da je ovo bio veliki požar u razbuktaloj fazi, u
požarnoj intervenciji su korištena sva tri vozila s kojima
raspolaže andrijevačka vatrogasna postrojba.
“Provedenim očevidom, policijski službenici Policijske postaje Vrpolje su, u nazočnosti inspektora zaštite
od požara, utvrdili da je do požara došlo uslijed samozapaljenja bala sijena ispod krovišta, koje je u cijelosti
izgorjelo, kao i sijeno. Nastala materijalna šteta je nekoliko desetaka tisuća kuna” - izvijestili su, uz ostalo, iz
Policijske uprave Brodsko-posavske.

požari i intervencije

Teška prometna nesreća na D3 u Vukovoj Gorici

tehničke intervencije karlovačkih vatrogasaca
Tekst i foto: KSENIJA BEGOVIĆ

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

torak 28. kolovoza može se nazvati „crnim utorkom“
u prometu. Naime, na
hrvatskim je cestama
u samo jednom danu
smrtno stradalo šest
osoba.
Jedna od najtežih
prometnih nesreća toga
dana dogodila se u Vukovoj Gorici, na državnoj cesti D3 u kojoj su
poginule dvije osobe.
Nesreća se, prema
izvješću policije, dogodila u 13:30 sati. Kako
su dvije osobe ostale
priklještene u vozilu, na
mjesto nesreće pozvana
je Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca.
Na teren je izašlo šest
vatrogasaca s dva vozila, jednim tehničkim te
jednim većim navalnim
vozilom.
Do dolaska vatrogasaca na mjesto nesreće Hitna medicinska
pomoć već je iz vozila
izvukla i zbrinula jednu
maloljetnu osobu. Poli-

Vatrogasci su osiguravali izvlačenje vozila

cija je uputila vatrogasce da su dvije osobe koje
su ostale u automobilu
preminule na mjestu
nesreće, a automobil se
nalazio odbačen uz cestu u grmlju. Vatrogasci
su raskrčili grmlje oko
vozila kako bi olakšali
pristup, a potom osigurali da ne dođe do zapaljenja vozila, a potom su
čekali da završi očevid,
kako bi mogli izvući
osobe.
Nakon
završenog
očevida smrtno stradale osobe su izvučene iz
automobila, a prilikom

izvlačenja tijela uklonjena je desna strana
vozila. Vatrogasci su
osiguravali izvlačenje
vozila, nakon čega je intervencija završila.
Policija je dva dana
nakon nesreće završila s istragom i utvrdila
uzrok nesreće, a skrivio ju je vozač kamiona, 35-godišnji Mađar,
izvijestili su iz Policijske
uprave karlovačke.
Dva dana ranije, 26.
kolovoza
vatrogasci
karlovačke Javne vatrogasne postrojbe intervenirali su na još jednoj

prometnoj nesreći koja
se dogodila u mjestu
Vrhovac kod Ozlja. Nesreća se dogodila oko
ponoći, a radilo se o
izlijetanju vozila s ceste.
Vozilo je bilo nagnuto
na lijevu stranu uz rub
padine. Prvi su na mjesto nesreće stigli članovi
DVD-a Vrhovac, koji su
osigurali vozilo kako ne
bi skliznulo niz padinu.
Do dolaska karlovačkih
profesionalnih vatrogasaca na mjestu nesreće
pomoć unesrećenom
već su pružali djelatnici Hitne medicinske
pomoći. Djelatnici JVP
Karlovac ozlijeđenu su
osobu oslobodili iz vozila, kako bi je mogli
zbrinuti djelatnici Hitne i prevesti u bolnicu,
čime je intervencija
završila. Sudjelovalo je
šest vatrogasca s dva
vozila iz DVD-a Vrhovac i četiri vatrogasca
JVP Karlovac s jednim
vozilom.

samoborski vatrogasci spasili dijete

I

Tekst: MLADEN ŽITKOVIĆ

ako su sve vatrogasne intervencije na neki
način specifične, 18. rujna 2018. u 16,50
sati samoborski vatrogasci su zaprimili dojavu
od djelatnika Hitne medicinske pomoći da se u
Svetoj Nedjelji djetetu zabila pedala od bicikla u
trbušnu šupljinu.
Na intervenciju je upućeno vatrogasno vozilo
vozilo s 3 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da je dijete V. B. (10) palo s
bicikla, te mu se pedala zabila u trbušnu šupljinu.
U dogovoru i suradnji s djelatnicima Hitne
medicinske pomoći, samoborski su vatrogasci
pomoću specijalnog mini sjekača odrezali pedalu te je dijete otpremljeno kolima Hitne medicinske pomoći u bolnicu.

Uz Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Samobora koja je prva zaprimila dojavu i na mjesto intervencije stigla u roku od sedam minuta, na intervenciju su kasnije stigli i DVD Sveta Nedelja
s zapovjednim vozilom i 1 vatrogascem te DVD
Kerestinec s navalnim vozilom, zapovjednim
vozilom i 4 vatrogasca.
Uzrok intervencije je pad djeteta s bicikla. Uz
vatrogasce na intervenciji su sudjelovali i 4 djelatnika PP Samobor s dva vozila, te Hitna medicinska pomoć s jednim vozilom i 3 djelatnika.
Pravovremenom i kordiniranom intervencijom svih žurnih službi intervencija je uspješno
okončana.
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Požar u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

NA INTERVENCIJI 50-AK
VATROGASACA, JEDAN
PACIJENT SMRTNO
STRADAO
Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U teškim i po život opasnim uvjetima,
vatrogasci i osoblje Bolnice nadljudskim
naporima evakuirali 100-tinjak bolesnika.
Jedan pacijent smrtno stradao, 15-ak
pacijenata prebačeno u KBC Rijeka. Uzrok
požara je ljudski faktor. Materijalna šteta je
golema, a bolnička zgrada je do daljnjega
izvan upotrebe.
Tekst: VANDA RADETIĆ - TOMIĆ / Foto: V. RADETIĆ - TOMIĆ,
SILVANO JEŽINA (NOVI LIST)

U

petak, 17. kolovoza, oko 16.00
h, u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, u istoimenom
naselju nedaleko od Rijeke, izbio je požar. Vatra
je izbila u unutrašnjosti
glavne zgrade bolničkog
kompleksa, u kojoj je
bilo smješteno gotovo
100 bolesnika, mahom
teže pokretnih ili nepokretnih.
Prvi su na mjesto
događaja stigli lokalni
vatrogasci iz DVD-a
Jelenje, a u 16.11 h dojavu o požaru dobiva i
Operativni centar JVPa Rijeka, na pomalo
neuobičajen način, od
jednog člana DVD-a
Škrljevo, koji dobiva dojavu od medicinske sestre iz Bolnice, koja je bila
u smjeni tog dana i javila
što se događa. U 16.13
h VOC poziva DVD Jelenje, od kojega dobivaju
samo informaciju da oni
znaju za požar.
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Neizvjesnost i
napetost
U isto to vrijeme, u
16.12 h, riječki profesionalci pohitali su
prema Lopači, s jednim
navalnim vozilom iz
postaje Vežica te jednim
navalnim vozilom i autocisternom iz postaje
Centar, s ukupno 13 vatrogasaca. - Dojava je
bila dijelom nerazumljiva, bez detalja, tako da
nismo točno znali što se
događa i koji su razmjeri
požara. Otegotna okolnost bila nam je i to što
smo morali ići okolnim,
19 km dugačkim putem,
preko Čavala, budući da

Igor Hrelja vodio zahtjevnu
intervenciju u Lopači

je znatno brži i kraći put
bio neiskoristiv, zbog
urušene dionice kroz
Lopaču. Na mjesto intervencije stigli smo u
16.34 h, tj. za 22 minute,
pojašnjava Igor Hrelja,
zapovjednik smjene JVPa Grada Rijeke, te dodaje: - Već tijekom vožnje
do Lopače kontaktirali
smo s dispečerskim centrom JVP-a i pokušavali
doznati detalje, budući
da nam je dojavu dao
čovjek koji nije niti bio
na mjestu požara. Naš
VOC uspio je stupiti u
kontakt sa zamjenikom
ravnatelja Bolnice koji
je rekao da gori jedna
soba na prvom katu.
Međutim, još dok smo
se približavali Lopači,
vidjeli smo dim, što je
ukazivalo na daleko
ozbiljniju situaciju. U
međuvremenu smo dobrovoljna društva koja
su bila u dežurstvu
stavili u pripravnost i
zatražili od VOC-a da
uzbuni DVD-ove Drenova i Sušak, u kojima su
većinom naši djelatnici,
iskusni
profesionalci,
pa smo smatrali da će
oni najbolje odgovoriti

na zadatak. Također su
pozvani DVD Škrljevo,
DVD Čavle i DVD Halubjan. Tijekom vožnje
od Čavala do Lopače
uspjeli smo radio vezom
kontaktirati i s DVD-om
Jelenje, ali nismo znali
gdje su oni, dok oko
16.27 h nisu zatražili
pomoć, navodi Hrelja.
Vatrogasci pred
velikim izazovom
Po dolasku u bolnički
krug, riječke vatrogasce
dočekao je požar u razbuktaloj fazi. Odmah je
bilo jasno da se radi o ozbiljnoj situaciji. Nasreću,
zahvaljujući
velikoj
požrtvovnosti
samih
djelatnika Bolnice, dio
pacijenata već je bio
evakuiran u dvorište
Bolnice. No, iz dviju
gornjih etaža zgrade
intenzivno se dimilo, a
žarište požara locirano
je u sjeverozapadnom
dijelu glavne zgrade. –
Na mjestu intervencije
zatekli smo DVD Jelenje
s dva vozila, jednim navalnim i jednom radnom
hidrauličnom platformom nižih dosega, namijenjenoj za neke druge,

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice
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Pripadnici JVP-a Rijeka, postaja Centar i Vežica, redom iskusni vatrogasci, slažu se da je intervencija u Lopači bila jedna od zahtjevnijih

a ne vatrogasne poslove.
Budući da smo još tijekom vožnje do Lopače s
posadom postaje Vežica,
odnosno
njihovim
voditeljem
Dinom
Škamom,
dogovorili
taktički pristup, odmah
po dolasku u bolnički
krug započeli smo akciju. Budući da su bili
ugroženi ljudski životi,
prvi prioritet bila nam je
evakuacija i spašavanje,
a drugi gašenje samog
požara. Stoga su najprije obje naše posade
krenule s evakuacijom i
spašavanjem pacijenata,
ali i djelatnika Bolnice,
jer se ustanovilo da su
i djelatnici, koji su do
našeg dolaska i sami
sudjelovali u evakuaciji
pacijenata,
ugroženi,
objašnjava Hrelja.
Test izdržljivosti
Za riječke vatrogasce intervencija u
Bolnici Lopača bila je
najzahtjevnija intervencija u nekoj medicinskoj
ustanovi još od velikog
požara s katastrofalnim posljedicama u
riječkome rodilištu, 28.
ožujka 1975. Naime, va-

trogasne snage morale
su istovremeno djelovati
na više „frontova“, primjenjivati različite taktike djelovanja, a zbog
kompleksnosti situacije,
zatražene su i dodatne
snage, tim više što se
radilo o evakuaciji teže
pokretnih ili čak potpuno nepokretnih pacijenata. Uza sve to, zbog
gustog dima, vidljivost
na trećem i četvrtom
katu bila je vrlo slaba,
gotovo nikakva. Mnoge
nepokretne
pacijente
vatrogasci su morali
iznositi na rukama,
zbog čega su bili krajnje
iscrpljeni te su doslovno
padali s nogu od napora
i umora, ali nisu odustajali, sve dok i posljednja
osoba nije izvučena iz
objekta. – Budući da je
požar zahvatio treću i
četvrtu etažu objekta te
ugrozio i samo krovište,
pozvali smo i autoljestve
i o svemu obavijestili
VOC te stavili alarm na
2. razinu, što podrazumijeva dodatnu pomoć u
ljudstvu. VOC je odmah
alarmirao ostale djelatnike riječke postrojbe i
najbližih DVD-ova, radi

popunjavanja kapaciteta, a obaviješten je i sav
zapovjedni kadar riječke
postrojbe i Županije,
ističe Hrelja.
- Samo gašenje požara
započeto je putem unutarnje navale preko
B tlačne pruge, razdjelnice i dva C mlaza
unutar samoga objekta
koje smo razvukli kroz
glavni ulaz, dok smo
sa
sjeverozapadne
(stražnje) strane objekta, gdje su gorjele četiri
sobe, djelovali putem
dva mlaza visokog tlaka
vode, jednim preko platforme DVD-a Jelenje, a
drugim preko požarnog
stepeništa koje nije bilo
korišteno za evakuaciju.
Dakle, istovremeno smo
spašavali osobe i gasili
požar. Treća i četvrta
etaža bile su zadimljene
pa smo iz njih iznosili
pacijente. Treba reći da
se radi o pacijentima
bolnice za duševne
bolesti, zbog čega je dio
prostora bio i zaključan
ili
sa
specifičnim
načinom ulaska u prostor, što nas je dodatno
usporavalo i otežavalo

evakuaciju,
Hrelja.

pojašnjava

Požar obuzdan za
manje od 60 minuta
Zahvaljujući
iznimnim naporima i
požrtvovnosti
vatrogasaca, požar je brzo
stavljen pod kontrolu,
niti sat vremena nakon
dolaska riječkih snaga,
tj. u 17.24 h. No, problem je i dalje bilo intenzivno zadimljenje.
Hodnici su bili zadimljeni i na udaljenosti
od 30 metara od mjesta
požara, a dim je došao
i do stubišta, pa čak i
krovišta. - U prvom
trenutku nismo znali
odakle to zadimljenje pa
smo motornim pilama
i brusilicama otvorili
plafon, tj. pod između
treće i četvrte etaže
i ustanovili tinjajuća
mjesta te pristupili sanaciji. U međuvremenu
su na intervenciju pristigle dodatne snage iz
JVP-a Rijeka, ukupno
osam vatrogasaca, koji
su odmah upućeni na
daljnje
pretraživanje
prostora, kako bismo
utvrdili ima li u obVATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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požari i intervencije
da pri ulasku u zadimljenu zgradu i evakuaciji
pacijenata nije koristio
dišni aparat. Nasreću,
nikakvih
dugoročnih
zdravstvenih posljedica
nije imao.
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Timovi HMP-a zbrinjavali najugroženije pacijente i transportirali ih u KBC Rijeka

Posljedice požara dugo će se sanirati

jektu zaostalih osoba.
S tom popunom snaga,
na mjestu požara bilo je
ukupno 45 vatrogasaca,
21 iz JVP-a Rijeka te 24
dobrovoljca iz spomenutih DVD-ova. U 17.51
h, kad smo bili potpuno
sigurni, izvijestili smo
VOC i Zapovjedništvo
da je sve pod kontrolom
i da više nema opasnosti. Time je intervencija poprimila lakši
oblik, tj. naše daljnje
aktivnosti odnosile su
se na dogašivanje mjesta
požara i daljnji pregled
objekta te saniranje
instalacija,
osobito
puknuća vodovodnih cijevi, navodi Hrelja.
Jedna osoba smrtno
stradala
U spašavanju pacijenata i osoblja Bolnice sudjelovalo je i
18
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više timova HMP-a iz
Rijeke i Crikvenice, a
mjesto intervencije osiguravale su i policijske
snage. Unatoč velikim
naporima vatrogasaca
i djelatnika Bolnice,
jedan je pacijent smrtno stradao. Petnaestak
pacijenata zatražilo je
medicinsku pomoć te su
kolima Hitne medicinske pomoći prebačeni
u KBC Sušak, dok je
jedan pacijent s težim
opeklinama prebačen na
riječki lokalitet KBC-a.
Pomoć su zatražile i dvije medicinske sestre koje
su u jednom trenutku s
10-ak pacijenata ostale
zarobljene u bolničkoj
ambulanti. Nakon intervencije, u večernjim satima, na Hitnoj je završio
i jedan dobrovoljac iz
DVD-a Jelenje koji se
nagutao dima, budući

Prva vozila (autocisterne) napustila su
mjesto intervencije oko
18.30 h, budući da nije
bilo potrebe za snabdijevanje iz autocisterni jer
su se vatrogasci snabdijevali vodom iz gradske
hidrantske mreže. Oko
21.00 h na mjesto intervencije došla je zamjena
u ljudstvu iz JVP-a Rijeke koja se priključila
sanaciji
prostora
i
tinjajućih mjesta. Dio
vatrogasaca riječkoga
JVP-a i DVD-ova otišao
je s mjesta intervencije
u 23.00 h, a preostali
vatrogasci JVP-a Rijeke
napustili su požarište u
02.00 h iza ponoći. Ostatak noći, do jutra, na
mjestu požara dežurali
su dobrovoljci iz DVD-a
Jelenje.
Na mjestu nesreće i
državni vrh
U večernjim satima
u Bolnicu Lopača stigao je i premijer Andrej
Plenković koji je obećao
pomoć Vlade RH u sanaciji posljedica požara.
Bolnicu Lopača obišli
su i ministar zdravstva Milan Kujundžić,
državni tajnik u Ministarstvu
zdravstva
Željko Plazonić, zamjenik načelnika Stožera
za zaštitu i spašavanje
PGŽ-a Goran Petrc, primorsko-goranski župan
Zlatko
Komadina,
riječki dogradonačelnik
Nikola Ivaniš te načelnik
Općine Jelenje Robert Marčelja. Predsjednica RH, Kolinda
Grabar-Kitarović, telefonski je razgovarala

s ravnateljem Bolnice,
Nevenom Ivanovićem,
te pozvala mjerodavne
na što hitniju sanaciju
ceste kroz Lopaču.
Uzrok požara ljudski faktor
Jutro nakon požara
obavljen je očevid. Iako
službeni nalazi još nisu
objavljeni, zna se da uzrok požara nije tehničke
naravi, već je požaru
„kumovao“ ljudski faktor. Zasad su se u javnosti pojavila tek nagađanja
da su požar prouzročile
iskre s tranzistora ili
opušak cigarete. U svakom slučaju, materijalna
šteta je golema. U potpunosti su izgorjele četiri
sobe na trećem katu,
znatnija su oštećenja i na
četvrtoj etaži, a dijelom
je oštećeno i krovište.
Zbog natapanja vodom
djelomično je oštećen
i drugi kat. Glavna
zgrada, sasvim sigurno,
mjesecima neće biti
spremna za ponovno
korištenje.
U trenutku požara, u
požarom zahvaćenom
objektu Bolnice bila su
smještena 92 pacijenta,
koji su evakuirani za
samo sat vremena. Veći
dio njih premješten je u
ostale objekte Bolnice,
dio u KBC Rijeka, a nekolicina ih je prebačena
u Psihijatrijsku bolnicu
Rab.
Naposljetku kažimo
da je intervenciju nadgledao i županijski vatrogasni zapovjednik,
Mladen Šćulac, koji je
izrazio
zadovoljstvo
znanjem, snalaženjem
i požrtvovnošću koje
su pokazale vatrogasne
snage, a što je, kako je
rekao, posljedica kontinuiranog ulaganja u
edukaciju vatrogasnog
kadra u Primorskogoranskoj županiji.

psihologija

PSIHOLOŠKE POSEBNOSTI SPAŠAVANJA OSOBA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA
Požar koji se ove godine dogodio u Psihijatrijskoj bolnici Lopača stavio je u fokus izazove s kojima se
vatrogasci susreću u ovakvoj vrsti intervencija. Ovo iskustvo vrijedno je za unaprijeđenje razine sigurnosti
osoba koje borave u psihijatrijskim ustanovama.
Tekst: ZORAN ŠIMIĆ, zoran.simic@psihoportal.com
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I

ma li što vrijednije na ovome
svijetu od spašavanja tuđih
života? Svatko razuman složit će
se s tim da je spašavanje života
najvrjedniji i najhumaniji čin
koji čovjek može pružiti drugom čovjeku. Osobito spašavanje
osoba koje spadaju u posebno
ugrožene i ranjive skupine predstavlja human čin koji zaslužuje
priznanje i poštovanje javnosti.
Spašavanje osoba s psihičkim
teškoćama najčešće se odvija
u zdravstvenim ustanovama u
kojima su i smještene, a to su
psihijatrijske bolnice, posebni
odjeli unutar općih bolnica ili
slične ustanove posebne namjene.
Evakuacija i spašavanje osoba s
psihičkim teškoćama razlikuje
se od vatrogasnih intervencija
prema građanima koji spadaju
u opću populaciju, prvenstveno
zbog specifičnosti vezanih uz
psihofizičko stanje bolesnika s
psihičkim teškoćama, a onda i
zbog drugih razloga poput dislociranosti zdravstvenih institucija u kojima su smješteni i sl.
Često su zdravstvene ustanove koje skrbe o bolesnicima s
psihičkim teškoćama smještene
na rubnim dijelovima grada ili
izvan urbanih prostora, što dodatno može otežati dolazak vatrogasaca na intervenciju osobito
ako se radi o teže pristupačnim
mjestima (otoci, loše stanje prometnica, zakrčenost prometnica
u turističkoj sezoni i sl.). Kao
primjer može poslužiti i nedavni
požar u Psihijatrijskoj bolnici
Lopača koji je aktualizirao problem zatvorene pristupne ceste
zbog klizišta.
Obilježja osoba s psihičkim
teškoćama
Ovisno o vrsti psihičkih teškoća
koje su prisutne kod pojedinih
bolesnika imamo i različite vrste
teškoća koje se manifestiraju na

kognitivnom (intelektualnom),
konativnom (emotivnom) i bihevioralnom (ponašajnom) planu.
Postoje određeni stereotipi i
predrasude prema osobama s
psihičkim teškoćama. Nerijetko
takve osobe – pacijente se stigmatizira i ljudi se na različite
načine distanciraju od njih.
Kod određenog broja ljudi postoji i bojazan i strah od kontakta s osobama s psihičkim
teškoćama i boravka u njihovoj
neposrednoj blizini. Neznanje i
nerazumijevanje često dovodi do
neodgovarajućeg načina komunikacije i reagiranja prema osobama
s psihičkim teškoćama osobito u
kriznim situacijama.
Činjenica je da osobe s
psihičkim poteškoćama mogu
imati neuobičajene i neprikladne
reakcije, neobičan tijek misli, neprimjereno emotivno reagirati i
sl.
Ako znamo da mogu biti vrlo
nepredvidljivi u uobičajenim
životnim situacijama, onda je za
očekivati još izraženije nepredvidljivo reagiranje i ponašanje u
izvanrednim kriznim situacijama
u kojima im može biti ugrožen
život i zdravlje.
Komunikacija vatrogasaca s
osobama s psihičkim teškoćama
U kriznim situacijama kvaliteta
komunikacije vatrogasaca kao
spašavatelja s ugroženim osoba-

ma je izuzetno važna. Izostanak
kvalitetne komunikacije u izvanrednim situacijama može izuzetno negativno utjecati na tijek vatrogasne intervencije i spašavanja
unesrećenih. U kriznim situacijama koje su po svojoj prirodi
visoko stresni događaji, ljudi
se ponašaju u određenoj mjeri
drugačije nego u svakidašnjim
„normalnim“ uvjetima. Ako znamo da je komunikacija u takvim
situacijama općenito otežana,
onda je za očekivati da komunikacija bude još zahtjevnija s
osobama kod kojih su prisutne
različite psihičke teškoće.
Vatrogascima
može
biti
otežano komunicirati s osobama s psihičkim teškoćama iz
niza razloga. Osobe s psihičkim
teškoćama mogu imati poteškoće
u razumijevanju jednostavnih
uputa koje im vatrogasci daju tijekom evakuacije i spašavanja.
Psihičke poteškoće mogu biti u
kombinaciji s drugim vrstama
zdravstvenih teškoća pa tako
osobe s psihičkim teškoćama
mogu uz to biti i osobe s invaliditetom (slijepe/slabovidne, imati
teškoće sa sluhom, nepokretne
i sl.). Mogu biti dezorijentirane
u vremenu i prostoru ili imati
„sumanute misli“ što u kriznim
situacijama može biti dodatno
pojačano. Mogu imati ekstremno izražene određene strahove
ili neuobičajena i neprikladna
ponašanja. Najčešće su takve osobe liječene psihofarmacima pa im
pod utjecajem lijekova u trenutku
vatrogasne intervencije može biti
otežano rasuđivanje, lijekovi ih
mogu činiti tromima, pospanima,
bezvoljnima, reakcije općenito
mogu biti usporene uz slabu
koordinaciju pokreta. Bolesnici
mogu biti u određenom obliku
afektivnog stanja koje otežava razumijevanje i postupanje po uputama koje daju vatrogasci. Može
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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se javiti i otpor prema nepoznatim
i/ili uniformiranim osobama što
dodatno otežava komunikaciju
vatrogasaca s takvim bolesnicima
i time ugrožava brzinu evakuacije
i spašavanja.
Analiza požara u psihijatrijskoj
bolnici Suffolk u Ujedinjenom
Kraljevstvu iz 2011. godine pokazala je da bolesnici nisu reagirali
na pojavu požara i da su tijekom
širenja požara ostali u sobi. Osoblje bolnice nije pravovremeno
reagiralo na protupožarni alarm
i nisu postupali prema evakuacijskom planu.
Zajednička priprema vatrogasaca i medicinskog osoblja na
krizne situacije
Kao i za druge vrste vatrogasnih intervencija tako se vatrogasci mogu i trebaju pripremati
i za vatrogasne intervencije u
kojima evakuiraju i spašavaju osobe s psihičkim teškoćama. Vrlo
važnu ulogu u kriznim situacijama imaju liječnici i medicinsko
osoblje koji svakodnevno imaju
kontakt s bolesnicima s psihičkim
teškoćama. Primjer s Filipina,
duševne bolnice u Manili, govori
u prilog tome koliko je važna
pravovremena i odgovarajuća
reakcija medicinskog osoblja. U
toj bolnici su 1977. godine smrtno stradala 32 bolesnika kako
je utvrđeno zbog neodgovarajuće
i
nepravovremene
reakcije
medicinskog osoblja i otpora
pacijenata da napuste prostore
koje je zahvatio požar te pretrpanosti soba bolesnicima.
Liječnici i medicinsko osoblje bi
trebalo biti educirano i uvježbano
za postupanje u kriznim situacijama, a osobito u postupcima
evakuacije i spašavanja. Treba
uzeti u obzir i činjenicu da je u
nekim prostorima zbog sigurnosti
bolesnika s psihičkim teškoćama
nemoguće do kraja poštovati
standarde protupožarne zaštite.
Primjerice, najteži psihički bolesnici bi mogli bez stvarne potrebe
aktivirati protupožarne aparate
ili hidrante i time ugroziti sebe,
druge bolesnike i medicinsko
osoblje. Iz tih razloga potrebno
je napraviti određene korekcije
20
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uvažavajući specifičnosti zdravstvene institucije, ali sigurnost
svih štićenika i osoblja ne smije
biti dovedena ni na koji način u
pitanje. Tu je nužna uska suradnja
lokalne vatrogasne organizacije
i menadžmenta zdravstvene institucije.
Potrebno je napraviti
određene korekcije
uvažavajući specifičnosti
zdravstvene institucije, ali
sigurnost svih štićenika
i osoblja ne smije biti
dovedena ni na koji način
u pitanje. Tu je nužna
uska suradnja lokalne
vatrogasne organizacije i
menadžmenta zdravstvene
institucije.
S druge strane, liječnici i
medicinsko osoblje mogu vatrogascima pomoći da bolje razumiju teškoće s kojima se nose osobe
s psihičkim teškoćama, da ih
nauče kako će s takvim osobama
komunicirati u kriznim situacijama i da pomognu i u razbijanju
određenih stereotipa i predrasuda prema osobama s psihičkim
teškoćama.
Održavanje vatrogasnih vježbi
evakuacije i spašavanja bolesnika s psihičkim teškoćama u
zdravstvenim institucijama doprinosi uvježbavanju procedura
i vatrogasaca i medicinskog osoblja, utvrđivanju evakuacijskih
puteva i utvrđivanju eventualnih
kritičnih točaka koje je potrebno
unaprijediti kako bi se općenito
podigla razina sigurnosti svih
sudionika u rješavanju kriznih
događaja. Ne smijemo zanemariti
i činjenicu da određeni udio osoba
s psihičkim teškoćama u slučaju
kriznog događaja, primjerice izbijanja požara, nije u mogućnosti
poduzeti temeljne postupke i
radnje na samozaštiti i uzajamnoj zaštiti drugih osoba te su u
potpunosti ovisni o liječnicima i
medicinskom osoblju do dolaska
vatrogasaca. Potrebno je detaljno
razraditi postojeće evakuacijske
planove i pažnju posvetiti i naiz-

