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aktualnosti
Briga za hrvatske šume, briga za hrvatske vatrogasce

Primopredaja VOZILA FINANCIRANIH IZ OKFŠ-A

T

emeljem Ugovora sklo- vatrogasne zajedbolju zaštitu naših
pljenog između Mini- nice.
šuma“, istaknustarstva poljoprivrede i Hrvatske
„ Mi n i s t arla je prilikom
vatrogasne zajednice o provedbi stvo
poljouručivanja minaktivnosti opremanja i osposo- privrede skrbi
istrica
poljobljavanja vatrogasnih zajednica, o
hrvatskim
privrede Marija
Ministarstvo poljoprivrede je šumama, jedVučković.
20. rujna uručilo preostalih 17 nom od naDodijeljena
novih kombi vozila Hrvatskoj j v r i j e d n i j i h
namjenska sredvatrogasnoj zajednici.
nacionalnih bostva rezultat su
Tijekom 2019. godine Mini- gatstava, stoga je
nove
raspodjele
starstvo poljoprivrede je osigu- nužno našim vatrosredstava
prikuralo 40 milijuna kuna čime su gascima osigurati do- Ministrica poljoprivrede pljenih od naknade
Marija Vučković
ukupno nabavljena 74 vozila bre uvjete rada. Sada
za
općekorisne
(28 pick-up vozila i 46 kombi smo zajedno s Hrvatfunkcije šuma kako
vozila) za vatrogasne zajednice skom vatrogasnom zajednicom je definirano novim Zakonom
diljem Hrvatske, financirano u pripremi novog dugoročnog o šumama. Sada se umjesto 5%
je osposobljavanje 6.000 vatro- sporazuma kojim ćemo osigurati za vatrogasne postrojbe i zaštitu
gasaca, a u završnoj fazi je na- 160 milijuna kuna u iduće četiri od požara izdvaja 20% ukupno
bava 2.200 kompleta zaštitne godine za osposobljavanje i prikupljenih sredstava, što je
opreme za vatrogasce. Kako bi se potrebnu opremu. Vjerujemo da godišnje povećanje s dotadašnjih
osigurala kontinuirana pomoć će ova mjera dugoročno osigu- 7 milijuna kuna na 40 milijuna
vatrogasnim postrojbama, a rati bolju operativnu sposobnost kuna. Osim vatrogasnih jeditime i bolja zaštita i očuvanje hrvatskih vatrogasaca, a time i nica u kršu, sredstva su sada
hrvatskih
šuma,
dostupna i vatroMinistarstvo polgasnim jedinicama
joprivrede planira
s područja cijele
izradu novog proRepublike Hrvatgrama opremanja i
ske.
osposobljavanja va„Svjedočimo i
trogasnih zajednica
radujemo se danu
te sklapanje novog
kada se dijele vatročetverogodišnjeg
gasna vozila, kada
programa između
naše
vatrogasne
Ministarstva poljosnage
dobivaju
Ovom mjerom ulaže se u operativnu spremnost vatrogasaca, rečeno novu potporu za
privrede i Hrvatske
je na primopredaji
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rad i vatrogasnu aktakođer
podsjetio
tivnost. Čestitam
kako se nakon veVam na dobro
likih požara 2017.
odrađenoj
i
uvidjelo da vauspješnoj sezoni
trogascima treba
i čestitam Minipomoć te se tako
starstvu
poljoveć dvije godine
privrede na čelu s
intenzivno
radi
ministricom Marina opremanju, jer
jom Vučković koje
osim
Ministarstva
poznaje problematiku
poljoprivrede, velika
Predsjednik HVZ-a
vatrogasaca i uvijek
sredstva očekuju se
Ante Sanader
su potpora za naše
iz europskih fondova
aktivnosti. Ovaj program opre- iz kojih će se, kroz Ministarstvo
manja i osposobljavanja ide nap- unutarnjih poslova, nabaviti 100
rijed jer smo pred potpisivanjem vozila za vatrogasce.
još jednog ugovora temeljem koIsto tako predsjednik Sanadjeg će se nabaviti nova vatrogas- er je naglasio da očekujemo potna vozila“, rekao je predsjednik poru Ministarstva poljoprivrede
Hrvatske vatrogasne zajednice koje bi u sljedećem financijskom
Ante Sanader.
planu Europske unije za razdoPredsjednik Sanader je blje 2021-2027. moglo osigurati

posebnu mjeru za vatrogasce,
kroz koju bismo iz europskih
fondova mogli dobiti značajna
sredstva za vatrogasne domove,
vatrogasna vozila, opremanje,
informatizaciju i osposobljavanje.
„Od 1. siječnja 2020. postajemo Središnji državni ured za
vatrogastvo gdje ćemo imati
glavnog vatrogasnog zapovjednika na čelu Hrvatske vatrogasne
zajednice i bit ćemo odgovorni
Vladi RH. Ovaj pozitivni trend
pokazuje da sadašnja Vlada daje
veliku potporu vatrogascima i
da bi trebali nastupiti bolji dani
za vatrogastvo“, izjavio je predsjednik Ante Sanader te zaželio
vatrogascima da im vozila više
služe za vježbe i obuke, a manje
za intervencije. VV

Domovinska sigurnost i upravljanje u krizama

K

Prva međunarodna konferencija s ovom temom dovela je stručnjake iz raznih
dijelova svijeta

ako funkcionira sustav
domovinske
sigurnosti
i imamo li odgovor na izazove
koji se pred nas postavljaju, tema
je o kojoj se 17. rujna u Zagrebu
raspravljalo na održanoj konferenciji pod nazivom „Domovinska sigurnost i upravljanje u
krizama".
Ovo je bila prva međunarodna
konferencija s ovom temom u
organizaciji Ministarstva obrane
RH i Jutarnjeg lista. Nazočili
su joj predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, ministar
obrane Damir Krstičević, ujedno
i izaslanik predsjednika Vlade
RH Andreja Plenkovića, ministar unutarnjih poslova Davor
Božinović, ministar vanjskih i
europskih poslova Gordan Grlić
Radman, načelnik Glavnog
stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov, predsjednik Hrvatske vatrogasne
zajednice Ante Sanader, glavni
vatrogasni zapovjednik Slavko
Tucaković te brojni drugi visoki
uzvanici.
Konferenciju je otvorio glavni
urednik Jutarnjeg lista Goran
Ogurlić rekavši kako se Hrvatska
2
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A. Sanader i S. Tucaković

sa svojom najvećom ugrozom
susrela prije 30 godina, no kako
su danas konvencionalni oblici
ratovanja najniža razina prijetnji.
O važnosti ovakvih konferencija rekao je: „Prije dvije godine
po prvi put smo imali konferenciju o požarima o Hrvatskoj.
Danas možemo reći kako je iza
nas požarna sezona u kojoj su
temperature bile najviše, a broj
požara je najmanji“. Dodao je
i kako je kod ovakvih kriznih
situacija i općenito kod domovinske sigurnosti uloga medija
velika te se oni mogu smatrati
ravnopravnim partnerom.
Ministar Krstičević u svojem
se izlaganju zahvalio svima onima koji nesebično ulažu sebe

kako bi sigurnost države
bila na najvišem nivou:
vojsci, vatrogascima, pilotima, policajcima, pripadnicima HGSS-a, sigurnosno obavještajnom
sustavu,
Hrvatskom
Crvenom križu, hitnim
medicinskim službama,
građanima
i
dragovoljcima koji potvrđuju
značenje sintagme 'Partnerstvo za sigurnost'. „Od
2017. godine kada smo počeli
pričati o domovinskoj sigurnosti
do danas nije prošlo puno vremena, ali je napravljeno puno toga
i promjene su vidljive. Sustav je
bio dosta fragmentiran i svatko
je radio za sebe. Donošenjem
Zakona o sustavu domovinske
sigurnosti dan je pravni okvir
za djelovanje. Možemo reći da
je sustav domovinske sigurnosti
postao brend ove Vlade“, rekao
je Krstičević. Dodao je i kako se
sustav neprestano nadograđuje,
a iduće godine je u planu i izrada priručnika za upravljanje u
kriznim situacijama. Spomenuo
je i ustrojavanje Vatrogasnog
operativnog središta smještenog
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aktualnosti

Na konferenciji su sudjelovali predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, ministar obrane Damir Krstičević te ministar
MUP-a Davor Božinović

tijekom ljeta u Divuljama što je
značajno olakšalo donošenje odluka, ali i korištenje videonadzora i bespilotnih letjelica kao metoda poboljšanja protupožarne
zaštite.
Ministar unutarnjih poslova
Davor Božinović prvenstveno
se osvrnuo na velika ulaganja u
sustav Domovinske sigurnosti i
službe koje ju čine, spomenuvši
velike projekte nabave vozila za
vatrogasce te telekomunikacijski
sustav za pripadnike vatrogasnog sustava i HGSS-a. „Možemo
reći da je MUP u posljednje
dvije godine ugovorio projekte
u ukupnoj vrijednosti od preko
320 milijuna eura i time u velikoj mjeri nadoknadilo ono što
je bilo propušteno u prethodnom razdoblju.“ Spomenuo je i
kako je migrantska kriza 2015.

godine dovela infrastrukturu do
krajnjih granica te su temeljem
naučenih lekcija donijeli novu
sigurnosnu strategiju. „Ljudi
su najvažniji segment priče o
Domovinskoj sigurnosti te je
ulaganje u njih i najvažnije,
zaključio je Božinović.
Predsjednica pohvalno o sustavu
Predsjednica Grabar-Kitarović
i sama se osvrnula na sustav
koji je prije bio razlomljen te je
onemogućavao usklađeno upravljanje, a na danas održanim
predavanjima je vidljivo kako je
on posljednjih godina značajno
napredovao.
„Potreban je angažman i koordinirano djelovanje svih, ali
ključno je i uključivanje javnosti i
informiranost građana. Pozdravljam donošenje naputaka o

tome kako bi se građani trebali
ponašati u slučajevima potresa,
ali i terorističkih napada“, rekla
je Predsjednica. Spomenula je i
ulogu medija naglasivši kako ne
smiju dopustiti ulazak pogrešnih
informacija jer to sve utječe na
stabilnost u državi.
Nakon toga su uslijedile kratke
prezentacije
međunarodnih
stručnjaka na temu domovinske
sigurnosti pa su tako svoje izlaganje imali direktor za operacije
i planiranje NATO International
Military Staff general Timothy
Bevis i zamjenik generalnog direktora za sigurnost, migracije i
unutarnje poslove EU-a Olivier
Onidi te predstavnik Leiden
Universityja iz Nizozemske prof.
dr. Arjen Boin.
U završnome dijelu konferencije održana je panel rasprava. VV

POČETAK NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

N

astava za polaznike Vatrogasne škole –
Ustanove za obrazovanje odraslih upisane u školskoj godini 2019./2020. počela je 23.
rujna 2019. godine. Upisano je 166 polaznika,
od kojih 98 polaznika za zanimanje vatrogasni

tehničar i 68 polaznika za zanimanje vatrogasac.
U odjeljenje u Splitu upisano je 83 polaznika,
u Zagrebu 57 polaznika i Rijeci 26 polaznika.
Svim polaznicima želimo uspješnu školsku
godinu! Damir Knežević
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Pet godina rada
Muzeja hrvatskog
vatrogastva

Krajem kolovoza proslavljen je rođendan Muzeja
u Varaždinu kojeg je u pet godina njegova rada
posjetilo više od 10.000 posjetitelja

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

subotu 31. kolovoza obilježen
je peti rođendan Muzeja
hrvatskog vatrogastva.
Iako je sadašnji postav
Muzeja otvoren 13. lipnja 2014. godine, datum
proslave je izabran zbog
održavanja manifestacije Špancirfest.
Proslava je počela
okupljanjem sudionika
ispred Muzeja hrvatskog vatrogastva gdje je
sve prisutne pozdravio
glavni
vatrogasni
zapovjednik RH Slavko
Tucaković
istaknuvši
kako je ponosan na
dosadašnji rad Muzeja.
- Ne stajemo na
ovome.
Planiramo
proširenje postava i
započeli smo s projektom spašavanja starih
vatrogasnih vozila - re-

kao je Tucaković i pozvao sve prisutne da
uživaju u proslavi.
Voditelj Muzeja Vedran Runjić prisjetio
se otvaranja obnovljenog postava Muzeja,
održanog u sklopu proslave 150. obljetnice
Prvog hrvatskog dobrovoljnog vatrogasnog
zbora u Varaždinu. Te
godine Muzej je posjetilo petstotinjak građana.
- Sada brojimo preko
2500 posjeta godišnje
i sudjelujemo na velikim manifestacijama,
od noći Muzeja do
Špancirfesta - rekao je
Runjić.
Proslava je počela s
tradicionalnom manifestacijom “Kako su
požare gasili naši stari?”
u kojoj su rad sa starim

Slavljenička torta

ručnim pumpama s
kraja 19. stoljeća prikazali DVD Sveta Marija
i Nova Ves. Vatrogasci
iz Legrada došli su na
manifestaciju sa Opel
Blitzom iz 1972. godine
te opremljeni zaštitnim
odijelima iz razdoblja
osamdesetih
godina
prošlog stoljeća demonstrirali gašenje uporabom visokotlačnog vitla i cijevne pruge. Potom
su segment vježbe za
najmlađe pokazali mladi članovi Prvog hrvatskog dobrovoljnog
vatrogasnog zbora u
Varaždinu, a vatrogasci
JVP Grada Varaždina
su posjetiteljima prikazali gašenje požara
objekta. Sudjelovanjem
vatrogasaca iz čak tri
županije, manifestacija

je svakako podignuta na
jedan viši nivo.
Prisutni su mogli pogledati stalni postav
Muzeja hrvatskog vatrogastva, prigodnu izložbu
o dosadašnjem radu
Muzeja, a za najmlađe
je pripremljena i likovna
radionica.
Vatrogasna zajednica
Varaždinske županije
poklonila je Muzeju povodom rođendana tortu
za sve posjetitelje, a tvrtka Supera moć hladne
napitke te im se ovim
putem zahvaljujemo.
Brojni posjetitelji u
Muzeju
Muzej je do danas
zabilježio više od 10.500
posjetitelja, među kojima prednjače djeca iz
vrtića i osnovnih škola

U manifestaciji “Kako su požare gasili naši stari?” sudjelovali su pripadnici društava: Legrad, Nova Ves i Sveta Marija
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Što vidjeti u
Muzeju hrvatskog
vatrogastva?
Danas Muzej u svom
fundusu ima oko
1500 predmeta, od
kojih je 300 izloženo
u stalnom postavu.
U Muzeju je izložena
najstarija vatrogasna
zastava u Hrvatskoj,
zastava Prvog hrvatskog dobrovoljnog
vatrogasnog zbora u
Varaždinu iz 1869.
godine, kaciga Mirka
Kolarića, parna vatrogasna
štrcaljka
DVD-a
Cvetković
iz 1903. godine, 6
ručnih vatrogasnih
štrcaljki,
motorna
vatrogasna štrcaljka
DVD-a
Strmec
Podravski iz 1937.
godine koja još uvijek radi, vatrogasne
medalje od razdoblja
Austro-Ugarske do
danas, oko 40 raznih
kaciga i kapa te brojni drugi predmeti.
Da postav ne bi bio
statičan, postavljena
su tri ekrana na kojima se emitiraju vatrogasni filmovi i fotografije.

sa šireg varaždinskog
područja. Česti posjetitelji su slovenski
vatrogasci, a zabilježili
smo posjete iz Austrije,
Bugarske,
Njemačke,
Češke, Kanade, Malezije, Južne Koreje i Singapura.
Muzej
redovito
posjećuju i domaći vatrogasci, pogotovo sudionici lokalnih natjecanja
te pripadnici vatrogasne
mladeži. Međutim, taj
broj sigurno može biti
veći. Stoga očekujemo
angažman lokalnih va-

Na otvaranju Muzeja 2014. prvi posjetitelj je bio tadašnji predsjednik RH Ivo Josipović

trogasnih organizacija,
od dobrovoljnih vatrogasnih
društava
do vatrogasnih zajednica županija, kako
bi doveli što veći broj
mladih vatrogasaca u
Muzej i na taj način ih
upoznali s hrvatskom
vatrogasnom povijesti.
Izložbe i manifestacije
Već u 2015. godini,
Muzej se uključio u
manifestaciju
Noć
muzeja,
na
kojoj
bilježimo stalni porast
posjetitelja. U Noći
Muzeja 2017. organizirali smo koncert
DVD-a
Petrovina,
2018. smo postavili
izložbu
„Vatrogasci
i sport“, a ove godine smo otvorili
izložbu „Karikaturom
protiv požara“ autora Damira Novaka.
Također smo uključeni
u
obilježavanje
Međunarodnog dana
muzeja sredinom svibnja. U sklopu uličnog
festivala
Špancirfest,
Muzej organizira manifestaciju „Kako su
požare gasili naši stari?“,
na kojoj prikazujemo
načine rada sa starom
vatrogasnom opremom.
Iz Muzeja hrvatskog
vatrogastva na put po
Hrvatskoj je 2016. godine krenula izložba fotografija Damira Hoyke
pod nazivom „Crna
šuma“. Autor je fotografirao izgorjelu prirodu
nakon velikog požara na

Pelješcu 2015. godine, a
ova edukativna izložba
je obišla 13 hrvatskih
gradova. Naše izložbe
„Vatrogasci u očima
djeteta“, „Vatrogasci u
fotografiji“ te izložba
naslovnica
Vatrogasnog vjesnika također
su obišle niz mjesta po
Hrvatskoj. Trenutno u
Muzeju možete pogledati izložbu “Vatrogasni
amblemi – mali simboli
velikih heroja“, u kojoj je
prikazan dio amblema iz
bogate kolekcije Damira
Trinajstića.
Daljnji razvoj
Muzej hrvatskog vatrogastva već sada ima
problem sa smještajem
predmeta velikih dimenzija. Postoji plan
proširenja na zgradu
koju koristi JVP Grada

Varaždina, ali provedba
ovog plana ovisi o njihovom preseljenju u novi
objekt, čija izgradnja još
nije započela. Do tada
ćemo biti angažirani na
prikupljanju materijala
koji možemo adekvatno
smjestiti. Prikupljanje
ovih predmeta uvelike
ovisi o vatrogasnim organizacijama, koje iste
mogu pokloniti, posuditi ili prodati Muzeju. Također tražimo
rješenje za privremeno
skladištenje
velikih
predmeta.
U međuvremenu, radi
se na obradi muzejskih
predmeta, koji se bilježe
prema
pravilnicima
Ministarstva kulture, te
na digitalizaciji dokumenata, knjiga i časopisa
kako bi isti bili dostupni
što većem broju ljudi.
Vedran Runjić

Zahvala
Ovaj peti rođendan Muzeja hrvatskog vatrogastva ne bi bio moguć bez naših suradnika. Prvenstveno su tu vatrogasci DVD-a
Prvi hrvatski vatrogasni zbor u Varaždinu,
predvođeni predsjednikom Mirkom Svetecom i vatrogasci JVP Grada Varaždina,
sa zapovjednikom Ivicom Labašom koji
pomažu u svim muzejskim aktivnostima.
Pomoć nam pruža Vatrogasna zajednica
županije Varaždinske i Vatrogasna zajednica
Grada Varaždina. Veliku ulogu u formiranju postava imali su Miroslav Klemm,
članovi Odbora za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti, Iva Valiđija iz Muzejskog
dokumentacijskog centra te Vesna Dakić iz
Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Također
zahvaljujemo svim donatorima predmeta
i posjetiteljima koji su prošli kroz Muzej u
ovih 5 godina.
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Visoke obljetnice slovenskog vatrogastva
Obilježena 150. obljetnica slovenskog vatrogastva
i 70. obljetnica Gasilske zveze Slovenije