gled sitnim detaljima. Primjerice,
potrebno je razraditi i procedure
smještaja i prijevoza bolesnika
s psihičkim teškoćama nakon
evakuacije iz objekata u drugu
zdravstvenu ustanovu. U operativnom smislu treba razraditi i tip
prijevoza, vrste vozila, potreban
broj medicinskog osoblja za njihovu pratnju i sl.
Nesreće se događaju
Brojni su primjeri izbijanja
požara u psihijatrijskim bolnicama u bližoj i daljoj povijesti.
U bolnici Seacliff na Novom Zelandu u prosincu 1942. godine
izbio je požar u ženskom krilu
u kojem je smrtno stradalo 37
psihijatrijskih bolesnica, a samo
su dvije spašene zahvaljujući vatrogascima i činjenici da te dvije
bolesnice nisu bile zaključane.
Nakon požara kritiziran je način
na koji su sobe bile zaključane i
preporuka povjerenstva je bila
ugradnja sprinkler sustava u svim
psihijatrijskim bolnicama.
U studenom 2008. godine, brzom intervencijom vatrogasaca
70 bolesnika je evakuirano nakon izbijanja požara u bolnici u
Londonu na Odjelu bolesnika s
psihičkim teškoćama. U ovoj intervenciji nije bilo stradalih osoba.
U ruskoj psihijatrijskoj bolnici u blizini sela Ramensky pod
nazivom „Broj 14“, nedaleko od
Moskve u travnju 2013. godine
izbio je požar u kojem je smrtno
stradalo 38 bolesnika. Radilo se o
teškim bolesnicima s shizofrenijom, mentalnom retardacijom i
ovisnošću o alkoholu i drogama.
Požar u Psihijatrijskoj bolnici
Lopača koji se dogodio u kolovozu ove godine, u kojem je nažalost
smrtno stradala jedna osoba, još
jednom je pokazao požrtvovnost
naših vatrogasaca i spremnost
stavljanja na kocku vlastitih
života spašavajući druge. Njihovo
iskustvo je vrijedno i „naučene
lekcije“ treba podijeliti s drugim
vatrogascima i iskoristiti za
unaprjeđenje razine sigurnosti
osoba koje borave u psihijatrijskim ustanovama.

meteorologija

Šumski požari: Vremenska analiza srpnja i kolovoza 2018. godine
Analizirali: MARIJA MOKORIĆ I LOVRO KALIN, Državni hidrometeorološki zavod RH
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U

najvećem dijelu srpnja zadržalo se vrlo
promjenljivo vrijeme s čestim, ponekad i
obilnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Bilo
je više prodora vlažnog i svježeg zraka, a najizrazitiji su bili povezani s premještanjem atmosferskih
fronti. Povremeno se u višim slojevima zadržavao
nestabilan zrak koji bi dospio i na područje Jadrana, osobito sjevernog. Na krajnjem jugu oborine
su bile najrjeđe ili su posve izostale stoga je u tim
predjelima, osobito na južnodalmatinskim otocima ugroženost od požara raslinja bila najviša, a
smanjila se 22., odnosno 23. srpnja kada je prodor
vlažnog zraka zahvatio cijelu zemlju. Prema kraju
mjeseca je bilo stabilnije s pritjecanjem vrlo toplog zraka s juga i jugozapada kada je termobarički
greben zahvatio Jadran. Maksimalna temperatura
zraka je, osim u gorju, bila uglavnom viša od 30
°C, a i minimalna je bila visoka. Ovogodišnji srpanj karakteriziraju epizode s umjerenim i jakim
vjetrom, ponajprije burom. Budući da je bura
bila najjača u mjestima gdje je bilo kiše, požarna
ugroženost se na tim lokalitetima nije znatnije
povećala.
Klimatološka analiza srednje mjesečne temperature zraka i mjesečne količine oborine pokazuje
da je na Jadranu i priobalju bilo iznadprosječno
toplo, a po količini oborine uglavnom u granicama normalnog.
Analiza meteorološkog indeksa opasnosti za
nastanak i širenje požara raslinja (MIOP)
Kao kvantitativna mjera isušenosti biljnog
pokrova, odnosno gorivog materijala u ovisnosti o vremenskim prilikama, u Hrvatskoj se
koristi meteorološki indeks opasnosti za nastanak i širenje požara raslinja po kanadskoj metodi
(MIOP), a razvrstan je u 5 klasa opasnosti (vrlo
mala, mala, umjerena, velika i vrlo velika).
Izračunata je srednja mjesečna klasa za srpanj
(slika 2.) te se uočava da je ona bila vrlo nejednoliko raspoređena. Na dijelu sjevernog Jadrana
te Gorskog kotara bila je čak mala. U sjevernoj
Dalmaciji te u njezinoj unutrašnjosti bila je umjerena, a u većem dijelu srednje i južne Dalmacije
bila je velika. Pritom je najveća srednja klasa bila
na srednjodalmatinskim otocima.
Da bi se stekao uvid kakva je požarna ugroženost
pojedinih područja na Jadranu i u priobalju, vrijednost srednje klase opasnosti može se prikazati
kao razlika u odnosu na desetogodišnji srednjak
za srpanj (2003.-2012.). Iz nje (Slika 3.) se vidi
da je srednja klasa na većem dijelu područja bila
znatno niža od uobičajene i to osobito na sjevernom Jadranu. Samo je u srednjoj Dalmaciji bila
oko prosjeka ili čak malo veća.

Slika 1. Odstupanje mjesečne količine oborine (%) u srpnju 2018.
godine od prosječnih vrijednosti (1961-1990.)

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

Slika 3. Odstupanje srednje klase opasnosti od šumskih požara
za srpanj 2018., u odnosu na desetogodišnji srednjak (razdoblje
2003.-2012.)
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Analiza kolovoza
rope i s pritjecanjem
U kolovozu su
svježeg zraka zapuhala
zabilježena dva topje umjerena i jaka bura
linska vala koja su
koja nije bila dugotrabila najizraženija na
jna te su nastali požari
Jadranu i priobalju.
raslinja ubrzo bili pod
Prvi koji je trajao
kontrolom.
gotovo cijelu prvu
Klimatološka analiza
dekadu mjeseca je
srednje mjesečne tembio izraženiji, a drugi
perature pokazuje da je
koji se u većem dijelu
kolovoška temperatura
zemlje uspostavio 20.
zraka bila znatno viša
kolovoza trajao je 4-5
od tridesetogodišnjeg
dana. Značajke ovih
srednjaka.
toplinskih valova su,
Oborinske
prilike
osim visokih maksibile su uglavnom u katmalnih temperatura
egoriji normalno, no
zraka, visoke miniponegdje -primjerice u
Slika 4. Odstupanje mjesečne količine oborine (%) u kolovozu
malne noćne, odnosno
srednjoj Dalmaciji bilo
2018. godine od prosječnih vrijednosti (1961-1990.) (izvor DHMZ)
jutarnje temperature.
je razmjerno sušno.
Najniža temperatura
je u većini mjesta na
A n a l i z a
obali i otocima tih
meteorološkog
indana bila viša od 25
deksa
opasnosti
za
°C.
nastanak
i
širenje
Ovakve
vremenpožara
raslinja
ske prilike posljedica
(MIOP)
su ponajprije visinSrednja mjesečna
ske sinoptičke sitklasa
opasnosti za
uacije čijom se anaovogodišnji
kolovoz
lizom uočava utjecaj
(slika
5.)
pokazuje
da
termobaričkog gresu
kao
posljedica
suših
bena koji je dopirao
i toplijih vremenskih
Slika 5. Srednja klasa opasnosti od šumskih požara za kolovoz
do Jadrana. U takvim
2018. godine
uvjeta na najvećem diokolnostima dopirao
jelu Jadrana i priobalja
je do nas vrlo topao
srednje klase bile više
zrak s juga. Uslijed
nego prethodnih ljetcirkulacije u prizemnih mjeseci.
nom sloju vjetar je
Najviše su bile na
bio slab do umjeren,
području
srednjodaldanju s mora-sjematinskih
otoka gdje
verozapadni i jugoje
prosječna
klasa
zapadni, a noću s
bila
čak
vrlo
velika.
kopna-sjeveroistočni,
Na većini priobalnog
odnosno burin. S
područja klasa je bila
obzirom da se u blagoj
velika, a umjerena je
sjeveroistočnoj struji
bila na dijelu sjeverSlika 6. Odstupanje srednje klase opasnosti od šumskih požara
koja je prisutna priza kolovoz 2018. godine, u odnosu na desetogodišnji srednjak
nog Jadrana (Istra i
likom vjetra obalne
(razdoblje 2003.-2012.)
Kvarner), te u zaocirkulacije zrak može
balju.
sa spuštanjem doDa bi se stekao uvid
datno zagrijati („fenkakva
je požarna
ski efekt“) kao posljedica toga su visoke minimalne
ugroženost
pojedinih
područja
na
Jadranu
i u
temperature na pojedinim lokalitetima.
priobalju,
vrijednost
srednje
klase
opasnosti
može
Na sreću toplinski valovi su bili prekinuti
izraženim frontalnim poremećajima koji su i na se prikazati kao razlika u odnosu na desetogodišnji
Jadran i priobalje donijeli mjestimičnu kišu, pa i srednjak za kolovoz (2003.-2012.). Iz nje (slika 6.)
obilne i izražene pljuskove s grmljavinom što je se vidi da je klasa bila uglavnom znatno veća od
donekle smanjilo požarnu ugroženost. S jačanjem prosječne. Oko prosjeka ili tek malo manja bila je
grebena anticiklone iz zapadne-sjeverozapadne Eu- samo u dijelu sjeverne Dalmacije.
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zračne snage

IZBAČENO 7.000 TONA VODE

Najveći angažman zračnih snaga u ovoj sezoni bio je na požarištu
Lokva Rogoznica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst i foto: HRZ / Marinko Karačić

Uz gašenje požara, provedena
su i 53 protupožarna izviđanja
s protupožarnim avionima u
županijama priobalja, dok je tim
besposadnih zrakoplovnih sustava (BZS “Skylark I”) za rano
otkrivanje požara bio angažiran
11 puta.

O

vogodišnja protupožarna
sezona ulazi u završnu
fazu, a već sada se može kazati kako nije zabilježen veći
angažman zračnih snaga u
gašenjima požara, a tu ocjenu
najbolje oslikava činjenica od
oko 60 požara i približno toliko protupožarnih izviđanja u
prva tri ljetna mjeseca na kojima su bile angažirane zračne
protupožarne snage.
Tako su od početka ovogodišnje
protupožarne sezone (1. lipnja) zračne snage iz sastava
Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS OS RH)
do zaključno 10. rujna 2018. bile
angažirane na 58 požarišta, i to:
Splitsko-dalmatinska županija:
19, Šibensko-kninska županija:
18, Zadarska županija: 17,
Dubrovačko-neretvanska
županija 2, Istarska županija: 1,
Primorsko-goranska županija: 1.

Najteže kod Omiša
Zračne snage PP NOS OS
RH su u dosadašnjem dijelu
protupožarne sezone ostvarile
oko 320 sati naleta, pri čemu je
izbačeno oko 7000 tona vode
te je helikopterima Mi-8 MTV
prevezeno 19 vatrogasca i 12
tona vode i opreme do požarišta.
Kopnene snage bile su
angažirane na požarištu Lokva
Rogoznica kod Omiša (11.-12.
kolovoza 2018.) sa ukupno 103
pripadnika PP NOS OS RH.
Najveći angažman zračne
snage imale su na požarištu
Lokva Rogoznica kod Omiša u
Splitsko-dalmatinskoj županiji
(11.-12. kolovoza 2018.) gdje
je prvog dana u gašenju požara
sudjelovalo 7 protupožarnih
aviona (5 Canadaira CL-415
i dva Airtractora AT-802) dok
su drugoga dana u saniranju
požarišta sudjelovala dva Airtractora i jedan Canadair.
Sveukupno je na ovo požarište
izbačeno oko 380 vodenih
bombi odnosno nešto manje od
2000 tona vode pri čemu je ostvareno oko 38 sati naleta. Požar
kod Omiša ujedno je i najveći
ovogodišnji požar na kojem je
zabilježen i najveći angažman
protupožarnih zračnih snaga u
dosadašnjem dijelu ovogodišnje
protupožarne sezone i jedini požar na kojem su bile
angažirane i kopnene snage PP
NOS OS RH.
Pilot Airtractora koji je sudjelovao u gašenju požara kod
Omiša satnik Denis Smajo kazao
je kako su stigli prvi na požarište

jer su se u to vrijeme nalazili
na protupožarnom izviđanju i
početnim djelovanjem zapravo
su usporili požar. „Zajedno s
bojnikom Danijelom Kosom
pristupili smo gašenju dajući sve
od sebe kako bi ga usporavali
jer se zbog vjetra i nagiba terena požar vrlo brzo širio. Ubrzo
su stigli i Canadairi i gašenje
je nastavljeno zajedno sa zemaljskim vatrogasnim snagama. Ovaj primjer brze reakcije
zračnih snaga još je jedanput
potvrdio značenje i korisnost
protupožarnih izviđanja jer su
praktički u pola sata na požarištu
bile sve raspoložive snage“, iznio
je satnik Smajo.
Zamjenik
zapovjednika
Protupožarne eskadrile i kapetan
posade na Canadairu CL-415
bojnik Darko Kučej ostao je do
mraka gaseći požar kod Omiša
te je opisao angažman zračnih
snaga: „Djelovali smo sve do
zalaska sunca, a zadnjih sat i pol
gašenja natapali smo i sanirali
rubna područja kako bi olakšali
posao zemaljskim snagama jer
se radi o nepristupačnom terenu.
Najvažnije je što smo uspjeli zajedno sa vatrogascima na terenu
obraniti kuće jer se vatra u jednom trenutka približila na nekih
20-ak metara od prvih kuća“,
istaknuo je bojnik Kučej.
Drugi veći požar na kojem
su zračne snage djelovale je bio
u Kožinu kod Zadra (26. srpnja 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 CL415 i dva Airtractora AT-802.
Njemački vatrogasci posjetili
zračne protupožarne snage
Predstavnici njemačkih vatrogasaca iz Lengfurta iz Bavarske
posjetili su 22. kolovoza 2018.
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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zračne protupožarne snage iz
sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih
snaga RH u vojarni “Pukovnik
Mirko Vukušić” u Zemuniku.
Gosti iz Njemačke nalazili su se
u prijateljskom posjetu Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Pag te su htjeli upoznati hrvatske protupožarne posade koji
su im prezentirali karakteristike
protupožarnih aviona Canadair
CL-415 i Airtractor AT-802 kao
i mogućnosti i taktiku gašenja
požara iz zraka.
Zapovjednik postrojbe njemačkih
vatrogasaca
Thomas Edgar
Baumann kazao je kako su
impresionirani hrvatskim
protupožarnim
zračnim snagama.
“Do sada smo
mogli
saznati
o
protupožarnim avionima
Canadair i Airtractor preko
interneta, a danas smo ih po
prvi puta vidjeli uživo i imali
prigodu razgovarati s pilotima
i tehničkim osobljem. Nosimo
lijepe uspomene i iznimno

Posjet kolega iz Njemačke

poštujemo
hr vatske zračne
snage, njihov
profesionalizam i umijeće kojim uspješno brane Hrvatsku
od požara, ali i pomažu drugim
zemljama”, iznio je Baumann.
Dozapovjednik DVD-a Pag
Tino Sabalić kazao je kako

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.

24

RUJAN 2018. VATROGASNI VJESNIK

suradnja s njemačkim vatrogascima traje oko 15-ak godina i
oduvijek im je bila želja posjetiti
Protupožarnu eskadrilu.
“Imamo odličnu suradnju s
našim prijateljima iz Njemačke,
razmjenjujemo iskustva, a doprinose i kroz opremanje našeg
dobrovoljnog
vatrogasnog
društva”, istaknuo je Sabalić.

vježbe

KOMUNIKACIJSKA VJEŽBA
“MREŽA-2018”
Tijekom vježbe su održane i tri prezentacije o
DMR mreži

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst i foto: Davor Škarica

sustav. Gostima
se kao domaćin
ispred Područnog
ureda za zaštitu i
spašavanje Osijek

V

atrogasna zajednica
Osječkobaranjske županije u
suradnji sa Područnim
uredom
za
zaštitu
i spašavanje Osijek
održala je 21. lipnja
2018. godine simulacijsko-komunikacijsku
vježbu “MREŽA-2018”.
U vježbi su sudjelovali
VOC-ovi 6 operativnih
zona, Centar 112, operativne
postrojbe
te za potrebe vježbe
izmješteni
stožerni
VOC na lokaciji regionalnog centra Bizovac Državne uprave
za zaštitu i spašavanje.
Cilj vježbe bila je
provjera procedura u
komunikaciji, provjera
pokrivenosti područja,
osposobljenosti i organiziranosti zapovijedanja
na taktičkoj i stožernoj
razini.
Na vježbi su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave
županije,
vatrogasni
zapovjednici s područja
Osječko-baranjske
županije, te predstavnici drugih županijskih
vatrogasnih zajednica,
pročelnik HGSS stanice Osijek. Održavanje

Vježbom su se željele istaknuti značajke jedinstvene županijske vatrogasne radio mreže u svim žurnim intervencijama i situacijama

vježbe ujedno je bila
prilika da se gostima
na vježbi predstavi jedinstvena
vatrogasna
DMR radio mreže koja
je izgrađena za područje
Osječko-baranjske
županije.
Tijek vježbe
Vježba je koncipirana
na način da se stožerna
razina
zapovijedanja
provodi simulacijski u
izmještenom VOC-u,
taktička razina zapovijedanja vođena je iz
VOC-ova operativnih
zona koji su o svemu
izvještavali izmješteni
VOC, prikupljene informacije prosljeđivane
su prema Centru 112
koji je također umrežen
u naš komunikacijski

uvodno obratio Zvonko
Grgec i ukazao na značaj
i potrebu kvalitetne informacije, tj. komunikacije za potrebe sustava
civilne zaštite, posebice
u nesrećama i katastrofama. Istaknuo je i odličnu
suradnju s Vatrogasnom
zajednicom
Osječkobaranjske županije, kao
i nužnost uvježbavanja
svih operativnih snaga
za djelovanje u stvarnim
situacijama i uvjetima.
Posebno je naglasio kako
će se skupom promovirati prednosti i značajke
jedinstvene županijske
vatrogasne radio mreže
u svim žurnim intervencijama i situacijama,
na koji je uvezan i Centar 112 Osijek te promicati suradnju žurnih

službi, a čime se sustav
civilne zaštite Osječkobaranjske
županije
podiže na višu razinu.
Tijekom vježbe gostima su održane tri
prezentacije o samoj
DMR mreži. Županijski
vatrogasni zapovjednik
Zdravko Cvenić govorio
je o potrebi komunikacijskog
uvezivanja
putem radio mreže na
županijskoj razini vatrogasnih postrojbi, kao
i o uvezivanju s drugim
subjektima u sustavu
civilne zaštite dok se
pročelnik VZ OBŽ Berislav Hengl u svome izlaganju bazirao na temu
analize starog sustava,
njegovim manjkavostima te financiranju digitalno-analogne radio
mreže Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
županije.
Zadnja prezentacija je
bila na temu tehničkih
karakteristika, implementaciji i radu mreže
koju je održao Davor Škarica. Kako je
sama koncepcija mreže
rađena da zadovolji
potrebe vatrogasaca na
području naše županije,
u samom korijenu mreže
korištene su „smjernice“
UVI-ja te VIZ-a. Shodno tome predstavnik
Hrvatske vatrogasne zajednice Tihomir Varga
održao je prezentaciju
o sustavu UVI i Vatronet.
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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vježbe

Koritinja 2018.

Vježba pokazala spremnost operativaca
7. požarnog sektora VZG Karlovac
Tekst i foto: KSENIJA BEGOVIĆ

U

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

mjestu
Koritinja,
kod
Karlovca, 25. kolovoza
održana je po treći put
vatrogasna vježba pod
nazivom
„Koritinja
2018“. Osmišljena je
kao pokazno-taktička
vježba operativnih vatrogasaca 7. požarnog
sektora Vatrogasne zajednice grada Karlovca,
koji obuhvaća dva dobrovoljna vatrogasna
društva, DVD Šišljavić
s 11 operativnih vatrogasaca te DVD Koritinja s 13 operativnih
vatrogasaca.
Cilj vježbe bio je
provjera uvježbanosti i
postupanja operativnih
vatrogasaca 7. požarnog
sektora VZG Karlovca
te koordinacija operativnih snaga DVD-a
Koritinja i operativnih
snaga DVD-a Šišljavić
s operativnim snagama
Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca,
i Zavodom za hitnu
medicinu Karlovačke
županije.
Požar nakon
prometne nesreće
Prema
scenariju
vježbe dogodila se prometna nesreća osobnog
automobila i traktora u
mjestu Koritinja, uslijed
koje je došlo do požara
na osobnom automobilu u kojem se nalazi
više unesrećenih osoba.
Požar se proširio na otvoreni prostor, te postoji mogućnost širenja
požara na obiteljsku
kuću u blizini samog
događaja.
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Dojavu
o
događaju
u
VOC JVP Karlovac uputio

Sudjelovalo je 12 vatrogasaca
i djelatnici Hitne medicinske
pomoći

je slučajni prolaznik.
Dežurni vatrogasac u
VOC-u uzbunjuje vatrogasna društva koja se
nalaze u tom požarnom
sektoru, DVD Koritinja
i DVD Šišljavić.
S obzirom da je
izvršeno uzbunjivanje
lokalnog DVD-a Koritinja, pretpostavka je
da će pripadnici DVDa Koritinja na mjesto
intervencije doći prvi,
odnosno prije nego
pripadnici JVP Grada
Karlovca.
Dolaskom
na mjesto intervencije,
zapovjednik
izviđa
zatečenog stanja te
izdaje zapovijedi.
Posada zapovjednog
vozila, odnosno vodna grupa ima zadatak
spašavanja unesrećenih
osoba koje je moguće
izbaviti iz osobnog automobila, uz pomoć
opreme koju posjeduju,
te započinje gašenje
aparatom za početno
gašenje požara.
Nakon spašavanja i
početnog gašenja, a po
dolasku autocisterne,
jedan član vodne grupe
DVD-a Koritinja ima
zadaću opskrbiti auto-

cisternu vodom, preko
podzemnog hidranta
koji se nalazi u blizini
samog događaja, a
drugi član ima zadatak razvući „B“ cijevnu
prugu do razdjelnice.
Posada autocisterne,
odnosno navalna grupa će se opremiti izolacijskim aparatima, te
pristupiti gašenju automobila jednim mlazom
pjene.
Izvlačenje prikliještene
osobe nije moguće prije
dolaska
pripadnika
JVP Grada Karlovca,
zato što niti pripadnici DVD-a Koritinja, a
niti pripadnici DVD-a
Šišljavić ne raspolažu
hidrauličkim alatom.
Dolaskom na mjesto
intervencije zapovjednik DVD-a Koritinja
upoznaje
zapovjednika DVD-a Šišljavić
sa situacijom na mjestu intervencije. Zadaci članova DVD-a
Šišljavić podijeljeni su u
dva djela. Navalna grupa ima zadatak vitlom
brze navale priključiti
se vodnoj grupi DVDa Koritinja u gašenju
i sprečavanju širenja
požara
otvorenog

prostora, dok voditelj
odjeljenja i strojar NV
DVD-a Šišljavić ima
zadaću osigurati opskrbu navalnog vozila
vodom, preko podzemnog hidranta.
Dolaskom pripadnika
JVP Grada Karlovca,
koji na mjesto intervencije dolaze s tehničkim
vozilom i dva vatrogasca, zapovjednik DVDa Koritinja upoznaje
voditelja odjeljenja JVP
sa situacijom na mjestu
intervencije, te mu daje
do znanja da se unutar vozila nalazi jedna
osoba koju je potrebno
izvući iz vozila pomoću
hidrauličkog alata.
Pripadnici JVP imaju zadatak izvršiti
izvlačenje unesrećene
osobe koja je ostala
prikliještena
unutar
vozila, te unesrećenu
osobu predati pripadnicima Zavoda za hitnu
medicinu Karlovačke
županije.
U vježbi je sudjelovalo ukupno 12 vatrogasaca, šest članova
DVD-a Koritinja, četiri
člana DVD-a Šišljavić,
dva djelatnika JVP
Karlovac te ekipa Zavoda za hitnu medicinu
Karlovačke županije.

vježbe

Vatrogasna vježba na Pilani Ciković

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst i foto: ELVIS LACKOVIĆ

U

nedjelju 17. lipnja
održana
je javna pokazna vatrogasna vježba VZO
Marija Bistrica, u kojoj su sudjelovala sva
društva bistričke vatrogasne zajednice (DVD
Marija Bistrica, DVD
Selnica, DVD TugonicaPodgrađe i DVD Laz) i
DVD Sveti Matej. Ova
tradicionalna
vježba
koja se održava u sklopu velike manifestacije
‘’Ljeto u Mariji Bistrici’’,
ove je godine održana na

Pilani Ciković
u Lazu, pa je
domaćin vježbe bio
DVD Laz. Pretpostavka
za vježbu bilo je da je
uslijed neadekvatnog
čišćenja i održavanja
radnog mjesta te opreme
i uređaja (taloženje drvene prašine i piljevine),
došlo do pregrijavanja
pogonskog motora silosa za skladištenje
piljevine, što je rezultiralo zapaljenjem silosa
te širenjem požara na
krov hale silosa. Vatra

se iz hale silosa
proširila i
na susjedni
prostor za
utovar
d r vene
galanterije,
gdje je zahvatila osobni automobil kupca koji je tu
bio parkiran za potrebe
utovara. U trenutku izbijanja požara, u hali
silosa nalaze se 2 djelatnika pilane. U sklopu
pilane (u hali iza silosa)
nalazi se spremište boja
i lakova. U vježbi je sudjelovalo 28 vatrogasaca
sa ukupno 4 navalna
vozila, 2 autocisterne, 1
zapovjednim vozilom i 1
kombi vozilom.