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

nedjelju, 8. rujna 2019.
godine, u Metliki, kolijevki slovenskog vatrogastva,
održano je svečano obilježavanje
150. obljetnice vatrogastva u
Sloveniji i 70. obljetnice Gasilske zveze Slovenije.
Svečana akademija održana
je u Domu kulture Metlika,
a prisustvovali su joj ministar obrane Republike
Slovenije Karl Erjavec,
predsjednik i zapovjednik GSZ Janko Cerkvenik
i Franci Petek, predsjednik
CTIF-a Tore Eriksson, predstavnici područnih vatrogasnih
zajednica Slovenije, te predstavnici vatrogasnih zajednica
Austrije, Hrvatske, Mađarske,
Njemačke, Slovačke i Srbije. Hrvatsku vatrogasnu zajednicu su
predstavljali glavni vatrogasni
zapovjednik Slavko Tucaković,
zamjenik predsjednika HVZ-a
Dino Kozlevac i načelnik HVZa Željko Popović. Zapovjednik
Tucaković je ovom prilikom

Nakon svečane akademije
uslijedio je mimohod

uručio
u ime
HVZ-a plaketu domaćinima,
čestitao visoke obljetnice i
istaknuo da će hrvatski i slovenski vatrogasci nastaviti suradnju
započetu prije 150 godina.
Uslijedio je mimohod u kojem je sudjelovalo preko 1000
vatrogasaca i drugih pripadnika
snaga sigurnosti i spašavanja

te motorizirani postroj.
Događaju su se pridružili
ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar i Marjan
Šarec, predsjednik Vlade Republike Slovenije. U mimohodu
su sudjelovali vatrogasci iz svih
17 vatrogasnih zajednica kojima su se pridružili pripadnici
postrojbi za zaštitu i spašavanje
te profesionalni vatrogasci. Po
završetku mimohoda okupljene
je pozdravio premijer Šarec i
čestitao im 150. obljetnicu slovenskog vatrogastva. VV

Radna grupa „Podunavlje“ CTIF-a
U Berlinu su raspravljanje brojne teme aktualne u vatrogastvu: od beneficija za
dobrovoljne vatrogasce do sve većih opterećenja u intervencijama koje se stavljaju pred
vatrogasce

D

ana 12. rujna 2019. godine u Berlinu održana
je sjednica radne grupe „Podunavlje“
Međunarodne
zajednice
vatrogasnih
i
spasilačkih službi (CTIFa). Na sjednici su nazočili
predstavnici četriju zemalja
članica (Austrija, Hrvatska,
Njemačka i Slovenija), a Hrvatsku vatrogasnu zajednicu
predstavljali su glavni vatrogasni zapovjednik Republike
Hrvatske Slavko Tucaković,
član Predsjedništva Hrvatske
vatrogasne zajednice Stjepan
Ptiček i tajnik OperativnoSudionici radne grupe
6
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tehničkog stožera Hrvatske
vatrogasne zajednice Mario
Starčević.
O domaćinu
Domaćin ovogodišnje sjednice bila je Vatrogasna zajednica
Njemačke, koja objedinjava rad
1,1 milijun profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Dan uoči
sjednice održana je već tradicionalna manifestacija „Berlinska večer njemačkih vatrogasaca“, gdje se okupilo oko 350
vatrogasnih dužnosnika iz cijele
Njemačke i inozemstva, 100
njemačkih saborskih zastupnika i predstavnici proizvođača
i dobavljača vatrogasne tehnike
i opreme. Među njemačkim saborskim zastupnicima prisutan je bio i Josip Juratović, koji
je hrvatskog porijekla i koji je
hrvatsko izaslanstvo ugostio
u njemačkom saboru i predstavio njegove aktivnosti u tom
području vezane za Republiku
Hrvatsku.
Berlinska večer je već 14. tradicionalno druženje koje služi „lobiranju za vatrogasne interese“,
pri čemu su ove godine izdvojeni:
• Jača potpora vatrogascima u okviru programa
proširene civilne zaštite
• Zakonska zaštita vatrogasaca od nasilnika za vrijeme vatrogasnih intervencija
• Povećana pažnja za borbu protiv požara raslinja nakon velikih požara tijekom
2017. i 2018. godine
Strategija „Podunavlje“
U okviru Strategije podunavskih zemalja EU postoji i segment
zaštite od katastrofa kao njezin
sastavni dio. Stoga će radna
grupa „Podunavlje“ nastojati
određene aktivnosti usmjeriti ka
participiranju u tom programu.
Predsjednik VZ Njemačke
prihvatio je zadatak organiziranja sastanka s predsjednicom
Komisije EU i povjerenikom
EU za upravljanje u kriznim sit-

uacijama, te traži jačanje uloge
vatrogasaca u EU, s posebnim
naglaskom na ujednačavanje
sigurnosnih uvjeta u području
Podunavlja.
Beneficije i osiguranje za
dobrovoljne vatrogasce
Raspravljalo se o beneficijama za dobrovoljne vatrogasce,
te su razmijenjena iskustva u
tom pogledu. Tako u Austriji
svi zaposlenici javne uprave kao
članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava imaju pravo na 5
dana dodatnog godišnjeg odmora, a tradicionalno se nagrađuju
poslodavci koji su naklonjeni
dobrovoljnim vatrogascima.
U Njemačkoj su dobrovoljni
vatrogasci „bolje“ osigurani za
slučaj stradanja od profesionalU Austriji svi
zaposlenici javne uprave
kao članovi dobrovoljnih
vatrogasnih društava imaju
pravo na 5 dana dodatnog
godišnjeg odmora
nih vatrogasaca. To se obrazlaže
činjenicom da istu vatrogasnu
djelatnost obavljaju u svoje slobodno vrijeme i da stoga i njihova zaštita u slučaju stradanja
treba biti veća.
Iako je u velikom broju zemalja vatrogastvo u nadležnosti
lokalne samouprave, potrebne
su subvencije s državne razine
za nabavu vatrogasne tehnike i
opreme i osposobljavanje. Taj
iznos je oko 500 milijuna EUR
godišnje u Njemačkoj, te oko 90
milijuna EUR godišnje u Austriji. U Sloveniji postoji fond

koji anulira izdatke za PDV kod
nabavke vatrogasne tehnike i
opreme.
Opterećenje vatrogasaca
Rastućim brojem vatrogasnih
intervencija raste i opterećenost
vatrogasaca, što zahtijeva sve
veće potrebe za edukacijom vatrogasaca. Posebno u pogledu
edukacije za požare raslinja
potrebno je uže surađivati. Tako
je glavni vatrogasni zapovjednik
HVZ Slavko Tucaković istaknuo
da su u Hrvatskoj ove godine
educirane dvije grupe vatrogasaca iz Njemačke i Izraela,
te RH stoji na raspolaganju i
drugim zemljama. Zaključeno je
da programe osposobljavanja za
požare raslinja treba ujednačiti,
što će se istaknuti na sljedećoj
sjednici Odbora za požare raslinja CTIF-a u Portugalu.
Sljedeća sjednica radne grupe
„Podunavlje“ CTIF-a održat će
se u proljeće 2020. godine u Divuljama. Na sjednicu će se pozvati i predstavnici Bugarske i Rumunjske.
Natjecanje „Intervencije
na vodi“
Na povratku sa sjednice izaslanstvo Hrvatske vatrogasne
zajednice nazočilo je 2. austrijskom državnom vatrogasnom
natjecanju na vodi. Natjecanje se
održava na 7 metarskim čamcima
s 2 člana posade, koji upravljaju
veslima i motkama. Austrijski
vatrogasci ukupno raspolažu s
oko 500 takvih čamaca, a koji su
posebno pogodni za intervencije
u plitkoj vodi i na poplavama.
Mario Starčević

Detalj s natjecanja austrijskih vatrogasaca na vodi
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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Favoriti dostojno odradili još jedan nastup

N

Hrvatska vatrogasna zajednica

a stadionu u Čakovcu
7. rujna održan je IX.
Kup VZG Čakovca za mladež i
podmladak, a ujedno i posljednje IV. kolo X. kupa HVZ-a za
mladež. Ukupno su nastupile
63 natjecateljske ekipe u kategorijama mladeži i podmlatka. Vrhunski pripremljen natjecateljski
travnjak i nova atletska staza bili
su samo dio prekrasnog ugođaja
u Čakovcu, kojeg su upotpunile
jedne od najjačih natjecateljskih
ekipa iz Hrvatske. Uz njih, vatrogasce su pozdravili i gledali mnogi poznati ljudi iz kulturnog i političkog djelokruga
Međimurja.
DVD Donji Mihaljevec
besprijekoran kod podmlatka
U
kategoriji
podmlatka
žene nastupilo je osam ekipa,
iznenađenja nije bilo te je tako
na prvo mjesto zasluženo zasjela
ekipa DVD-a Donji Mihaljevec,
do njih DVD Savska Ves i DVD
Krištanovec. U muškoj kategoriji
već dugi niz godina ekipa DVD-a
Donji Mihaljevec besprijekorno
izvodi vježbe, te su i ovoga puta s
vježbom od 12,73 sekundi zasjeli
na vrh poretka, iza njih su se smjestile ekipe DVD-a Krištanovec,
DVD-a Strahoninec i DVD-a
Šandorovec koje su imale jednak

Ukupni poredak Kupa
HVZ-a pripao DVD-u
Bedekovčini i DVD-u
Nuštar
Ekipe koje su sudjelovale na
minimalno tri kupa HVZ-a
od četiri moguća ušla su u
konkurenciju ukupnog poretka X. Kupa HVZ-a za
mladež. Prve tri plasirane
ekipe ukupnog poretka izborile su direktan plasman
na Državno vatrogasno
natjecanje za mladež koje
se održava sljedeće godine.
U ženskoj kategoriji 1.
mjesto je pripalo ekipi
DVD-a Nuštar, 2. mjesto
DVD-u Krapinske Toplice
i 3. mjesto DVD-u Gardinovec. U muškoj kategoriji s maksimalno osvojenih
bodova 1. mjesto je osvojila
ekipa DVD-a Bedekovčina,
2. mjesto DVD Gardinovec i 3. mjesto DVD
Krištanovec.

broj bodova. U toj kategoriji nastupilo je 20-ak ekipa.
Zaslužena pobjeda
U kategoriji mladež žene nastupilo je 15 natjecateljskih ekipa. U ovoj kategoriji iznenađenja
nije bilo, već su brončane s CTIF
natjecanja uzele u Čakovcu zlatnu medalju, ostavivši konkurenciju daleko iza sebe. DVD Nuštar
je osvojio zasluženo 1. mjesto,
DVD Domašinec 2. mjesto i
DVD Krapinske Toplice 3. mjesto.
U najjačoj i najbrojnijoj kategoriji od 20-ak ekipa koju su
činile ekipe mladeži muške uvijek je zanimljivo i napeto. Unatoč
brojnim pritiscima, domaća ekipa DVD-a Gardnovec zauzela je
1. mjesto, do njih ekipa DVD-a
Donja Voća na 2. mjestu i DVD
Krištanovec na 3. mjestu. Ekipa
DVD-a Bedekovčina koja je već
ranije osigurala 1. mjesto u ukupnom poretku, ovoga je puta
došla u nešto ležernijem izdanju, i uz najbržu izvedenu vježbu
nisu imali sreće na štafetnoj utrci
gdje su izgubili bodove koji su ih
stajali prvog mjesta i na ovom
kupu.
Na
samom
proglašenju
mlade vatrogasce su pozdravili
glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, načelnik
HVZ-a Željko Popović, potpredsjednik HVZ-a Nedeljko
Vukalović, predsjednik VZMŽ
i VZG Čakovca Mario Medved,
zapovjednik VZMŽ Mladen
Kanižaj, počasni predsjednik
VZMŽ Zlatko Orsag, počasni
zapovjednik VZG Čakovca
Željko Besedić, gradonačelnik
Grada Čakovca Stjepan Kovač,
predsjednik gradskog vijeća
Grada Čakovca Jurica Horvat i mnogi drugi. Rezultate
je pročitao zapovjednik VZG
Čakovca Robert Meglić. Natjecanju su prisustvovali i gosti iz
Njemačke, Schönbäck Hansrudi
i Wyssbrod Barvara i Švicarske
Mascha Ignaz.
Damir Perhoč
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Požar napuštenog skladišta

Vatrogasci sačuvali susjedne objekte

U

večernjim satima 17. kolovoza izbio je događaja odmah je stigao i županijski vatrogasveliki požar u napuštenom skladištu ni zapovjednik Mladen Kanižaj koji je preuzeo
nekadašnjeg velikog trgovačkog lanca u Prelogu. zapovjedni lanac. Kako nam je sam zapovjednik
Samo skladište već 10-ak godina stoji prazno, rekao, u pripravnosti je bilo još dobrovoljnih
zapušteno i prepušteno „zubu“ vremena. Vatra vatrogasnih društava, ali na svu sreću nije bilo
je nastala na krovištu objekta, a zbog suhih da- potrebe za njihovim angažmanom jer su vatrosaka ona se i brzo rasplamsala te je bila vidljiva gasci na terenu obuhvatili kompletnu zgradu sa
u noćnim satima i iz velike daljine. Najveća bo- sedam mlazova i uz gašenje štitili i susjedne objaznost je bila da se plameni jezici ne prošire na jekte. Nakon što su isti u potpunosti ugasili za što
susjedne objekte, što je na sreću izbjegnuto pra- im je trebalo oko tri puna sata, vatrogasci su ostali
vovremenom dojavom o nastalom požaru i br- na čuvanju zgarišta do jutarnjih sati.
zom reakcijom samih vatrogasaca. Kada
Bila je ovo iznimno teška intervencija, jer
su stigli na požarište, domaći vatrose tih večeri vanjske temperature nisu
gasci Dobrovoljnog vatrogasnog
spuštale ispod 22˚C. U potpunosti je
društva Prelog zatekli su požar
izgorjelo krovište objekta, kao i njeu razbuktaloj fazi na krovištu
gova deka jer je bila od trstike. Na
dužine oko 60-ak metara i
svu sreću ozlijeđenih nije bilo, a
širine 9 metara. Na ispomoć
poznato je kako u tom objektu
vatrogascima su stigli i proznaju boraviti beskućnici.
fesionalni
vatrogasci
iz
Naknadnim izvidom inspekČakovca s dva vozila te sustorice zaštite od požara ustanovjedno Dobrovoljno vatrogasljeno je da je uzrok ljudski faktor.
Zahtjevna intervencija
no društvo Donji Kraljevec s
Naime, djeca su se igrala ispod
prošla je bez ljudskih žrtava
još dva vozila i DVD Cirkovlkrovišta objekta i slučajno ga zajan s jednim vozilom. Na mjesto
palila.
Damir Perhoč

Teška prometna nesreća na državnoj cesti D1 kod Karlovca

N

Vatrogasci izvlačili osobe iz vozila

a državnoj cesti D-1, u Cerovcu Vukmanićkom kod
Karlovca 1. rujna, u 19.25 sati dogodila se stravična
prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.
Na mjesto nesreće u 19.30 sati pozvani su vatrogasci JVP
Karlovac. Po dolasku i osiguranju samog mjesta krenulo se
s izvlačenjem osobe priklještene u osobnom automobilu, no
kako su djelatnici hitne medicinske pomoći utvrdili da je
osoba preminula na mjestu nesreće, izvlačenje je obustavljeno
do završetka očevida. Vatrogasci su postavili protupožarnu
zaštitu i aparate za početno gašenje te prethodno odspojili
akumulatore, kako ne bi došlo do požara.
Vatrogasci su pružili asistenciju kod obavljanja očevida te su
postavili rasvjetu na mjestu nesreće. Nakon očevida krenuli su
s izvlačenjem tijela preminule osobe. Uz pomoć hidrauličkog
alata oslobodili su osobu čije su tijelo preuzele nadležne
službe. Vozača kamiona i suvozača u osobnom vozilu zbrinuli
su prolaznici, jer niti jedna osoba nije bila zarobljena u vozilu.
Prvi je dio intervencije završio u 22.50 sati, a potom je nastavljena sanacija prometnice, jer je došlo do istjecanja goriva iz
vozila. Sanacija je završila u 3.30 sati. (kb)

Karlovački profesionalci na intervenciji,
foto: JVP Karlovac
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POŽAR GOSPODARSKOG OBJEKTA U
VELIKOM KOMORU

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

subotu
24. kolovoza 2019. godine
za nevremena i
jake kiše izbio je
požar u Velikom
Komoru (Općina
Mače) na drvenom gospodarskom objektu – staji, izazvan udarom groma. Na imanju
uz gospodarski objekt nitko ne stanuje, pa su susjedi
udaljeni oko 150 m od objekta primijetili požar u već razbuktaloj fazi kada u 22,40 sati pozivaju VOC Zabok.
Na požarište se upućuje mjesno društvo DVD Mače
koje dolazi sa dva vozila i deset vatrogasaca. Odmah za
njima su upućeni i Zagorska javna vatrogasna postrojba
iz Ispostave Marija Bistrica s navalnim vozilom i dva vatrogasca i ZJVP iz Zaboka s navalnim vozilom i tri vatrogasca.
Dolaskom na požarište utvrđeno je da se radi o požaru
objekta, koji je udaljen oko 200 m od glavne ceste. Staja
je bila montažna veličine oko 25 x 10, s vanjske strane
obložena limom, iznutra ivericom, a krov je bio drvene
građe. U staji su se nalazile životinje te sijeno i stočna
hrana. Do objekta je pristup bio otežan zbog uskog zemljanog raskvašenog puta u kojeg su propadala vatrogasna
vozila, no ipak se vatrogasci vozilima uspijevaju približiti
na tridesetak metara od objekta.
Na žalost već dolaskom na požarište mještana, vlasnika
objekta i vatrogasaca domaćim životinjama nije bilo spasa. Nastradale su već od udara groma i izgorjele u požaru.
Po dolasku vatrogasaca rasvijetljava se požarište i
započinje gašenje sa tri „C „ mlaza i razvija se „B“ pruga
od NV ZJVP Marija Bistrica i DVD Mače do glavne ceste
u duljini 200 m radi dobave vode, gdje je postavljeno NV
od ZJVP Zabok koje opskrbljuje vodom navalu ZJVP i
DVD Mače. No, NV ZJVP Zabok je bio na udaljenosti
oko 200 m od hidranta što otežava opskrbu vodom, a sve
su „B“ cijevi bile utrošene u postavljenu prugu.
Najbliži hidrant nalazio se na udaljenosti četristotinjak
metara od gorućeg objekta. Kako su za gašenje objekta,
bala sijena, rasutog sjena i stočne hrane zahtijevane veće
količine vode, pozvana je na ispomoć i auto cisterna
DVD Bedekovčina.
Po dolasku auto cisterna DVD Bedekovčina sa tri vatrogasca vrši opskrbu vodom od hidranta do NV ZJVP
Zabok na udaljenosti cca 200 m. Pozvan je i stroj kombinirka ICB za prevrtanje bala sijena koje se zalijevaju vodom. Požar je ugašen u 02,20 sati, a za gašenje je utrošeno
70 m³ vode. Nažalost, objekt je u cijelosti izgorio.
Željko Odak
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PVZ Pula

INTERVENCIJA VIŠE
NEGO LANI

P

roteklo razdoblje ove godine bilo
je u znaku povećanog broja intervencija koje su učinkovito odrađene. Od
početka godine do 19. kolovoza ove godine vatrogaskinje i vatrogasci Područne
vatrogasne zajednice Pula obavili su 617
intervencija, 160 više nego u istom razdoblju prošle godine, rekao je Klaudio
Karlović, zapovjednik JVP Pula koja ima
68 pripadnika i 10 sezonaca, to jest 78
operativaca. Zajedno s njima djelovali
su i operativci dobrovoljnih vatrogasnih društava. No, ova će se godina pamtiti i po odluci Gradskog vijeća Grada
Pule od 31. srpnja 2019. o utvrđivanju
lokacije Vatrogasnog centra Pula i prijenosu prava gradnje u korist JVP Pula.
U budućem centru bit će i sjedište Vatrogasne zajednice Istarske županije.
Na području djelovanja JVP Pula
(gradova Pule i Vodnjana te okolnih
općina) odrađeno je 10 do 15 intervencija dnevno. Ukupno je zabilježeno 617
intervencija, 160 više nego u istom razdoblju lani. Požara je bilo 165, tehničkih
intervencija 289, u prometu 26 te više
raznih usluga. Na otvorenom prostoru
zabilježeno je 89 požara i nisu imali
katastrofalne razmjere, a treba istaknuti
samo onaj veći na Barbanštini na teško
pristupačnom i strmom terenu, gdje je
gorjela borova šuma na površini od pet
hektara. Požar je bio brzo lokaliziran uz
vrlo učinkovito djelovanje kanadera i vatrogasnih postrojbi.
Ukupna opožarena površina u svih
89 požara otvorenog prostora je samo 20
hektara, što je zanemarivo, a potvrđuje
pravovremeno, dobro organizirano i
uspješno djelovanje vatrogasnih postrojbi. Vatrogasci Puljštine bili su nakon
nevremena angažirani na uklanjanju
raznovrsnih prepreka, stabala i granja
na prometnicama, otvaranju stanova i
liftova, uklanjanju stršljenova i zmija,
skidanju mačaka sa stabala, izvlačenju
psa iz jame, te u ispomoći medicinskom
osoblju kod prenošenja teških bolesnika.
Asim Čabaravdić
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U

GAŠENJE U MINSKIM POLJIMA

igrani timovi JVP Petrinja
od ukupno 25 operativaca
sa skromnim i starim voznim
parkom od 6 vozila, u razdoblju
od početka siječnja do sredine
rujna ove godine – uspješno su
izašli i odradili 171 intervenciju.
Na početku 2019. godine, intervencije su bile u znaku borbi s
poplavnim vodama, a tijekom
proljeća zabilježeno je čak njih
22.
Nakon tih akcija s vodom i na
vodi, zaredale su se uobičajene
intervencije požara na otvorenom prostoru ili zapuštenih kuća,
a tijekom rujna, dogodilo se i nekoliko prometnih nezgoda. U
dnevniku operativca, zabilježene
su i pojave požara na krovištima
mahom napuštenih kuća, u kojima povremeno borave beskućnici
ili se igraju djeca. Tako je 24. kolovoza dojavljen požar u napuštenoj
kući, na adresi u Gupčevoj ulici.
Na intervenciju u 18:55 sati izlaze
3 vatrogasca. Jedan sat trajala je
vatrogasna intervencija, napravljeni su veći materijalni troškovi,
a požar se mogao i proširiti na
obližnje objekte.
Prometne
nezgode
nisu
zaobišle ni petrinjske promet-

nice. U dnevnoj knjizi događanja,
za 2. rujna, zapisano je da je u
08:07 sati, dežurna ekipa izišla
na mjesto prometne nezgode, na
raskršću Gupčeve i Zagrebačke
ulice. U sudaru su sudjelovala tri
automobila, a ozlijeđena je jedna
osoba koja je prevezena u bolnicu.
Slično je završila i prometna
nezgoda, 12. rujna, na prometnici Petrinja-Glina, kod mjesta
Župići, gdje je automobil sletio s ceste. Jedna je osoba bila
ozlijeđena.
Dana 9. rujna, vatrogasci su
sudjelovali u gašenju požara radnog stroja, bagera, na prometnici u Slatini. Požar dojavljen u
13:13 sati uspješno je ugašen do
13:51 sati. Brojne dojave kazuju
da požar ne bira mjesto niti vrijeme, tako da intervencije postaju
sve zahtjevnije i opasnije. Za kraj
ovog kratkog prikaza djelovanja
petrinjskih vatrogasaca spomenimo i jednu rijetku i neobičnu intervenciju, koja se dogodila sredinom ove godine.
U dojavnici za 26. lipnja, u
13:48, zabilježeno je: „Gori stroj
za razminiranje“. Evo što je o tom
događaju zapisao dežurni vatro-

gasac:
„Po dojavi djelatnika DOKING, razminiranje d.o.o., odmah
smo upozoreni da se na mjesto
požara ne može prići s nijednim
vatrogasnim vozilom u svrhu
gašenja vodom, odnosno pjenom,
te je pojašnjeno da ponesemo što
više aparata za gašenje, jer se stroj
koji gori nalazi u miniranom terenu.
Na mjestu do kojeg smo mogli
prići vozilom dočekali su nas
pirotehničari, te smo im predali 12 vatrogasnih aparata (šest
komada S-6 i 6 kom. S-9.) – nakon čega odlaze u dubinu šume
oko dva kilometra. Nakon otprilike jedan sat vratili su se sa
ispražnjenim aparatima, i informacijom da nisu uspjeli ugasiti,
jer je stroj dobro oklopljen, te
nisu mogli kvalitetno ubaciti
prah u dio stroja koji je gorio.
Napomenuli su da je prostor oko stroja siguran od širenja
požara, te mi napuštamo mjesto
intervencije.“
Bila je to akcija koja je završila
sretno u 14:53 sati, čime je još
jednom potvrđeno da na terenu
djeluju kvalitetni i istinski profeĐuro Gajdek
sionalci.		

Spašavanje životinja

P

spašeni šišmiši pušteni u prirodu

ulski vatrogasci su kao i njihove ostale
- Šišmiši su se smjestili u nepristupačne
kolege u Istri i ove godine obavili niz
otvore između spuštenog stropa i zida.
intervencija na spašavanju mačaka, pasa,
Malo bi ih pogurali hvataljkom, pa uhpapiga, krava, zmija i ostalih životinja,
vatili rukavicom i stavljali u vreće. Dok
a po prvi put, sredinom rujna ove
smo to radili, stalno ih je nekoliko letjegodine, na tu listu spašenih uvršteno
lo hodnikom. To su nježne i zaista sitne
je i 26 šišmiša. Njih su pripadnici JVP
životinje, gledali smo da ih ne ozlijediSpašeni šišmiši
Pula deložirali s Odjela traumatologije
mo, kaže Branislav Perković, zapovjednik
Mornaričke bolnice i humano preselili u pozdruge smjene JVP Pule, i naglašava da vjeronatu pulsku Šijansku šumu. Pretpostavlja se da su jatno nije ugodno ljudima kada pet-šest šišmiša leti
šišmiši uletjeli kroz otvorene prozore i smjestili se iznad glave. Neki su se bolesnici uplašili, premda
u hodniku odjela pod strop i povremeno ulijetali u stvarne opasnosti od šišmiša nije bilo.
sobe bolesnika. Poznato je da šišmiši za život biraju
Valja podsjetiti da šišmiši na jesen često ulijeću
zdrav okoliš pa bi djelatnici Mornaričke bolnice u prostore otvorenih prozora i visokog stropa
mogli biti ponosni što su leteći sisavci baš njihovu spremajući se za prezimljavanje. Šišmiši su koriszgradu odabrali za "gniježđenje". Poziv na inter- ne životinje, love i hrane se insektima, obožavaju
venciju JVP Pula uputila je glavna sestra Odjela, a komarce, no ipak postoji opasnost da na ljude prena intervenciji sudjelovalo je pet vatrogasaca s koji- nesu i neke bolesti.
Asim Čabaravdić
ma su djelatnici i bolesnici maksimalno surađivali.
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Požar recikliranog otpada pulski su vatrogasci uspješno ugasili

Hrvatska vatrogasna zajednica

Veliki požar u pulskom Metisu

Gorjelo je gotovo 300 kubika raznog otpada

D

o 19. rujna 2019. godine pulski su vatrogasci
obavili 698 intervencija, a požar
1. rujna ove godine oko pola
noći, na odlagalištu otpada u
pulskoj tvrtki Metis (koja se
bavi prikupljanjem i otkupom
otpada), dugo će pamtiti. Planulo je odlagalište smeća i gorio
je reciklirani otpad i zbog toga
grad Pula se probudio obavijen gustim dimom i gradom se
širio smrad paljevine. Vatra je
bila vidljiva iz većeg dijela Pule
i pretpostavlja se da je došlo do

samozapaljenja. Na svu sreću u
požaru nije bilo ozlijeđenih.
-Bila je to jedna od vrlo zahtjevnih intervencija, jer je na terenu bilo od 200 do 300 kubika
raznog otpada koji je gorio. Na
teren je nakon dojave odmah
izašlo 14 pripadnika JVP Pula s 9
vozila, tj. sudjelovala je kompletna vatrogasna smjena i zbog toga
je u vatrogasnu bazu pozvana i
pričuvna smjena. U pomoć su
pozvani i članovi DVD-a Pula.
Požar je lokaliziran nakon sat
vremena, no prijetila je opasnost

okolnim kućama zbog širenja
požara na stabla i granje. Radnici Metisa su s radnim strojem
uklanjali određeni dio otpada na
koji su vatrogasci usmjerili vodu
koliko je bilo potrebno, istaknuo je zapovjednik JVP Pula i
Područne vatrogasne zajednice
Pula Klaudio Karlović.
Zbog gustog dima i smrada
zasjedao je Stožer civilne zaštite
grada Pule, a komuniciralo se
i s načelnikom Stožera civilne
zaštite Istarske županije. Gradski
Stožer se oglasio s dva priopćenja.
U prvom su upozoreni građani
koji su bolesni (plućni, kronični
i astmatičari) da što prije zatvore
prozore i balkonska vrata te da
ne izlaze van ukoliko nije nužno.
Nakon promjene smjera vjetra
i poboljšanja stanja na terenu
oko dva sata kasnije Stožer je
zaključio da se prethodne mjere
više ne odnose na građane Pule
nego samo na stanovnike oko
deponija na kojem je izbio požar.
Pulski su vatrogasci dežurali
nekoliko dana i četiri puta su
intervenirali pri pojavi dima,
a policijski djelatnici obavili su
očevid kako bi se utvrdio uzrok
požara. Asim Čabaravdić

ROVINJSKI VATROGASCI NAJANGAŽIRANIJI NA TEHNIČKIM INTERVENCIJAMA

O

d 1992. godine pratim vremenske prilike na rovinjskom području i svakih deset
godina ovaj dio Istre gotovo obvezno zahvaća jako nevrijeme
uz pojavu jakih pijavica. Godine
1992. se potopio brod „Jablanac“,
bilo je nevrijeme 2012., a teška
nevremena bilježimo i 2016.,
2017., 2018. i 2019. godine, i
to po nekoliko puta godišnje,
ističe zapovjednik JVP Rovinj i
Područne vatrogasne zajednice
Rovinj Evilijano Gašpić dodavši
da su u ovoj 2019. u roku od
samo 24 sata imali čak pedesetak intervencija.
Prva polovica ove godine
12
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za rovinjske vatrogasce bila je
prosječna, ali su i u tom razdoblju obavljali intervencije zbog
nevremena, no jače nevrijeme
bilježili su u srpnju kada su
odrađivali po 5 do 8 intervencija
dnevno i ukupno zabilježili 181
intervenciju, dok je u kolovozu
bilo 138 intervencija. Takvih je
intervencija nakon kolovoza bilo
i u rujnu 2019. godine.
Glede požara na njih je otpalo samo 10 posto od ukupnog broja, dok su na prvom
mjestu tehničke intervencije što
je karakteristično za nekoliko
zadnjih godina. Za te intervencije rovinjski vatrogasci su do-

bro opremljeni (imaju dovoljno
pila i pumpi) i zajedno s njima
angažiraju se i dobrovoljna vatrogasna društva (Bale, Rovinjsko Selo, Kanfanar i Žminj).
Također, odlično surađuju i s
komunalnim tvrtkama (Komunalni servis i Odvodnja) na
otklanjanju posljedica nevremena na prometnicama, ispumpavanjima podruma i garaža,
odčepljivanjima cijevi i šahtova.
Uz to vatrogasci Rovinjštine redovito sudjeluju kod prometnih
nezgoda (spašavanja vozača i
putnika), ali i u spašavanju ljudi
na moru i pod morem (jer imaju
izvrsnu ronilačku ekipu), te u

Hrvatska vatrogasna zajednica

požari i intervencije

Posljedice nevremena zadale su puno posla rovinjskim vatrogascima

spašavanju životinja i u potragama za nestalim osobama.
Zapovjednik Gašpić spada u
red onih koji pripadnike svoje
postrojbe redovito pohvali, uputi im riječi priznanja za dobro
odrađene intervencije.
-Nas je malo, a zadaća puno.

Nedostaju nam ljudi koje nismo
uspjeli zaposliti. Stoga se naši
ljudi istinski žrtvuju i nerijetko
se javljaju i s godišnjeg odmora
da sudjeluju na intervencijama ako treba pomoći. Malo je
takvih ljudi i malo je takvih profesija da ljudi zaista žele, unatoč

obiteljskim obvezama koje imaju, da dođu pomoći svojim kolegama svjesni da i oni na takvu
pomoć mogu računati ako bude
potrebno, zaključno je podvukao
zapovjednik Evilijano Gašpić.
Asim Čabaravdić
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KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Uspješno odrađena protupožarna sezona 2019.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A

naliza protupožarne sezone 2019. bila je tema
konferencije za medije održane 3. listopada u
uredu Hrvatske vatrogasne zajednice. O njezinom
uspješnom provođenju govorili su glavni vatrogasni
zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković,
pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir
Trut, zapovjednik Zapovjedno-operativnog središta
Glavnog stožera Oružanih snaga brigadni general
Krešo Tuškan, rukovoditeljica Službe za ekologiju u
Hrvatskim šumama Jasna Molc i načelnica Sektora
za vremenske i pomorske analize i prognoze Vlasta
Tutiš.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković
prije pregleda ovogodišnje požarne sezone zahvalio se
svim sudionicima na odličnoj suradnji i koordiniranosti kao i uspješnom izvršenju Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Svoju zahvalu uputio je
svim sudionicima Programa Vlade RH: od ministarstava, županijskih vatrogasnih zajednica do čelnika
jedinica lokalne uprave i samouprave. Posebno se
zahvalio Vladi RH te ministru unutarnjih poslova i
ministru obrane koji su bili aktivno uključeni tijekom cijele požarne sezone. - Samo provođenje mjera
Programa Vlade dalo je rezultate na svim razinama.
Ovogodišnja sezona zauzima po broju požara visoko
treće mjesto u posljednjih 11 godina. Ipak, izgorjela
površina smanjena je za čak 15 posto uspoređujući razdoblje od 2009. do 2018. godine, zahvaljujući brzom
uočavanju i gašenju požara. Brza reakcija vatrogasnih
i zračnih snaga, rad svih subjekata, poboljšan sustav
za dojavu požara, uvođenje novih kamera doprinio je
i bržem izlasku vatrogasnih postrojbi na intervenciju
- rekao je Tucaković. Dodao je i kako je u gašenju
ovogodišnjih požara raslinja u Republici Hrvatskoj
ozlijeđeno sedam vatrogasaca i dva građanina dok
je pet građana smrtno stradalo. Promatrajući nastale štete u požarima u 2019. godini, osim dijelom na
infrastrukturi i svakako okolišu, nije bilo direktnih
značajnijih šteta za građane RH, turiste i njihovu imovinu.
- Unatoč velikom broju požara, indeks opožarene
površine, tj. prosječna površina po požaru, daleko je
manji u odnosu na prosjek što ukazuje na brzu reakciju vatrogasnih i zračnih snaga te kvalitetan rad svih
subjekata - rekao je zapovjednik Tucaković i istaknuo
kako je korištenje novih tehnologija, što uključuje
14
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bespilotne letjelice, kamere, izradu nove aplikacije za
slanje slika s terena u zapovjedni centar, dalo dobre
rezultate pa je tako kod požara u šibenskoj Dubravi
IC kamera otkrila žarište požara. Na kraju je najavio
sveobuhvatnu analizu s vatrogascima na terenu,
čelnicima jedinica lokalne samouprave, svim ministarstvima u svrhu poboljšanja u izvršavanju zadaća
iz narednog Programa aktivnosti.
- MORH se i ove godine maksimalno angažirao u
protupožarnoj sezoni. Vatrogascima je iz zraka potporu pružalo 6 zrakoplova Canadair CL 415, 6 zrakoplova AT 802 te 2 helikoptera Mi-8 MTV-1. U izviđanju
je korišten Pilatus PC-9 i besposadna letjelica Orbiter
3 - rekao je brigadni general Krešo Tuškan i istaknuo kako je Hrvatska vojska opremljena i obučena za
potporu vatrogascima kad su požari pod kontrolom,
odnosno kad je u tijeku sanacija terena te da je uvijek za intervenciju bilo spremno oko 200 pripadnika
HV-a.
Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut
je istaknuo kako su zadaće MUP-a u ovoj požarnoj sezoni uspješno obavljene. Kao primjer je naveo pojačan
inspekcijski nadzor te činjenicu da je podneseno 236
kaznenih prijava za razliku od 2018. kad ih je bilo 27.
I Državni hidrometeorološki zavod je u okviru
svojih zadaća uspješno izvršio sve aktivnosti, rekla
je Vlasta Tutiš te istaknula kako je ovo proljeće bilo
izrazito vjetrovito, što je doprinijelo isušivanju tla te
povećanom broju požara prilikom spaljivanja biljnog
otpada.
Govoreći o požarima raslinja, rukovoditeljica
Službe za ekologiju u Hrvatskim šumama Jasna Molc
je navela da svoje aktivnosti najviše usmjeravaju
na preventivu i rano otkrivanje požara. -Uvođenje
novih kamera i svijest o njihovom postojanju dala je i
psihološki efekt kod građana da budu oprezniji. I naša
kampanja „Osvrni se i spasi šumu“ polučila je dobre
rezultate – izjavila je Molc.
Na kraju konferencije glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković putem medija uputio je
građanima zamolbu da doprinesu svojim radom,
pažnjom i suradnjom s nadležnom vatrogasnom
postrojbom, posebno kod spaljivanja biljnog otpada,
kako bi Hrvatsku učinili još sigurnijom. Isto tako
zahvalio se medijima na dosadašnjem kvalitetnom
praćenju koje je zasigurno doprinijelo boljoj zaštiti
od požara i većoj sigurnosti građana.