Načelnik
Marije Bistrice
zadovoljan vježbom
i opremljenošću
vatrogasaca
Vježbom je rukovodio zapovjednik VZO
Marija Bistrica Velimir Babić, koji je po
završetku predao prijavak načelniku Općine
Marija Bistrica Josipu
Miličkom, koji je izrazio
zadovoljstvo,
kako samom vježbom
tako i opremljenošću i
spremnošću vatrogasnih
snaga koje djeluju na
području Općine Marija
Bistrica. Uz njega vježbi
su prisustvovali i predsjednik VZKZŽ i VZO
Marija Bistrica Stjepan
Skuliber, predsjednica
Mjesnog odbora Laz
Mirela Mikuš i drugi.

DVD Drenova vježbom obilježio Dane Drenove
Tekst i foto: Davor Bolić

U

povodu obilježavanja Dana Drenove, a sa
svrhom promicanja vatrogastva i edukacije
građanstva, sredinom srpnja pripadnici DVD-a na
jednom od drenovskih trgova izveli su pokaznu
vježbu. Uz pripadnike i tehniku DVD-a Drenova,
u vježbi su sudjelovali i pripadnici udruge „eRIpio“ (Hrvatska udruga za promicanje vrijednosti
i tehnika civilne zaštite) te tehničko vozilo JVP-a
Rijeka, posuđeno za potrebe vježbe.
Pokazna vježba sastojala se od dva dijela. U prvom
dijelu vježbe pripadnici pomlatka DVD-a Drenova
izveli su natjecateljsku vježbu s brentačama. Drugi
dio vježbe odvijao se po zamišljenom scenariju prometne nezgode, tijekom koje je došlo do zapaljenja
vozila i prikliještenja osobe u vozilu. Pripadnici
DVD-a Drenova izvršili su gašenje vozila (kadica)
jednim mlazom srednje teške pjene. Potom su
uz upotrebu hidrauličnih alata oslobodili osobu
priklještenu u vozilu. Nakon oslobađanja osobe,

pripadnici udruge „eRIpio“ izvršili su imobilizaciju, iznošenje unesrećene osobe, saniranje njezinih
ozljeda te odvoz vozilom HMP-a.
Prije i nakon izvođenja vježbe građanima je podijeljena preventivna literatura i omogućeno razgledavanje vatrogasne opreme i tehnike, uz stručno
objašnjenje pripadnika DVD-a Drenova.
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ŠKOLA RASADNIK VATROGASACA

Vatrogasna zajednica općine Sunja u 11 sela ima organiziran rad DVD-a s 850 članova od čega preko 280 mladih
Tekst: ĐURO GAJDEK

U

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

velikoj pokaznoj vježbi
spašavanja učenika iz zapaljene škole u Sunji, održanoj
tijekom mjeseca svibnja, sudjelovali su članovi DVD-a iz
Sunje, Bobovca i Staze, zatim
vatrogasci iz Graduse Posavske,
Gornje Letine, Donje Letine,
Slovinaca i Žremena. U okviru
višegodišnje suradnje s profesionalnim vatrogascima, na
vježbi je sudjelovala i ekipa iz
profesionalne postrojbe INARafinerija nafte Sisak.
- Tema ovogodišnje vježbe bila
je evakuacija učenika, njih oko
350 iz zapaljene škole, rekao nam
je Ivo Klarić, zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Sunja i
mjesnog DVD-a u obližnjoj Stazi, koji je rukovodio operacijom
spašavanja učenika.

Uzrok požara, dodaje Stazić,
bilo je zapaljenje ulja u velikoj
fritezi školske kuhinje, nakon
čega se hodnicima počeo širiti
intenzivan i gust crni dim, koji
je otežavao disanje. Učenici su
prethodno bili podučavani o
ponašanju u takvim situacijama
i smireno su krenuli na evakucijske izlaze, pazeći pri tome jedni
na druge. Istodobno u školske
hodnike i učionice ušli su timovi vatrogasaca za spašavanje
učenika, posebno ozlijeđenih
i unesrećenih. Oni su sigurno evakuirani do ekipa hitne
pomoći izvan školske zgrade,
gdje im je pružena prva pomoć.
Evakuacija je trajala 15-ak
minuta, a u njoj su sudjelovala četiri mjesna vatrogasna
društva, s 25 vatrogasaca te

pripadnici profesionalne postrojbe INA Rafinerije koji su i
ugasili požar, pjenom u kuhinji,
i očistili mjesto požara, rekao
nam je zapovjednik Klarić.
Već godinama, osim što sudjeluju na florijanskim vježbama
kod škole i u mjestu, oni pomažu
obnovu vatrogastva, a potiču i
održavanja vatrogasnih tečajeva,
od onih za ispitane vatrogasce do
tečajeva za vatrogasne časnike.
Takvu plodotvornu suradnju
na promicanju vatrogastva i vatrogasne preventive podupiru i
čelnici profesionalnih vatrogasca INA-Rafinerije nafte Sisak,
među kojima glavni zapovjednik Goran Babok te djelatnici
Dubravko Begović i Ivo Klarić.

Vatrogasna vježba VZPO Donji Kraljevec – Goričan

Uspješno evakuirani djelatnici

B

io je to klasični radni dan
u tvrtki “Kerbek” iz Donjeg Kraljevca, kada je došlo do
nenadanog akcidenta u samom
proizvodnom pogonu tvrtke zbog
kvara na plinskoj instalaciji koja
se zatim i zapalila. Vatra se brzo
proširila na dio proizvodnog dijela, a nekolicina je djelatnika
bila zarobljena u vatri i gustom
dimu koja se širila zgradom - opis
je održane vježbe VZPO Donji
Kraljevec - Goričan, a na kojoj
su sudjelovali vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društva
Donji Kraljevec, Palinovec,
Goričan, Donji Hrašćan, Donji
Pustakovec, Sveti Juraj u Trnju,
Hodošan te ekipa Crvenog križa
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Tekst: DAMIR PERHOČ / Foto: Dobriša Habuš

iz Čakovca.
Kako bi vježba bila što realnija
prostor je zadimljen te je izostavljena najava djelatnicima tvrtke,
a sve u svrhu maksimalne ozbiljnosti i uvida u reakciju i postupanje djelatnika kod evakuacije
i gašenje požara. Vježbom je

zapovijedao zapovjednik DVD-a
Donjeg Kraljevca Bojan Barlović
do dolaska zapovjednika VZPO
Donji Kraljevec-Goričan Franja
Jančeca koji preuzima zapovijedanje ovom nenajavljenom
vježbom. Uz potrebnu evakuaciju
djelatnika, gašenje vatre u proizvodnom pogonu do pružanja
prve pomoći unesrećenima samo
je dio odrađenog posla vatrogasaca i Crvenog križa.
U vježbi su sudjelovali i pripadnici vatrogasne postrojbe Pistorf
iz Austrije i profesionalne postrojbe tvrtke Magna iz Austrijskog
mjesta Lanach. Ukupno je sudjelovalo 46 vatrogasaca i 9 pripadnika Crvenog križa.

reportaža

Javorica 2018.

Početak UVI sustava na području Virovitičko-podravske županije

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Tekst: MATEJA FRAS VENUS

jedanje pored dobre organizacije,
počiva na dobrom upravljanju
informacijama. Osnovni elementi
upravljanja informacijama su
prikupljanje, obrada, analiza, distribucija i pohrana informacija,
a sadržani su u ICT alatima koji
uključuju sustav za praćenje i
navođenje vozila, GIS Cloud
Editor, Mobile Data Collection,
Dron, Sustav za uzbunjivanje
Prijevoz tehnike i snaga (gore)
Tehnička intervencija u prometu
(dolje)

V

atrogasna
zajednica
Virovitičko-podravske
županije je povodom proslave 25
godina postojanja organizirala
veliku županijsku vježbu „Javorica 2018.“ koju je uspješno
odradilo 154 operativnih vatrogasaca. Vježba je krajem svibnja
odrađena na jezeru Javorica, na
obroncima Papuka.
Bila je podijeljena na 10 sektora
koji su bili odvojeni lokacijski, a
svaki od njih je odrađivao svoj
zasebni taktički zadatak: 4 požara
otvorenog prostora, tehnička intervencija spašavanja unesrećenih
preko vode, prijevoz vatrogasnih snaga i tehnike preko vode,
tehnička intervencija uslijed prometne nezgode, požar stambenog objekta, požar ugostiteljskog
objekta, izgradnja zečjih nasipa
i poduzimanje mjera zaštite od
poplava.
Cijelom vježbom se rukovodilo
iz zapovjednog stožera unutar kojeg je bila postavljena cijela logistička struktura vježbe.
Također su se podizali i stožeri
civilne zaštite, najprije grada Slatine, a nakon toga i Virovitičkopodravske županije.
Vježba je uspješno realizirana
i svi od navedenih ciljeva su ostvareni: uvježbavanje i podizanje
razine osposobljenosti operativnih, prvenstveno vatrogasnih

snaga s područja županije, postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integralnog sustava zaštite i spašavanja, provjera
koordinacije svih sudionika
zaštite i spašavanja u uvjetima
velikih nesreća, podizanje razine
informiranosti stanovništva o
aktivnostima subjekata zaštite i
spašavanja i postupanju vezano
uz požare otvorenog prostora kod
eventualnih budućih događaja,
provjera sustava prenošenja informacija i obavijesti o događaju
na lokalnoj i regionalnoj razini.
Vježba se odvijala na više razina
upravljanja unutar kojeg su, osim
operativnih snaga sudjelovale
i pravne osobe i tijela državne
uprave od interesa za zaštitu i
spašavanje ljudi.
Stožerno upravljanje i zapovi-

vatrogasaca, aplikacija za upravljanje vatrogasnim intervencija,
umrežavanje radnih mjesta u
Stožeru.
Svi navedeni alati su korišteni na
vježbi, a na završetku je županijski
vatrogasni zapovjednik Stjepan
Venus postrojio sve sudionike
vježbe te je zajedno sa županom
izvršio smotru svih vatrogasaca i
vatrogasnih vozila.
Analiza vježbe - što nakon?
Na analizi vježbe na kojoj su
sudjelovali svi zapovjednici operativnih područja Virovitičkopodravske županije, donesen je
zaključak da je uvođenje sustava
UVI u vatrogastvo Virovitičkopodravske županije moguće
te da bi to bio jedan veliki ko-
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Zdravko Fras, zapovjednik
operativnog područja Pitomača
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PROBLEM SU
HIDRANTSKE MREŽE
Ovo je dobro zamišljen
sustav. Moje područje
pokrivanja je jako veliko i
imam velik broj grupa operativnih vatrogasaca i to
je jedini problem dok se ja
kao zapovjednik i Centar
112 malo ne uhodamo u
to sve. Nama malo starijim vatrogascima je izrazito teško prihvaćati svaku
novinu, osobito kad se radi
o suremenoj računalnoj
tehnologiji, ali ovaj sustav
je izrazito dobro zamišljen
i jednog dana kad svi
počenemo raditi na njemu bit će funkacionalan.
Zamjerku imam što se tiče
hidrantske mreže. S obzirom da nemamo ucrtane
hidrante u nekoj digitalnoj karti, a želimo ih imati
u tim svojim kartama, ja
kao vatrogasac ću morati
ići pješice ucrtavati te hidrante. Smatram da to nije
posao nas vatrogasaca i da
bi nam netko s više razine
trebao riješiti taj problem.

Robert Orina, zapovjednik
operativnog područja grada
Orahovice

EKONOMIČNIJE
UZBUNJIVANJE
Cijeli sustav je odlično
zamišljen i koncipiran. Mi
smo do sada uzbunjivali vatrogasce preko Vatrotela
koji nam je u zadnje vrijeme
postao iznimno skup. Ovaj
način je puno ekonomičniji i
osobito mi se sviđa ovaj dio s
navigacijom vozila do mjesta
intervencije. Tim više ako će
se uspjeti kroz neko vrijeme
unutra ubaciti i hidrantska
mreža.
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Zapovjedni stožer

rak naprijed. Iz tog su razloga
pokrenuti određeni koraci u
uvođenju sustava UVI. Na organiziranoj županijskoj vježbi
svi vatrogasci su podizani sustavom UVI. Županija je podijeljena na operativna područja,
a usvojen je Radiofonski imenik
na Zapovjedništvu Vatrogasne
zajednice županije. Dogovoren
je rok za kupnju računala, a
svako operativno područje mora
kupiti/ nabaviti jedno računalo s
pristupom Internetu. Županijski
operater koji je prošao edukaciju u HVZ-u napravio je
plan provedbe edukacije po operativnim područjima. U sklopu
projekta e-HVZ provode se edukacije po Modulima unutar kojih
sudjeluju svi pripadnici i zainteresirani za rad u određenom
području sustava UVI.
Trenutno je sustav uveden na
svim područjima, a dojave se još
uvijek ne podižu preko sustava,
ali svi zapovjednici područja
unose svoje intervencije i pišu
izvješća unutar sustava.
“Cijeli koncept sustava je jako
dobro zamišljen. Na probleme
nailazi svaka novina pa tako i ova.
Mi u JVP Slatina radimo na principu UVI-ja tek nekoliko tjedana
i još se nisu svi vatrogasci dobro
uhodali. Preko UVI-ja ide dnevna zapovijed, vođenje interven-

cije u realnom vremenu i pisanje
izvješća s intervencija. Naravno
da su sustav lakše usvojili mlađi
pripadnici postrojbe, ali i oni
stariji će se morati s vremenom
naviknuti i naučiti. Županijska
operaterka je kod nas u postrojbi provela tjedan dana prošavši
edukaciju sa svim smjenama i od
1. siječnja 2018. su sve intervencije zajedno s izvješćima uvedene
u sustav”, rekao je Stjepan Venus,
županijski zapovjednik.
Zapovjedništvo
Vatrogasne
zajednice je jednoglasno i
objeručke prihvatilo uvođenje
ove nove tehnologije u vatrogastvo
Virovitičko-podravske
županije stoga je preostala prilagodba i pronalaženje financijskih
sredstava za kupnju GARMIN
uređaja za sva vatrogasna vozila, kako bi se mogla pratiti i
navigirati na intervencijama i
rješavanje problema unosa hidrantske mreže u sustav. Svi ovi
financijski problemi riješit će se
u što skorašnje vrijeme.
“Najbitnija stavka za uvođenje
bilo kakve novine, pa tako i ove,
je dobra volja, zajedništvo, jedinstvo, kolegijalnost i interes,
čega u operativi naše zajednice
ima što smo i dokazali ovim potezom uvođenja sustava UVI-ja”,
zaključio je zapovjednik Venus.

tema broja

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

VATROGASCI I
NJIHOVI
HOBIJI
Gotovo 150 000 članova hrvatske vatrogasne obitelji, kako
dobrovoljce tako i profesionalce,
veže zajednička ljubav prema
vatrogastvu. Ipak, svatko od nas
ima različite interese u privatnom životu. Tako smo za temu
broja odlučili istražiti tko od
naših vatrogasaca ima zanimljiv
i neobičan hobi ili se bavi nečim
što na prvu ruku nije spojivo s
vatrogastvom. Kako smo temu
vatrogasaca i sporta već obradili,
odlučili smo prikazati vatrogasce
koji se bave glazbom, slikanjem, plesom, ali i znanstvenoistraživačkim radom.
S raznim aktivnostima, od sporta, preko bavljenja umjetničkim i
kulturnim radom ili tehničkom
kulturom, većina ljudi počinje u
ranom djetinjstvu. Zbog životnih
prilika, ljudi često odustaju od
stvari koje su ih u djetinjstvu
zanimale. No, neki nastavljaju s
bavljenjem i usavršavanjem svojih vještina, čak i do razine da
dječja zanimacija postaje i profesionalni posao.
Pošto je vatrogastvo stresan i
opasan posao, hobi ili sudjelovanje u nekoj drugoj aktivnosti
uvelike može pomoći vatrogascima da se lakše nose s intervencijama na kojima sudjeluju. Vatrogasci koji sudjeluju na ovakvim
aktivnostima, imaju svojevrstan
„ispušni ventil“, te baveći se
nečim što ih opušta i veseli, lakše
se mogu vratiti obavljanju vatrogasnih zadataka.
Donosimo razgovore s našim
vatrogascima koji se bave pjevanjem, automobilizmom, crtanjem
karikatura i plesnim vještinama.
I za kraj, predlažemo Vam, ako
već niste da nađete neki zanimljiv hobi - sigurno ćete uživati.

ANTUN SABO, vatrogasac i slikar

VATROGASTVO U UMJETNOSTI

A

ntun Sabo član je DVDa Belišće i vatrogasni
veteran. Svoj je životni vijek proveo kao profesionalni vatrogasac i vozač u
Industrijskom
dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Belišće, a bio je
aktivan i kao natjecatelj.
No, ono što je ovog vatrogasca izdvajalo u odnosu na njegove kolege bio je
njegov hobi. Naime, Antun
se cijelog svojeg života bavio slikarstvom, a od 70-ih godina prošloga stoljeća počinje imati i prve samostalne izložbe. „Do sada sam imao više od 25
samostalnih izložbi, 100 grupnih, a sudjelovao sam u više
od dvjestotinjak likovnih kolonija“, kaže Antun i dodaje
kako su teme njegovih slika uglavnom pejzaži. „Slavonija
je sa svojom predivnom prirodom za mene nepresušan izvor motiva“, kaže ovaj belišćanski slikar i vatrogasac. Naravno, na njegovim su se slikama nalazili i vatrogasni motivi
počevši od svetog Florijana do slika vatrogasnog vozila i
vatrogasnog doma.
No, njegova vezanost za vatrogastvo i umjetnost nije
svoje mjesto našla samo na slikama već i u restauraciji vatrogasnih vozila. „Stara vatrogasna vozila bila su razasuta
u Slavoniji po šumama i
vrtovima. Tako smo kolega Zvonko Fodor i ja
odlučili se upustiti u obnovu tih starih vozila s
ciljem da ih uljepšamo i
udahnemo im novi život“.
Jedno od tih vozila poklonili su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, jedno je
u Muzeju Belišću, a dva
su u spremištu DVD-a
Belišće.
„Puno se toga dogodilo
u više od 45 godina kontinuiranog rada. Osim u
Hrvatskoj, izlagao sam i
u Njemačkoj, Mađarskoj
pa čak i u Americi. No
nikada se slikarstvom i
umjetnošću nisam mislio baviti na način da
samo od toga živim.
Vatrogastvo je uvijek za mene bilo prvo“,
zaključio je Antun. N.F.
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NIKOLA TURKALJ, vatrogasac i autor knjige „Sveti Florijan –
rimski vojnik i vatrogasac“

SVETI FLORIJAN KAO NADAHNUĆE

N
Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

ikola Turkalj profesionalni je vatrogasac i član
DVD-a Trnje. Ujedno je diplomirani teolog
i autor knjige „Sveti Florijan – rimski vojnik i vatrogasac“ koja je ove godine ugledala svjetlo dana.
I dok je njezino pisanje trajalo godinu dana, samo
istraživanje je trajalo gotovo 4 godine. „Prije nekoliko godina spremao sam ispit za vatrogasca s
posebnim ovlastima i odgovornostima i tom sam
prilikom, prelistavajući literaturu o vatrogasnoj taktici, došao do načela vatrogasne operative koja se
moraju poštivati kod složenijih i opasnijih radnji
gdje se spašavaju ljudi i materijalna dobra, među kojima se navodi i načelo etičnosti. Kao diplomirani teolog pokušavao sam pronaći
više informacija na tu temu, budući
da se upravo teologija bavi moralom
i etikom, što me jako zanimalo i
što sam smatrao osobito važnim,
ali nisam uspio. To me pomalo i
začudilo jer u vatrogastvu postoji
snažno geslo: “Vatru gasi, brata
spasi!“ koje ga u bitnom predočuje,
te se kao kategorički imperativ
postavlja za djelovanje svakog vatrogasca, objašnjavajući da je smisao vatrogastva ne samo spašavanje materijalnih dobara i ljudi, nego i puno više, zauzetost
za braću, kako se iste naziva. To podrazumijeva da
smo svi mi kao društvo jedan zajednički kolektiv, u
kojem smo svi odgovorni jedni za druge, a onda iz
toga proizlazi i zajedništvo samog vatrogastva kao
djelovanje pojedinca unutar timskog rada. I zatim
priča o sv. Florijanu koja sjajno utemeljuje to geslo i
dalje ga proširuje, čija nesebična ljubav kršćanskim
duhom prožeta ide do smrti. Tu mi se rodila ideja,
još ne za knjigu, nego kao tema za promišljanje i osobno proučavanje, te sam nastojao prikupiti što više
materijala da bih se u slobodno vrijeme posvetio
tome“, kaže autor.
Originalni latinski tekstovi
U knjizi su po prvi put korišteni originalni latinski tekstovi koji do sada nisu prevedeni na hrvatski
jezik, u čemu je autoru pomogla i njegova sestra,
profesorica grčkog i latinskog dr. sc. Lucija Turkalj,
zahvaljujući kojoj su srednjovjekovni latinski rukopisi ugledali svjetlo dana. „Samo pisanje knjige bio je
jedan veliki izazov, baš i zbog latinskih tekstova, jer
je bio skok u nepoznato. Na internetskim portalima
nailazio sam na različite informacije o sv. Florijanu,
za koje sam već na prvu uvidio da u mnogočemu
ne odgovaraju istini. Čak i nekoliko citata na koje
sam se u početku oslanjao, po primitku prijevoda
originalnih tekstova, shvatio sam da su dosta iskriv-
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ljeni i interpretirani,
dok su neki i potpuno izmišljeni“, kaže
Turkalj i objašnjava
zašto ga je baš priča
o sv. Florijanu toliko
motivirala:
“Tek kad pročitate
zapise o Florijanovom mučeništvu možete dobiti pravu sliku ljepote
i veličine samih tekstova. Bogatstvo izričaja i dijaloga pokazuju u svakom trenu snagu Florijanovog
herojstva i hrabrosti, zatim njegova dirljiva
molitva Bogu, koju bih posebno istaknuo, jer odiše snagom i pouzdanjem u
Boga, koju je naš nebeski zaštitnik
izrekao pred smrt i u kojoj svaki
vatrogasac može pronaći utjehu.
Tim više jer je sv. Florijan bio
stvarna povijesna osoba“.
Na pitanje kako to da je kao
diplomirali teolog svoj životni
poziv našao u vatrogastvu, Turkalj
odgovara kako je prošle godine kod
otaca karmelićana u Remetama upisao
'Sustavni studij duhovnosti', u namjeri
da produbi vjeru, gdje su ga slično pitali. Jer
studij predstavlja odricanje budući da se predavanja
održavaju svaki drugi vikend, a ima i ispita. “Jedno i drugo pomoglo mi je kako bih uspio napisati
životopis o svetom Florijanu; kao diplomirani teolog
ne bih dovoljno razumio vatrogasnu tematiku, a kao
vatrogasac ne bih mogao pisati, a da ne poznajem
teološku dimenziju i uz povijest da ne poznajem i
crkvenu povijest u vidu Dioklecijanovih progona i
edikta protiv kršćana, te problematiku Pasija, martirologija, mučeništva, bogoštovlja i dr… U knjizi se
zaista nalazi pregršt autentičnih rimskih pisaca kojima sam nastojao na što izvorniji način čitatelja uvesti u povijest vatrogastva onoga vremena i predstaviti
vatrogasnog zaštitnika sv. Florijana u opisu rimskih
vatrogasnih jedinica i mjera koje su Rimljani poduzimali kako bi uspješno ugasili požar, navodeći
i literarne izvore”, kaže autor. Ujedno dodaje kako
knjiga, uz detaljan opis, sadrži paralelno i fusnote
kako bi čitatelju omogućilo praćenje gdje se navodi
nalaze, često i uz potrebna objašnjenja. „Kao vjernik
stoga mogu samo vjerovati da me upravo sv. Florijan
nadahnuo na takav put, čak i u dva pravca koji su se
opet sastavili u jedan, te nas je vjerojatno sve pozvao
na ovakav ili onakav način, možda preko bližnjih, u
vatrogasno zanimanje, koje obuhvaća široki aspekt
struka iz različitih područja. Pa, kao što vidimo i teologa“, zaključio je Turkalj. N.F.
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Ljubav prema
automobilističkom
sportu koja je
započela još u
djetinjstvu, traje
i danas. Matija
Novosel godišnje
sudjeluje u
desetak utrka,
a velike brzine,
osim adrenalinske
ovisnosti, donose
i životno opasne
situacije