Hrvatska vatrogasna zajednica

tema broja
Pregled planiranja, provedbe i realizacije zadaća Programa aktivnosti i iskustva dosadašnjeg dijela
požarne sezone

ANALIZA PROTUPOŽARNE SEZONE 2019.
Pripremili: SINIŠA PETKOVIČEK, ROBERT ROŽIĆ

O

vogodišnja požarna sezona je, za razliku
od prošlogodišnje operativno vatrogasno
manje zahtjevne (izuzev kraja rujna i početka
listopada 2018.), bila nešto teža što se i vidi iz
svih dosadašnjih iskustava i statističkih podataka
o nastalim požarima, izgorenim površinama i
angažiranim vatrogasnim (zemaljskim i zračnim)
snagama.
Velik broj požara (najveći u zadnjih jedanaest godina) zabilježen je u kasnu zimu i proljeće
čemu je pridonijelo dulje sušno razdoblje u
veljači i ožujku te olujna i orkanska bura koja je
zabilježena u tom razdoblju, a što je za posljedicu
imalo povećanje broja nekontroliranog spaljivanja površina i biljnog otpada. Veće količine
oborina zabilježene su tek u svibnju pa u tom
mjesecu imamo zabilježen neznatan broj požara
raslinja, ali i bujanje vegetacije. Vremenske prilike tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna (tzv.
glavnog napora požarne opasnosti koji je trajao
od 17. lipnja do 25. rujna) karakteriziralo je vrlo
promjenjivo vrijeme i to relativno pravilna izmjena suhih i vlažnih razdoblja, povremena bura s
nekoliko izraženih hladnijih i vlažnijih prodora
koja je zahvatila Jadran, najčešće sjeverni dio te
dijelom i srednji, a klase opasnosti su se znatno
mijenjale tijekom ljetnih mjeseci. Činjenica je da
nije bilo one toplinske žestine koja je karakterizirala neke od prethodnih godina.
Prema dosadašnjim statističkim podacima
u 2019. godini, od 1. siječnja do 30. rujna na
priobalnom i kraškom području, zabilježeno
je 3.485 požara što je treći najveći broj nastalih
požara u zadnjih jedanaest godina (iza 2017. s
3.986 i 2012. s 3.625 požara).
Među najvećim ovogodišnjim požarima bio
je onaj nastao 27. srpnja u Šibensko-kninskoj
županiji kod mjesta Dubrava kod Šibenika, gdje
je izgorjelo oko 900 hektara površine, te više
požara kao posljedica udara groma nastalih 26.
kolovoza kod Knina i mjesta Mokro Polje gdje
je ukupna opožarena površina iznosila oko 130
hektara.
Kao najugroženije ovogodišnjim požarima na
otvorenom prostoru označene su Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija, a slijede

N

ajznačajnija
novina je da je krajem
prošle (2018.) godine
došlo do izmjena nadležnosti
(dotadašnjeg) sustava zaštite
i spašavanja te je, slijedom

Ličko-senjska te Zadarska. Uobičajeno manji broj
požara izbio je u Istarskoj i Primorsko-goranskoj
županiji. Zanimljivo je da je ove godine za razliku od proteklih, najmanji broj požara nastao u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
U gašenju ovogodišnjih požara raslinja u
Republici Hrvatskoj ozlijeđeno je sedam vatrogasaca te dva građanina dok je pet građanina smrtno stradalo. Vezano uz nastale štete u požarima
u 2019. godini, osim dijelom na infrastrukturi i
svakako okolišu, nije bilo direktnih značajnijih
većih šteta za građane RH, turiste i njihovu imovinu.
Iz analitičkih podataka prikazanih za
priobalno i kraško područje za promatrano razdoblje 2019. godine u odnosu na desetogodišnji
prosjek 2009.-2018. uz zabilježeno povećanje
broja požara za 49,19 % zabilježeno je smanjenje
opožarene površine 15,71% kao i smanjenje indeksa IOP za čak 43,50%.
Na pozitivne rezultate koji su karakterizirali
ovogodišnju požarnu sezonu svakako su utjecale
nove vrijednosti koje su se odnosile na sadržajno
nadopunjen Program aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini (u daljnjem
tekstu: Program aktivnosti). U Programu aktivnosti su dodani novi subjekti kao izvršitelji
i sudionici i predložena izrada tri nova standardna operativna postupka, nove tehnologije i
njihovo integriranje u Operativno vatrogasno
zapovjedništvo Republike Hrvatske - OVZ RH
(redovita izviđanja kao i izviđanja besposadnim letjelicama i prijenos snimanja požarišta iz
zraka protupožarnim zrakoplovima). Ostvaren
je odličan zajednički rad u Situacijskom operativnom središtu i Operativnom vatrogasnom
zapovjedništvu RH. Uz preventivno djelovanje
(rano otkrivanje, izviđanje, ophodnja, predikcija
požara), dojave o požaru dolazile su brže pogotovo one koje su dobivene sustavom kamera te je
posljedično skraćena reakcija zemaljskih vatrogasnih i zračnih snaga, a sve temeljem provođenja
zaključaka analize i naučenih lekcija iz 2017. i
2018. godine.

odredbi Zakona o izmjenama
i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela
državne uprave, poslove tadašnje
Državne uprave za zaštitu i

spašavanje (osim poslova vatrogastva) s 1. 1. 2019. godine
preuzelo Ministarstvo unutarnjih poslova, a Hrvatska vatrogasna zajednica je iz djelokruga
Državne uprave za zaštitu i
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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spašavanje preuzela poslove vatrogastva te državne službenike
do donošenja posebnog zakona
(o vatrogastvu). Stoga je Hrvatska vatrogasna zajednica nadalje
zadužena za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje
i usmjeravanje aktivnosti svih
subjekata provedbe zadaća Programa aktivnosti.
U ozračju najave gore navedene reorganizacije, krajem 2018. godine provedena je
analiza požarne sezone 2018. i
izrađen je sadržajno nadopunjeni prijedlog Programa aktivnosti 2019. s prijedlozima
novih kratkoročnih mjera.
Analiza požarne sezone 2018.
godine pokazala je da, generalno
gledajući, kao i svake požarne
sezone, najveći utjecaj na uvelike
smanjeni broj nastalih požara,
opožarenu površinu i intenzitet imali su vremenski uvjeti
(niže ljetne temperature i više
periodički raspoređenih padalina) i koji su u 2018. godini
u odnosu na izuzetno zahtjevnu 2017. godinu bili neusporedivo povoljniji. Zasigurno
je u određenoj mjeri, a poučeni
negativnim iskustvom 2017. godine i povećana svijest ljudi o
potrebnom poduzimanju mjera
zaštite od požara, ali i opreznost
prilikom čišćenja poljoprivrednih površina te strah od represivnih
mjera
(podnošenja
prekršajnih i kaznenih mjera),
zajednički pridonio smanjenom
broju nastalih požara. Na manji broj požara u 2018. godini
sigurno su u određenoj mjeri
utjecale preventivne aktivnosti
putem češćeg izviđanja zemaljskih protupožarnih ophodnji, snimanja besposadnim
letjelicama - dronovima i redovitim provođenjem izviđanja
protupožarnim zrakoplovima
Oružanih snaga Republike Hrvatske iz zraka te sve većim
brojem nadzornih kamera
koje se sada s jednog mjesta
mogu koordinirati i nadzirati iz
tehnički novo opremljenog Situacijskog operativnog središta
i novoustrojenog i kadrovski
ojačanog Operativnog vatrogas16
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nog zapovjedništva Republike
Hrvatske u Divuljama.
Podsjeća se i na to da se je u
zaključcima prošlogodišnje sezone upozoravalo da „nakon
godine u kojoj je nastao veliki
broj požara slijedi godina, dvije,
rijetko tri, koje su nešto blaže i
operativno (vatrogasno) manje
zahtjevne, opet slijedi teška sezona“ i to se je dijelom i obistinilo što je vidljivo iz statističkih
pokazatelja kada je nakon
2017. godine prošla samo jedna
požarno manje zahtjevna godina
(2018.). Velika je vjerojatnost da
su za to zaslužne i sve evidentnije klimatske promjene kojima
svjedočimo.
Nadalje, u analizi zaključeno
je i da je Programom aktivnosti
za 2019. godinu potrebno dati
dodatni naglasak na provođenje
preventivnih mjera zaštite od
požara svih subjekata, a posebice
od strane gradova i općina.
Tako je novim Programom
aktivnosti u 2019. godini
predloženo nekoliko novih
kratkoročnih
mjera
koji
uključuju nove subjekte bilo kao
izvršitelje ili sudionike Programa
aktivnosti, kao što su turističke
tvrtke, Hrvatska turistička
zajednica, zbog pojačanog
provođenja svih potrebnih
mjera vezanih za planiranje
provođenja evakuacije turista
te čišćenja zaštitnih koridora i
pravaca za evakuaciju te Ministarstvo znanosti i obrazovanja
i znanstvene institucije zbog
potrebe pokretanja inicijative izrade nastavnog programa u cilju
upoznavanja učenika osnovnih i
srednjih škola s opasnostima od
nastanka požara i posljedicama
koje izaziva te podizanja razine
opće protupožarne kulture.
Predložena je i izrada tri nova
Standardna operativna postupka
(Standardni operativni postupak za slučaj korištenja bespilotnih letjelica/dronova prilikom
izviđanja i/ili gašenja požara na
otvorenom prostoru, Standardni
operativni postupak za potrebe
žurnog prebacivanja vatrogasne
i teške mehanizacije s kopna na
otoke i udaljenije poluotoke i

obratno i Standardni operativni
postupak usklađenog djelovanja
u akcijama gašenja požara na
moru i na pomorskim objektima).
PREGLED PROVEDBE
ZADAĆA PROGRAMA
AKTIVNOSTI U 2019.
GODINI
Vlada Republike Hrvatske
donijela je novi Program aktivnosti na svojoj 150. sjednici
održanoj 4. travnja 2019. godine
(„Narodne novine“, broj 35/19).
Zadaće Programa aktivnosti redovito su provodila tijela
državne uprave, zavodi, javna
poduzeća i privatne tvrtke,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne
ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima
prirode i zaštićenim područjima
na županijskoj razini, udruge
(vatrogasne zajednice), vatrogasne postrojbe (profesionalne
i dobrovoljne), Hrvatska gorska
služba spašavanja i dr., a kako
je već ranije navedeno Hrvatska
vatrogasna zajednica zadužena
je za koordinaciju, praćenje,
usklađivanje i usmjeravanje aktivnosti svih subjekata provedbe
zadaća Programa aktivnosti.
Za
provođenje
zadaća
ovogodišnjeg Programa aktivnosti u Državnom proračunu
osigurana sredstva iznose ukupno 130.228.000,00 kuna od
čega je na Razdjelu Ministarstva unutarnjih poslova, Glavi
Hrvatska vatrogasna zajednica,
osiguran iznos od 25.000.000,00
kuna, na Razdjelu Ministarstva
obrane iznos od 105.178.000,00
kuna i na Razdjelu Ministarstva
zdravstva na pozicijama Kriznog
stožera osigurano je 50.000,00
kuna.
OSNOVNE UVODNE
PLANSKE, PREVENTIVNE,
OPERATIVNE I NADZORNE
AKTIVNOSTI
Od osnovnih uvodnih aktivnosti Hrvatska vatrogasna
zajednica – glavni vatrogasni
zapovjednik Republike Hrvatske organizirao je 28. veljače i
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30. svibnja 2019. godine radne
sastanke sa svim subjektima
izvršiteljima zadaća. Na sastancima su izvršitelji podnijeli
izvješća o tijeku provedbe zadaća
iz njihove nadležnosti i istaknuli
spremnost za izvršenje propisanih zadaća u zadanim rokovima.
Osim ovih zajedničkih sastanaka, vatrogasne zajednice
županija i područni uredi civilne
zaštite održali su tijekom prvog
dijela godine niz pojedinačnih
sastanaka s izvršiteljima obveza
točaka iz njihove nadležnosti,
kao i poticali i pratili jedinice
lokalne samouprave u organizaciji sjednica stožera civilne zaštite
i vatrogasnih zapovjedništava u
cilju učinkovite provedbe preventivnih i operativnih mjera
zaštite od požara.
Kao i svake godine, a sukladno obvezama propisanih
Programom aktivnosti, prije
početka značajnijih operativnih
aktivnosti Hrvatska vatrogasna
zajednica – glavni vatrogasni
zapovjednik Republike Hrvatske
održao je više sastanaka u cilju
pripreme snaga i učinkovitijeg
djelovanja sustava vatrogastva (s Ministarstvom obrane
RH, Ministarstvom unutarnjih
poslova, vatrogasnim zajednicama županija, zapovjednicima
javnih vatrogasnih postrojbi,
predstavnicima jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave).
Održani su 30. svibnja i
zajednički radni sastanci predstavnika Hrvatske vatrogasne
zajednice i inspektorata Ministarstva unutarnjih poslova i
predstavnika HŽ Infrastrukture
d.o.o., HŽ Putnički prijevoz
d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., ostalih
privatnih prijevoznika te predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Istog dana
održan je sastanak predstavnika
Hrvatske vatrogasne zajednice
s predstavnicima Državnog inspektorata
(poljoprivredna,
šumarska, energetska, vodopravna i inspekcija zaštite okoliša i
zaštite prirode), Ministarstva
unutarnjih poslova (Ravnateljstvo policije, Ravnateljstvo civilne
zaštite), Agencije za sigurnost

željezničkog prometa, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Uprava sigurnosti plovidbe, Uprava kopnenog prometa i
inspekcije, Sektor željezničkog i
intermodalnog prometa, Uprava
kopnenog prometa i inspekcije,
Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta, Sektor
zračnog prometa).
Nadalje, Hrvatska vatrogasna
zajednica – glavni vatrogasni
zapovjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih
poslova, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatske šume d.o.o.
i Hrvatske autoceste d.o.o.
provodili su usklađene informativno - promidžbene aktivnosti u cilju podizanja razine
protupožarne kulture i upoznavanja stanovništva s opasnostima
od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju i to
putem emitiranja TV spotova
na HRT-u i emitiranja radijskih
spotova. Izrađeni su jumbo
plakati u suradnji s Hrvatskim
šumama i postavljeni na 155
lokacija diljem Hrvatske, postavljeni su plakati na trajektima
na 18 oglasnih mjesta, oglasi na
plažama te izrađeni i dijeljeni su
letci za strance. Dana 30. svibnja
2019. godine održana je u uredu
Hrvatske vatrogasne zajednice
zajednička konferencija za medije povodom početka glavnog
napora požarne opasnosti. Tom
je prilikom između Hrvatske vatrogasne zajednice i Hrvatskih
šuma d.o.o potpisan Protokol o
načinu komunikacije, a između

Hrvatske vatrogasne zajednice i
Državnog hidrometeorološkog
zavoda potpisan je i Sporazum o
suradnji.
Od ostalih aktivnosti valja
istaknuti utvrđivanje prioriteta razminiranja na ugroženim
područjima (temeljem prijedloga vatrogasnih zajednica
županija za prioritetna područja
za razminiranje) u suradnji
s Ministarstvom unutarnjih
poslova, Ravnateljstvom civilne
zaštite, sektorom Hrvatskog
centra za razminiranje, vatrogasnim zajednicama županija i
ostalim subjektima omogućen
je putem MIS – portala on-line
uvid u karte minski sumnjivih
područja te je sukladno istom
djelomično obavljeno prioritetno razminiranje područja bitnog
za provedbu zaštite od požara.
Zbog
znatno
povećanog
broja nastalih požara tijekom
proljeća, Ravnateljstvo policije
je s 1. ožujka 2019. naložilo svim
Policijskim upravama pojačane
aktivnosti u uspostavljanju povremenih i periodičkih pojačanih
policijskih aktivnosti nadzora
područja i kontrole zabrane
spaljivanja korova, sukladno
odgovarajućim odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Kontinuirana je suradnja s
Državnim hidrometeorološkim
zavodom koji Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostavlja indekse opasnosti od šumskih
požara, vremenske prognoze i
analize vremenskih stanja. Svi ti

Slika 1. Konferencija za medije o pripremama za protupožarnu sezonu održana 30.
svibnja 2019. godine u uredu Hrvatske vatrogasne zajednice
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prognostički produkti dostupni
su preko web aplikacije izrađene
posebno za vatrogastvo.
Nastavljena je implementacija jedinstvenog sustava za
prihvat, praćenje i vođenje podataka putem implementacije
informatičkog programa za upravljanje i vođenje vatrogasnih
intervencija (UVI), a njegovo
se korištenje kontinuirano prati
u Situacijskom operativnom
središtu u Divuljama.
Provedeno je više radionica
(29. svibnja i 19. lipnja 2019.
godine) vezanih uz operacije
besposadnim
zrakoplovima/
dronovima i korištenje tzv.
AMC portala u kojima su sudjelovali vatrogasci zajedno s
predstavnicima Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Hrvatske
vojske i Hrvatske gorske službe
spašavanja. Radionice su organizirane u svrhu informiranja
korisnika bespilotnih letjelica/
dronova u vatrogasnom sustavu i
ispunjavanja obveze iz Programa
aktivnosti i izrade Standardnog
operativnog postupka za slučaj
korištenja dronova/bespilotnih
letjelica prilikom izviđanja i/ili
gašenja požara na otvorenom
prostoru.
PLANSKE I OPERATIVNE
AKTIVNOSTI UTVRĐENE
DRŽAVNIM PLANOM
U ANGAŽIRANJU
VATROGASNIH I OSTALIH
OPERATIVNIH SNAGA
Priprema sustava vatrogastva
za požarnu sezonu 2019. godine provodila su se temeljem
sadašnjeg
važećeg
(suvremenim zahtjevima i izazovima
neprilagođenog), Zakona o vatrogastvu i drugih propisa, zatim
putem realizacije zadaća iz Programa aktivnosti te tzv. naučenih
lekcija iz 2017. i 2018. godine.
U odnosu na 2018. godinu
kada je za provedbu Programa
aktivnosti osigurano 25.330.000
kuna u 2019. godini planirano
je nešto manje sredstava i to u
iznosu od već prije spomenutih
25.000.000 kuna. Najveći dio tih
financijskih sredstava koristi se
za potrebe angažiranja sezon18
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skih i domicilnih vatrogasaca,
nabavu opreme i redovite i izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga.
Nadalje, proveden je dodatni
program osposobljavanja za
gašenje šumskih požara. Program je obuhvatio trenažu i
osposobljavanje u radu s helikopterom i tjelesnu provjeru. Državna uprava za zaštitu
i spašavanje je krajem 2018.,
a Hrvatska vatrogasna zajednica početkom 2019., godine
provela visinsku provjeru i
smotru pripadnika dopunskih
snaga državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi (DVIP)
iz sastava javnih vatrogasnih
postrojbi (JVP) kontinentalnog i priobalnog djela Republike Hrvatske. Provedena su i
osposobljavanja prema Programu osposobljavanja za gašenje
požara na otvorenom prostoru
i prijevoz helikopterom, Programu osposobljavanja pripadnika Oružanih snaga za gašenje
požara na otvorenom prostoru
(sve tijekom ožujka, travnja i
svibnja) i Programu osposobljavanja za instruktore/vježbatelje
za Program osposobljavanja
pripadnika Oružanih snaga za
gašenje požara na otvorenom
prostoru.
Provedeno je osposobljavanje i uvježbavanje vatrogasnih zapovjednika za navođenje
zrakoplova prema Programu
za navođenje zrakoplova na
vatrogasnim
intervencijama

(HVZ i MORH), dijelom je
provedena i provodi se nabava
vatrogasne zaštitne opreme.
Izrađeno je Odobrenje za sufinanciranje projekta dodatnog
zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i odgovarajuća uputa,
izvršeno je završno dodatno
tehničko usklađivanje i dopuna postignutih mogućnosti od
prethodne godine Situacijskog
operativnog središta (razina
države) u Divuljama u funkciji
rada Operativnog vatrogasnog
zapovjedništva RH.
Temeljem obveze iz Programa aktivnosti organizirana je i
provedena međunarodna terenska vježba vezana uz gašenje
šumskih požara na otvorenom
prostoru „EU MODEX CRES
2019“ (od 6. do 10. travnja 2019.
godine) koja je planirana u okviru Mehanizma Unije za civilnu
zaštitu i EU projekta »ROMEX«.
Pored hrvatskih postrojbi, na
vježbi je izravno sudjelovalo
sedam kopnenih modula iz
Grčke, Španjolske, Francuske,
Austrije, Rumunjske, Italije i Bugarske.
Izrađen
je
i
elaborat
međuresorne vježbe „SIGURNOST 2019“. Ista je organizirana i provedena 21. svibnja
2019. godine na području tri
županije, Zadarske, Šibenskokninske i Splitsko-dalmatinske
kao i u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Republike
Hrvatske (OVZ RH) Divulje s
predstavnicima ukupno 23 tijela

Slika 2. Prikaz lokacija međuresorne vježbe s postrojbama “Sigurnost 19”
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sustava domovinske sigurnosti
Na vježbi je sudjelovalo ukupno
350 sudionika. U sklopu vježbe
održana je združena pokazna
vježba zemaljskih i zračnih snaga u vojarni „Knez Trpimir“ u
Divuljama te tehničko taktički
zbor s prikazom operativnih
snaga.
U sklopu održane vježbe, 21.
svibnja 2019. godine potpisan
je i novi Sporazum o suradnji u
gašenju velikih požara na otvorenom prostoru protupožarnim
zrakoplovima između Ministarstva obrane RH i Hrvatske vatrogasne zajednice.
Nadalje, uspostavljen je Tim
za helikoptersko traganje i
spašavanje koji se sastoji od pripadnika Hrvatske gorske službe
spašavanja i Državne vatrogasne
intervencijske postrojbe Hrvatske vatrogasne zajednice uz
helikopter Ministarstva obrane
razmješten u Divuljama tijekom
glavnog napora požarne opasnosti.
Temeljem obveze iz Programa aktivnosti utvrđen je
sastav, a određene su i zadaće
Operativnog
vatrogasnog
zapovjedništva Republike Hrvatske koje tijekom glavnog
napora požarne opasnosti iz
prostora Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – sjedište
Divulje, kontinuirano prati
stanje, zapovijeda vatrogasnim
snagama i koordinira uporabu
ostalih snaga.
Zbog situacije na terenu, a
vezano uz klimatske značajke
i vremenske prilike duž cijelog
priobalja (duže razdoblje sa
značajnijim padalinama i s vrlo
malom opasnosti od šumskih
požara za područje cijelog
priobalja), glavni vatrogasni
zapovjednik Republike Hrvatske uz konzultacije s nadležnim
županijskim
zapovjednicima
duž priobalja i zapovjednikom
vojnih snaga, donio je odluku
o odgodi početka pune operativne spremnosti tijekom
glavnog napora požarne opasnosti te time i kasnijem početku
rada Operativnog vatrogasnog
zapovjedništva Republike Hr-

Slika 3. Lokacije dislociranih vatrogasnih snaga

vatske u Divuljama najmanje do
15. lipnja 2019. godine. Operativno vatrogasno zapovjedništvo
Republike Hrvatske započelo je
službeno s radom 17. lipnja 2019.
godine. Zbog istovjetnih uvjeta
glavni vatrogasni zapovjednik
donio je Zapovijed o prestanku
rada Operativnog vatrogasnog
zapovjedništvo RH i Odluku
o prijevremenom završetku
glavnog napora požarne opasnosti s 25. rujna 2019. godine.
Kao i svake godine, Državni
plan angažiranja vatrogasnih
snaga i snaga koje sudjeluju u
gašenju požara je ažuriran te je
isti dostavljen svim subjektima
koji ga provode. U Državnom
planu je izrađena nova Odluka o
sastavu i zadaćama Operativnog
vatrogasnog
zapovjedništva
Republike Hrvatske tijekom
glavnog napora požarne opasnosti i ažuriran je cijeli niz
dokumenata: Upute o načinu
operativnog rada županijskih
vatrogasnih
zapovjednika,
županijskih vatrogasnih operativnih centara i načinu rada
združenih zračnih i zemaljskih
snaga. Ažurirane su procjene
i operativni planovi zaštite od
požara za posebno ugrožena
područja priobalja i izrađen je
Plan dislokacije vatrogasnih
snaga i tehnike koja se iz kontinentalnog dijela Republike Hrvatske dislociraju na područje
priobalja.

Prije početka požarne sezone i tijekom glavnog napora
požarne opasnosti (lipanj-rujan)
glavni vatrogasni zapovjednik
održao je niz koordinacijskih
sastanaka sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima u svezi
pripreme i provedbe zadaća Programa aktivnosti. Izvršena je i
organizacija smještaja i prehrane
za redovite dislokacije.
Suradnja sa svim subjektima
Programa aktivnosti bila je kontinuirana tijekom turističke sezone, a sredinom ljeta izrađeno
je Privremeno izvješće o realizaciji zadaća Programa aktivnosti koje je Vlada Republike
Hrvatske usvojila na svojoj 177.
sjednici održanoj 5. rujna 2019.
godine.
Sukladno odlukama Vatrogasnog zapovjedništva Republike
Hrvatske, tijekom lipnja, srpnja,
kolovoza i rujna 2019. godine
provodile se redovne dislokacije
vatrogasaca, vatrogasne tehnike
i opreme na ugrožena područja.
Vatrogasne snage i tehnika
raspoređene su na ukupno 11
ugroženijih lokacija priobalja.
Redovne dislokacije vatrogasnih snaga obavljane su od 27.
lipnja u smjenama po 14 dana
i trajale su do zadnjeg tjedna u
rujnu. Na priobalni dio Republike Hrvatske dislocirano je bilo,
i u jednoj smjeni raspoređeno 47
pripadnika iz javnih vatrogasVATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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nih postrojbi (JVP), 41 pripadnik dobrovoljnih vatrogasnih
društava (DVD) i 17 pripadnika
Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (DVIP) HVZ-a s
ukupno 40 vatrogasnih vozila.
Uz ukupne lokalne snage
gasitelja JVP (1.104) i DVD
(4.940) te DVIP - HVZ-a (55),
tijekom ljeta (lipanj – rujan) na
području priobalja angažirano
je i do 1.113 sezonski zaposlenih
vatrogasaca koji su raspoređeni
u profesionalnim i dobrovoljnim
vatrogasnim postrojbama, a
Hrvatska vatrogasna zajednica
obavila je obradu dokumentacije
sezonskih vatrogasaca i prijenos
financijskih sredstava prema vatrogasnim zajednicama koje su
obavile upošljavanje.
Tijekom požarne sezone
glavni vatrogasni zapovjednik je iz sjedišta u Zagrebu
bio dislociran u Divulje, kako
bi zajedno s ovlaštenim predstavnikom Zapovjednog operativnog središta Glavnog
stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske djelovao u sklopu Operativnog vatrogasnog
zapovjedništva Republike Hrvatske. Operativno vatrogasno
zapovjedništvo Republike Hrvatske obavljalo je koordinaciju zemaljskih i zrakoplovnih
vatrogasnih snaga na cijelom
priobalju.
S obzirom na širinu zadaća,
za potrebe potpune funkcije Operativnog vatrogasnog
zapovjedništva Republike Hrvatske i stvaranja jedinstvenog,
zapovjednog,
informacijskog
komunikacijskog sustava ustrojeno je, opremljeno i dovedeno u funkciju Situacijsko operativno središte, kao mjesto za
dohvat, prikupljanje, objedinjavanje, obradu i odgovarajuću
distribuciju svih informacija i
podataka s terena. U Situacijsko operativno središte su uz
službenike Vatrogasnog operativnog središta Hrvatske vatrogasne zajednice (VOS HVZ) bili
uključeni časnici Ministarstva
obrane i službenici Ministarstva unutarnjih poslova, koji su
obavljali zadaće u okviru svojih
20
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ovlasti i nadležnosti. Od ove godine u radu Situacijskog operativnog središta tijekom glavnog
napora požarne opasnosti sudjelovala su i dva stalna predstavnika Vatrogasne zajednice
županije Splitsko-dalmatinske i
jedan predstavnik Ravnateljstva
civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.
U skladu s obvezama po Programu aktivnosti vatrogasne
zajednice županija – županijski
zapovjednici dostavili su konačni
županijski plan motriteljskodojavne službe, izviđačkopreventivnih ophodnji i popis
građevina i površina koje su
planom čuvanja predviđene za
čuvanje. Vatrogasne zajednice
županija – županijski zapovjednici u kojima postoji potreba
za razminiranjem predložili
su Ministarstvu unutarnjih
poslova, Ravnateljstvu civilne
zaštite, sektoru Hrvatski centar za razminiranje konkretna prioritetna područja za
razminiranje (najmanje dva po
minski zagađenoj županiji) radi
uvrštavanja u Plan protuminskog djelovanja za 2019. godinu,
a u tijeku je utvrđivanje prioriteta razminiranja na ugroženim
područjima za uvrštavanje
u Plan za 2020. godinu. Vatrogasne zajednice županija
– županijski zapovjednici organizirali su i održali, u svakoj
županiji i Gradu Zagrebu, informativno – savjetodavne sastanke s predstavnicima jedinica
lokalne i područne (regionalne)
samouprave, područnih ureda
civilne zaštite te drugih subjekata i zainteresiranih za zaštitu od
požara pred turističku i žetvenu
sezonu sukladno obvezama i
dostavili sve potrebne parametre za korištenje već postavljenih
nadzornih sustava i za druge
događaje koji se nalaze u njihovom vidokrugu.
Sukladno obvezi iz Programa
aktivnosti, vatrogasne zajednice
županija – županijski zapovjednici dostavili su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici Plan rasporeda
zapošljavanja po vatrogasnim
postrojbama na evidentiranje,

provjeru i odobrenje Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici – glavnom
vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske te je sukladno
Planu izvršeno angažiranje sezonskih vatrogasaca kao i planska dislokacija dopunskih vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i
sredstava na posebno ugrožena
područja priobalja.
Isto tako vatrogasne zajednice
županija – županijski zapovjednici ažurirali su i donijeli Plan
angažiranja vatrogasnih snaga
na području županije (sastavni
dio Plana aktivnog uključenja
svih subjekata zaštite od požara
za područje županije) te izradili
prosudbu potraživanja ispomoći
(dislokacije), a vatrogasne zajednice županija – županijski
zapovjednici
kontinentalnog
dijela izradili su prosudbu
mogućnosti pružanja ispomoći.
Od ostalih aktivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice tijekom
dosadašnjeg dijela požarne sezone valja istaknuti i aktivnosti
Državne vatrogasne intervencijske postrojbe:
• Osiguranje otkrivanja
spomenika pod nazivom
„Spomenik Domovini” na
Dinari uoči obilježavanja
obljetnice VRO „OLUJA”,
• Sudjelovanje u mimohodu
povodom
obilježavanja 24. obljetnice
VRO „OLUJA” u Kninu
i dislociranje pripadnika
Državne vatrogasne intervencijske postrojbe u Vojarni Golubić u razdoblju
30. srpnja do 7. kolovoza,
• Uvježbavanja pripadnika PP NOS, svakih 14
dana, u Kninu, Benkovcu,
Sinju, Divuljama i Pločama.
Potrebe
za
izvanrednim
angažiranjem vatrogasaca s
kontinenta bilo je na jednom
požaru koji je nastao 27. srpnja
na području županije Šibenskokninske i mjesta Južna Dubrava, gdje je opožarena površina
iznosila oko 900 ha i gdje su
angažirana 4 Airtractora i 6 Canadaira te ukupno 334 vatrogasca
sa 96 vozila uključujući
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izvanredne dislokacije Splitsko-dalmatinske,
Primorskogoranske, Zadarske, Karlovačke,
Koprivničko-križevačke,
Zagrebačke, Grada Zagreba i
Krapinsko-zagorske županije.
Na tom požaru sudjelovali su
i pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe
Hrvatske vatrogasne zajednice
(DIP Šibenik, DIP Split i DIP
Zadar) s 9 vozila. U akcijama
gašenja tog požara (pretežno
sanacije i čuvanja požarišta)
bilo je angažirano i 102 pripadnika protupožarnih Namjenski
organiziranih snaga Oružanih
snaga Republike Hrvatske.
ANALIZA DOSADAŠNJEG
DIJELA PROTUPOŽARNE
SEZONE, POŽARI RASLINJA
KROZ BROJKE
Izvor podataka: Vatrogasno
operativno središte Hrvatske
vatrogasne zajednice
Karakteristika cijele požarne
sezone, ovim mislimo na cijelo
razdoblje 2019. godine do 30.
rujna, je da je većina požara i
najveći dio opožarene površine
zabilježen u zimskom i rano proljetnom razdoblju. To razdoblje
obilježeno je velikim brojem
požara u zaobalnom dijelu kao
i u unutrašnjosti Like te u kontinentalnom dijelu Republike
Hrvatske, a ipak nešto manje
na samoj obali i otocima. Uzrok
ovako velikom broju požara je
sušno razdoblje prvenstveno u
prva tri mjeseca ove godine kao
i nekoliko iznimno jakih, olujnih pa i orkanskih bura posebno u zadnjoj dekadi veljače kao
i nesavjesno te nekontrolirano
spaljivanje
poljoprivrednih
površina.
Nešto manji broj požara u dijelu godine od početka lipnja pa
do kraja rujna, a koji nazivamo
i glavni napor požarne opasnosti u sezoni i na koji se najviše
odnosi Program aktivnosti u
2019. godini, uvjetovan je (u prvom dijelu razdoblja) iznimno
kišnim svibnjem s velikim brojem kišnih dana i količinama
padalina na području cijelog
priobalnog i kraškog područja
koje su dobro natopile zemlju, a

Tablica 1: Prikaz broja požara raslinja po mjesecima u 2019.

Slika 4: Srednja mjesečna klasa opasnosti za nastanak i širenje požara raslinja po kanadskoj metodi (MIOP) za svibanj 2019. (Izvor DHMZ)

što je uzrokovalo dovoljno vlage
za sve vrste raslinja te nije došlo
do značajnijeg povećanja razreda
opasnosti od izbijanja požara u
lipnju i dijelu srpnja, bez obzira
na izostanak padalina kroz cijeli
lipanj. Srednja mjesečna klasa
opasnosti od požara za mjesec
svibanj vidljiva je na slici 4.
U analizi vremenskih prilika
i meteorološkog indeksa opasnosti za nastanak i širenje požara
raslinja (MIOP) za srpanj i kolovoz vidljivo je koliko je ljetna
žestina manjeg intenziteta 2019.
godini u odnosu na 2017. godinu
(u odnosu na 2018. godinu ista je
još više izražena).
Nekoliko kasnijih prodora
vlažnog zraka uz izostanak većeg
broja dana s jakim vjetrom, uz
iznimku požara Dubrava kod
Šibenika kada se pod utjecajem olujnog juga požar iznimno
brzo širio i preskakao i umjetne
prepreke odnosno autocestu te u
kratkom roku zahvatio područje
od oko 900 ha, također su povoljno (negativno) djelovali na
samo izbijanje požara kao i na
nešto sporije širenje požara.

Kako se ne bi povezalo da je
samo meteorološki čimbenik
uvjetovao ovako dobre rezultate tijekom glavnog napora
požarne opasnosti, potrebno
je reći da je zapovijedanjem s
jednog mjesta (Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH na
državnoj razini), nadziranjem
priobalja svim raspoloživim senzorima (instaliranim kamerama,
osmatračnicama,
izviđanjem
iz zraka i djelovanjem pri
uočavanju, patrolama) i brzim
angažiranjem raspoloživih snaga, od lokalne do državne razine
uvelike spriječeno širenje većeg
broja požara u periodu od lipnja
do rujna.
Pregled podataka o požarima
raslinja u ovoj godini i odnosu
na prošlu te na desetogodišnji
prosjek za promatrano razdoblje može se vidjeti i u sljedećim
tablicama te grafikonima.
Iz analitičkih podataka prikazanih u Tablici 2. za priobalno
i kraško područje za promatrano razdoblje 2019. godine u
odnosu na prošlu 2018. godinu,
razvidno je značajno povećanje
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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Slika 5: Srednja mjesečna klasa opasnosti za nastanak i širenje požara raslinja po kanadskoj metodi (MIOP) za srpanj 2017. i 2019. godine
(Izvor DHMZ)

Slika 6: Srednja mjesečna klasa opasnosti za nastanak i širenje požara raslinja po kanadskoj metodi (MIOP) za kolovoz 2017. i 2019.
godine (Izvor DHMZ)

Tablica 2: Pregled podataka o požarima raslinja za razdoblje 1. siječanj – 30. rujna
za priobalno i kraško područje

Tablica 3: Pregled podataka o požarima raslinja za razdoblje 1. siječanj – 30. rujna
za cijelu RH

broja požara raslinja za 131,56%,
opožarene površine za 504,17% i
IOP za 160,91%. Promatrajući u
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odnosu na desetogodišnji prosjek 2009.-2018. uz zabilježeno
povećanje broja požara za 49,19

%, zabilježeno je smanjenje
opožarene površine za 15,71%
kao i smanjenje indeksa IOP
za čak 43,50% što je značajno
postignuće jer veći broj istovremenih požara često raspršuje
raspoložive vatrogasne snage
na više lokacija što vrlo često
onda ima za posljedicu značajno
povećanje opožarenih površina
pa tako i indeksa IOP. Očito je da
se na svaki požar pokušalo djelovati brže i s bržim angažiranjem
kako zemaljskih tako i zračnih
snaga, ali su i dojave o požaru
dolazile brže, pogotovo one koje
su dobivene sustavom kamera i
izviđanjem iz zraka.
Ipak ovakav relativno velik
broj požara najviše je uvjetovan
velikim brojem požara u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka
kada je u 2019. godini u tom
razdoblju (prema izvješćima
vatrogasaca sa terena) izbilo u
priobalnom i kraškom području
2.385 (siječanj 317, veljača 1.121
i ožujak 947) požara raslinja uz
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Graf 1: Odnos broja požara i opožarenih površina u priobalnom i kraškom području po
godinama.

Graf 2: Odnos veličina Indeksa opožarenih površina (IOP) po godinama za priobalje RH.