MATIJA NOVOSEL, VATROGASAC I VOZAČ RELI UTRKA

AUTO UTRKE, KAO I VATROGASTVO, IZISKUJU
IZVANREDNU PSIHOFIZIČKU SPOSOBNOST

Z

apovjednik DVD-a Bijenik
Matija Novosel zaposlen
je kao profesionalni vatrogasac
u Zagrebačkom kazalištu mladih. No, ono čime se Matija bavi
u slobodno vrijeme i nije toliko
često u vatrogastvu. Naime, on
je zaljubljenik u autosport te
vožnju reli utrka.
Kako sam priznaje, ljubav prema ovoj vrsti sporta naslijedio
je od oca automehaničara zbog
kojeg je odmalena bio okružen
motorima i automobilima i koji
ga je već s 5 godina odveo na
prvu utrku. „No, s vremenom
samo gledanje utrka iza zaštitne
ograde i ispred ekrana nisu bili
dovoljni”, kaže Matija, “stoga
sam, kada sam bio u mogućnosti,
kupio trkaći auto te odlučio
primijeniti znanje i iskustvo koje
sam do tada skupio trenirajući,
opažajući vozače, utrke i treninge te igrajući igrice“.
Put do autosporta započeo je
skijaškim trčanjem i biatlonom,
nastavio motocrossom do kartinga koji je otvorio vrata automobilizmu. Do sad se okušao u auto
slalomu, ocjensko-spretnosnoj
vožnji i brdskoj vožnji. Član je
auto kluba INA Delta gdje je
članstvo obvezno ukoliko se
želi sudjelovati na autoutrkama.
Ovisno o disciplinama, utrke se

održavaju gotovo
svaki vikend, a
Matija u prosjeku godišnje
sudjeluje na
desetak utrka.
No, ovo nije
jeftin hobi.
„Automobilizam kao takav,
pa samim time i
auto utrke su sport
koji iziskuje značajna financijska sredstva. Na svakom
treningu, a i na utrkama, rizik
od kvarova je značajan. Vozači
pomiču kako svoje granice tako i
granice automobila, i sa svakom
doradom na automobilu veća je
mogućnost kvarova. Naravno,
govorim o izvanserijskim automobilima, kakav i ja vozim“,
kaže Matija koji dodaje kako uz
automobil, utrkama se ne može
pristupiti bez zaštitne opreme
koja mora biti u skladu s važećim
normama. „Uz zaštitno odijelo,
ispod kojeg ide i zaštitna majica,
hlače te donje rublje, potrebna je
kaciga, potkapa, rukavice, trkače
cipele i HANS, tj. zaštita za vratnu kralježnicu. Uz transportno
vozilo koje je potrebno da se
trkaći automobil preveze do
mjesta održavanja utrka, gorivo
i popratni troškovi su značajni.

Veliku ulogu u auto
utrkama, dakle,
imaju sponzori
jer je to sport
koji je financijski zahtjevan.
Ovim putem,
ukoliko među
čitateljima ima
zainteresiranih
potencijalnih
sponzora, svaki vid
sponzorstva je i više nego
dobrodošao“, kaže.
Na pitanje kako se vatrogastvo uklapa u ovaj hobi, Matija
priznaje da na prvi pogled nema
dodirnih točaka, ali kako oboje
iziskuju izvanrednu psihofizičku
sposobnost. „Svaka utrka nosi
sa sobom u jednom dijelu i
rizik po život, isto kao i odlasci
na vatrogasne intervencije te je
time hladna glava još i potrebnija. Smirenost i promišljeni
postupci su potrebni, kako prilikom vatrogasnih intervencija,
tako i na auto utrkama te me
ovaj hobi naučio i pripremio
za nepredviđene i potencijalno
opasne situacije“ kaže Matija
svjestan kako posljedice i najmanjeg gubitka koncentracije
u obje aktivnosti mogu biti
katastrofalne. N.F.
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T

TOMISLAV KODŽOMAN, VATROGASAC I
TRENER CAPOEIRE

NA NASTUPIMA
ČESTO NOSIM
INTERVENTNO
ODIJELO I
PROMOVIRAM
VATROGASTVO
Upravo zahvaljujući učlanjenju u DVD,
Tomislav Kodžoman saznao je za postojanje
kluba u njegovu gradu koji se bavi ovom
borilačkom vještinom. Danas je on njezin
trener, a iza njega su brojni medijski nastupi
u kojima je promovirao, kako ovaj sport,
tako i vatrogastvo.
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omislav Kodžoman aktivni je član
DVD-a Solin od 2005. godine kada
je počeo dolaziti u Društvo sa starijim
bratom. Položio je prvo ispit za dobrovoljnog vatrogasca, a kasnije je završio
školu za profesionalnog vatrogasca te
je zaposlenik Društva već 4 godine. Uz
ljubav prema vatrogastvu, gotovo istovremeno je razvio i interes za borilačku
vještinu capoeira.
Capoeira je afro-brazilska borilačka
vještina koja u sebi sadrži elemente borbe,
akrobatike, gimnastike, glazbe, filozofije
te afričkog i brazilskog folklora. Nastala
je u Brazilu, a razvili su je robovi iz Afrike u 16. stoljeću. Kombinira borilačke
tehnike izvođene u skladu s pokretima
koji podsjećaju na ples, u ritmu s glazbom, razvija cijelo tijelo te briše razlike
dobi, spola i rase.
-Za Capoeiru sam saznao preko filma
„Samo najjači“ kad sam imao 5 ili 6 godina. Njome sam se počeo baviti godinu
dana kasnije nakon što sam se priključio
DVD-u. Preko kolege vatrogasca dobio
sam informaciju da je Capoeira došla u
grad Split, te sam preko njega saznao kad
i gdje se može trenirati. Eto, da se
nisam upisao u DVD, vjerojatno se ne bih ni bavio
tom vještinom – rekao nam je Tomislav koji je već 12
godina uključen
u školu Capoeira Amazonas
Split, u kojoj
je ujedno i
trener.
Promocijom
ove vještine se
bavi od samih
početaka
treniranja, kroz nastupe po mnogim hrvatskim gradovima, te za
potrebe TV emisija, novina
i Internet portala. Ovu vještinu promovira, ne samo
za mlade i djecu, već i za odrasle. Sudjelovao je u TV
showu Supertalent, gdje se kroz njegov nastup cijela
Hrvatska upoznala s ovom vještinom. Nakon njegovog nastupa, porastao je broj članova u njegovoj i ostalim Capoeira školama po Hrvatskoj te donijela nove
članove.
- Uz promociju Capoeire, često sam na nastupima
imao na sebi i interventno odijelo te tako promovirao
vatrogastvo i DVD Solin. Kolege me uglavnom zezaju
da to nije borilačka vještina već ples, ali imam njihovu podršku i razumijevanje – kaže nam Kodžoman o
načinu na koji je spojio svoj hobi i posao. V.R.

tema broja
DAMIR NOVAK, karikaturist i vatrogasac

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

JEDNOM KAD SE ZALJUBIŠ U KARIKATURU,
OSTAJEŠ ZA NJU VEZAN CIJELI ŽIVOT

Iza ovog vatrogasca i karikaturista brojne su izložbe; u svojem radu
koristi razne tehnike crtanja, no naglašava kako se od karikature u
Hrvatskoj ne može živjeti

D

amir Novak je vatrogasac
i predsjednik DVD-a
Mali Mihaljevec. No, osim vatrogastva, njegov život je ispunjen i crtanjem. Autor je na tisuće
karikatura kao i crteža objavljenih u vatrogasnim bojankama
i rasporedima sati Hrvatske vatrogasne zajednice. Član je Hrvatskog društva karikaturista
od samog osnutka gdje je u više
mandata obavljao dužnost člana
izvršnog odbora društva. „Karikaturom se bavim još od srednje
škole, a nešto ozbiljnije od 1983.
god. Kad se jednom zaljubiš
u karikaturu ostaješ vezan uz
nju za cijeli život. Objavio sam
nešto više od 7000 karikatura, a
najvjerojatnije i više jer nemam
baš do kraja sređenu evidenciju“,
kaže.
U crtanju se koristi svim
dostupnim tehnikama, od tuša,
akvarela, drvenih boja, flomastera, a u zadnjih nekoliko godina
koristi i digitalnu tehniku.“Za izradu jednostavnijeg crteža treba

mi oko 15 minuta dok crtanje
kompliciranijih crteža traje i po
10 sati”.
No, može li se od karikature
živjeti u Hrvatskoj?
„Zanimljivo je kako kod nas
ima neiscrpnih svakodnevnih
tema, ali od karikature se ne
može živjeti. Zapravo,
sve je manje listova koji objavljuju karikaturu, a
urednicima
je
nažalost
teško
odvojiti stotinjak
kuna za
karikaturu jer zauzima mjesto, tako da na
ta mjesta dolaze
plaćene
reklame“.
Osim za novine, karikature crta

za festivale, za printanje na majicama kao i za razne poklone. No,
bilo je i onih koji su se naljutili
zbog neke karikature. „Nisam
nikada crtao zato da bih nekog
povrijedio, ali oštrine u karikaturi mora biti. Tako je i dolazilo
do toga da bi se neki uvrijedili,
ali to je bila posljedica njihovog
nerazumijevanja karikature. Dobivao sam i otkaze koji su nakon
objašnjenja povučeni. Zanimljiva je bila reakcija branitelja
na karikaturu koju sam radio s
ciljem njihove pohvale, ali prvi
koji je tu karikaturu vidio nije
ju shvatio pa je uzbunio i ostale
koji su me napali, bez da su je
uopće vidjeli“.
Svoje je radove objavljivao u
Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Vatrogasnom vjesniku,
Listu Međimurje, Međimurskim
Novinama, Feferonu te mnogim
drugim u zemlji i inozemstvu.
„Dobitnik sam 57 nagrada i
priznanja od čega 20 u Hrvatskoj,
a ostalih 37 širom svijeta. Ujedno sam bio član međunarodnih
žirija u Zagrebu, Bjelovaru,
Čakovcu, Sisku, Bugarskoj,
Češkoj, Makedoniji, Iranu i selektor 49. međunarodnog
Festivala Osten u
Skoplju“, kaže ovaj
uspješni karikaturist. Iza njega
su i samostalne izložbe
u Čakovcu,
Kunovcu, ali
i Bugarskoj,
Makedoniji,
Srbiji, Crnog
Gori te brojne zajedničke
izložbe. N.F.
D. Novak je autor na tisuće
karikatura, a potpisuje i
crteže koji se objavljuju u
vatrogasnim bojankama i
rasporedima sati
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DAVOR MATAKOVIĆ profesionalni vatrogasac i atletičar

DOBRA KONDICIJA KORISTI
MI U VATROGASNOM POSLU

J
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avnu vatrogasnu postrojbu grada Karlovca, ali
i karlovačko vatrogastvo u cjelini promovira
i kroz sportske uspjehe Davor Mataković, koji je
jedan od najboljih karlovačkih atletičara veterana.
Prije nego je postao vatrogasac bio je u specijalnoj
policiji, a niti sportsku karijeru Davor nije počeo
kao atletičar, nego kao nogometaš. -Moja sportska
povijest počela je u Nogometnom klubu “Karlovac”.
Bio sam u klubu četrnaest godina i prošao kroz sve
selekcije. Kada sam došao do seniorske momčadi
morao sam prestati s ozbiljnim bavljenjem
nogometom zbog niza ozljeda. Nakon odlaska iz
NK “Karlovca”, uključio sam se u rad nogometnog
kluba iz Mostanja. Zatim je došao Domovinski rat
i stale su sportske aktivnosti. Ponosan sam što sam
bio uključen u ponovno pokretanje Nogometnog
kluba “Mostanje”, koji je za vrijeme rata bio u
mirovanju. Pod vodstvom Marijana Milčića, nas
nekoliko pokrenulo je rad kluba, a ja sam bio i član
Upravnog odbora. Okupili smo i veteransku ekipu
koja je bila vrlo jaka, a ja sam se aktivno uključio.
Igrali smo jako dobro, ali nakon nekoliko godina,
ozljede su učinile svoje i mom igranju nogometa
došao je kraj. No, nisam mirovao, okrenuo sam
se trčanju, ispričao je Davor. “Još dok sam išao u
Osnovnu školu Dubovac, pokojni profesor Mitila
Prezelj gurao me prema atletici, jer sam bio vrlo
brz. Tako sam se uključio u rad Atletskog kluba
“Željezničar”, a trener mi je bio pokojni Zdenko
Kuzmanić. Nakon nogometa, polako sam se počeo
uključivati u natjecanja na cestovnim utrkama.
Prije deset godina bila je u Fužinama vatrogasna
utrka, koju je organizirala Vatrogasna zajednica
Primorsko-goranske županije. Prijavio sam se i
napravio odličan rezultat. Isti dan u Fužinama je
bila i polumaratonska utrka na 21 kilometar i to
me je jako privuklo. Odlučio sam probati trčati
polumaratone i došao sam do razine da mogu
istrčati 21 kilometar, a kada su došle prve medalje
shvatio sam da je to ono pravo. U Hrvatskoj
se organizira dosta polumaratona, a maratona
tek nekoliko. Skloniji sam utrkama od deset do
petnaest kilometara, radim i polumaratone, a
trčao sam i maratone. Prije dvije godine sudjelovao
sam u Samoboru na humanitarnom maratonu za
djecu bez roditeljske skrbi, a cilj je bio istrčati što
više kilometara. Uspio sam istrčati 45 kilometara i
osvojio sam drugo mjesto”, kaže Davor.
Javnu vatrogasnu postrojbu Karlovac Davor
Mataković redovito promovira na različitim
utrkama koje organiziraju vatrogasci, a kao
član Atletskog kluba „Ka-tim“ nastupa i na svim
ostalim utrkama. Naime, budući da mu je 58
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Mataković je ove godine nastupio u trinaest utrka i
trinaest puta bio prvi u svojoj starosnoj kategoriji

godina, trči u starosnoj kategoriji M55, a prošle
je godine nastupio na dvadeset utrka, u ukupnom
poretku ostvario je jedno prvo, tri druga i jedno
treće mjesto, a u kategoriji M55 trinaest prvih i dva
druga mjesta. Ove je godine sudjelovao u trinaest
utrka i ostvario trinaest pobjeda u svojoj starosnoj
kategoriji.
Na pitanje što smatra svojim najvećim uspjehom
u karijeri, Davor skromno odgovara: “Svaki
rezultat u mojim godinama je uspjeh, ipak ja
imam 58 godina. Profesionalni sam vatrogasac,
još radim i to u smjenama. Znam doći iz noćne
smjene, pa na trening. Treniram svakodnevno,
po dva sata. Mislim da su moji najveći uspjesi
bili na vatrogasnim utrkama. Vrlo jaka je utrka
od osam kilometara na Malom Lošinju. U sklopu
tog sportskog događaja održava se i Europski
kup za profesionalne vatrogasce, a nastupaju
vatrogasci iz nekoliko europskih zemalja. Nagrada
za pobjednika je kip Apoksiomena, do sada je taj
kip dobilo deset trkača, a ja sam jedini iz Hrvatske.
Godinama sam najbolji profesionalni vatrogasac
u trčanju u Hrvatskoj. Dobra kondicija dobro
mi koristi u vatrogasnom poslu, bilo je i opasnih
situacija u priobalju, ali kad si dobro pripremljen
nema problema”.
Do kraja ove godine Davor Mataković planira
nastupiti na još nekoliko utrka, a priprema se i
za važno natjecanje u susjednoj Sloveniji. “Od
21. do 23. rujna nastupit ću u sastavu veteranske
reprezentacije Hrvatske u Celju u Sloveniji na
Prvenstvu Balkana za veterane. Na prvenstvu ću
trčati u utrci na pet kilometara i na polumaratonu.
U fazi sam priprema za to značajno natjecanje i
očekujem dobre rezultate”, optimističan je Davor.
K.B.

razgovor
VENDELÍN HORVÁTH, glavni tajnik

Značajna ulaganja u dobrovoljno vatrogastvo
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U ovom broju časopisa predstavljamo Vendelína Horvátha, glavnog tajnika Dobrovoljne protupožarne zaštite Republike
Slovačke, s kojim smo razgovarali o sustavu vatrogastva te načinu obuke i financiranja vatrogasaca u Slovačkoj
Na dužnosti ste glavnog tajnika
Dobrovoljne protupožarne zaštite
Republike Slovačke već nekoliko godina. Što smatrate svojim najvećim
uspjehom za vrijeme Vašeg mandata?
Za glavnog tajnika Dobrovoljne
protupožarne zaštite Republike
Slovačke izabran sam 2002. godine, što znači da sam na ovoj
dužnosti već više od 16 godina.
Tijekom ovog razdoblja Dobrovoljna protupožarna zaštita Republike Slovačke, kao i dobrovoljno vatrogastvo u Slovačkoj,
prošli su velike promjene. Velikim
se uspjehom smatra činjenica što
je u Republici Slovačkoj 2014.
godine prihvaćen zakon o Dobrovoljnoj protupožarnoj zaštiti
Republike Slovačke zbog čega je
došlo do značajnih promjena statusa dobrovoljnih vatrogasaca u
Slovačkoj. I temeljem ovog zakona, a napose Zakona o zaštiti
od požara, dobrovoljni vatrogasni zborovi općina svrstani su
u kategorije raspoređivanja snaga
i sredstava vatrogasnih jedinica
na cjelokupnom području teritorija Republike Slovačke. Dobrovoljna protupožarna zaštita
Republike Slovačke temeljem
ovog svrstavanja daje zborovima
svake godine financijsku dotaciju za stručnu pripremu članova
i materijalno-tehničku opremu.
Ogroman uspjeh predstavlja opremanje dobrovoljnih vatrogasnih
zborova općina s novih 700 vatrogasnih vozila Iveco Daily, ali i
sa 921 prikolicom sa opremom za
zaštitu od poplava. Obnavljanje
ove tehnike traje još i sada. Veliku
pomoć za dobrovoljne vatrogasne
zborove općina čine i reparacije
koje se izvode na vatrogasnim vozilima Tatra 138, Tatra 148 i Tatra
815, a čime je obuhvaćeno cca 300
komada vozila.
Uključuje li se Dobrovoljna
protupožarna zaštita Republike

Slovačke u programe EU? Koje
su još druge institucije uključene
u programe EU za dobivanje financijskih sredstava namijenjenih
gašenju požara?
Projekti za dobivanje financijskih sredstava namijenjenih
gašenju požara provode se preko
tijela državne uprave – ministarstava. Dobrovoljna protupožarna
zaštita Republike Slovačke je u
programe EU uključena u sklopu
operativnog programa Interreg
V-A Republika Slovačka – Češka
Republika 2014.-2020., i to u 2
projekta – Spašavamo zajedno
te Razvoj kooperacije i razmjena
iskustava spasilačkih postrojbi u
prekograničnom prostoru.
Kako je organiziran Vatrogasni
savez Slovačke?
Dobrovoljna protupožarna zaštita
Republike Slovačke predstavlja jedinstvenu, svrsishodnu, humanu,
politički neovisnu dobrovoljnu
građansku udrugu u skladu sa Zakonom Slovačkog Parlamenta o
udruživanju građana i sa Zakonom
Parlamenta Republike Slovačke
o Dobrovoljnoj protupožarnoj
zaštiti Republike Slovačke. Udruga
sudjeluje u zaštiti života, zdravlja
i imovine od požara kao i od elementarnih nepogoda. Njezin cilj je
edukacija i priprema stanovništva
za zaštitu od požara, od elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih događaja. Ispunjenje ovog

cilja Dobrovoljna protupožarna
zaštita Republike Slovačke osigurava izvršavanjem zadataka u
područjima edukacije stanovništva
koji su vezani za zaštitu od
požara, a posebice u odnosu na
djecu i mladež. Izvode se stručne
pripreme, izobrazbe i obuke
stanovništva na polju prevencije,
suzbijanja požara, spasilačkih
radova prilikom elementarnih
nepogoda i drugih izvanrednih
događaja. Udruga također brine o
financijskoj podršci dobrovoljnih
vatrogasnih zborova općina, interventnoj djelatnosti članova
Dobrovoljne protupožarne zaštite
Republike Slovačke, civilnoj zaštiti
stanovništva te volonterskoj djelatnosti u svezi s požarima, elementarnim nepogodama i drugim izvanrednim događajima. Briga se
posvećuje obavljanju rada za javno
dobro, obrazovnim i kulturnim
aktivnostima,
organiziranjem
sportskih aktivnosti i natjecanja
usmjerenih na zaštitu od požara te
s očuvanjem i unapređenjem povijesne i kulturne baštine u zaštiti od
požara, s prekograničnom suradnjom, stvaralaštvom kao i zaštitom,
održavanjem ili poboljšanjem
čovjekovog okoliša.
Dobrovoljna
protupožarna
zaštita Republike Slovačke okuplja više od 80.000 članova registriranih u 2.296 dobrovoljnih
vatrogasnih zborova koji su evidentirani u 57 područnih i 8 regionalnih organizacija. Za obrazovanje svojih članova koristi
svoju školu – Osnovnu školu Dobrovoljne protupožarne zaštite Republike Slovačke u gradu Martinu.
Na koji je način profesionalno
i dobrovoljno vatrogastvo organizirano? Kako je riješeno financiranje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u Slovačkoj? U
kojem omjeru se međusobno nalaze
protupožarne mjere mjesne samouprave i državnih financija? Kako
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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ocjenjujete suradnju profesionalnih
i dobrovoljnih vatrogasaca?
Profesionalno vatrogastvo financira se iz državnog proračuna Republike Slovačke. Dobrovoljno vatrogastvo financira se članarinama
njegovih članova, financijskom
potporom mjesne samouprave, doprinosima fizičkih i pravnih osoba,
od aktivnosti članova Dobrovoljne
vatrogasne zaštite prilikom organiziranja raznih društvenih i sportskih događanja, a kod registriranih
događanja i dobivanjem 2%
uplaćenog poreza fizičkih i pravnih
osoba. Znatnu svotu izdvaja država
za održavanje sposobnosti članova
za provođenje raznih akcija, a na
temelju svrstavanja pojedinih Dobrovoljnih vatrogasnih zborova
općina u kategorije na cjelokupnom području teritorije Republike
Slovačke. Tako posredstvom Dobrovoljne protupožarne zaštite Republike Slovačke dobivaju državnu
financijsku dotaciju za osiguranje
materijalno-tehničke
opreme,
zaštitne opreme za članove, za osiguranje stručne pripreme članova
te osiguranje servisiranja / popravaka i za nabavku pričuvnih dijelova za vatrogasnu tehniku i vatrogasna motorna vozila. Godišnje
svote dobivenih dotacija ovise
o svrstavanju u kategorije, a iste
predstavljaju ove iznose: kategorija
C - 1400 €, kategorija B – 3000 €,
kategorija A – 5000 € i kategorija
A1 - 7000 €.
Kako izgleda školovanje vatrogasaca?
Usmjerit ću se samo na dobrovoljne vatrogasce. Prije svrstavanja
u vatrogasnu jedinicu njezin član
mora proći osnovnu opremu u
trajanju od 40 sati koju provodi
pravna ili fizička osoba-poduzetnik koji za obavljanje ove djelatnosti ima od ministarstva izdanu
dozvolu. Nadalje, tijekom kalendarske godine se u trajanju od 6
sati mjesečno provodi priprema
usmjerena na stručno usavršavanje
članova. Ovu pripremu provodi
osnivač jedinice koji određuje i njezin sadržaj. Za obavljanje dužnosti
zapovjednika vatrogasne jedinice i
predstavnika jedinice te zapovjed-
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nika smjene, voda i društva kao i
tehničara stručnjaka koji pruža
stručne usluge potrebno je apsolvirati specijaliziranu obuku. Obuku
zapovjednika provodi Općinsko
ravnateljstvo
vatrogasnog
i
spasilačkog zbora. Takva stručna
priprema završava ispitom pred
povjerenstvom, a zatim izdavanjem uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje konkretne
dužnosti. Za produbljenje znanja
i vještina, fizičke spremnosti i
spretnosti te navika se za navedene
dužnosti prije isteka roka važenja
izdanog uvjerenja o stručnoj osposobljenosti organizira i jednom
u 5 godina provodi obuka.
Kako se biraju vatrogasni
zapovjednici? Kako funkcionira
lanac zapovijedanja, i to od vatrogasaca vatrogasne jedinice pa sve do
države?
Po ispunjenju stručnih uvjeta
zapovjednike dobrovoljnog vatrogasnog zbora imenuju općine.
Prilikom biranja ovih osoba
općina surađuje s Dobrovoljnom
protupožarnom zaštitom Republike Slovačke. Zapovijedanje tijekom intervencije određeno je u Zakonu o zaštiti od požara. Općenito
vrijedi da zapovjednik intervencije
iz Vatrogasnog i spasilačkog zbora
ima prednost pred zapovjednicima
intervencije iz dobrovoljnih vatrogasnih zborova općina.
Što se tiče zajedničkog sudjelovanja profesionalnih i dobrovoljnih
vatrogasnih jedinica u akcijama,
broj intervencija u kojima zajedno
sudjeluju raste. Dobrovoljni vatrogasci se na dolazak na intervencije
pozivaju putem regionalnog operativnog centra.
Koje zadatke imaju vatrogasci prilikom zaštite od katastrofa i civilne
zaštite?
To su zadaci koji proizlaze iz zakonodavstva Republike Slovačke,
i to iz Zakona o Dobrovoljnoj
protupožarnoj zaštiti Republike Slovačke, Zakona o zaštiti od
požara te iz Zakona o integriranom
spasilačkom sustavu. Zadaci u sklopu dobrovoljnih vatrogasnih
zborova općina su u ovome slučaju

slični onima kod požara i kod
drugih izvanrednih događaja.
Recite nam nešto o slovačkom vatrogasnom časopisu?
Dobrovoljna protupožarna zaštita
Republike Slovačke izdaje časopis
Požiarnik (‘Vatrogasac’) koji je ove
godine proslavio 95. godišnjicu
svoga postojanja. U časopisu se
objavljuju prilozi njegovih dopisnika i pomno se prati djelatnost
dobrovoljnih vatrogasaca širom
cijele Slovačke. Njegovo financiranje rješava se pretplatom, a
djelomično i reklamama objavljenim u časopisu te dotacijom od
strane Dobrovoljne protupožarne
zaštite Republike Slovačke.
Koje promidžbene aktivnosti
provodite tijekom godine i kako
funkcioniraju javne informacije o
protupožarnim aktivnostima i intervencijama?
Promidžbene aktivnosti provode
dobrovoljni vatrogasni zborovi
općina koji redovito organiziraju
dane otvorenih vrata. Prigodom
proslava godišnjica osnivanja Dobrovoljnih vatrogasnih zborova
izvodimo pokazne i promidžbene
vježbe. Za mlade vatrogasce se na
nivou cijele države redovito organizira natjecanje u literarnom
i likovnom izražavanju djece na
vatrogasnu tematiku. Na razini
općinskih i regionalnih područja to
je uglavnom priređivanje natjecanja u vatrogasnim sportovima, što
svake dvije godine kulminira Prvenstvom dobrovoljnih vatrogasnih zborova Republike Slovačke.
Informacije o raznim aktivnostima
i intervencijama članova dobivaju
se preko časopisa Požiarnik (Vatrogasac) te s web-stranice DPZ R.
Slovačke.
Kako ocjenjujete suradnju između
Hrvatske vatrogasne zajednice i
Dobrovoljnog vatrogasnog saveza u
Slovačkoj?
Suradnja s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom je na vrlo dobroj
razini, poglavito u sklopu djelovanja u Podunavskoj komisiji CTIF.
Vjerujem da će se ova suradnja
nastaviti i u sljedećem godinama.