Graf 3: Odnos broja požara i opožarenih površina na području Republike Hrvatske po
godinama

opožarenu površinu od 15.769
ha. Dakle u ta tri mjeseca izbilo
je 68,43% od svih požara na
priobalnom i kraškom području

za razdoblje do 30. rujna ili
matematički rečeno u jednoj
trećini promatranog razdoblja izbilo je nešto više od dvije trećine

požara. Opožarena površina je za
ta tri mjeseca dosegla čak 83,68%
od ukupne veličine opožarene
površine zabilježene do 30. rujna
2019. godine.
Ovi podaci nam daju za
razmišljanje da bi možda bilo
potrebno pojačati prekršajne
odnosno kaznene mjere posebno prema onima koji svojim
neodgovornim postupcima i
ponašanjem spaljujući poljoprivredna zemljišta u uvjetima
kada to nije primjereno, riskiraju
uzrokovanje i širenje požara na
druga područja.
Za razliku od ove godine, u
prošloj 2018. za isto razdoblje od
siječnja do ožujka zabilježena su
tek 174 požara na priobalnom
i kraškom području ili 92,70%
manje nego 2019. Tada je to
razdoblje bilo dobrim djelom s
većom količinom padalina te je
raslinje bilo vlažno, a samim tim
i nepogodno za spaljivanje.
Iako ovakve vrijednosti izgledaju nezamislivo (svojevrsna inverzija - više požara zimi
nego ljeti i s većim izgorjelim
površinama), ipak se radi o
požarima koji najčešće ne uzrokuju veliku štetu, nisu uz samu
obalu i najčešće ne ugrožavaju
naselja, a neki zahvate i minski sumnjiva područja te se kao
takvi većinom nadgledaju te gase
i saniraju sa sigurnih površina
(cesta, puteva, mostova i slično).
Promatrajući broj požara i
posebice opožarene površine i
za cijelu Republiku Hrvatsku za
promatrano razdoblje 2019. godine u odnosu na desetogodišnji
prosjek 2009. - 2018. (Tablica 3.) povećan je broj požara
za 55,75%, ali je procijenjena
izgorjela površina (procjena vatrogasaca na terenu) neznatno
veća za malih 7,16%, a indeks
opožarene površine (IOP) manji
je za čak -31,20%. U odnosu na
prošlu 2018. godinu za promatrano razdoblje u 2019. godini
zabilježeno je također povećanje
broja požara, za vrlo velikih
204,63%, opožarene površine za
689,79% te indeksa opožarene
površine IOP za značajnih
159,26%.
Ako
želimo
usporediti
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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4. prikazuje veličinu IOP za
područje RH.

Graf 4: Odnos veličina Indeksa opožarenih površina (IOP) po godinama za cijelu RH

Graf 5: Odnos broja požara i opožarenih površina za 2009. do 2019. za promatrano
razdoblje

Graf 6: Odnos indeksa IOP za promatrano razdoblje od 2009. do 2019.

opožarene površine, broj požara
kao i IOP za promatrano razdoblje u zadnjih 11 godina najlakše
je podatke usporediti pomoću
grafova. Graf 1. prikazuje podatke vezane za razdoblje do
30. rujna od 2009. do 2019. na
priobalnom i kraškom području.
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Graf 2. prikazuje podatke o
veličini indeksa opožarene
površine (IOP) za promatrano
razdoblje za požare raslinja na
priobalnom i kraškom području,
graf 3. prikazuje broj požara
i veličinu opožarene površine
na cijelom teritoriju RH te graf

Gledajući samo požare raslinja za razdoblje 1. lipnja
do 30. rujna u priobalnom i
kraškom području dolazimo
do drugačijeg zaključka nego
uzimajući u obzir cijelo proteklo
razdoblje od 1. siječnja ove godine. U priobalnom i kraškom
području VOS je zabilježio (temeljem prispjelih izvješća) 872
požara raslinja što je manje za
21,65% u odnosu na 2018. godinu, a 26,89% manje u odnosu
na prosjek 2009. do 2018. istog
promatranog razdoblja. Isto se
odnosi i na površinu. Površina
je u odnosu na 2018. manja za
5,42% dok je u odnosu na prosjek manja za velikih 80,30%.
Jedino je IOP veći u odnosu na
2018. za 20,73%, ali je manji
za čak 73,05% u odnosu na
desetogodišnji prosjek 2009. –
2018. I po ovim se statističkim
podacima može reći da je ova
požarna ljetna sezona bila
najblaže rečeno neuobičajena.
Promatrajući samo požare
koji su bili veći od 5 ha (prema
izvješćima i procjeni zapovjednika na terenu) i/ili su na njima
bile angažirane državne i/ili
zračne vatrogasne snage, može
se zaključiti da je takvih požara
bilo ukupno u 755, a najviše 130
u Ličko-senjskoj županiji (do 3.
travnja 126). Slijede Šibenskokninska i Splitsko-dalmatinska
sa po 102 požara, Zadarska sa
96, a onda i Karlovačka županija
sa 86 takvih požara, najviše od
kontinentalnih županija.
U odnosu na isto razdoblje
(1. 1. do 30. 9.) u 2018. godini
kada je zabilježeno 119 požara
većih od 5 ha i/ili su angažirane
državne snage u 2019. takvih je
požara bilo 534,45% više, a velika većina od 755 odnosno njih
683 su zabilježeni u razdoblju do
31. svibnja.
ZNAČAJNIJI POŽARI NA
OTVORENOM PROSTORU U
2019. GODINI.
U cijelom promatranom raz-
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Do 30. 9. 2019.
755 požara

1.6. - 30. 9. 2019.
72 požara

Do 30. 9. 2018.
119 požara

Slika 7. Prikaz požara u 2019. g. u odnosu na 2018. g. koji su bili veći od 5 ha (prema izvješćima i procjeni zapovjednika na terenu) i/ili su
na njima bile angažirane državne i/ili zračne vatrogasne snage

doblju (1. siječnja - 30. rujna)
kao najugroženije ovogodišnjim
požarima na otvorenom prostoru označene su Splitsko-dalmatinska županija s 1.121 požarom,
Šibensko-kninska sa 674, Zadarska s 565, Ličko-senjska
s 536, Istarska 266, Primorsko-goranska 189 i na začelju
je
Dubrovačko-neretvanska
županija sa zabilježenih 134
požara na kojima su intervenirale vatrogasne snage.
Prema opožarenoj površini
najviše je hektara izgorjelo u
županiji Ličko-senjskoj (9.936
ha) pa slijede Zadarska (3.764
ha), Šibensko-kninska (3.371
ha), Splitsko-dalmatinska (1.154
ha), Primorsko-goranska (241
ha), Istarska (204 ha) i na začelju

je
Dubrovačko-neretvanska
županija sa 173 ha opožarene
površine.
Ukupna opožarena površina u
RH do 14. rujna iznosi 32.784 ha
što odgovara približno veličini
otoka Hvara (29.738 ha) i Čiova
(2.812 ha) zajedno.
SRPANJ
Potkraj mjeseca (23. srpnja)
od zahtjevnijih požara izdvaja
se požar nastao u Splitsko-dalmatinskoj županiji kod mjesta
Trogir, Plano, Seget. Opožarena
površina iznosila je 30 ha, a
uz zemaljske vatrogasne snage
angažirana su i 2 Air tractora
(AT) i 2 Canadaira (CL).
Dana 27. srpnja nastao
je najveći i najzahtjevniji

ovogodišnji požar u Šibenskokninskoj županiji kod mjesta Dubrava kod Šibenika.
Opožarena površina iznosila
je približno 900 ha, angažirana
su 4 AT i 6 CL. Na požarištu je
bilo ukupno: 334 vatrogasca s
96 vozila uključujući izvanredne
dislokacije Splitsko-dalmatinske,
Primorsko-goranske,
Zadarske, Karlovačke, Koprivničkokriževačke, Zagrebačke, Grada
Zagreba i Krapinsko-zagorske
županije i uz 102 pripadnika
PP NOS OS RH s 11 motornih
vozila.
Dana 27. srpnja izbio je požar
u Šibensko-kninskoj županiji
kod mjesta Drniš, Marasovine,
opožarena površina iznosila je
50 ha, a uz zemaljske vatrogasne
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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5 požara
5. Istarska županija: 3 požara
6. Primorsko-goranska: 3
požara
7. Ličko-senjska 2 požara
Tablica 4: Pregled aktivnosti OS RH u PP zaštiti u 2019.
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snage angažirana su 3 AT.
Dana 28. srpnja izbio je požar
u Šibensko-kninskoj županiji
kod mjesta Skradin, opožarena
površina iznosila je 40 ha, uz
zemaljske vatrogasne snage
angažirana su 3 AT.
Dana 28. srpnja izbio je požar
u Splitsko-dalmatinskoj županiji
na otoku Hvaru kod mjesta Jelsa,
opožarena površina iznosila je
50 ha, uz zemaljske vatrogasne
snage angažiran je 1 CL.
KOLOVOZ
U mjesecu kolovozu od zahtjevnijih požara izdvajaju se onaj
nastao 8. kolovoza u Šibenskokninskoj županiji kod mjesta
Skradin, Dubravice, Kovilići.
Opožarena površina iznosila je
7,5 ha, uz zemaljske vatrogasne
snage angažirana su 5 AT i 5 CL.
Dana 15. kolovoza izbio je
požar u Zadarskoj županiji
kod mjesta Galovac, opožarena
površina iznosila je 7,5 ha uz
zemaljske vatrogasne snage
angažirana su 2 AT i 1 CL.
Više požara izbilo je 26. kolovoza kao posljedica udara gromova u Šibensko-kninskoj
županiji kod Knina i mjesta
Mokro Polje gdje je ukupna
opožarena površina iznosila 130
ha i u kojoj su uz 50 vatrogasaca s
20 vozila angažirana 4 CL i 5 AT.
RUJAN
U mjesecu rujnu od zahtjevnijih požara izdvajaju se onaj
nastao 2. rujna u Šibenskokninskoj županiji kod mjesta
Moseć, Crni Vrh, opožarena
površina iznosila je 24,5 ha, a
uz zemaljske vatrogasne snage
angažirana su 1 AT i 2 CL.
Dana 13. rujna izbio je požar
u Šibensko-kninskoj županiji
kod mjesta Biograd na Moru,
26
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opožarena površina iznosila je
25 ha, uz zemaljske vatrogasne
snage angažirana su 1 AT i 1 CL.
Dana 20. rujna izbio je požar
u Zadarskoj županiji kod mjesta Vrana – Vransko jezero,
opožarena površina iznosila je
30 ha, uz zemaljske vatrogasne
snage angažirana su 1 AT i 3 CL.
S obzirom na stradale, u
gašenju ovogodišnjih požara
raslinja u Republici Hrvatskoj
ozlijeđeno je sedam vatrogasaca
te dva građana dok je pet građana
smrtno stradalo.
Vezano uz nastale štete u
požarima u 2019. godini osim
dijelom na infrastrukturi i
svakako okolišu, nije bilo direktnih značajnijih većih šteta za
građane RH, turiste i njihovu
imovinu.
ANGAŽIRANOST
PRIPADNIKA I TEHNIKE
ORUŽANIH SNAGA RH U
POŽARNOJ SEZONI 2019.
Pregled sudjelovanja zračnih
snaga RH u PP zaštiti u 2019.
Od 1. siječnja do 30. rujna
2019. upućeno je od strane Hrvatske vatrogasne zajednice
– Vatrogasnog operativnog
središta ukupno 186 zahtjeva za
zračne snage od kojih su 62 ili
33,16% bilo za zadaće izviđanja
dok su preostalih 124 zahtjeva ili
66,84% bilo za potrebe gašenja
79 požara i to:
1. Šibensko-kninska
županija: 36 požara
2. Splitsko- dalmatinska
županija: 15 požara
3. Zadarska županija: 15
požara
4. Dubrovačko-neretvanska:

Zračne su snage prema
izvješću Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane
u dosadašnjem razdoblju na
temelju 186 zahtjeva HVZ-a
izvršile 2.879 letova, ostvarile
536:45 sati naleta, izbacile ukupno 13.374 tone vode, utrošile
297.611 litara goriva, prevezle 14 osoba i 14 tona tereta te
potrošile 1.531 litru pjenila. Od
61 zahtijevanog provedeno je
59 protupožarnih izviđanja PP
zrakoplovima u županijama
priobalja s ciljem ranog otkrivanja požara. Zrakoplovi na PPI
35 puta su prvi uočili požare, inicijalno djelovali i javili o stanju
istih u OVZ RH.
Angažiranje kopnenih
snaga
Kopnene snage PP NOS su
temeljem dva zahtjeva HVZ-a
angažirane na požarištu Dubrava/Šibenik,
Šibensko-kninska
županija 27. i 28. srpnja 2019.
Angažirano je ukupno 102 pripadnika s 11 motornih vozila.
Ukupno vrijeme angažiranja je
51 sat i 29 minuta.
Angažiranje mornaričkih
snaga
Nije bilo angažiranja snaga
HRM-a u aktivnostima gašenja
požara.
Angažiranje besposadnih
sustava
Tim besposadnih zrakoplovnih sustava angažiran je do sada
43 puta u razdoblju od 17. lipnja
do 25. rujna 2019. u izviđanju
područja koja su procijenjena
kao visoko rizična glede izbijanja
požara te snimanja požarišta.
BZS „ORBITER 3“ na PPI ostvario ukupno 43 leta, i ostvario
80:27:00 sati naleta.
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KARAKTERISTIKE I
REZULTATI DOSADAŠNJEG
DIJELA POŽARNE SEZONE
Kako je već uvodno naglašeno,
ova požarna sezona je na trećem
mjestu po broju požara u zadnjih
jedanaest godina, ali nema takvu
žestinu kao 2012. i 2017. godina
kada je bilo i više požara. Što se
tiče vremenskih prilika karakteriziralo ju je dulje sušno razdoblje u veljači i ožujku s iznimno
velikim brojem požara (najviše
u zadnjih jedanaest godina) no
kasnije tijekom tzv. glavnog napora požarne opasnosti odnosno
ljetnih mjeseci bilo je poprilično
promjenjivo vrijeme u kojima
nije bilo predugih vrućih i sušnih
razdoblja diljem Jadrana.
Činjenica je da se u promatranom razdoblju 2019. godine, a
što je vidljivo iz statističkih pokazatelja, nije u prosjeku povećao
odnos izgorene površine, u
odnosu na evidentan porast broja požara. Sigurno su tome pridonijele poboljšane mjere koje
se provode od 2017. godine, a
odnose se primarno na:
- brže uočavanje požara
(putem prijenosa slike s kamera
u novoopremljeno Situacijsko
operativno središte - Divulje kao
i češća izviđanja iz zraka),
- brže donošenje odluka na
svim razinama,
- brže djelovanje zračnih snaga
(sada ovlast Zapovjednog operativnog središta iz Zagreba prenesena je u vojni dio Operativnog
vatrogasnog zapovjedništva RH
- Divulje),
- intervencije vatrogasaca s
početno nešto većim brojem vatrogasaca i vozila.
Analitički je obrađeno i da
prosječno trajanje intervencije (od dojave pa do potpunog
gašenja – bez potrebe za daljnjim
čuvanjem požarišta) kod požara
raslinja, a za koje Vatrogasno operativno središte Hrvatske vatrogasne zajednice ima saznanja:
- za 2019. iznosi: 1 sat i 53
minute,
- za 2018. iznosi: 1 sat i 56
minuta,
- za 2017. iznosi: 3 sata i 51
minuta.

Nadalje, svakako su na rezultate ovogodišnje požarne sezone
utjecale i mjere Vlade RH kao i
aktivna uloga premijera i ministara MUP-a i MORH-a, preventivno djelovanje (rano otkrivanje,
izviđanje, ophodnja, predikcija
požara), već ranije spomenuta
brža reakcija zemaljskih vatrogasnih i zračnih snaga, ali
i aktivan rad svih subjekata u
provođenju Programa aktivnosti
2019. te aktivna uloga općina,
gradova, županija i države kao i
provođenje zaključaka analize i
naučenih lekcija iz 2017. i 2018.
godine.
Općenito u radu tijekom
dosadašnje požarne sezone može
se istaknuti da je nastavljena
odlična suradnja zračnih i zemaljskih snaga, odlična zapovjedna struktura i rad na terenu i
odličan rad u Situacijskom operativnom središtu i Operativnom
vatrogasnom
zapovjedništvu
Republike Hrvatske. Svakodnevno su se odvijala protupožarna
izviđanja protupožarnim zrakoplovima te se je u više navrata
direktno djelovalo na uočeni
požar. Evidentna je i pravovremena reakcija vatrogasnih i
drugih snaga, a također je i ciljano izviđanje sa besposadnom
letjelicom te preventivni obilasci vatrogasaca na terenu kao
i uvođenje novih tehnologija
i njihovo integriranje u sustav
dalo svoje rezultate. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane
Damir Krstičević ujedno i predsjednik Koordinacije za sustav
domovinske sigurnosti obišao
je u dva navrata (19. srpnja i
20. kolovoza) Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH u Divuljama i zahvalio je svima koji
su izravno uključeni u aktivnosti
protupožarne sezone pohvalivši
njihov rad.
Svakako će se i na zajedničkoj,
sveobuhvatnoj
međuresornoj
završnoj analizi požarne sezone
koja će biti provedena u narednom vremenu, evidentirati još
dodatnih zapažanja i uočenih
lekcija, a koje će, uostalom kao
i prošle godine, biti dobar temelj
u pripremi za sljedeću požarnu
sezonu.

Slika 8. Požar kod Šibenika
Foto: DVD Brodarica- Krapanj

Već se sada može zaključiti
temeljem
dosadašnjih
ovogodišnjih pokazatelja (iznimno velik broj požara nastao tijekom proljeća) da je potrebno sa
svim planskim i pripremnim aktivnostima početi već početkom
godine i stoga je potrebno
Program aktivnosti predložiti
Vladi Republike Hrvatske na
donošenje što ranije (već krajem
tekuće godine). Isto tako, nužno
je nastaviti s unapređivanjem
provedbe preventivnih mjera
zaštite od požara, modernizacijom i opremanjem sustava
vatrogastva na svim razinama,
održavati zajedničke sastanke,
bilježiti zapažanja, provoditi
pojedinačne i zajedničke sveobuhvatne analize, predlagati
nove kratkoročne i srednjoročne
mjere, aktivno i kontinuirano
unapređivati
međuresornu
suradnju i dogovarati daljnje
aktivnosti i konkretne mjere za
unapređivanje Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2020. godini i unapređivanje
Programa aktivnosti u 2020.
godini i dalje, a sve u cilju još
učinkovitije zaštite od požara
kao značajnog doprinosa ukupnom sustavu Domovinske sigurnosti u Republici Hrvatskoj.
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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razgovor

GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK RH SLAVKO TUCAKOVIĆ

Ljudi uvijek trebaju biti u prvom planu
Završetak požarne sezone koja je od svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti ocijenjena
uspješnom, bio je povod za razgovor s glavnim vatrogasnim zapovjednikom RH
Slavkom Tucakovićem.