povijest

DARIVATELJ HRVATSKOG VATROGASTVA
Dvadesetogodišnji R. A. Smekal krajem 19. stoljeća počinje sa samostalnim
radom i vođenjem proizvodnje od prvih štrcaljki vožnjača do vatrogasnih parnjača i
automobila za potrebe vatrogastva
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a kraju devetnaestog
i početku dvadesetog
stoljeća, u vrijeme stvaranja
suvremene vatrogasne organizacije, među mnogobrojnim
tvorničarima tog doba, svojom naklonošću i konkretnoj
pomoći u tehnici, svojim doprinosom Hrvatsko-slavonskoj
vatrogasnoj zajednici, ističe se
češki konstruktor i tvorničar:
Raimund Antonin Smekal
(1863-1937).
Štrcaljke-vožnjače Smekal –
osvojile Hrvatsku
Nakon djeda, Antonina Smekala, iz Ustina-Skalove kraj Olomouca koji je počeo izradom
prve osnovne vatrogasne opreme
te oca Františeka i njegova brata
Adama, dvadesetogodišnji R. A.
Smekal, 1883. godine, počinje sa
samostalnim radom i vođenjem
proizvodnje od prvih štrcaljki
vožnjača do vatrogasnih parnjača
i automobila za potrebe vatrogastva. Također razvija i proizvodnju
ostalih
vatrogasnih
tehničkih proizvoda. Uz prodaju
on se posvećuje i samostalnim
konstruktorskim pothvatima i
proizvodima, od kojih su mnogi
patentirani u ustanovama u Beču.
Posao prodavača i konstruktora
doveo je mladog R. A. Smekala u
Zagreb i Sisak. Nakon poznanstva s Ivanom Domitrovićem,
vojvodom DVD Sela kraj Siska,
(u čijem sastavu se nalazio i roj
vatrogasaca Čeha doseljenih u
obližnje selo Jazvenik) - Smekal se odlučio predstaviti svojim
proizvodima, i to upravo na nagovor Domitrovića - na vatrogasnom odjelu velike Jubilarne
gospodarsko-šumarske izložbe
u Zagrebu 1891. godine. Bila je
to njegova uspješna promocija
niza proizvoda, pred čelnicima
hrvatskog vatrogastva, za koju je
na samoj izložbi dobio i počasnu

vježba s pokaznom vatrogasnom štrcaljkom koju je, na
zamolbu vatrogasnog vojvode
Ivana Domitrovića, poslao
tvorničar R. A. Smekal.
Ivan Domitrović – prvi
partner tvorničara R. A.
Smekala

zlatnu povelju. Do tada je osvojio
112 zlatnih medalja i diploma.
Od 1891. godine, prekretnice u
promidžbi vatrogasne proizvodnje, do početka Prvog svjetskog
rata, R. A. Smekal, nizom inicijativa, potpora i kupovanja tehnike – iskazao je svoju naklonjenost
hrvatskom vatrogastvu i osvojio
simpatije i povjerenje čelnika Zajednice, Gjure Stjepana Deželića
i Mirka Kolarića. Očito zbog
dokazane suradnje i prijateljstva,
oni su prihvatili tiskanje stručnih
naputaka za rad s njegovom univerzalnom štrcaljkom, i potpisali
predgovor toj popularnoj publikaciji.
U članku “Desetgodišnjica R. A.
Smekala u Zagrebu" (Vatrogasni
viestnik, br. 8; 20. IV. 1905.) autor
zapisa, očito Mirko Kolarić, dobar
poznavatelj Smekalova poslovnog
djelovanja i osobnog rada, navodi
da je prvu vatrogasnu štrcaljku
od tvrtke Smekal u Hrvatskoj
kupio upravo nadvojvoda Ivan
Domitrović. Iz sisačke vatrogasne
povijesti poznato je da je u Selima kraj Siska, inače općinskom
mjestu, koje je imalo dobrovoljno
vatrogasno društvo, 22. prosinca
1895. godine održana pokazna

Na samoj vježbi, navodi se
u ljetopisu društva bili su
nazočni, uz spomenutu dvojicu i Mirko Kolarić, tajnik Zajednice, te domaći vatrogasni
čelnici: podvojvoda Martin
Rukavina, općinski načelnik
Franjo Mencl, općinski odbornici: Ivan Slanec, Tomo Grabić i
Štefan Ivanković. Od strane Grada Siska bili su nazočni: kraljevski
inženjer Kosta Tomac, izaslanik
kotarske oblasti Gjuro Badovinac i sudski pristav gospodin
Zastavniković.
Bio je to veliki događaj za
općinu Sela, koja je obuhvaćala
područje od 10 sela, u kojima
su postojali, tada zvani vatrogasni rojevi, a danas slobodno
prevedeno ispostave, vodovi ili
interventne grupe. Naime, nakon uspješne demonstracije vatrogasne štrcaljke, o tipu koje je
pisao i sam tvorničar Smekal,
iduće godine u sela ove općine
stiglo je 10 vatrogasnih štrcaljki
proizvođača Smekala.
Nakon ove prve nabave vatrogasnih štrcaljki vožnjača firme
Smekal, uslijedile su brojne
druge, među kojima veliki broj
u samoj Slavoniji. Zbog potrebe
službe, ovladavanja štrcaljkom, R.
A. Smekal, na prijedlog i uz potporu predsjednika Gjure Stjepana
Deželića, tiskao je 1901. godine
u Zagrebu, publikaciju o radu,
s predgovorom čelnika Zajednice. U tom predgovoru Deželić i
Kolarić, navode:
“Za
vatrogastvo
uobće,
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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velezaslužni tvorničar gosp. R. A.
Smekal, koji živi i marljivo radi u
svojoj velebnoj tvornici u Čehu
kraj Prostjejova u Moravskoj a
ima i drugu veliku tvornicu u
pražkom Smichovu te podružnice
u Beču i Zagrebu, obskrbio je dosada gasili više hiljada vatrogasnih četa; poslie naše nezaboravne
Jubilarne gospodarsko-šumarske
izložbe u Zagrebu obskrbio je i
mnogo naših hrvatskih i slavonskih, na podpuno zadovoljstvo
obćinskih poglavarstva i uprava
vatrogasnih družtava.
Za svoje izvrstne proizvode i
razne obrete on je više od sto puta
odlikovan te obćenito uživa sa
svoje solidnosti dobar glas.
Ima i mnoge patente a to
dokazuje: da on dubokim
razmišljanjem i gorljivom marljivosti radi na polju vatrogastva,
na novih obretih, na poboljšicah i
usavršavanju raznih sustava gasila
i pomagala naročito i vatrogasnih
štrcaljaka.
Tomu je dokaz i njegov odlični
književni rad; od njega bo imade ne samo vatrogasnih knjiga
nego i sila božja poučnih članaka
iz vatrogasne struke u raznih
čeških i njemačkih časopisa pa
i u Tehničkoj smotri hrvatskog
Vatrogasnog viestnika. To mu
je dokaz i ovo njegovo poučno
djelo, koje je neumornim trudom
sastavio i velikim troškom izdao a
samo s vatrogasne odanosti našoj
zajednici posvetio. Hvala mu
liepa! Bog platio!"
Vatrogasni muzej u Zagrebu,
1896.
Otvorenost Smekala za novu
suradnju, kako s društvima, tako
i s Hrvatsko-slavonskom vatrogasnom zajednicom, dovela je do
bolje povezanosti na stručnom
vatrogasnom planu i u izdavačkoj
djelatnosti.
Tako Smekal poklanja Hrvatima rijetke sprave za budući Muzej
vatrogastva; potiče pojavljivanje
na izložbama, a sam predstavlja
hrvatsko vatrogastvo na izložbi
u Pragu 1903. godine i postaje
stalnim donatorom brojnim vatrogasnim društvima. Zanimljivo
je spomenuti da je jedan stranac,
ali vatrogasac srcem, potaknuo
40
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razmišljanje o aktivnostima za
osnivanje Vatrogasnog muzeja
u Zagrebu. Pod tim nazivom,
(Vatrogasni viestnik, broj 18.,
Zagreb, 20. rujna 1896.) i na naslovnoj stranici glasila, objavljeno
je pismo R. A. Smekala, od 20.
kolovoza 1896., u kojem navodi:
„Svrha je ovim mojim redkom,
slavnu vatrogasnu zajednicu sklonuti: neka bi se osnovao vatrogasni muzej i to upravo zato, jer
se vatrogasna društva u Hrvatskoj
i Slavoniji, sada sve to više osnivaju, pa bi se u tu svrhu mnogi
dragocjeni predmeti bez troška
mogli dobiti. Kako sam saznao
imala bi se za zagrebačko dobrovoljno vatrogasno društvo doskora graditi nova gasilana, u kojoj
bi se u tu svrhu mogla izhoditi
prostorija za vatrogasni muzej u
glavnom gradu Zagrebu.
Ja se usudjujem u tu svrhu ponuditi svoje odane usluge i obvezujem se svaku znamenitost, koja
bi mi iz Hrvatske i Slavonije, pod
ruku došla, slavnom hrvatskom
muzeju u glavnom gradu Zagrebu
i darovati.“
Tvrtka Smekal nabavlja prvi
policijski auto u Zagrebu, 1913.
U društvenom životu Zagreba
R. A. Smekal, postao je poznat po
još jednoj akciji, koja je značila
iskorak mjesta u gradski život.
Riječ je o počecima druge preventivne službe – gradskoj policiji.
Godinu dana uoči izbijanja Prvog
svjetskog rata zagrebački čuvari
reda, policija, dobili su prvi
policijski auto. Svoje druženje s
autima počeli su s benzincem,
a službeni broj policijskog vozila bio je C.306, sa šest sjedala,
odlično opremljen i prikladan
za potrebe redarstvene službe.
Čak su i Hrvatske novosti, 30.

travnja 1913., o tom značajnom
događaju objavile tekst u kojem
se navodi: “Zagrebačko redarstvo
imade svoj automobil (s registarskim brojem C 306). Automobil
najmodernije gradjen, za redarstvenu službu do najmanje sitnice
prikladan, dobavila je tvrdka R.
A. Smekal. Sistem je Apollo 24/30
HP. Sada napokon ne će biti toliko telefoniranja i trčkaranja po
fijakere ili automobile, kada će
redarstveni organi morati hitno poći bilo na mjesto kakvog
zločinstva, požara, bilo u potjeru
za zlikovcem i.t.d.”
Do kraja života Smekal nastavlja svojim angažiranim radom u
vatrogastvu. Istodobno s tim humanitarnim i prosvjetiteljskim
radom u Hrvatskoj, Smekal se
posvećuje radu svoje tvornice
u Češkoj pod Kosirom u kojoj
je od 1891. do 1907. godine zaposleno preko 200 radnika. Tijekom Prvog svjetskog rata, od
1914. do 1918. godine, proizvodnja protupožarnih šprica bila je
zapečaćena, kao posljedica prijelaza tvrtke u ratnu proizvodnju.
Do kraja života 1937. godine,
Smekal se bavio ulaganjima u
proizvodnju vatrogasnih sprava
i vozila – i ostao vjeran svom
pozivu, ali ne kao konstruktor već
kao donator i ulagač u vatrogasne
programe.
Izvori:
Đuro Deželić i Đuro Gajdek
„Gjuro Stjepan Deželić“; Tjednik
„Vatrogasni viestnik“;
Web
stranica:
Hasicskemuzeum/z-hisory-tovarny;
Rukopis Đure Gajdeka: „Ivan
Domitrović, treći čovjek hrvatskog
vatrogastva“
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Katastrofalni požari u Britanskoj Kolumbiji
Sredinom kolovoza zabilježeno je čak 560 požara, a na gašenju je bilo
angažirano oko 5200 vatrogasaca te 217 zrakoplova

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice
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eć drugu godinu za redom, područje najzapadnije kanadske pokrajine Britanske Kolumbije (British Columbia), pogodili su
katastrofalni šumski požari. Prošlogodišnja sezona
šumskih požara je za ovo područje bila najgora
u povijesti, sa zabilježenih 1216 požara i izgorjelom površinom od 1,216,053 ha (1,3% teritorija). Evakuirano je 39,000 ljudi, a vatra je uništila
preko 300 objekata razne namjene. Međutim, od
početka ovogodišnje požarne sezone 1. travnja do
polovine kolovoza zabilježena su 1823 požara. Od
početka godine zabilježena je 2065 požara otvorenog prostora, u kojima je izgorjelo preko 1,300,000
ha, a njihovo gašenje je koštalo 450 milijuna dolara. Oko 5000 ljudi je evakuirano, a oko 22 000 je
bilo spremno na evakuaciju.

- Polje visokog tlaka zraka iznad provincije
priječi utjecaj arktičke klime u ljetnim mjesecima.
Možemo očekivati da će ovi uvjeti potrajati, te je
potrebno pripremiti se na „suživot“ s vatrom – rekao je Flanagan za CBC News. Kao načine borbe
protiv vatre u narednim godinama je predložio
preventivna spaljivanja, čišćenja područja oko
naselja, korištenje sustava za predviđanje širenja
vatre te pripremu stanovništva na moguće vanredne događaje.

IZVANREDNO STANJE
Sredinom kolovoza zabilježeno je istovremeno
čak 560 požara, zbog kojih je ministar sigurnosti
Mike Farnwort proglasio izvanredno stanje na
području pokrajine. Na gašenju ovih požara je
bilo angažirano oko 5200 vatrogasaca, volontera
KLIMATSKE PROMJENE POGODUJU
i pripadnika ostalih službi te čak 217 zrakoplova.
RAZVOJU POŽARA
Angažirani su i pripadnici kanadske vojske. IzvanBritanska Kolumbija je smještena između Tihog redno stanje je ukinuto 7. rujna, jer su se poboljšali
oceana i Stjenjaka (Rocky Mountains). Ukupna vremenski uvjeti te su mjestimično počele kiše.
površina pokrajine je 944,735 km², a stanovništvo
Velik problem je izazvao dim koji je pokrio
broji oko 4,7 milijuna. Glavni grad je Victoria, a široko područje, a prema nekim izvješćima došao
najveći grad je Vancouver. Čak 75 % površine je je čak i do Irske. Nastali su problemi u zračnom
iznad 1000 m visine, a 65 % površine je pošumljeno. prometu, a u nekoliko prigoda i protupožarni zraKlima varira od oceanske i sredozemne uz obalu, do koplovi su bili prizemljeni. Velike količine dima
kontinentalne i subarktičke klime u unutrašnjosti su izazvale probleme s disanjem u većini naselja u
i na sjeveru. Prosječna godišnja temperatura je blizini požara. Zbog dima, zabilježen je i pad tem12 stupnjeva. Velike površine pod šumama, težak perature, što je donekle olakšalo rad postrojbama
teren i slaba prometna povezanost, doprinijeli su na terenu.
širenju požara.
Područja pogođena vatrom je posjetio i kanadski
Požarima su pogodovale visoke temperature, premijer Justin Trudeau. Prilikom obilaska grada
koje su dovele do isušivanja raslinja. Kao zanimljiv Prince George, posjetio je vatrogasce, volontere i
faktor se ističu kukci koji su uništili velike količine stanovnike, te je pohvalio vatrogasnu službu za sav
borove šume. Mrtvo drvo je tako postalo idealan trud uložen u zaustavljanje požara.
materijal za gorenje. Kao uzrok požara navode se
Među ovogodišnjim požarima, po površini se
munje, ali i ljudska aktivnost, od nesreća i neoističu požari na područjima Tweedsmuir (prepreza prilikom paljenja
ko 300,000 ha), Alkali
vatre na otvorenom prosLake (188,000 ha) i Lutz
toru, do namjernog izaziCreek (100,000 ha). Ako
vanja požara.
usporedimo ove požare
Prema istraživanjima
sa hrvatskim prilikama,
Mikea Flanagana, profeu velikom požaru kod
sora sa Sveučilišta AlberSplita u srpnju 2017.
ta, koji se bavi šumskim
godine izgorjelo je
požarima, zbog klimat4500 ha. Na dan pisanja
skih promjena izazvanih
članka, 16. rujna, preljudskim djelovanjem, dama podacima Službe za
nas je prosječno godišnje
šumske požare Britanske
na području Kanade
Kolumbije (BC Wildfire
dva puta više izgorjelih
service) nisu zabilježeni
površina, nego što je to
novi požari, a na nekim
bilo sedamdesetih godina Satelitska snimka pokazuje ogromno područje prekriveno područjima je počeo padimom
prošlog stoljeća.
dati i snijeg.
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Proslava 90. obljetnice DVD-a Palešnik

Članovi DVD-a Palešnik ispred Vatrogasnog doma

U

subotu 18. kolovoza 2018. godine proslavljena je 90. obljetnica Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Palešnik. Na proslavi je sudjelovalo stotinjak vatrogasaca iz susjednih i prijateljskih društava. Svečanost je započela mimohodom i predajom prijavka pokrovitelju proslave,
načelniku Općine Hercegovac Bori Bašljanu, nakon čega je uslijedila svečana sjednica Skupštine
Društva koju je otvorio predsjednik Goran Radman dok je izlaganje o povijesti DVD-a priredio
i prezentirao tajnik Dario Gorek. Sjednici su uz
načelnika Bašljana nazočili i drugi uvaženi gosti,

potpredsjednik HVZ-a i predsjednik VZ Bjelovarsko-bilogorske županije Đuro Petrić, zamjenica
župana Bojana Hribljan, predsjednik VZO Hercegovac Ivan Koren te predsjednik Mjesnog odbora Palešnik Dragutin Mihalić. Svi su govornici
istaknuli veliku važnost dobrovoljnog vatrogastva
u očuvanju kulture, tradicije i općenito života u
našim ruralnim sredinama čestitajući DVD-u
Palešnik na 90 godina rada i postojanja. Na proslavi su dodijeljena i priznanja zaslužnim članovima,
a za glazbeni intermezzo pobrinuo se KUD “Slavko
Kolar” iz Palešnika. Silvestar Štefović

Kup sv. Ane u Donjoj Šušnjari

U

nedjelju 29. srpnja 2018. godine u Donjoj
Šušnjari u organizaciji DVD-a D. Šušnjara
održan je drugi kup sv. Ane za vatrogasni pomladak.
Natjecanje je održano na novoizgrađenom poligonu u
dvorištu područne škole, a nastupilo je 15-ak ekipa iz
Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije.
Rezultati natjecanja bili su sljedeći: u kategoriji PM
prvo mjesto osvojio je DVD D. Šušnjara, drugo DVD
Vagovina, a treće DVD Cirkvena; u kategoriji PŽ nastupila je samo jedna ekipa i to DVD-a Dapci koja
je i osvojila prvo mjesto. Pehare i diplome podijelili
su predsjednik DVD-a D. Šušnjara Ivan Šimunović i
pročelnica Općine Štefanje Mirela Mavrin.
Silvestar Štefović
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Susret prijateljstva vatrogasnih odjeljenja pomlatka i mladeži
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ana 26. kolovoza ove godine u Bjelovaru
je održan susret prijateljstva vatrogasnih
odjeljenja pomlatka i mladeži Bjelovarsko-bilogorske županije. Organizator ovog natjecanja bila je
Županijska vatrogasna zajednica, a domaćin susret bila je Vatrogasna zajednica grada Bjelovar.
Na natjecanju je nastupilo 37 ekipa pomlatka i
mladeži. U kategoriji pomladak ženski prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD-a Gornji Draganec, drugo
mjesto ekipa Veliko Trojstvo i treće mjesto ekipa
Trnovitički Popovac. U kategoriji pomladak muški
prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Doljani, drugo Ćurlovac i treće ekipa DVD-a Donja Šušnjara. U
kategoriji mladež ženska nastupila je ekipa DVD-a
Gudovac. U kategoriji mladež muška prvo mjesto
osvojila je ekipa Nove Plavnice i Križevačka Cesta,
drugo ekipa DVD-a Štefanje te treće ekipa DVDa Prespa. U kategoriji mladež muška VMŠ prvo
mjesto osvojila je ekipa Daruvara, drugo Sirača te

Župan Bajs na uručenju pehara najboljim ekipama

treće ekipa DVD-a Prnjarovac.
Pehare najbolje plasiranim ekipama uručio je
Župan Bjas.
Silvestar Štefović

Istarska

Od jeseni pulski dobrovoljci u novom vatrogasnom domu u Šijani

K

rajem listopada 2016. godine
pulski gradonačelnik Boris
Miletić donio je odluku o dodjeli poslovnog prostora na Trgu 1.
istarske brigade 13 Dobrovoljnom
vatrogasnom
društvu
Pula.
DVD Pula je s Gradom potpisao
odgovarajući ugovor 7. prosinca
2016. godine i zato je taj datum u
povijesti rada i djelovanja pulskih vatrogasnih dobrovoljaca zapisan na najljepšoj povijesnoj stranici
društva, a tako će biti i s datumom useljenja u Vatrogasni dom koji će se obaviti na jesen. Adaptirana
je cijela zgrada (pri kraju su završni radovi) s tim da
je napravljena međukatna konstrukcija i dobivena
su dva kata. Na prvom će se, osim velike garaže, nalaziti i svlačionice, uredi i spremište za odjeću dok se
na katu uređuju spavaonice, kabine, toaleti, arhiva
te velika multimedijalna dvorana.
Čelni čovjek pulskog DVD-a Petar Znahor oduvijek se zalagao da društvo dobije odgovarajući prostor, jer je postojeći na dvije lokacije (na Stoji i remizi
Pulaprometa) itekako otežavao rad i razvoj društva,
posebice na planu kvalitetne realizacije bogatih programa za 90-ak članova svih naraštaja. Četrdesetak
članova su operativci, dobro opremljeni uvježbani
za sve intervencije, no tu su i podupirući članovi te
vatrogasna mladež i djeca. U zgradi s više od 500
četvornih metara u njezinom manjem dijelu bit će i
sjedište Područne vatrogasne zajednice Pula.

Ulaganje u novu zgradu Vatrogasnog doma iznosi 3,1 milijuna kuna,
dok je opremanje druga stavka.
Upravo se prikupljaju ponude i s
opremanjem će se započeti čim se
završe zadnji unutarnji radovi, a
na pročelju zgrade bit će montirani
kipovi sv. Florijana i sv. Barbare.
Podsjetimo zaključno na sjajnu
povijest pulskog vatrogastva jer je DVD Pula utemeljen 1950. godine i oduvijek je bio u samom vrhu
istarskog vatrogastva. No, početak vatrogastva na
pulskom području zabilježen je još davne 1878. godine, kada je nakon velikog požara Općinsko vijeće
donijelo odluku o osnivanju vatrogasne postrojbe s
24 vatrogasca. U to doba u Puli su djelovale vatrogasne postrojbe u privatnim tvrtkama, posebice u
industriji, a postojale su i dobrovoljne vatrogasne
udruge, no ipak to nisu bila društva u današnjem
izdanju. Današnji kvalitetan rad pulskog DVD-a
zorno potvrđuje visoku uspješnost pulskog vatrogastva, posebice kroz skladno djelovanje s pripadnicima JVP Pula. Oni nisu pričuva nego vrlo
aktivno i uspješno sudjeluju na brojnim intervencijama i daju ogroman doprinos u spašavanju i zaštiti
stanovnika, gostiju i materijalnih dobara. Od 2010.
godine angažirani su na održavanju i čuvanju Kampa vatrogasne mladeži HVZ-a u Fažani.
Asim Čabaravdić
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80. obljetnica DVD-a Sveti Petar Čvrstec

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

nedjelju, 19. kolovoza
Žabno Nikola Radulec, tajnik
Dobrovoljno vatrogasno
VZO Sveti Ivan Žabno Zvonko
društvo Sv. Petar Čvrstec svečano
Rumenjak,
generalni
vikar
je proslavilo svoju 80. obljetnicu
Bjelovarsko-križevačke biskupiosnutka i humanitarnog rada.
je monsinjor Stjepan Ptiček,
Uz taktove limene glazbe DVDžupnik Jakov Golomeić, umia Predavac goste i uzvanike
rovljeni zapovjednik JVP Grada
dočekivalo je svečano odjeljenKriževaca Ivan Pečarić, predje DVD-a Sv. Petar Čvrstec.
sjednik DVD-a Sveti Ivan Žabno
Formiranjem ešalona na prosDamir Radmanić i predstavnici
toru ispred vatrogasnog doma,
brojnih DVD-ova i sponzora.
kojim je zapovijedao zapovjednik Predsjednik VZŽ G. Matoničkin uručio
Predsjednik Društva Damir
DVD-a Sv. Petar Čvrstec Antonio plaketu HVZ-a povodom obljetnice Barešić pozdravio je sve prisutne
Obajgor, upriličen je svečani mitoplim riječima dobrodošlice.
mohod do crkve. Nakon mimohoda uslijedilo je
Izvješće o radu Društva u proteklih 80 godina
svečano misno slavlje u župnoj crkvi Sv. Petra i Pav- pročitao je tajnik Mihael Ištvanović.
la, koje je predvodio generalni vikar BjelovarskoNa kraju svečane sjednice, zaslužnim članovima i
križevačke biskupije monsinjor Stjepan Ptiček. sponzorima dodijeljena su odličja, priznanja i zahPo završetku svete mise zapovjednik Obajgor valnice.
predao je prijavak načelniku Općine Sv. Ivan
U ime svih koji su primili odličja zahvalio se
Žabno Nenadu Bošnjaku koji je izvršio smotru va- Marko Humek.
trogasaca.
Plakete su primili Općina Sveti Ivan Žabno,
Svečanoj proslavi su nazočili brojni gosti i uz- VZO Sveti Ivan Žabno, Vatrogasna zajednica
vanici, izaslanik HVZ-a i predsjednik Vatrogasne Koprivničko-križevačke županije, HVZ, Marijan
zajednice Koprivničko-križevačke županije Goran Ljubić, Nevenka Hanžeković i Antun Bubek.
Matoničkin, saborski zastupnik Branko Hrg,
Društvo je ovom prilikom, župniku Jakovu
načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak, Golomeiću darovalo kip svetog Florijana i dodijeKrešimir Juratović
predsjednik Vatrogasne zajednice općine Sveti Ivan lilo mu zahvalnicu.
Međimurska

D

XVII. susret vatrogasaca u Vulariji

VD Vularija organizirao je tradicionalni
XVII. susret vatrogasaca u Vulariji na vatrogasnom poligonu. Domaćini su pripremili
natjecanja s vatrogasnom motornom štrcaljkom
u suhoj i mokroj izvedbi za žene i muškarce,
najmlađi vatrogasci natjecali su se u vježbi za vatrogasni pomladak, a na samom kraju uslijedile
su igre spretnosti u kojem su do izražaja došla
uigranost i snalažljivost natjecatelja u korištenju
vatrogasne sprave i opreme. Muškoj ekipi DVDa Palinovec pripala je čast da podignu prijelazni
pehar za najbržu izvedenu suhu i mokru vježbu.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vularija prepoznatljiva je po svojim aktivnostima i mladom
rukovodstvu koje iz dana u dan puno ulaže u
preventivu i samu sigurnost svojih mještana. Vatrogastvo u Vulariji ima veliku tradiciju što i
potvrđuju mnogobrojna priznanja i zahvalnice iz
HVZ-a, županije, ali i same Općine Orehovica koja
je na ovom natjecanju bila pokrovitelj i osigurala
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pehare za prvoplasirane ekipe. Ambicije za radom
DVD-a Vularije ne nedostaje, a već za naredno
razdoblje očekuju vatrogasno vozilo koje će podići
preventivu na jedan viši nivou.
Damir Perhoč
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DVD Nedelišće djeluje dugih 110 godina
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obrovoljno vatrogastor zauzeo Vatrogasni dom.
no društvo Nedelišće
Završetkom rata ostavljena
nedavno je proslavilo 110.
je uništena vatrogasna opregodišnjicu humanog i doma, sprave, ali i potpuno
brovoljnog rada svojeg
uništen Vatrogasni dom. U
društva. Svečanost je trajala
godinama koje su uslijedile
puna tri dana, a prvog dana
vatrogasci brzim koracima
vatrogasci su imali Dan otnapreduju te intenzivno obvorenih vrata gdje su svojim
navljaju Dom i nabavljaju
mještanima uz taktičkuopremu. Moderniziraju se
pokaznu vježbu prikazali
sa vozilima i prate napredak
čime raspolažu i kako djetehnologije u vatrogastvu.
luju danas.
Vatrogastvo postaje središte
Željko Popović, načelnik HVZ-a predaje plaketu
Drugog dana je sve počelo predsjedniku Zlatku Marciušu i Goranu Kosu povo- društvenog života, a članovi
dom 110. godišnjice Društva
u popodnevnim satima miDruštva nastupaju i na
mohodom kroz Nedelišće
mnogim vatrogasnim natjesvih članova i gostiju, među kojima: načelnik canjima u kojima osvajaju značajne rezultate.
HVZ-a Željko Popović, predsjednik VZMŽ Mario
Desetak godina unatrag društvo je jače u operaMedved, zapovjednik VZMŽ i JVP Čakovca Mlad- tivnom djelovanju i na raspolaganju su mještanima
en Kanižaj, pročelnik područnog ureda DUZS-a u svakom trenutku. Tako se prisjećaju velike popČakovec Ladislav Söke, predsjednik kluba vetera- lave u Pušćinama 2012. godine kada su intervena VZMŽ Ivan Novak, načelnik Općine Nedelišće nirali i spašavali ugrožene. Godinu nakon toga
Darko Danie i dr. Svečanosti su svojim kulturno- kupili su novi kombi za prijevoz vatrogasaca, a uz
umjetničkim programom upotpunili KUU njega kupljena je i prikolica s ceradom za prijevoz
„Seljačka sloga“ Nedelišće, Mažoretkinje Nedelišća, vatrogasne opreme. Već 2014. godine odradili su
Pjevački zbor „Josip Vrhovski“ Nedelišće i Limena kompletnu zamjenu krovišta Vatrogasnog doma, a
glazba Općine Nedelišće.
kako su još 2009. godine sanirali fasadu i pročelje,
U izvješću kojeg je pročitao Goran Kos mo- završili su ciklus obnove vatrogasnog doma. Sudglo se, između ostalog, čuti kako se vatrogastvo jelovali su i raščišćavanju i sanaciji poplave u Gunu Nedelišću prvi puta spominje u spisima davne ji. Pobratimili su se sa DVD-om Budaševo, društvo
1875. godine, kada se dogodio katastrofalni požar kraj Siska.
u kojem je u potpunosti izgorjela ulica zvana Pijac,
DVD Nedelišće danas broji 62 aktivna člana, od
sadašnja Ulica Trga Republike i Ulice Maršala Tita. čega su iznimno ponosni na vatrogasnu mladež
Do 1880. godine Općina Nedelišće nabavlja ručnu i pomladak kojih je 32. Društvo raspolaže sa dva
vatrogasnu štrcaljku koja je imala samo rezervoar vatrogasna vozila, i to kombijem i malim navalvode, kotao i mlaznicu pričvršćenu za kotao. No, nim vozilom za visokotlačnim sklopom i kapactek 17. svibnja 1908. godine održana je osnivačka itetom vode od 800 litara. Samo mjesto Nedelišće
Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva pokriveno je sa 25 hidrantskih ormarića i hidrantNedelišće. Prva oprema u to vrijeme su bile nabav- skom mrežom koja se svake godine provjerava i u
ljene kape kupljene vlastitim sredstvima članova, a potpunosti je u ispravnom stanju. Uz operativu,
zatim i odore. Nedugo zatim nabavljena je ručna članstvo je intenzivno uključeno i u vatrogasni,
šprica na četiri kotača koja je i danas izložena is- natjecateljski dio. Tako je muška „B“ ekipa sudpred vatrogasnog doma u Nedelišću. Sva ostala jelovala na posljednja tri Državna natjecanja na
oprema se tada nalazila u općinskim šupama.
kojem je ostvarila dobre rezultate. Volje i ambicije
Po završetku I. svjetskog rata, društvo se intenziv- za radom ovog društva tu ne staje, već su u planu
no aktivira radi izgradnje vatrogasnog spremišta, mnoga nova ulaganja i obrazovanja u vatrogasni
a i drvenog tornja visine 16 metara koji je služio kadar.
za uzbunjivanje građana i sušenju cijevi. Godine
Nakon pročitanog kratkog osvrta o povijesti
1934. položen je kamen temeljac za izgradnju DVD-a Nedelišće uslijedila su podjela priznanja
vatrogasnog Doma, a pet godina kasnije dom je i zahvalnica zasluženim i nagrađenim vatrogaszavršen i svečano otvoren 8. kolovoza 1939. uz cima DVD-a. U nedjelju su vatrogasci nakon juveliku javnu vježbu. Na taj dan svečanosti, skupili tarnje svete mise otišli na grobove svojih članova i
su se svi mještani Nedelišća na jednom mjestu sa položili vijenac za sve preminule vatrogasce i time
ponosom što su izradili dom svojim rukama.
zaokružili obljetnicu 110 godina humanog i doU vrijeme II. svjetskog rata, DVD Nedelišće je brovoljnog rada vatrogasaca Nedelišća.
Damir Perhoč
bilo potpuno neaktivno s obzirom da je okupaVATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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80. godišnjica vatrogasaca iz Dunjkovca

Vatrogasci DVD-a Dunjkovec

D

obrovoljno vatrogasno društvo Dunjkovec
18. kolovoza obilježilo je 80 godina dobrovoljnog i humanog djelovanja. Društvo danas
broji 56 punoljetnih članova i 66 članova mladeži
i podmlatka.
Svečanosti su se odazvali mnoga prijateljska vatrogasna društva, a između ostalih i predstavnik
VZMŽ i HVZ-a Robert Meglić, predsjednik VZO

Nedelišće Zlatko Marciuš, predstavnik kluba veterana VZMŽ Dragutin Trupković, načelnik Općine
Nedelišće Darko Dania sa svojim zamjenicima
Željkom Kacunom i Nikolom Novak. Nakon kratkog referata i prisjećivanje kako je nekad izgledalo
vatrogasno društvo i u kojem cilju se danas razvija
dodijeljena su mnoga vatrogasna odlikovanja i
priznanja.
D. P.

XXIII. tradicionalno međunarodno natjecanje
zaprežnim špricama u Svetoj Mariji

U

nedjelju, 12. kolovoza u Svetoj
Mariji održano je XXIII. tradicionalno međunarodno natjecanje zaprežnim
špricama na kojem je nastupilo ukupno
34 natjecateljskih ekipa raspoređenih u
mušku i žensku kategoriju, a koje je vezano
uz Dane općine Sveta Marija. Atraktivno
natjecanje s prizvukom prošlosti, održano
pod pokroviteljstvom Hrvatske vatrogasne zajednice i glavnog sponzora Općine
Sveta Marija, posjetili su između ostalih
i predstavnik HVZ-a Mario Medved, Ugledni gosti iz vatrogasnog, kulturnog i političkog djelokruga rada
posjetili i pozdravili natjecanje
ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice
Međimurske županije, načelnica Općine
Sveta Marija Đurđica Slamek i njen zamjenik Ivica
Samo natjecanje se odvijalo u centru Svete Marije,
Kočiš, zapovjednik VZMŽ i JVP Čakovca Mladen a odradila se jedna vježba s ručnom špricom u koKanižaj, tajnik operativno tehničkog stožera HVZ-a joj je bio zadatak da nakon što „dovuku“ špricu do
Mario Starčević, predsjednik kluba veterana VZMŽ mjesta, istu napune s vodom i ruše metu te odrade
Ivan Novak, predsjednik područne vatrogasne za- druge radnje prema pravilniku.
jednice Andreas Lisjak, zapovjednik područne zaPrijelazni pehar iz prošlogodišnjeg natjecanja je
jednice Stanko Vugrinčić, župnik Pavao Markač i predstavnik DVD-a Donje Dubrave predao u ruke
mnogi drugi. Hrvatsku i vatrogasnu himnu odsvi- domaćina, odnosno predsjedniku DVD-a Sveta
rali su članovi puhačkog orkestra Donja Dubrava.
Marija Ivanu Pavlicu.
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egoriji slobodno možemo
DVD Draškovec i Nova
reći da su spretnost, vrlina
Ves najsjajniji
i snalažljivost u iznimno
U ženskoj kategoriji navelikom obimu prikazale
stupilo je ukupno 10 ekipa,
sve prijavljene ekipe, što
a najspretnije i na kraju naje pokazatelj da dogodine
jsjajnije sa zlatnim odličjem
očekujemo još veću i jaču
su članice DVD Nova Ves,
„borbu“ na natjecateljskom
do njih DVD Gornji Vidpolju, a rad sa ručnom
ovec i DVD Mala Subotica.
špricom nikako nije otišao
U muškoj kategoriji je
u zaborav.
nastupilo 24 ekipa, a mala
Najstarija ekipa natjecanje
bodovna razlika se vodila
je bila ekipa kluba vetermeđu prvoplasiranim ekiana Vatrogasne zajednice
pama koje su dijelili djelići Ručnu špricu je najprije trebalo dovesti do položaja za Međimurske županije, koji
gađanje i rušenje mete
sekunde za plasman više.
su također primili pehar za
Ove godine ipak je ekipa
sudjelovanje i angažman na
DVD-a Draškovec zasjela na sam vrh i uzeli u svoje ovom međunarodnom natjecanju.
naručje prijelazni pehar i pehar pobjednika. Na
Posjetitelji su mogli uživati i u razgledavanju vadrugom mjestu je bila ekipa DVD-a Donji Kralje- trogasne opreme kao i u izložbi ručnih šprica koje
vec I, a treći DVD Donji Kraljevec II. U muškoj kat- su stigle iz svih krajeva Međimurske županije. D. P.

VIII. kup Vatrogasne zajednice grada Čakovca

V

atrogasna zajednica grada
Čakovca organizirala je
VIII. Kup natjecanje za vatrogasnu mladež i pomladak. Ujedno su bili i domaćini posljednjeg kola IX. Kup natjecanja
Hrvatske vatrogasne zajednice
za mladež. Sve se odvijalo na
odlično pripremljenom terenu
SRC Čakovec na kojem je bilo
preko 700 mladih vatrogasaca.
Natjecanje su pratili i pozdravili
potpredsjednik HVZ-a, ujedno i kontrolor natjecanja Nedeljko Vukalović, predsjednik
VZMŽ i VZG Čakovca Mario
Medved, počasni predsjednik
VZMŽ Zlatko Orsag, zapovjednik VZMŽ Mladen Kanižaj,
zapovjednik VZG Čakovca Robert Meglić, počasni zapovjednik
VZG Čakovca Željko Besedić,
predsjednik Savjeta mladih
VZMŽ
Hrvoje
Novaković,
gradonačelnik grada Čakovca
Stjepan Kovač, predsjednik gradskog vijeća grada Čakovca Jurica
Horvat i mnogi drugi.
Pomladak Donjeg Mihaljevca
zasluženo na vrhu
U kategoriji pomlatka iz-

vodile su se dvije vježbe prema
pravilniku HVZ-a, a za vatrogasce starosti od 6 do 12 godina,
bez štafetne utrke. U muškoj kategoriji nastupilo je 18 ekipa, a
svoju premoć, ali na posljetku i
zasluženo cjelogodišnje zalaganje
čime su visoko podigli ljestvicu
nedostižnosti jesu ekipe DVDa Donji Mihaljevec. Sa 483,90
bodova ostavili su svoju prvu
konkurenciju daleko iza sebe.
Drugo mjesto je zauzela ekipa
DVD Ivanovec I. Za treće mjesto
je bila velika borba između DVDa Gornji Vidovec, DVD Gornji
Kraljevec, DVD-a Šenkovec i
DVD-a Štefanec. Na kraju su
najviše sreće imali natjecatelji iz
DVD-a Gornji Vidovec koji su za
samo nekoliko desetinki zauzeli
3. mjesto naspram spomenutih
konkurenata.
U kategoriji pomlatka žene nastupile su tri ekipe, a plasman je
bio redom DVD Donji Mihaljevec, DVD Krištanovec i DVD
Palinovec, u maloj konkurenciji ekipa Donjeg Mihaljevca je
pokazala izuzetnu spretnost i
brzinu i zasluženo podigli pehar
pobjednika.

Gardinovec vladar u Čakovcu
U kategoriji mladeži na kojem
su pravo nastupa imali vatrogasci
Natjecanje u Čakovcu bilo
je i posljednje kolo IX. Kup
natjecanja HVZ-a za mladež.
Za ukupni plasman kupa HVZa trebalo je nastupiti na sva
tri kupa koje je organizirala
Hrvatska vatrogasna zajednica.
U kategoriji mladež muški
ukupni plasman od 10 ekipe
naše ekipe su osvojile redom:
1. mjesto DVD Gardinovec, 5.
mjesto DVD Krištanovec i 9.
mjesto DVD Palinovec.
U ženskoj kategoriji bilo je
ukupno 13 ekipa, a naše ekipe
su redom bile: 2. mjesto DVD
Gardinovec, 5. mjesto DVD
Šandorovec i 8. mjesto DVD
Domašinec.
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2018.
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starosti od 12 do 16 godina, izvodila se jedna vježba prema
pravilniku HVZ-a za mladež i
štafetna utrka. Konkurencija je
bila iznimno jaka jer su stigle
ekipe iz svih krajeva Hrvatske,
ali to i ne čudi jer je u Čakovcu
bila i posljednja prava provjera
pred Državno natjecanje za
mladež koje se održava zadnjeg
vikenda rujna u Zadru.
U muškoj kategoriji nastupilo je 18 ekipa, iz Međimurske
županije njih sedam i to redom
DVD Gardinovec, Palinovec,
Krištanovec, Žiškovec, Savska
Ves, Novo Selo na Dravi i Mihovljan. Kako smo već spomenuli
jaku konkurenciju, svoje znanje,
iskustvo, ali na posljetku i domaći
teren iskoristila je ekipa DVDa Gardinovec koji su sa 1063,06
bodova zasjeli na vrh. Do njih na

Kup HVZ - Ekipe Gardinovca i Nuštra na pobjedničkom postolju

2. mjestu DVD Nuštar i 3. mjesto
DVD Bedekovčina.
U ženskoj kategoriji nastupilo je najviše, čak 23 ekipe. Iz
Međimurske županije njih osam
i to redom DVD Gardinovec,
Šandorovec, Domašinec, Totovec, Kuršanec, Gornji Vidovec,

Sveta Marija i Mačkovec. U ovoj
kategoriji vodila se velika borba
pete ekipa za sami vrh, na kraju
je prvo mjesto osvojila ekipa
DVD-a Nuštar, na 2. mjestu
DVD Gardinovec i 3. mjesto
DVD Bedekovčina.
D. P.

Vatrogastvo i nogomet “ruku pod ruku” za mališane

Polaznici vesele škole nogometa bili su fascinirani vatrogasnim vozilom JVP Čakovca

P

od organizacijom Udruge
mladih Mali Mihaljevec
i Mihovljan te suorganizatora
Udruge žena Mali Mihaljevec,
DVD Mali Mihaljevec i NK Mali
Mihaljevec, organizirana je „Vesela škola nogometa“, a na kojoj je
bilo oko 175 djevojčica i dječaka
u dobi od dvije do 12 godina. Zabavna škola nogometa sastoji se
od 12 disciplina te ih se najviše
svodi na loptu i samu koordinaciju tijela. Škola nogometa
je bila besplatna zahvaljujući
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Međimurskoj županiji, Općini
Sv. Juraj na Bregu, Općini
Šenkovec, Mjesnom odboru
Mihovljan, firmi Prima-biro i
Promming koji su bili pokrovitelji.
Uz nogometne vještine, u
utorak su polaznici škole upoznali svakodnevni rad vatrogasaca, poglavito putem pokazne
vježbe koju su izveli djelatnici
Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec i operativni članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva

Mali Mihaljevec. Sa šumskog
vozila „izbačena“ je pjena koja je
razveselila svu djecu na igralištu,
a pjena party je mogao početi,
dok je DVD Mali Mihaljevec prikazao opremu kojom raspolažu i
dali do znanja kako se mještani
uz njih mogu osjećati sigurno,
jer su u vrlo kratkom roku preko hidranta formirali dva mlaza
vode koji bi u stvarnom slučaju
služili za gašenje požara. Uz vatrogasce, svoj rad su prezentirali
i djelatnici PU Međimurske. D. P.