P
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ožarna
sezona
2019. je završila.
Prognoze su bile da nas
čeka toplo ljeto s visokim
temperaturama, što se i
obistinilo. Sunčanih i
suhih dana bilo je puno,
ali je velikih požara
srećom bilo manje.
Kako Vi kao glavni vatrogasni zapovjednik
ocjenjujete ovogodišnju
požarnu sezonu, njezine
pripreme i provedbu?
Požarna sezona je iza
nas i možemo je ocijeniti uspješnom. U
tome bih se ponajprije
zahvalio svim vatrogascima u RH, Vladi RH,
Ministarstvu
obrane
RH, svim pilotima Canadaira i Air tractora kao
i tehničarima, Ministarstvu unutarnjih poslova, Hrvatskoj gorskoj
službi spašavanja, Hitnoj medicinskoj službi,
Hrvatskom crvenom
križu kao i Ministarstvu poljoprivrede na
uvođenju besposadnih
letjelica i novih vozila.
Najveća zahvala, naravno, ide svima u sustavu
HVZ-a: dobrovoljnim i
javnim
vatrogasnim
postrojbama te kolegama, županijskim vatrogasnim zapovjednicima
i zapovjednicima JVP-a,
VZO, VZG i DVD-a.
Odličan je rad odrađen
u Situacijskom operativnom središtu kao i
Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu,
čije je opremanje i
kadrovsko
pojačanje
dovelo
do
lakšeg
donošenja odluka na
28
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Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

SLAVKO TUCAKOVIĆ na mjestu glavnog
vatrogasnog zapovjednika RH nalazi se
od 2012. godine kada ujedno preuzima i
funkciju načelnika Sektora za vatrogastvo
u tadašnjoj Državnoj upravi za zaštitu
i spašavanje. U Hrvatskoj vatrogasnoj
zajednici imenovan je za glavnog vatrogasnog
zapovjednika 21. veljače 2019. godine.
svim razinama. Veliku
ulogu u svemu ima i
Vatrogasno operativno
središte u zaprimanju
informacija s terena,
provedbi odluka te
prenošenju informacija
na sve razine. Bitna je
suradnja i povjerenje
svih koji su provodili
Program
aktivnosti
2019. Vatrogastvo RH je
dio ukupne domovinske
i nacionalne sigurnosti.
Moramo se podsjetiti kako je početak
ove godine bio sušan, a
povećanje broja nekontroliranog spaljivanja
imalo je za posljedicu
povećan broj požara.
Ljeto je karakteriziralo
dosta toplih i sunčanih

dana pa je ova godina
treća godina po redu po
broju požara, u posljednjih 11 godina. Ipak,
ova godina nije imala
takvu žestinu kakvu su
imale 2012. i 2017. godina.
Velik broj požara je
otkriven
izviđanjem,
besposadnim
letjelicama i videonadzorom
te možemo reći kako
su nove tehnologije
itekako utjecale na prevenciju velikih požara.
S druge strane, moramo
imati u vidu da požare
gase ljudi - vatrogasci,
a dobra i pravovremena
reakcija
vatrogasaca
onemogućila je da se
požari prošire. Suradnja

između ministarstava u
pripremi i provođenju
sezone, kao i s jedinicama lokalne samouprave,
županima, načelnicima
i gradonačelnicima na
provođenju mjera bila
je odlična. Ove smo
godine imali i helikopterski tim za spašavanje
kojeg su činili HGSS,
posada helikoptera i
članovi DVIP-a. Treba
spomenuti kako je rad
na terenu i zapovjedna
struktura bila izuzetno
koordinirana. Ukupna
je opožarena površina
do sredine rujna 32.525
ha, a važno je naglasiti
kako nije bilo direktnih
značajnih većih šteta za
građane i turiste RH.
Pohvalio bih i dobar rad
MUP-a koji je samo u
ovog godini pokrenuo
236 kaznenih prijava.
Od većih požara ove
godine treba izdvojiti onaj u Dubravi kod
Šibenika gdje je izgorjela površina od 900
ha, ali srećom nije bilo
težih ozljeda na toj intervenciji. Na njemu
je bilo angažirano 334
vatrogasca i 96 vozila,
a uključene su i izvanredne
dislokacije
s priobalja i kontinenta. Na ovome je
požaru odrađen odličan
posao u smislu njegova
zapovijedanja i gašenja,
bio je to jedan veliki
požar koji je ugašen u
rekordnom vremenu
bez ljudskih žrtava i
hvala svima koji su u
njemu sudjelovali i pomogli.
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Najveći ovogodišnji požar izbio je krajem srpnja u Dubravi kod Šibenika (foto: Goran Kević)

Nažalost, ovo je i godina kada smo izgubili vatrogasca na intervenciji.
Mladi Ivan Galeković
preminuo je nakon intervencije u Velikoj
Gorici koja se dogodila
20. srpnja i ovim putem
još jedanput izražavam
sućut kako obitelji, tako
njegovim kolegama u
postrojbi. Ovo je velik
gubitak za cijelo vatrogastvo i podsjetnik je
na to koliko je vatrogasni posao opasan.
Ujedno je podsjetnik i
na činjenicu da će svaki
vatrogasac staviti na
kocku čak i vlastiti život
kako bi spasio nečiji
tuđi život ili imovinu.
Godina 2019. ostat
će zapamćena kao prijelazna godina. DUZS
je ukinut, HVZ je postao nadležan za vatrogastvo, u izradi je novi
Zakon o vatrogastvu.
Koji su vidljivi pomaci
napravljeni i što mislite
da će ova promjena u
budućnosti donijeti vatrogastvu u cjelini?
Ovo je jedna izazovna i teška godina,
osobito po pitanju unutarnje transformacije i
priprema za središnji
državni ured. Konačno
smo dobili vatrogastvo

ujedinjeno pod jednom
organizacijom, prvenstveno
zahvaljujući
razumijevanju
ove
problematike od strane
Vlade RH i velikom
angažmanu predsjednika HVZ-a i to je jedna zadaća i povjerenje
koje moramo opravdati. S novim ustrojem i
novim Zakonom o vatrogastvu regulirat će se
puno toga, prvenstveno
prava vatrogasaca. S
ovim ćemo dobiti lakšu
mogućnost upravljanja
i donošenja pravilnika,
jer još uvijek imamo na
snazi stare pravilnike
iz 1994. godine. Naravno da su oni zastarjeli
jer danas, za razliku od
onda, imamo potražne
pse, provode se specijalnosti za spašavanje
na visini, na dubinama,
radovi na vodi, SPU i
sve to treba integrirati
u zakonsku regulativu.
Također, u novom Zakonu mora biti očuvano
i ono što je najbitnije,
a to je tradicija dobrovoljnog
vatrogastva
koja je u Hrvatskoj duga
više od 155 godina i definitivno je nešto na što
moramo biti ponosni,
ali i znati to cijeniti. U
ovakvim razdobljima
presudno je okružiti se

dobrim i pouzdanim
suradnicima, stoga bih u
tom smislu prvenstveno
zahvalio predsjedniku
HVZ-a Anti Sanaderu
na odličnoj suradnji
kao i svojim kolegama,
županijskim vatrogasnim zapovjednicima.
Zahvala ide naravno
i kolegama u uredu
Hrvatske
vatrogasne
zajednice koji, svatko
u svojem djelokrugu
rada, pomažu u ovom
prijelaznom razdoblju i
sve to nije nimalo lako,
ali vjerujem kako ćemo
zajedno uspjeti.
Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo je
HVZ-u dodatna kombi
vozila, ljetos je MUP
dao HVZ-u i HGSS-u
radiokomunikacijsku
opremu. Koji su daljnji
planovi u opremanju
vatrogasaca?
Tako je, ove smo godine od Ministarstva
poljoprivrede
dobili
nova kombi vozila, financirana je kupovina
osobne opreme za koju
se nadam da će uskoro
stići u naše vatrogasne
postrojbe te je također
financirano i osposobljavanje vatrogasaca. S
istim je Ministarstvom
u planu i potpisivanje

novog ugovora za nabavu opreme. Zahvaljujući
Ministarstvu unutarnjih poslova, i Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici
kao i HGSS-u donirana
je
radiokomunikacijska oprema. Hrvatska vatrogasna zajednica 2016. nabavila je 8
čamaca, a ove je nabavljeno dodatnih 5 te su
podijeljene županijama
koje su ugrožene poplavama. Često se spominje kako su vatrogasna
vozila stara, no oprema
je nešto što se stalno nabavlja, ali i stalno troši,
ali svakako je težnja
da postrojbe koje su
opterećenije imaju noviju opremu i tehniku i
taj trend treba nastaviti
jer oprema je potrošna
i mora se obnavljati.
Spomenut ću i kako
počinje proces nabave
vozila putem MUP-a.
Od 2012. godine
glavni ste vatrogasni
zapovjednik. Prošli ste
poplave u županjskoj
Posavini, veliki požar
na Pelješcu 2015., tešku
požarnu sezonu 2017.,
led u Gorskom kotaru,
migracijsku krizu. Što
Vam je ostalo u sjećanju
kao najteže u tim intervencijama? I kako se
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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nosite sa stresom?
Posao
vatrogasca
jedan je od najstresnijih zanimanja na svijetu što pokazuju sva
istraživanja. Na takvim
poslovima, kako bi
čovjek zadržao psihičku
ravnotežu, najvažnije
je biti okružen dobrim
suradnicima. Definitivno najveću potporu
imam u obitelji i na
tome prvenstveno hvala
supruzi, sinu i snahi. S
druge strane, obitelj je
i ta koja najviše pati jer
sam stalno na terenu.
Velika potpora supruge
puno mi znači. I ova
je godina stresna, ne
samo u operativnom
smislu, već i u administrativnom jer se
priprema teren za ustrojavanje
središnjeg
državnog ureda te se
odrađuju brojni poslovi
koji možda nisu toliko
vidljivi javnosti kao
što je to kod obavljanja
operativnih
poslova
prilikom intervencija,
ali su zahtjevni na svoj
način.
A da su iza mene brojne i teške intervencije,
jesu. Sjećam se velikog
požara na Pelješcu
2015. godine, kada je u
isto vrijeme gorjelo i na
Korčuli, pa Split, Selce,
Benkovačko područje,
Kistanje, Promina, Plat,
Konavle, Orebić... Jak
vjetar je uvijek otežavao
gašenje i na terenu smo
bili bez predaha svi zajedno dok ne riješimo
problem.
Kod
poplava
u
županjskoj
Posavini
proveo sam na terenu
puna 34 dana. Bilo je
teško i izazovno, ali
riješili smo to svi zajedno. Nakon povratka,
gotovo 6 mjeseci nisam
mogao mirno spavati.
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“Vatrogasci se stalno bore protiv prirodnih

katastrofa, a s druge strane moramo biti u
tijeku s razvojem tehnologija. Primjerice, vatrogasci moraju jako dobro biti upućeni u način
rada hibridnih automobila”
Teško je kada intervencija završi, a tebi prolazi kroz glavu jesmo li
mogli nešto napraviti
drugačije i bolje. I to
je ono što nedostaje u
vatrogastvu - razgovor
i oporavak - i što ćemo
vjerujem regulirati u
budućem središnjem
državnom uredu, a to
je psihološka pomoć
vatrogascima nakon intervencija. Svaka intervencija nosi u sebi stres
jer nijedna nije ista.
Samo ova intervencija
koju smo ove godine
krajem srpnja imali
kod Šibenika imala je
svoje opasnosti: mi smo
doslovce bili u vatrenoj
oluji. Stalno je bilo bitno
da se ljudi zaštite i da se
nikome ništa ne dogodi.
Znači, baš kao da ste
u snježnoj oluji, samo
oko vas umjesto pahulja
lete iskre i žar. Kada se
nađeš u takvoj situaciji,
misliš samo na to da
preživiš. I onda dođe
drugi dan i ideš dalje,
na terenu si, brineš
da je sve pod kontrolom i da svi imaju sve
potrebno, da su građani
sigurni. I kad shvatiš da
je sve pod kontrolom,
na neki način dobiješ
snagu i opet ideš dalje
u nove izazove. I ovdje
su veliki posao odradili
zapovjednici i vatrogasci Šibensko-kninske
županije i hvala im.
Uvijek je trebalo misliti na sigurnost turista i
naših građana, tj. da se
osjećaju sigurno i vatrogasci su tome uz druge

službe dali veliki doprinos.
Vatrogasci se stalno
bore protiv prirodnih
katastrofa, a s druge
strane moramo biti
u tijeku s razvojem
tehnologija. Primjerice,
vatrogasci moraju jako
dobro biti upućeni u
način rada hibridnih
automobila.
Poplave u županjskoj
Posavini su nešto što
često spominjem jer je
to bio jedan novi izazov stavljen pred vatrogasce. To je bila velika katastrofa u koju
je uključen bio velik
broj službi, a vatrogasci
su stavljeni pred izazov – kako će se postaviti i snaći u katastrofi
ovako velikih razmjera.
U tom nam je trenutku
nedostajalo i opreme,
nismo imali dovoljno
čamaca i pumpi. Danas je, srećom, situacija
puno bolja i Hrvatska
vatrogasna zajednica
je po tom pitanju puno
uložila u obnovu i opremu vatrogasaca.
Konstantno se radi na
edukaciji pučanstva od
najmlađeg uzrasta, no
još uvijek smo svjedoci
kako velik broj požara
nastaje kao posljedica
ljudskog nemara. Što
mislite da još treba napraviti na području prevencije kako bi se opasnost od požara i drugih
ugroza smanjila?
Prevencija je nešto što
je kontinuirani proces i
treba ju provoditi sva-

kodnevno što proizlazi
iz Zakona o zaštiti od
požara. Jako je bitno
pojačati
inspekcijski
nadzor u svim segmentima na koje se Zakon
odnosi, a posebno nadzor koji se prvenstveno tiče čišćenja,
izrade i održavanja
šumskih
puteva.
Dakle, uz održavanje
protupožarnih
puteva potrebno je
i
provođenje mjera zaštite
od požara na svim razinama. Naravno, sve to
iziskuje velika sredstva,
ali bez toga i suradnje
svih strana napredak će
biti jako spor i požara će
biti.
Vatrogasne organizacije u RH ulažu veliki napor u educiranju
djece i mladeži, ali i
svih subjekata na svom
području djelovanja i
na tome im hvala.
Edukacija
i
provođenje zakona do
kraja je najbitnija stvar
jer mi imamo dobre
zakone samo ih treba
kvalitetno provesti i
nadzirati, a ne držati
se slijepo onoga: trebaš
gumene čizme i čamac
na vrhu brda bez vode i
poplave.
Vatrogasci su u RH
velika obitelj, a obitelj je
nešto najvrjednije i sve
polazi iz obitelji. Hrvatska vatrogasna zajednica je tijelo nadležno
za vatrogastvo u RH
i ima svoju povijest i
cijeni i čuva ju kao i
sve vatrogasne organizacije. Bitno je istaknuti
da onaj koji ima i čuva
svoju povijest i tradiciju ima i perspektivnu
budućnost te stoga nikada ne zaboravimo
svoje učitelje kojima na
svemu što su napravili
trebamo biti zahvalni.
N.F.
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ULOGA VATROGASACA U PREVENCIJI NASILJA NAD ŽENAMA
U Republici Hrvatskoj 22. rujna obilježava se Nacionalni dan
borbe protiv nasilja nad ženama.
Tekst: Zoran Šimić
zoran.simic@psihoportal.com

O

ženama općenito, pa tako
i o ženama u vatrogastvu, redovito se svake godine govori i piše 8. ožujka, obilježavajući
Svjetski dan žena. Povodom Dana
žena mediji su prepuni naslova
posvećenih ženama, upriliče se
različita javna događanja, tribine,
okrugli stolovi i sl., a tradicionalno
ženama se kao znak pažnje poklanjaju ruže. Pojedina vatrogasna
društva za ovu prigodu organiziraju vatrogasne zabave ili Vatrogasni
bal.
Još jedan datum posvećen
ženama u Republici Hrvatskoj
zavrjeđuje pažnju, a to je 22. rujan.
Točno prije 20 godina, Hrvatski sabor je taj dan proglasio kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad
ženama u spomen na tri ubijene
žene na Općinskom građanskom
sudu u Zagrebu. Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja
ima za cilj podizanje svijesti o postojanju nasilja prema ženama, o
tome da je nasilje neprihvatljivo,
te potrebi da svi zajedno damo doprinos u sprječavanju i borbi protiv
nasilja nad ženama. Nad ženama se
nasilje provodi najčešće u obitelji
i tada govorimo o obiteljskom
nasilju, ali žene su izložene nasilju
i izvan obitelji (na radnom mjestu,
javnom prostoru i sl.).
ŠTO JE NASILJE NAD
ŽENAMA?
Kad se govori o nasilju nad
ženama trebamo biti svjesni da je
ono izraženije u većoj mjeri nego što
se o njemu govori, jer svi slučajevi
nasilja nad ženama ne budu prijavljeni niti dođu do medija. Iako bi
svima trebalo biti potpuno jasno
što je nasilje nad ženama, nerijetko
ostanemo iznenađeni činjenicom
da se nasilje događa, a da toga
nasilnici ponekad nisu niti svjesni.
Pod nasiljem nad ženama se u pr-

Žene mogu biti izložene, ne samo tjelesnom, već i psihičkom,
seksualnom i ekonomskom nasilju

vom redu podrazumijeva tjelesno
nasilje, ali nasilje je i svaki oblik
psihičkog, spolnog ili ekonomskog
nasilja.
Tjelesno nasilje obuhvaća svaki
oblik primjene fizičke sile, bez obzira je li nastupila ozljeda ili ne (guranje, udaranje, šamaranje, gušenje,
davljenje), gađanje predmetima,
trganje odjeće sa žene, ozljeđivanje
predmetima (paljenje cigaretom),
ali i bacanje ili uništavanje stvari i
predmeta u kućanstvu.
Psihičko (emocionalno) nasilje
odvija se bez uporabe tjelesne
snage, ali kod žrtve izaziva osjećaj
straha za vlastiti život ili život
bliskih osoba, poniženje, povredu
dostojanstva i sl. Najčešće se radi
o prijetnjama, ucjenama, vikanju
i unošenju u lice, vrijeđanju i psovanju, zabranama i ograničavanjem
kretanja i kontakata s okolinom,
uhođenju i praćenju, potpunom
nadzoru nad komunikacijom telefonom, SMS-om i elektroničkom
poštom, okrivljavanju, a ponekad
čak i prijetnjom suicida od strane
zlostavljača.