županijske vijesti
Osječko-baranjska

DVD Čepin obilježio 130. obljetnicu

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

D

obrovoljno
Članovima
vatrogasno
Društva
dodidruštvo
Čepin
jeljene
su
početkom kolobrončane,
srevoza održalo je
brne i zlatne plaproslavu
130.
kete
Društva,
obljetnice
oszaslužnim pojednutka i rada.
incima i pravnim
Iako je inicijativa
osobama spomen
za
osnivanjem
plakete Društva te
dobrovoljne vapriznanja, a našim
trogasne
čete
najmlađima dodi(tadašnji naziv)
jelili smo prigodne
Članovi Društva
u Čepinu potekkipiće kako bi im
la 1887. godine, točnije 28. rujna 1887. kada je, ostali kao trajan spomen ovom danu i njihovom
putem Poglavarstva općine Čepin, upućen zahtjev radu. Svi operativni vatrogasci koji su proteklih
za utemeljenje Društva s Pravilima o radu društva, 10 godina sudjelovali na intervencijama također
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zem- su dobili prigodne kipiće kako bi odali priznanje
aljska vlada u Zagrebu, Odjel za Unutarnje poslove njihovoj požrtvovnosti i djelovanju. Također su
odobrio je 2. kolovoza 1888. godine osnivanje ovom prigodom članovima dodijeljene i brončane
Društva potvrđivanjem navedenih Pravila.
medalje koje je dodijelila VZG Osijek te srebrne
Proslava je trajala tri dana. Prvog dana, 2. kolo- medalje koje je dodijelila VZ Osječko-baranjske
voza, održana je sveta misa zahvalnica u crkvi županije. Spomenicu vatrogasnog veterana dobio
Presvetog Trojstva u Čepinu na kojoj su sud- je Mijo Mak, a spomenicu za 40 godina zapovjedjelovali članovi Društva. Drugog dana održano je nik Stjepan Nađ. Predstavnik HVZ-a i predsjednik
1. natjecanje sa zaprežnom ručnom vatrogasnom VZŽ Osječko-baranjske Nikica Mužević uručio
štrcaljkom koju je Društvo obnovilo povodom je Društvu Povelju i plaketu s likom Gjure Stjep125. obljetnice osnutka (izrađena je 1892.). Idući ana Deželića Hrvatske vatrogasne zajednice te
dan održana je svečana sjednica Skupštine Društva Plaketu Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
prije koje su vatrogasna vozila DVD-a Čepin i gos- županije za izuzetan doprinos vatrogastvu. Pokrotiju prošla ulicama Čepina u svečanom defileu. vitelj proslave bila je Općina Čepin, a proslavu je
Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik DVD-a uveličala limena glazba DVD-a Đakovo. Biranim
Ivan Nađ pozdravivši sve nazočne goste. Prezen- riječima Društvo su pozdravili predsjednik VZŽ
tacijom je predstavljena kratka povijest DVD-a te Nikica Mužević, predstavnik DUZS-a i voditelj
istaknuto kako će krajem godine biti izdana i prva Županijskog centra 112 Zvonko Grgec, predsjedmonografija Društva kako bi ostao pisani trag i nik Općinskog vijeća Općine Čepin Robert Periša
posveta hrabrim i požrtvovnim ljudima koji su te zamjenik župana Goran Ivanović zahvalivši
osnovali Društvo te ga i održali sve do današnjih se na svemu što Društvo godinama čini za svoje
dana.
mještane, ali i cijelu županiju.
Tomislav Nađ

Sportske igre za vojsku, policiju i vatrogasce

T

reći put za redom su održane
športske igre za vojsku,
policiju i vatrogasce,
a turnir u malom nogometu odigran je u
Osnovnoj školi Kralja
Tomislava u Našicama.
Nakon našičkih vatrogasaca koji su bili posljed-
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nji domaćini, ovoga puta domaćini su bili djelatnici Policijske postaje Našice. Na turniru su nastupile
četiri ekipe: Hrvatska vojska - Sokolovi (Našice)
Policijska postaja Našice, Dobrovoljno vatrogasno
društvo Našice i Javna vatrogasna postrojba Našice.
Ovoga puta najviše “znanja” na parketu pokazali
su pripadnici “Sokolova” te su zasluženo osvojili
prvo mjesto. Kao i prethodni put rezultat je u dru-

gom planu, a cilj okupljanja je upoznavanje i rad
svih triju državnih službi u gradu Našicama. Poslije odigranih utakmica našički vatrogasci su u svojim prostorijama ugostili sve sudionike športskog
susreta. Čelnici državnih službi i ovoga puta izrazili su veliko zadovoljstvo ovakvim okupljanjem, te
najavili skori susret na parketu.
Marijan Gajski

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Primorsko-goranska
Vatrogasci već 120 godina ponos Mrkoplja

DVD Mrkopalj – sukreator povijesti, sadašnjosti i budućnosti

Sudionici proslave

S

redinom srpnja ponosni Mrkopaljci proslavili
su izniman događaj – 120. obljetnicu njihovog
DVD-a. Riječ je o društvu koje od osnutka do danas prati svaki važniji događaj u mjestu te marljivo
baštini tradiciju i plemenitost vatrogastva.
Nakon jutarnje svete mise i mimohoda središtem
Mrkoplja, uslijedila je svečana sjednica na kojoj je
predsjednik Društva, Marinko Gašparac, podsjetio na najvažnije trenutke iz povijesti društva, a s
posebnim ponosom prokomentirao je trenutačnu
situaciju u Društvu.
- Unatoč nepovoljnim financijskim kretanjima
i enormnom opadanju broja stanovništva, DVD
Mrkopalj ide uzlaznom putanjom. Trenutačno
imamo 80 članova, od čega 30 operativnih. Ne zanosimo se tim brojkama, jer dosta njih radi izvan
mjesta, no, uz pomoć kolega iz Sungera, uspijevamo odgovoriti na sve vatrogasne izazove, a treba
napomenuti da smo posljednjih godina zaista imali dosta iznimno zahtjevnih intervencija, od požara
do situacija uvjetovanih ekstremnim vremenskim
uvjetima, rekao je Gašparac te se zahvalio Općini
Mrkopalj na financiranju i podupiranju Društva. Od planova koje imamo posebno ističem nabavu
novog vozila za transport ljudi i gašenje šumskih
požara i požara otvorenog prostora općenito. Dio
sredstava već smo osigurali, a do iduće godine
nadam se da će financije biti „zaokružene“ te da
50
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će naše staro i dotrajalo vozilo biti zamijenjeno
novim, naglasio je Gašparac te se na kraju zahvalio
i svim članovima koji su tijekom povijesti Društva
svojim radom pripomogli u njegovom razvoju.
Čestitke slavljenicima uputio je Josip Brozović,
načelnik Općine Mrkopalj, nazvavši ih „najjačom
karikom u društvenom životu općine“. Čestitkama
se pridružio i dožupan Petar Mamula, rekavši da
vatrogastvo čini važnu kariku u sustavu zaštite i
spašavanja te da će zbog toga Županija rado pomoći
u nabavi vozila. Na sjednici je bila i Ana StavljenićRukavina, potpredsjednica Skupštine Grada Zagreba, poželjevši vatrogascima što manje posla i što
bolju opremu i vozila te uspjeh u prenošenju znanja na mlade naraštaje. Naposljetku, DVD-u Mrkopalj čestitali su i Slavko Gauš, predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a i Mladen Šćulac, županijski
vatrogasni zapovjednik, naglasivši važnost dobrovoljnih vatrogasnih društava za uspješno funkcioniranje vatrogasnog sustava. Kako su naglasili,
Gorski kotar imao je u posljednje vrijeme mnogo
ugroza, pri čemu su do izražaja došle sve pozitivne
strane županijskog ustroja vatrogastva, dobre organizacije, ali i educiranosti kadra.
Prigodna svečanost iskorištena je za nagrađivanje
zaslužnih članova Društva. Nakon svečane sjednice, održana je i pokazna vježba.
V.R.T.

županijske vijesti
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U

Klanjsko vatrogasno natjecanje privuklo 25 ekipa

povodu
blagdana
sv. Roka i Dana
Općine
Klana,
u Klani je sredinom
kolovoza
održano 16. rokovsko natjecanje
vatrogasne djece
i mladeži, u organizaciji DVD-a
Klana. Na natjecanju je nastupilo
25 ekipa iz 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava.
U mlađoj kategoriji natjecatelji su morali obaviti
„dobavu“ vode kantama do brentače iz koje su
potom mlazom vode rušili metu, plastičnu bocu,
sa stalka. Zahtjevnija je bila starija kategorija, koja
uključuje svladavanje prepreka, prepoznavanje
opreme, vezivanje čvorova i neizostavno „gašenje“
požara, također ručnom vatrogasnom pumpom,
tzv. brentačom. Obje ekipe trčale su i štafetnu
utrku.
Na natjecanju u Klani sudjelovala su dobrovoljna vatrogasna društva iz pet županija: Delnice, Zlobin, San Marino-Novi-Vinodolski, Vrata,
Škrljevo, Kras-Šapjane, Njivice, Skrad, Halubjan,
Lokve, Donja Dubrava, Stubička Slatina, Senj, Solin te domaćin - DVD Klana.
U kategoriji „djeca žene“ nastupile su četiri
ekipe. Prvo mjesto pripalo je DVD-u Skrad, drugo

mjesto DVD-u Klana, dok je treće mjesto zauzela
ekipa DVD-a Škrljevo. Ekipa DVD-a Vrata zauzela
je prvo mjesto u kategoriji „djeca muški“. Drugo
mjesto pripalo je DVD-u Senj, dok su treće mjesto
podijelile ekipe DVD-ova Skrad i Klana. Ukupno
je u toj kategoriji nastupilo devet ekipa.
U kategoriji „mladež žene“ nastupile su četiri
ekipe. DVD San Marino-Novi Vinodolski bio je
prvi, DVD Delnice drugi, a DVD Klana treći.
U kategoriji „mladež muški“, od ukupno osam
ekipa, prvi su također bili Novljani, drugi je bio
DVD Stubička Slatina, a treći DVD Solin.
Priznanja najboljima uručili su zapovjednik
DVD-a Klana Mateo Štemberger, predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a Slavko Gauš, predsjednica Savjeta vatrogasne mladeži VZPGŽ-a Renata
Topolovec te predstavnica Općine Klana Ivana
Marinčić.
Dario Gauš

Jubilarni 5. Kup Brod Moravica – natjecanje na staroj vatrogasnoj šprici

P

otkraj srpnja i ove je godine u organizaciji
DVD-a Brod Moravice i uz potporu VZPGŽ-a
ispred lovačke kuće „Lazica“ održan jubilarni, 5.
Kup Brod Moravica, natjecanje na više od 100 godina staroj brodmoravičkoj zaprežnoj vatrogasnoj
šprici, jedinstveno u županiji.
Nastupilo je 11 ekipa, od toga devet muških (DVD
Brod Moravice, DVD Stara Sušica, DVD Kupjak,
DVD Josipdol, DVD Lič, DVD Stative Gornje,
DVD Fužine, DVD Netretić i DVD Skrad) te dvije
ženske ekipe (DVD Stara Sušica i DVD Skrad).
Najbolji rezultat u muškoj konkurenciji imala je
ekipa DVD-a Stative Gornje, kojoj je pripao i prijelazni pehar. Drugi je bio DVD Brod Moravice,
a treći DVD Fužine. U ženskoj konkurenciji
Skrađanke su bile bolje od ekipe Stare Sušice.
Natjecateljski dan upotpunjen je nadmetanjem
u potezanju konopa. Prva tri mjesta u muškoj
konkurenciji osvojili su: DVD Brod Moravice,
DVD Stara Sušica i DVD Stative Gornje. U ženskoj

Natjecatelji morali pokazati mnogo snage, ali i spretnosti

konkurenciji Skrađanke su ponovno bile bolje od
konkurentica iz Stare Sušice.
Natjecateljima su čestitali čelnici DVD-a i Općine
Brod Moravice te Slavko Gauš, u ime Vatrogasne
zajednice PGŽ-a.
Novi susret zakazan je za godinu dana jer, kako
ističu domaćini, cilj im je sačuvati tradiciju,
građanima približiti nekadašnju vatrogasnu opremu te popularizirati vatrogastvo u najširem smislu.
V.R.T.
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Memorijal „Jasmin Filipović“

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Jasmin Filipović (1980.-2004.)

Natjecanje u središtu Novog uvijek privuče brojne gledatelje

U

organizaciji DVD-a San Marino-Novi Vinodolski i pod pokroviteljstvom Grada
Novi Vinodolski, početkom kolovoza i ove je godine održan već tradicionalni, 14. po redu memorijal „Jasmin Filipović“.
Na tom vatrogasnom natjecanju nastupilo je 16
muških i 6 ženskih A ekipa. U muškoj konkurenciji najbolji je bio DVD Sveti Križ Začretje, drugo
mjesto osvojila je ekipa DVD-a Dolnja Rečica,
a treće DVD Granešina. U ženskoj konkurenciji
slavila je ekipa DVD-a Hrašće, drugi je bio DVD
Sušak, a treći DVD Voloder.
V.R.T.

Jasmin Filipović bio je istaknuti član DVD-a
San Marino, koji je nakon teške bolesti, preminuo
2004. godine, u dobi od samo 24 godine.
Mladeži novljanskog DVD-a pridružio se kao
14-godišnjak, potom je završio tečaj za ispitanog
vatrogasca te postao pripadnik operativne postrojbe DVD-a Novi Vinodolski u kojem je radio
i kao sezonski vatrogasac. Uz iznimno aktivan
rad u operativnoj postrojbi, bio je i voditelj vatrogasne mladeži te neizostavan član natjecateljske
ekipe s kojom je postigao zapažene rezultate, a
prvi put u povijesti Društva ta je ekipa postala i
županijski prvak, 2003. godine. Nažalost, svega
nekoliko mjeseci kasnije teška bolest zaustavila je
sve njegove životne i vatrogasne planove.
U spomen na svojeg nezaboravnog člana,
DVD San Marino-Novi Vinodolski pokrenuo je
memorijalno
natjecanje, koje
se s uspjehom
održava već 14
godina.

Sisačko-moslavačka

Vrijedna donacija opreme za DVD Mustafina Klada

O

ve je godine DVD Mustafina Klada obilježio 65.
obljetnicu neprekidnog rada i
djelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija te spašavanju ljudi i
imovine zahvaćenim požarom,
eksplozijama, elementarnim i
drugim nepogodama. Društvo
ima 70 članova, od kojih je njih
10 operativnih, okuplja i djecu
od njihove 6. godine (ali i onu
mlađu) te ih se trenira za sudjelovanje na natjecanjima, ali ih
se i uči da odmalena budu dobri
ljudi i da pomažu onima koji su
u nevolji.
„Hrvatsko vatrogastvo po
pitanju opremljenosti, ali i u financijskom pogledu nije u do-
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Glavni vatrogasni zapovjednik S.
Tucaković uručio vrijednu opremu

broj poziciji, pa tako niti naš
DVD te počesto s vlastitim resursima održavamo njegovo funk-

cioniranje. Naš DVD je ujedno
i jedina udruga koja okuplja
ljude u našem malom mjestu i
predstavlja zadnju liniju obrane
od iseljavanja ljudi iz tog dijela
Moslavine“, ističe Franjo Petir,
predsjednik DVD-a Mustafina
Klada. Stoga je zahvalio svim
donatorima na potpori DVDu, posebno se zahvalivši Slavku
Tucakoviću, glavnom vatrogasnom zapovjedniku RH koji je
izvršio svoje obećanje dano 17.
ožujka 2018. na svečanoj sjednici
skupštine DVD-a Mustafina Klada. Tucaković je tada obećao, a
potom i odobrio vrijednu donaciju opreme DVD-u Mustafina
Klada koju je predsjednik DVDa Franjo Petir preuzeo 9. srpnja.
Franjo Petir

županijske vijesti

DVD HRVATSKA KOSTAJNICA

Poplave i klizišta obilježile ovu godinu

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

T

ridesetak vatrogasaca iz
DVD-a Rab, Oroslavje
te predstavnici iz Donje Stubice, početkom kolovoza donijeli su vatrogascima Kostajnice
vrijedne vatrogasne poklone,
zbog bolje opremljenosti i veće
spremnosti u borbi s prirodnim
nepogodama.
Okupljanjem
predstavnika
triju prijateljskih društava i
domaćina DVD Hrvatska Kostajnica 11. kolovoza u Hrvatskoj Kostajnici još je jednom
potvrđena bratska vatrogasna
solidarnost u redovima hrvatskih vatrogasaca. Naime,
ovim susretom na kojem je
bilo četrdesetak vatrogasaca iz
spomenutih društava, te predstavnici grada Donje Stubice i
službi Grada Zagreba, potvrđena
je dosadašnja suradnja u
zajedničkim akcijama i vatrogasna solidarnost.
Navedeni gosti nisu zaboravili
na svoju vatrogasnu braću i njihovu proljetnu borbu s poplavama i klizištima i ovom prigodom uručili su im vrijedne
vatrogasne poklone. Tako su
članovi DVD Rab, s kojima se
Kostajnčanci godinama druže,
predali domaćem društvu 4 motorole za poboljšanje komunikacije na terenu te nekoliko cijevi. Poklone je uručio predsjednik
Društva Tomislav Presečki
sa željom za nastavak suradnje. Poklon DVD-a Oroslavje,
predvođenog
predsjednikom
Nikolom Cukovečkim, sastojao
se od motorne pumpe „Rosenbauer“, potopne pumpe, 4 usisne
cijevi i 8 tlačnih cijevi. Osim toga
i predstavnici Grada Donje Stubice pridružili su se darivanjima
poklonom novih „Haix“ čizama.
Predstavnici Sustava veza u
kriznim situacijama iz Zagreba,
poklonili su Kostajnčancima 5
radio-stanica.
Ti pokloni bili su iznenađenje

Operativni vatrogasci DVD-a

za predsjednika društva Tomislava Žličarića i zapovjednika
Damira Mistrića, jer je riječ
o vrijednim donacijama i nedostatnoj tehnici i opremi. Susretu vatrogasaca u Hrvatskoj
Kostajnici, osim spomenutih
čelnika bili su prisutni Dragutin
Buval, dopredsjednik, Miljenko
Mrzljak, zapovjednik, Damir
Tomić, tajnik i Nenad Krmelić,
član Upravnog odbora DVD
Oroslavje. Uz spomenute čelnike
u delegaciji DVD Rab na ovom
vatrogasnom susretu bio je Milivoj Ličina, zapovjednik i Željko
Puljar Matić zamjenik zapovjednika DVD Rab.
Kako smo doznali od predsjednika Društva Tomislava
Žličarića, bila je ovo jedna od
najtežih godina za vatrogastvo
u njegovoj dosadašnjoj povijesti,
jer su se tijekom ožujka 2018.
godine pokrenule velike ugroze
na ovom području. Tako je prvo
pala stijena u središtu grada, a
zatim su slijedili odroni i klizišta
na ulazu u predgrađe H. Kostajnice. U akciju su stupile sve
žurne službe, od Hrvatske gorske službe za spašavanje i Hr-

vatske vojske do Civilne zaštite
u okviru DUZS-a, pružajući
punu potporu vatrogascima
grada. Kostajnčanci su sve svoje
članstvo, na čelu s interventnim grupama, angažirali na
raščišćavanju ulica, podruma i
kuća, te dijeljenju pitke vode na
četiri lokacije, danonoćno od 11.
do 27. ožujka ove godine.
Uz 30-ak operativaca društvo
je u svojim redovima organiziralo i odlazak novih članova
na vatrogasne tečajeve. Tako
se obuka uspješno provodi,
međutim, nedostaje pomoć šire
društvene zajednice za obnovom
voznog parka u kojem se nalaze
tek tri ispravna, ali stara vozila.
U prvom planu, zbog mogućih
daljnjih poplava, tijekom jeseni
i proljeća, i dalje se nalazi prioritetna nabava auto cisterne za
pitku vodu.
Nakon maksimalnih napora
koje su uložili u obranu grada i
obnovu društva – s pravom se
očekuje i znatna pomoć za nabavu opreme i osnovnih tehničkih
pomagala, kako hirovita Una ne
bi opet „okovala“ Kostajnicu,
možda već ove jeseni. Đuro Gajdek
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DVD TROGIR

Uspjeh veći od sjaja

Najmlađi članovi Društva s voditeljima

O

dmah
po
završetku
prošlogodišnje
protupožarne sezone, Upravni
odbor DVD-a Trogir na čelu s
predsjednikom Ivanom Vukmanom, već tijekom mjeseca
rujna 2017. godine, donosi niz
odluka kojma se Društvo više
posvećuje radu s vatrogasnim
pomlatkom i mladeži. S upisima djece i mladeži započelo
se u listopadu 2017. godine te
je u manje od dva mjeseca u
vatrogasni pomladak pristupilo 25 djece, 11 djevojčica i 14
dječaka, a u vatrogasnu mladež
10 dječaka.
Preduvjet za upise ostvareni
su ranijih godina i to izvrsnom suradnjom s školama
i vrtićima na području Grada
Trogira (dijeljenje promotivnih materijala, izvođenje vatrogasnih vježbi, organiziranje
posjeta vatrogasnom domu,
dan otvorenih vrata DVD-a i
sl.) te preseljenjem u novi vatrogasni dom gdje smo stekli i
adekvatne uvjete za izvođenje
vatrogasnih vježbi.
Nakon uvodnih upoznavanja
djece i roditelja s voditeljima,
planiranim programom i ciljevima rada te samim pojmom
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vatrogastva, započeli su redoviti
tjedni susreti. Međutim, nikakva priprema voditelja nije
mogla dočarati emocije, smijeh i entuzijazam koji su djeca
proživljavala sve više i više svakim sljedećim zajedničkim susretom. Uspješno je ostvaren

Plakat - poziv na upis djece i mladeži

odnos igre i učenja, a svaki
voditelj svojom kreativnošću,

osim zadanih vježbi, pokušao
je usaditi djeci osnovne vatrogasne vrijednosti poštovanje,
kolegijalnost,
prijateljstvo,
požrtvovnost, zalaganje i disciplinu. Na tom tragu Društvo je
organiziralo prigodan program
i dodjele poklona povodom
blagdana Svetog Nikole te projekciju crtanog filma ‘’Avioni 2
– Nebeski vatrogasci’’ uz kokice
i piće ususret novoj godini.
Dječje zalaganje na susretima itekako se isplatilo jer su
Društvo počastili osvajanjem
pehara na svom prvom natjecanju i to prvi puta u kategoriji
pomlatka u svojoj 115 godina
dugoj povijesti. Na otvorenom
natjecanju djece u Kaštel Gomilici dana 16. lipnja 2018. godine
dječaci su osvojili 3. mjesto od
ukupno 14 ekipa, a djevojčice 4.
mjesto od 9 prijavljenih ekipa.
Njihovi uspjesi ponovno su
proslavljeni veselim zajedničkim
druženjem.
Na inzistiranje djece, a na zadovoljstvo voditelja, susreti se
nastavljaju i tijekom školskih
praznika, cijelu ljetnu sezonu.
Nastavlja se s učenjem kroz zabavne vodene igre, baš onako
kako su i započeli.
Na kraju, moramo spomenuti
i imena voditelja i pomoćnika
koji su osmislili program te
dobrovoljnim radom uvelike
pridonjeli budućem razvoju
vatrogastva na trogirskom
području: Marin Rožić, Dalibor Ercegović, Marin Vukman,
Marija Mijalić, Frane Belas i
Mario Katalinić.
Trud i zalaganje treba
nagrađivati i cijeniti i tek onda
se dvostruko vraća, a naši
voditelji već planiraju buduće
aktivnosti i vježbe jer uspjeh nije
samo sjaj na osvojenoj medalji,
već sjaj na dječjem licu koji govori tisuću riječi.
Marin Buble

županijske vijesti
Varaždinska

Kup DVD-a Hrženica 2018 okupio 500-njak natjecatelja
iz sjeverozapadne Hrvatske

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

U

subotu 18. kolovoza 2018. godine u Hrženici je održano
tradicionalno vatrogasno natjecanje
pod nazivom „Kup DVD-a Hrženica
2018“ koje DVD Hrženica organizira
neprekidno posljednjih 11 godina.
Na samom natjecanju nastupilo je 48
natjecateljskih desetina, s ukupno više
od 500 sudionika podijeljenih u 6 kategorija.
Ove godine natjecanje ima i dodatnu
težinu, s obzirom da se postignuti rezultati ubrajaju u prvi Kup Vatrogasne
zajednice Varaždinske županije za
mladež i podmladak, koji je ove godine pokrenut
kao pilot projekt. Spomenimo kako su tijekom godine održana još 3 natjecanja čiji rezultati se ubrajaju u spomenuti županijski kup, a to su natjecanja
organizirana u Novom Marofu, Gornjem Kučanu i
Donjoj Voći. Spomenuta četiri natjecanja, kao i vatrogasne organizacije koje ih organiziraju već dugi
niz godina okupljaju velik broj odjeljenja vatrogasnog podmlatka od 6-12 godina i mladeži od 1216 godina te je upravo iz tog razloga organizacija
županijskog natjecanja povjerena vatrogasnim
organizacijama koje vrlo uspješno rade s mladim
naraštajima.
U kategoriji pomlatka u dobi 6-12 godina koji se
natječu u vježbi s brentačama, nastupilo je ukupno
25 odjeljenja. U ženskoj kategoriji prvo mjesto osvojile su djevojčice iz DVD-a Komarnica Ludbreška
ispred članica DVD-a Novi Marof i DVD-a Donji
Mihaljevec. U muškoj kategoriji prvo mjesto osvojili su članovi DVD-a Karlovec Ludbreški ispred
članova DVD-a Martijanec i DVD-a Gornji Kučan.
U kategoriji mladeži u dobi 12-16 godina koji se
natječu na stazi sa preprekama, sudjelovalo je ukupno 15 odjeljenja. Prvo mjesto u ženskoj kategoriji osvojile su članice DVD-a Karlovec Ludbreški
ispred članica DVD-a Koprivnica i DVD-a Donja
Voća. U muškoj kategoriji prvo mjesto osvojili su
članovi DVD-a Novi Marof ispred članova DVD-a
Remetinec i DVD-a Hrženica.
U kategoriji seniora nastupilo je 8 odjeljenja. U
ženskoj kategoriji prvo mjesto osvojile su članice
DVD-a Sigetec Ludbreški ispred članica DVD-a
Sveti Đurđ, dok su u muškoj kategoriji prvo mjesto
i prijelazni pehar Kupa DVD-a Hrženica osvojili
članovi DVD-a Struga ispred DVD-a Šemovec i
DVD-a Ludbreg.

Tijekom proglašenja rezultata natjecateljima su
se obratili i gosti predvođeni Josipom Janyem,
načelnikom Općine Sveti Đurđ, koji je u prigodnom govoru pohvalio organizaciju ovako velikog
natjecanja te vrlo dobru suradnju sa svim vatrogasnim organizacijama na području Općine Sveti
Đurđ.
Prisutnima se obratio i Zlatko Orsag, glavni sudac na natjecanju mladeži, koji je u svom govoru
pohvalio nastupe odjeljenja mladeži te zaželio
puno uspjeha na predstojećem državnom natjecanju mladeži koje će se održati 29. rujna u Zadru.
Kontrolor natjecanja Krunoslav Turković, ujedno
i predsjednik VZO Sveti Đurđ, izrazio je zadovoljstvo radom sudačkih ekipa koji su svoj posao
odradili bez bilo kakvih prigovora natjecateljskih
odjeljenja. Spomenimo kako su na ovom natjecanju sudačku ekipu činili suci s područja VZO
Sveti Đurđ uz pojačanje od strane već spomenutog
Zlatka Orsaga iz DVD-a Vularija, iskusnog suca s
međunarodnom sudačkom licencom.
Prisutnima se također obratio i Zvonko Videc, tajnik Vatrogasne zajednice Varaždinske
županije, koji je u svom govoru spomenuo kako će
proglašenje pobjednika u okviru Kupa Vatrogasne
zajednice Varaždinske županije biti održano tijekom rujna uz zajedničko druženje ekipa mladeži
i podmlatka.
Na kraju se prisutnima obratio i Stjepan Kovaček,
zapovjednik VZO Sveti Đurđ, koji je izrazio zadovoljstvo organizacijom samog natjecanja, unatoč
slabijem odazivu seniorskih odjeljenja, najavivši
ujedno i regionalno natjecanje vatrogasaca
ludbreške regije koje će biti održano u organizaciji
DVD-a Ludbreg.
Tekst: Ivan Debelec

Foto: Dražen Krušec
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DVD martijanec

Održano vatrogasno natjecanje „Memorijal ban Pavao barun Rauch“

D

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

ana 15. srpnja u Martijancu je održan
„Memorijal ban Pavao barun Rauch“.
Na Memorijalu je sudjelovalo 37 ekipa pomlatka, od čega 7 ženskih i 30 muških te 9 ekipa
mladeži, od čega 1 ženska i 8 muških sa oko 500
sudionika. Nagrade najuspješnijima podijelio
je predsjednik DVD-a Martijanec, ujedno i
predsjednik Vatrogasne zajednice općine Martijanec, Saša Lenček.
U kategoriji podmladak ženski prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD Komarnica Ludbreška,
drugo ekipa DVD Nedeljanec-Prekno i treće
DVD-a Trnovec. U kategoriji podmladak
muški prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a
Šemovec, drugo DVD-a Selnica Podravska i treće
ekipa DVD-a Zbelava. U kategoriji mladež ženska
nastupila je ekipa DVD-a Karlovec Ludbreški. U

Detalj s natjecanja

kategoriji mladež muška prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Zamlaka, drugo ekipa DVD-a Nedeljanec-Prekno i treće ekipa DVD-a Koprivnica.
Miroslav Kelemenić

Virovitičko-podravska

DVD VELIKA ČREŠNJEVICA

11. natjecanje s ručnom špricom

N

a Ilinje, najveći blagdan u Velikoj
Črešnjevici, održano je tradicionalno 11. po redu vatrogasno natjecanje
sa starom ručnom špricom s konjskom
zapregom.
Na poziv domaćina ove godine odazvalo
se DVD Virje iz Koprivničko-križevačke i
8 ekipa iz Virovitičko-podravske županije.
Natjecanje je otvorio i pozdravio natjecatelje predsjednik VZŽ Virovitičkopodravske, VZO Pitomača i DVD Velika
Črešnjevica Željko Palković i zapovjednik
VZO Pitomača Zdavko Fras. Prvo mjesto
osvojilo je DVD Sedlarica, drugo DVD
Turnašica i treće DVD Otrovanec.
Sve natjecateljske ekipa primile su zahvalnice, a najbolji za osvojena prva tri
mjesta i pehare.
Barica Mihoković
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Na natjecanju sa starom ručnom vatrogasnom špricom na konjsku
zapregu najbolja je bila ekipa DVD-a Sedlarica

županijske vijesti
Zagrebačka

Vatrogasni dom DVD-a Stupnik dobio ime „Ivan Klemenčić“

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

D

ana 18. kolovoza 2018.
godine na godišnjicu
smrti
pokojnog
Ivan
Klemenčića u Vatrogasnom
domu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik u
Gornjem Stupniku, održana
je svečanost imenovanja Vatrogasnog doma po pokojnom predsjedniku Ivan
Klemenčić, osnivaču ovog
Društva.
Na svečanosti je prisustvovao načelnik Općine Stupnik Bruno Perković, župnik
župe Stupnik - Lučko vlč. Dubravko Škrlin Hren te drugi
uzvanici i gosti iz društvenog,
javnog života, kao i članovi
obitelji Klemenčić. Toj prigodi
prisustvovali su mnoge vatrogaskinje i vatrogasci iz raznih
prijateljskih Društva iz Lijepe
naše. Ovu prigodu krasila je i
počasna vatrogasna postrojba
VZ Grada Zagreba.
Tom prigodom izmjenjivali
su se razni govornici koji su
dirljivim govorima iz prošlosti,
prijatelji ili suradnici pokojnog
Ivan Klemenčića isticali njegovu
požrtvovnost i ustrajalost u osnivanju Vatrogasnog društva
u Općini Stupnik, također i
izgradnju ovog velebnog Vatrogasnog doma na koji građani
Stupnika mogu biti ponosni, a
koji sada nosi njegovo ime.
Vatrogastvo Općine Stupnik
formirano je u ožujku 2000. godine jer je nakon Domovinskog
rata Općina Stupnik imala veliki
iskorak u izgradnji gospodarskih
i privatnih objekata. Vatrogasni
dom u Općini Stupnik izgrađen
je po svim tehničkim standardima i zahtjevima vatrogasne
struke te je iz izgrađenog objekta vidljivo i dugoročno riješena
problematika ove djelatnosti, a i
šira domena zaštite i spašavanja.

Svečanost imenovanja Vatrogasnog doma po osnivaču Društva I. Klemenčiću

U izgradnji ovog
vatrogasnog
objekta veliki trud,
zalaganje i znanje
kojim je raspolagao u vatrogastvu
Ivan
Klemenčić
uložio je u temelj
budućnosti vatrogastva u Stupniku
pa i šire. Pokojni Ivan Klemenčić
prve aktivnosti u
vatrogastvu odradio
je u DVD TOP Kerestinec, a nakon promjene radnog mjesta učlanjuje se u DVD
Kerestinec gdje je bio do osnutka
DVD Stupnik 2000. godine. Na
osnivačkoj Skupštini Društva
izabran je za predsjednika gdje
je obavljao ovu funkciju do
posljednjeg dana svog života,
punih 17 godina. Iza našeg člana
i predsjednika Ivana Klemenčića
ostaje neizbrisiv trag vatrogastva u Općini Stupnik te je
pokrenuta inicijativa Upravnog
odbora ovog Društva o imenovanju Vatrogasnog doma „Ivan
Klemenčić“ koja je ovom prigodom i ostvarena. Važno je istaknuti da prezime Klemenčić nije
zaboravljeno i da je pokojnik iza
sebe uklesao u svojoj obitelji kulturu vatrogastva na način da je

Vozni park Društva

ove godine za predsjednika ovog
Društva izabran sin Ivana - Igor
Klemenčić koji se na isti način
bori za opstojnost ovog vatrogasnog društva. DVD Stupnik
vrlo je aktivno i na području
izvan Općine Gornji Stupnik i
raspolaže sa velikim potencijalom stručnog znanja i iskustva
iz domene zaštite i spašavanja
što se može vidjeti iz aktivnosti
koje provodi na teritoriju cijele
Republike Hrvatske.
Ovim putem želimo se zahvaliti svim znanim i neznanim
prijateljima i dobročiniteljima
izgradnje ovog neprocjenjivog,
društveno korisnog vatrogasnog
objekta u Općini Gornji Stupnik. Ivica Pavlaković
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Zbog neobičnog, a tako danas prepoznatljivog dizajna s bijelo-crvenim
kockicama, vatrogasna vozila Hong Konga
zasigurno će privući pozornost u Hrvatskoj te među obožavateljima hrvatske
nogometne reprezentacije diljem svijeta

CRVENO-BIJELE
KOCKICE VATROGASACA
HONG KONGA
Vatrogasna služba Hong Konga danas u svome sastavu ima oko
9.560 vatrogasaca i 740 administrativnog osoblja, a u njenom
sastavu je i spasilačka služba.
Tekst: IVO AŠČIĆ

P

olitičko-pravni status Hong
Konga, posebne administrativne regije Kine sa sustavom
slobodnog tržišta, prosječnom
čitatelju malo je poznat. Još
su veća nepoznanica njihove
poštanske marke koje na poseban način promoviraju svoje
vrednote iz različitih područja,
a u prometu su još od 1862. godine. Iz toga razloga je zanimljiva serija od šest maraka iz svibnja ove godine koja će posebno
interesirati čitatelje Vatrogasnog
vjesnika jer se odnosi na 150. vatrogasnu obljetnicu.
Hong Kong se prostire na
površini nešto većoj od tisuću
četvornih kilometara, uz obalu Južnokineskoga mora, u
jugoistočnom
dijelu
Kine.
Osim istoimenog otoka, sastoji
se i od poluotoka Kowloona,
niza većih i malih otoka te od
tzv. New Territories u zaleđu
Kowloona. Službeni su kineski
(kantonski dijalekt) i engles-
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ki jezik. Nakon Opijumskog
rata (1839.–1842.), vođenog
prije svega radi specifičnoga
geopolitičkog položaja, Kina je,
mirovnim ugovorom u Nankingu 1842., morala Britancima ustupiti Hong Kong, koji je
1843. postao britanska krunska
kolonija. Godine 1860. koloniji
je priključen poluotok Kowloon,
a 1898. i tzv. New Territories,
unajmljeni na 99 godina. Za II.
svjetskog rata Hong Kong zauzeli su Japanci i držali ga sve do
kraja rata, kada su ga ponovno
osvojile britanske snage. Nakon
višegodišnjih kinesko-britanskih
pregovora, 1984. je dogovoreno
da Hong Kong nakon okončanja
britanske uprave (1997.) postane posebno administrativno
područje Kine, uz kinesko jamstvo da će do 2047. zadržati njegov kapitalistički gospodarski
sustav. Stanovnici su uglavnom
Kinezi, a u njemu žive i Filipinci,
Inodonežani, Britanci i dr.

Za vrijeme britanske vlasti, od
1843. do 1997., u Hong Kongu, u
kojem danas živi oko sedam milijuna stanovnika, 1868. je osnovana profesionalna vatrogasna
postrojba. Nastala je od policijskih službenika i volontera, na
temelju naredbe predstavnika
britanske kraljevske vlasti odnosno tadašnjeg guvernera Richarda Gravesa MacDonnella. Šef
policije, ujedno je bio i zapovjednik vatrogasne postrojbe koja se
sastojala od 62 britanska vatrogasca i 100 kineskih dobrovoljaca. Početkom XX. stoljeća, vatrogascima je pridružena i hitna
medicinska služba, a broj djelatnika je udvostručen. Tijekom
II. svjetskog rata Hong Kong
je bio pod okupacijom Japana,
pa je većina vatrogasne opreme
prebačena u Tokio. Nakon pobjede komunista u Kini 1949.
Hong Kong je prihvatio stotine
tisuća izbjeglica čime je kvaliteta
vatrogastva znatno smanjena.
Do 1997. i kraja kolonijalne
vlasti Velike Britanije, vatrogastvo je doživjelo više reorganizacija. Danas ono ima sve
odlike modernog vatrogastva s
operativnim zapovjedništvima
i zajedničkim službama, a zadnjih dvadesetak godina napravilo je i “kozmetičku” promjenu s dizajnom vozila, opreme,
grba i drugih zaštitnih znakova,
različitih od onih iz kolonijalnog
vremena.
Vatrogasna služba Hong Konga (engl. Hong Kong Fire Services Department, kin. 覽香港
消防處) danas u svome sastavu
ima oko 9.560 vatrogasaca i 740
administrativnog osoblja, a u
njenom sastavu je i spasilačka
služba. Organizacijski, podijeljena je na tri operativna vatrogasna zapovjedništva (Hong Kong,
Kowloon i New Teritories),
zapovjedništvo za vatrogastvo,
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Odore hongkongših vatrogasaca, od sredine XIX. stoljeća do danas
prikazuju povijesni razvoj ove posebne administrativne regije Kine koja
je bila više od 170 godina britanska krunska kolonija (gore)
Zbog velike gustoće pomorskog prometa i naseljenosti otoka, vatrogastvo Hong Konga raspolaže s dvadesetak vatrogasnih brodova
opremljenih uređajima za gašenje požara na brodovima i lučkim
uređajima (dolje)

uprava za licenciranje i atestiranje, odjel za hitnu medicinsku
pomoć, glavno zapovjedništvo i
ured za podršku. Diljem Hong
Konga nalazi se 81 vatrogasna postaja, 39 jedinica hitne
pomoći i šest lučkih kapetanija
za vatrogasne brodove. Vrijeme
izlaska vatrogasaca na teren je
šest minuta za urbana i vrlo gusto naseljena područja (neboderi
visoki i preko 400 m), a od 9 do
23 minuta za ostala izolirana i
višerizična područja. Vrijeme
izlaska hitne pomoći je 12 minuta. Ovoj brojci svakako treba pridodati dvije postaje vatrogasaca
koje opslužuju međunarodnu
zračnu luku Chek Lap Kok,
na kojoj su osim vatrogasaca i
medicinskog osoblja smještena
i zavidna vatrogasna oprema,
vozila i plovila. Također, u sastavu hongkongških vatrogasaca
nalazi se i odjel ronioca, koji su
osposobljeni za spašavanja na
dubini do 50 metara.
Prema statističkim podacima
CTIF-a, Hong Kong je u samom
vrhu po broju zaprimljenih
poziva prema vatrogasnoj službi,
s tendencijom njihovog porasta
od deset tisuća poziva po godini.
Takvih poziva je u 2017. bilo čak
734.310. Izvorne šume znatnim
su dijelom iskrčene pa gotovo
da i nema šumskih požara, ali je
znatan broj požara koji se odnose

na nisko raslinje i
travu, udese i nezgode na prometnicama, podmorskim
tunelima i podzemnoj željeznici,
pomorske nezgode, industrijske
požare, poplave, različite incidente na neboderima i sl. Neoprezno rukovanje kuhinjskim
aparatima, zapaljivi predmeti
kao što su cigarete i svijeće, neispravne električne instalacije neki
su također od razloga zbog kojih nastaju požarne intervencije.
Vozni park se sastoji od preko
600 vatrogasnih i 389 vozila hitne
pomoći, 21 vatrogasnog broda te
niza manjih vozila poput motocikla za potporu vatrogascima
i hitnoj medicinskoj pomoći.
Nadalje, na jednog profesionalnog vatrogasca dolazi 775
stanovnika (npr. Zagreb 1.620,
Delhi u Indiji 8.571 i sl.), mala je
smrtnost – svega 0,1 stanovnik
na 100 požara (Taipei u Tajvanu
8,9), godišnje u prosjeku pogine
od požara oko 20 osoba (u Tokiu
oko 100), broj godišnjih požara
je oko 35.000 (Varšava 4.500) i sl.
Promocija bez troškova
Filmsku industriju po kojoj
je poznat Hong Kong, jedno
od najproduktivnijih svjetskih
filmskih središta, “iskoristilo”
je i lokalno vatrogastvo o kome
je snimljeno više TV serija i filmova. Nadalje, kada je riječ o
promidžbi, hongkongški vatrogasci ulažu znatne napore kako

bi pojačali svijest o važnosti vatrogastva za sigurnost građana
i imovine. Svakako vrijedan je
spomena i muzej vatrogastva te
trgovina u kojoj se mogu kupiti
različiti suveniri i publikacije te
vatrogasna odjeća s oznakama
vatrogasaca. Isto tako različiti
stručni seminari, uz stručno
predavanje posebno obučenog
osoblja (Public Liaison Group),
edukacije u predškolskim i
školskim ustanovama, različitim
poduzećima te stambenim zgradama od velikog su značaja za
prevenciju od požara.
Promidžbi svakako treba pridodati obljetničarske marke
s početka članka. One prikazuju vatrogasna vozila koja su
korištena zadnjih pedesetak godina u Hong Kongu, od vozila s
vatrogasnom ručnom pumpom
kojeg su posluživala četiri vatrogasca sredinom prošlog stoljeća
pa sve do zapovjednog vatrogasnog vozila kakvo se koristi
danas s najmodernijim komunikacijskim sustavom i prostorom
za sastanke. Nominalna vrijednost na markama je izražena u
hongkonškim dolarima što znači
da se novčana valuta razlikuje od
Kine (juan) ili velike Britanije
(funta). Na markama se, primjerice, uči i o političko-pravnom
statusu Hong Konga, npr. na
markama izdanim do 1997. bio
je natpis Hong Kong s obrisom
britanske krune, a od 1998.
Hong Kong, Kina.
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osnih i euforičnih navijača koje
odlikuje južnoslavenski zanos
i srčanost, ali i brojnih stranih
turista koji se nalaze na odmoru u Hrvatskoj, igračima je bio
organiziran doček u njihovim
gradovima (Zadar, Varaždin,
Split i dr.). U svoje gradove su
dolazili kao kraljevi: u kočiji,
na brodovima, vlakićima, a
pozdravljalo ih se s mora, kopna
i iz zraka. Hrvatski nogometaši
napravili su promocije svoje
zemlje više u mjesec dana nego
sve institucije, kampanje, PR-ovi
u prethodnih 28 godina od kada
Marka s hrvatskim igračima
postoji Hrvatska kao samostalna država. Stoga je ovaj članak,
Osim filatelistima, marke će vozila iz 2006., potražnih pasa koji je donekle u vezi s njegobiti zanimljive i vatrogascima iz 2012. i vatrogasnog broda iz vom glavnom temom svojevrsna
koje interesira memorabilija 2015.
zahvala hrvatskim igračima,
odnosno sve ono što ima veze s
ali i stotinama tisuća navijača s
vatrogastvom. Na poseban način
bijelo-crvenim obilježjima koji
Marke
marke su interesantne hrvatskim
su bodrili Hrvatsku u Rusiji, Hrprikazuju
građanima i navijačima hrvatvatskoj, BiH i u brojnim drugim
vatrogasna vozila
ske nogometne reprezentacije
državama gdje žive Hrvati i
koja su korištena zadnjih
jer su neka njihova vatrogasna
navijači Vatrenih.
pedesetak godina u Hong
vozila i brodovi dizajnirani
Tek što je nogometna euforiKongu, od vozila s vatrogasnom
s bijelo-crvenim kockicama.
ja splasnula, hrvatski izdavač
ručnom pumpom kojeg su
To se prije svega odnosi na
maraka na svoj prepoznatljiv
posluživala četiri vatrogasca
zapovjedna vozila. Zašto je
način odao je priznanje Zlatku
sredinom prošlog stoljeća
tome tako teško je znati bez
Daliću i njegovim igračima
pa sve do zapovjednog
dubljeg proučavanja teme, no
koje predvodi Luka Modrić,
vatrogasnog vozila kakvo
legenda o bijelo-crvenim kockinajbolji igrač proteklog Svjetse koristi danas
cama na hrvatskom grbu govori
skog prvenstva prema ocjeni
o kralju Držislavu kojeg su zaroFIFA-e. Blok je tiskan u nakladi
bili Mlečani u drugoj polovici X.
od 50 tisuća pa se pretpostavlja
stoljeća. Naime, on je u tamnici
kako će biti vrlo brzo dodatno
igrao šah s duždem Petrom II.
Čudesni uspjeh
tražen na filatelističkom tržištu s
Orseolom koji mu je obećao da
U trenutku pisanja članka pod obzirom da će se isti koristiti u
će ga pustiti iz zatvora ako ga nazivom “Vatrogastvo i nogom- poštanskom prometu, ali i da će
pobijedi. Nakon što je mletački et” objavljenog u svibanjskom biti originalni hrvatski suvenir
knez izgubio tri partije, oslobo- broju Vatrogasnog vjesnika, koga će mnogi htjeti nabaviti.
dio je Držislava, dajući mu vlast potpisani autor teksta kao i ve- Zanimljiv trojezični tekst koji
nad dalmatinskim gradovima. lika većina čitatelja nije niti slu- prati ovu marku potpisuje Damir
Držislav je kao znak sjećanja na tila da će hrvatski nogometaši Dobrinić iz Sportskih novosti:
svoj spas iz zatvora, obris dijela obilježiti proteklo ljeto te da će “Hrvatskoj je ostalo veliko srešahovske ploče stavio na svoj hrvatski vatrogasci privući bro- bro, ponos zbog čudesnog usgrb.
jne simpatije građana zbog svo- pjeha i Zlatna lopta, nagrada
Na brojnim filatelističkim jih domišljatih video uradaka. za najboljeg igrača Svjetskog
proizvodima koji su izdani za Zrakoplov s nogometašima su prvenstva, koja je zasluženo
150. vatrogasnu obljetnicu nalazi u hrvatskom zračnom prostoru otišla u ruke njena kapetana,
se niz informacija o povijesnom iz Moskve dočekali MIG-ovi 21, Luke Modrića. Finale Svjetskog
razvoju vatrogasne službe u kojoj vatrogasci u zračnoj luci “Franjo prvenstva, srebro osvojeno u
se isprepliće britanska pedant- Tuđman”, a pola milijuna ljudi velikom stilu, vatreni doček...
nost i kineska odanost ovoj ple- na zagrebačkim ulicama i Trgu Dugo će Hrvatska pamtiti to nomenitoj djelatnosti. Kada su u Josipa bana Jelačića. I sljedećih gometno ljeto 2018. godine”.
pitanju i druge vatrogasne marke nekoliko dana Hrvatska je pokaHong Konga, vrijedne su spom- zala kako ne želi prestati slaviti.
ena one s motivima vatrogasnog Pred nekoliko stotina tisuća pon60
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N A TE M E L J U P R AV I L N I k A O DO DJ E L I VATR O G A S N I H P R I Z N A N J A ,

U REP UB LICI H R VATS KO J

O DL I kO VA N J A , Z N AM E N J A , P O V E L J A I P L A kE TA

D IPLOMA

N A T EM EL jU PR AVI L N I k A O D O D jEL I VAT R O GA S N I H P R IZ N A N j A ,
O D L I kO VA N j A , ZN AM EN jA , PO VEL jA I PL A kE TA

P RIZNANJE
ZA POSEBAN DOPRINOS U RAZVOJU VATROGAST VA

ZA POSEBAN DOPRINOS I POTPORU VATROGAST VU

I ZAŠTITE OD POŽARA
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Diplome za sudjelovanje / osvojena 1., 2. i 3. mjesta na vatrogasnim natjecanjima, tiskanica priznanja za poseban doprinos u
razvoju vatrogastva i zaštite od požara, zahvalnica za poseban doprinos i potporu vatrogastvu i dr., 1,43 kn/kom

Članska knjižica,
7,36 kn/kom

Omot HVZ-a, 1,17 kn/kom

CD Puhačkog orkestra HVZ-a,
24,06 kn/kom

Matična knjiga DVD-a

Nosač zamjenice: za 1 zamj. 27,50; za 2
zamj. 41,25; za 3 zamj. 50,88 kn/kom, za
4 zamj. 50,88 kn/kom, za 5 zamj. 82,50
kn/kom, za 6 zamj. 82,50 kn/kom, za 7
zamj. 103,13 kn/kom, za 8 zamj. 121,00
kn/kom; za 9 zamj. 41,25 kn/kom

Igla vatrogasna za kravatu
s kutijom, 48,13 kn/kom

Zamjenice za vatrogasna odlikovanja
•
•
•
•
•
•
•

za medalju brončanu 6,88 kn/kom
za medalju srebrnu 6,88 kn/kom
za medalju zlatnu 9,63 kn/kom
za plamenicu brončanu 6,88 kn/kom
za plamenicu srebrnu 5,50 kn/kom
za plamenicu zlatnu 9,63 kn/kom
za posebne zasluge 9,63 kn/kom

• za spomenicu vatrogasni veteran
8,25 kn/kom
• za Povelju Mirka Kolarića 31,63
kn/kom
• za Povelju Gjure S. Deželića 31,63
kn/kom
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Sve oznake zvanja za svečanu odoru u dobrovoljnom vatrogastvu, 28,60 kn/par

Sve oznake dužnosti za svečanu odoru u dobrovoljnom vatrogastvu, 19,80 kn/par

Sve oznake dužnosti za radnu odoru u dobrovoljnom vatrogastvu, 13,20 kn/kom

U cijenu je uključen PDV.
Za sve dodatne informacije nazovite 01/3689-170
ili
pošaljite upit putem maila na ekonomat@hvz.hr
Amblem HVZ-a,
11,55 kn/kom
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IZDANJA DOSTUPNA U EKONOMATU HVZ-a

Osnove rukovođenja

vatrogasnim intervencijama
90,00 kn

Zaštitne
naprave za disanje

Procesi gorenja i
gašenja

Priručnik za
osposobljavanje
vatrogasaca

50,00 kn

Vatrogastvo i upravljanje
požarima
22,73 kn

50,00 kn

25,00 kn

Pravila vatrogasne
službe
25,00 kn

Spašavanje
iz dubina i
s visina
60,00 kn

Spašavanje
ispod vodene
površine
75,00 kn

Osposobljavanje
vatrogasnih dočasnika i
časnika
75,00 kn

Spašavanje
u prometnim
nesrećama
50,00 kn

Vatrogasni
vježbovnik
55,00 kn

Gašenje požara
raslinja
70,00 kn
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Tehničke smjernice za
preventivnu zaštitu od
požara

25,00 kn

Osposobljavanje
vatrogasne mladeži
25,00 kn

Radovi na vodi i
zaštita od poplava
60,00 kn

Strojar u vatrogastvu

50,00 kn

Vatrogasna
vozila
100,00 kn

Prva pomoć u
vatrogastvu
25,00 kn

Priručnik za osposobljavanje voditelja
vatrogasne mladeži

Intervencije u
nesrećema pri prijevozu
opasnih tvari

Gjuro Stjepan Deželić

Mirko Kolarić

31,00 kn

otac hrvatskog vatrogastva
95,24 kn

50,00 kn

učitelj hrvatskih
vatrogasaca
100,00 kn

PDV nije uključen u
cijenu.
Za sve dodatne
informacije
nazovite
01/3689-170
ili pošaljite upit
putem maila na:
ekonomat@hvz.hr

Monografija HVZ
115,00 kn

ČASOPIS VATROGASNI VJESNIK
Pretplata za 2018. godinu
Pretplaćujemo se na _____________ primjerak(a) časopisa VATROGASNI VJESNIK

Vlasništvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Naziv pretplatnika _________________________________________________________
Ulica i broj

_________________________________________________________

Poštanski broj i mjesto ______________________________________________________
Telefon / fax _____________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
OIB ___________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________

U ________________________________, dana _________________________________
Potpis i pečat ovlaštene osobe
______________________________
Naručujem:
A) Godišnju pretplatu za vatrogasce - 110,00 kn (uključen PDV)
B) Godišnju pretplatu za ostale subjekte - 150,00 kn (uključen PDV)
C) Pojedinačan primjerak časopisa - 20,00 kn (uključen PDV)

Ukoliko se naručitelj pretplati na 5 ili više primjeraka godišnje pretplate odobrava se popust od 5%.
Ukoliko se naručitelj pretplati na 10 ili više primjeraka godišnje pretplate odobrava se popust od 10%.
Ukoliko se naručitelj pretplati na 15 ili više primjeraka godišnje pretplate odobrava se popust od 15%.
Narudžbenicu pošaljite poštom na adresu:
Hrvatska vatrogasna zajednica, Redakcija Vatrogasnog vjesnika, Selska cesta 90a, 10000 Zagreb
ili skeniranu na e-mail:
vatrogasni.vjesnik@gmail.com
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