Seksualno nasilje nije samo silovanje, već i bilo kakav oblik seksualnog čina ili njegov pokušaj, bez
pristanka druge osobe. Neželjeni
komentari usmjereni prema seksualnosti žrtve, nepristojne i vulgarne primjedbe na račun izgleda
i sl. spadaju u seksualno nasilje.
Važno je naglasiti da nabrojano
spada i u seksualno nasilje među
supružnicima ili osobama u vezi.
Drugim riječima, to što je osoba
s nekim u braku ili vezi, ne znači
da bezuvjetno pristaje na seksualni čin, a to znači da se seksualno
nasilje može prepoznati u braku i
ljubavnim vezama.
Ekonomsko nasilje je oblik
prisiljavanja na ekonomsku ovisnost
o zlostavljaču, zabrana raspolaganja
osobnom i zajedničkom imovinom ili novcem, onemogućavanje
zapošljavanja žene, uskraćivanje
i oduzimanje financijskih sredstava, neplaćanje alimentacije,
uskraćivanje odlučivanja o tome
što i kada će se kupiti, inzistiranje
na opravdavanju svakog, pa i najmanjeg izdatka od samo nekoliko
kuna i sl.
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KAKO VATROGASCI MOGU
DOPRINIJETI PREVENCIJI
NASILJA NAD ŽENAMA?
Žene su najčešće zlostavljane
unutar obitelji i izložene pojavi
obiteljskog nasilja, ali žene nasilje
trpe i izvan obitelji na svom radnom mjestu („mobbing“). Postoje različiti oblici mobbinga, a
zajedničko im je da jedna ili više
osoba na različite načine psihički
zlostavlja osobu u radnom
okruženju s ciljem narušavanja
ugleda, obezvrjeđivanja njezinog
rada, dovođenja u nepovoljan
položaj s krajnjom namjerom
da se zlostavljana osoba udalji s
posla. Zbog navedenih razloga,
ugroženo je i psihičko i tjelesno
zdravlje osobe koja je izložena
mobbingu.
Vatrogasci doprinose prevenciji i borbi protiv nasilja nad
ženama i korektnim odnosom
prema kolegicama vatrogaskinjama. Taj odnos treba biti s punim
uvažavanjem njihovih profesionalnih kompetencija i međusobnog
uvažavanja koje se temelji na spolnoj jednakopravnosti.
Ponekad izvori obiteljskog
nasilja leže u psihičkim karakteristikama zlostavljača, njegovim
stavovima i vrijednostima, okolinskim prilikama, ali i stresnosti
posla koje obavljaju. Znamo
da je posao vatrogasaca stresan
posao i da se pojedini vatrogasci
pokušavaju suočavati sa stresom na pogrešan način. Umjesto
da potraže stručnu psihološku
pomoć, neki vatrogasci se okreću
sredstvima ovisnosti (pojačana
konzumacija alkohola i cigareta) ili uslijed psihičke napetosti izražavaju agresivno ponašanje
prema svojoj obitelji ili okolini.
VATROGASNE
INTERVENCIJE VEZANE
UZ OBITELJSKO NASILJE I
NASILJE NAD ŽENAMA
Iako obiteljsko nasilje samo
po sebi ne spada u nadležnost
vatrogasaca, vatrogasci su često
angažirani zajedno s djelatnicima
policije i hitne medicinske pomoći
u rješavanju kriznih situacija
vezanih uz obiteljsko nasilje.
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Uloga vatrogasaca je najčešće
u pružanju tehničke potpore i
stvaranju sigurnih uvjeta za rad
policije i službe hitne medicinske pomoći. Tijekom vatrogasnih
intervencija u kojima ne sudjeluje hitna medicinska pomoć niti
policija, moguće je da kod osoba
koje spašavate prepoznate neke
znakove koji bi mogli ukazivati
da se radi o nasilju nad ženama
ili obiteljskom nasilju. U takvim
slučajevima potrebno je podijeliti
saznanja s policijom koja će procijeniti situaciju i poduzeti daljnje
aktivnosti iz svoje nadležnosti.
ŠTO KAO VATROGASCI
MOŽEMO PODUZETI?
Prevenirati i boriti se protiv nasilja nad ženama je obveza
svakog od nas ponaosob. Svojim
stavovima i postupcima možemo
doprinijeti širenju netolerancije
prema nasilju općenito, a osobito
prema nasilju nad ženama.
Ako želimo stvoriti ugodno
radno okružje i zaštiti kolegice
vatrogaskinje (i sve druge žene!)
od nasilja i zlostavljanja, onda bi
svaki vatrogasac trebao:
-Informirati se i osvijestiti
spoznaju o različitim oblicima
nasilja nad ženama i što sve spada
u nasilje nad ženama,
-Ako u svom ponašanju
prepoznate neki oblik nasilja
nad ženama, promijenite svoje
ponašanje.
-Ako Vam je potrebna pomoć u
svladavanju agresivnog ponašanja
ili nemate u dovoljnoj mjeri razvijene komunikacijske vještine,
potražite pomoć stručne osobe,
-Kao vatrogasac razvijajte u
svojoj vatrogasnoj postrojbi duh
„nulte tolerancije“ prema nasilju
nad ženama i općenito prema
nasilju,
-Ako kod kolega vatrogasaca
uočavate neprihvatljiva ponašanja
usmjerena prema kolegicama vatrogaskinjama, ukažite im na to,
-Zaštitite svoje kolegice vatrogaskinje ako su izložene nekom od
oblika nasilja nad ženama,
-Budite hrabri suprotstaviti se
zlostavljačima,
-Ne sudjelujte u neumjesnim

ili seksističkim komentarima
upućenim kolegicama,
-Ako su kolegice vatrogaskinje
izložene nasilju, ohrabrite ih da
prijave nasilje,
-Pružite potporu osobi koja
prijavi nasilje nad ženama,
-Odgajajte vlastitu djecu u
duhu nenasilja, poštovanja i
zaštite žena.
Rad s vatrogasnom
mladeži i prevencija
nasilja nad ženama
Izreku „na mladima svijet
ostaje“ iskoristit ćemo kako bi
naglasili značaj rada s vatrogasnom mladeži u prevenciji nasilja
nad ženama. Od najranije dobi
djecu kroz aktivnosti vatrogasne mladeži treba podučavati
međusobnom poštovanju i razvijanju duha tolerancije i nenasilja,
a osobito razvijanju pozitivnih
stavova prema ženama u vatrogastvu. Općenito stavovi se razvijaju od najranije dobi i razdoblje djetinjstva i mladalačke dobi
je izuzetno značajno u stvaranju
pozitivnih stavova prema nenasilju nad ženama.
Važno je naglasiti da djeca i
mladi „uče po modelu“, a to znači
usvajaju obrasce ponašanja odraslih osoba, a osobito osoba koje
u njihovim očima predstavljaju
autoritete. Za dječake i mladiće,
ponašanje njihovih očeva predstavlja model prema kojem
prilagođavaju svoja ponašanja. U
vatrogasnoj organizaciji, vatrogasci, a osobito vatrogasni zapovjednici predstavljaju uzor kojem teži
vatrogasna mladež. Ako vatrogasni zapovjednik ili drugi vatrogasci
izražavaju neprimjerene stavove,
ponašanje i postupanje prema
kolegicama
vatrogaskinjama,
onda kod djece i mladih stvaraju
model po kojem će se i oni tako
ponašati smatrajući da se tako treba ponašati, jer se tako ponašaju
njihovi uzori kojima se oni nastoje
približiti.
Obilježavajući Nacionalni dan
borbe protiv nasilja nad ženama
stvorimo okružje u kojem će svaki
dan biti „Dan borbe protiv nasilja
nad ženama“.
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Havarija broda Heleanna
Prije 48 godina u pomorskoj nesreći na Jadranskome moru, najvećoj u novije doba, 40
km od talijanskoga grada Monopoli izgorio je grčki brod Heleanna, tada najveći kruzer na
svijetu. Velik doprinos spašavanju putnika s plamtećeg broda dala je posada Jadrolinijinoga
trgovačkog broda Sloboda.
Tekst: SLAVKO SUZIĆ

S

tari Dubrovčani još se
dobro sjećaju kada su u
luku Gruž uplovljavala
četiri neobična grčka putnička
broda za kružna putovanja.
Brodovi su kupljeni od jedne
švedske kompanije kao tankeri te
prenamijenjeni u putničke brodove, ali su zadržali svoj izvorni
izgled. Putnički prostor i kabine
bili su smješteni u utrobi broda,
u potpalublju, tj. između glavne
palube i strojarnice. Široka
glavna paluba koristila se kao
vanjska garaža. Brod Heleanna
(bivši Munkedal) bio je dug 170
metara, izgrađen 1954. godine
kao tanker. U putnički brod
preuređen je 1966. godine, kao
posljednji brod iz te serije, te je
zajedno s drugim brodovima
plovio uglavnom između Pireja
i Krete te između Patrasa i Ancone.
Kobni 28. kolovoz 1971.
Oko 4.30 h ujutro,
28. kolovoza 1971. godine, uslijed istjecanja
plina iz plinske boce
u brodskoj kuhinji,
došlo je do požara,
potom i eksplozije te
boce. Požar se munjevito počeo širiti po
brodu.
U 5.00 h jedan od
mornara panično je
probudio
kapetana
broda,
Dematriosa Antiphasa, te ga
obavijestio o požaru.
Kapetan je posadi
odmah
zapovje-

dio gašenje požara. Nažalost,
prilikom pokušaja gašenja,
ustanovilo se da je sva vatrogasna oprema, uključujući i cijevi
te hidrante, bila neispravna. Posadu broda uhvatila je panika...
U trenutku nastanka požara
na brodu je bilo 200 automobila,
1089 putnika i oko 100 članova
posade, tj. dvostruko više ljudi od propisanog kapaciteta.
Brod je, naime, bio predviđen
za maksimalno 620 ljudi pa su
i spasilačka oprema, pojasevi te
čamci za spašavanje također bili
prilagođeni tom broju.
Uznemireni požarom, putnici su masovno izlazili iz kabina
na palubu. Kapetan broda nije
mario za vrlo loše stanje posade,
povećani broj putnika i nedostatak spasilačke opreme. Tek u 6.20
h, skoro dva sata od izbijanja
požara i neuspjelog gašenja, uputio je SOS poziv za spašavanje i
sirenom oglasio opću uzbunu na

Nakon šest sati požar je ugašen

brodu. Brod je postajao sve veća
buktinja...
Sveopća panika
Putnici su se na sve načine
pokušali zaštititi od velike
vrućine. Majke su svojim tijelima štitile djecu i podignutim
rukama držale ih što dalje od
vrućine, plamena i dima. Jedan
mali dio posade se pokušao organizirati, ali od 12 spasilačkih
čamaca, više od polovice njih
imali su blokirana vitla te se
nisu mogli spustiti u more. Svi
pokušaji završili su neuspjehom.
Panika je dosegnula vrhunac...
Jedan od ispravnih čamaca
bio je prenapučen ljudima pa
se, kada je dotaknuo more, jednostavno raspao, budući da
brod nije bio zaustavljen. Neke
barke ostale su visjeti u zraku
na pola broda, zbog dotrajalosti
sajli. Ljudi nisu znali rukovati
spasilačkom opremom pa su
mnogi skakali direktno s broda u more.
Na desecima užadi i
mornarskih ljestava
bačenih iz brodskih
bokova ljudi su visjeli kao grozdovi, neke
žene i muškarci držali
su svoju djecu u jednoj ruci, mnogi bez
spasilačkih pojaseva.
Užad za spuštanje nije
imala čvorove tako
da su ljudi sklizali rukama po užadi i dobivali teške rane na
šakama. Dio gumenih
čamaca bio je raspršen
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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Plava vrpca Vjesnika
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Mjesec dana nakon nesreće, posadi broda Sloboda dodijeljen je
momčadski trofej Plava vrpca Vjesnika, za hrabro i požrtvovno
spašavanje putnika i posade s Heleanne. Vrijedno priznanje posadi broda Sloboda dodijeljeno je u riječkoj luci, na Dan ratne
mornarice, u rujnu 1971. godine, na školskom brodu JRM
Galeb. U trenutku primopredaje trofeja svi brodovi koji su se
nalazili u riječkoj luci oglasili su se sirenama i pozdravili spasitelje s broda Sloboda.
po moru, tako da je putnicima
bio nedostupan. U općoj panici
mnogo je putnika izgubilo život.
Kukavičluk posade
Osim časnih iznimaka, posada na čelu s kapetanom nije
ispunila svoju dužnost. Velik dio
posade i časnika kukavički je
pobjegao s broda, misleći samo
na sebe. Prema svjedočenju
jedne putnice, neki članovi posade uzimali su dragocjenosti
s mrtvih putnika, ne mareći za
ranjene. Kapetan broda brinuo
je pak samo za sebe, svoju suprugu i pudlicu, te se među prvima
spustio na jedan spasilački splav.
U trenutku SOS poziva,
Heleanna se nalazila 15 milja od
Monopolija, iz kojega je odmah
krenula hitna pomoć, u pratnji
kapetanije iz Barija i Brindisija.
Kad su se spasilački helikopteri i
brodovi približili Heleanni, uslijedile su dvije snažne eksplozije
pa su se spasioci udaljili od broda, strahujući da će čitav brod
eksplodirati. Stoga je odlučeno
da se ljudi spašavaju iz mora.
Istovremeno, intenzitet požara
je bio toliki da se uslijed visoke
temperature glavna paluba s
automobilima urušila u utrobu
broda. S brodova koji su pristigli upomoć, te čak i iz aviona
i helikoptera, u more su bacani
pomoćni gumeni čamci. No, ljudi su bili toliko fizički i psihički
iscrpljeni da se nisu mogli popeti na njih. Samo zahvaljujući
pristiglim brodovima, ribaricama, čamcima, te junačkom
angažmanu posada tih plovila,
iz mora je izvučeno 979 putnika, većinom s opekotinama i u
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stanju psihičkoga šoka. Članovi
posada tih spasilačkih brodova i
sami su skakali u more kako bi
pomagali unesrećenima. Među
prvim brodovima koji su stigli
na mjesto nesreće našla su se tri
velika broda, a jedan od njih bio
je Jadrolinijin brod Sloboda, pod
zapovijedanjem kapetana Pave
Tripala.
Spasitelji sa Slobode
Motorni brod Sloboda toga je
jutra plovio iz Crotonea prema
Monopoliju, s teretom stočne
hrane u skladištima. U 7.15 h
član posade broda u daljini je
vidio gusti dim i Sloboda je
odmah krenula u tom pravcu.
U međuvremenu je i na brodsku
radiostanicu stigla obavijest da
se svi brodovi uključe u akciju
spašavanja putnika i posade broda Heleanna. Posade spasilačkih
brodova odmah su počele
pripremati čamce za spašavanje i
u njih stavljati potrebnu opremu,
deke, alkoholna pića (što je u to
doba bilo uobičajeno) i sl.
Kada je u 7.50 h Sloboda stigla
na mjesto nesreće, oko Heleanne
su kružila dva broda. Svuda naokolo po valovima što ih je podigao prilično jak maestral valjali
su se pneumatski čamci i splavi,
krcati brodolomcima. Posebno
je bilo zastrašujuće vidjeti koliko
je mnogo ljudi plivalo samo s
pojasevima za spašavanje, a neki
nisu imali čak ni pojaseve. Ljudi
iz mora dozivali su upomoć na
mnogim jezicima.
Poput ostalih brodova, i posada Slobode spustila je u more
čamce na vesla i jedan mo-

torni čamac te započela akciju
spašavanja. Čamci na vesla
prihvaćali su ljude sa splavi, a
motornim čamcem spašavali
su se ozlijeđeni ljudi te oni na
izmaku snage. Spašeni putnici
dovozili su se na matični brod.
Ponekad je nastradale trebalo
hitno pokupiti pa nije bilo vremena prevoziti ih do matičnog
broda te su se prebacivali na
druge, bliže brodove.
Vještim i opreznim manevrom, kapetan Tripalo brodom
je ušao među brodolomce.
Direktnim skokom s broda u
more spašene su mlada Francuskinja, dvije Talijanke i jedan
stariji muškarac. Spasitelji sa
Slobode vidjeli su kako jedan
muškarac, držeći se za pojas za
spašavanje, u nemirnom moru
drži dvije djevojčice, jednu od
osam i drugu od četiri godine.
Odmah su namjestili brod da
im naprave zavjetrinu, zatim
je jedan član posade skočio u
more, preuzeo djevojčice, a nakon toga su pomoću užeta izvukli i muškarca, inače ložača
s Heleanne. S broda su bacali
užad i jakobilice za koje su se
brodolomci hvatali pa ih je posada broda dovlačila do brodskih
skala. Na taj su način na Slobodu
dospjeli i kapetan broda Heleanna i njegova supruga, prvi časnik
te nekoliko članova posade
Heleanne. Zapovjednik grčkog
broda odmah se pojavio u kabini
radiostanice i tražio vezu s Pirejima ili Anconom. Telegrafist ga
je uputio zapovjedniku Slobode,
Pavi Tripalu. Tako su i doznali
za njegovo prisustvo na Slobodi.
Zatim je razgovarao sa svojim
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Spašeni putnici na Slobodi, u pozadini Heleanna

predstavnikom u Anconi.
U međuvremenu se drama na
moru bližila vrhuncu. Svuda naokolo plivali su razni predmeti,
izmoreni brodolomci, ali i ljudski leševi. Vjetar je počeo jačati pa
je posada Slobode nadljudskim
naporima izvlačila preostale,
napola mrtve ljude. Iscrpljenu
posadu spasilačkog čamca zamijenili su odmorni ljudi s broda.
Helikopteri su dimnim signalima locirali mjesta na moru,
na kojima je još bilo preživjelih
brodolomaca. Zbog jakog vjetra,
čamci na vesla sklanjali su se
u zavjetrinu broda. Podizanje
čamaca za spašavanje pokazao
se vrlo riskantnim i delikatnim
poslom, upravo zbog nemirnog
mora. Motorni čamac s broda Slobode u akciji spašavanja
imao je ključnu ulogu, jer je
spašavao i ljude koji su bili u
blizini spasilačkih čamaca na vesla, koji ih nisu mogli pokupiti
jer nisu mogli odoljeti snažnom
vjetru i valovima, te su i sami
bili ugroženi. Motorni čamac
Slobode posljednji je ostao na
poprištu te spasio i posljednje ljude iz mora. Brod Sloboda
među posljednjim je brodovima
otplovio prema Monopoliju.
Hrvatski pomorci spasili
120 ljudi
Nadgledanje područja preuzeli su vojni i ostali brodovi
koji su tek stigli po pozivu za
spašavanje, te helikopteri. Preko
radioveze hitno su zatražili dolazak doktora na brod zbog teško

ranjenih ljudi. U međuvremenu
je jedan brodolomac preminuo
na brodu. U 12,50 h, u teškim
uvjetima, uz bok Slobode pristaje brod obalne straže, na koji su
prebačeni najteži ranjenici, tijelo preminulog brodolomca te
zapovjednik Heleanne, njegova
žena i još neki članovi posade
grčkog broda. Kako je luka Monopoli bila pretrpana brodovima
spasiteljima, a i vjetar je bio tako
jak da se nije moglo pristati,
po nalogu Lučke kapetanije
brod Sloboda preusmjeren je
prema luci Bari. Posada se na
brodu maksimalno trudila oko
pružanja pomoći stradalim brodolomcima. Brod je u luku Bari
uplovio u 17,00 h, gdje su ga
dočekale ekipe koje su preuzele
spašene putnike. Tek kada su
ekipe napuštale brod, ustanovilo se da je sa Slobode iskrcano
98 brodolomaca. Još najmanje
20 drugih spasili su mladići
u motornom čamcu Slobode
i prekrcali na strane brodove.
Sveukupno, posada broda „Sloboda“ spasila je oko 120 ljudi s
Heleanne.
Dirljiv je bio rastanak
spašenih od svojih spasitelja.
Ugodno je bilo čuti toliko zahvalnih riječi na nekoliko jezika.
I lučki kapetan luke Bari, u ime
talijanskih vlasti, izrazio je zahvalnost posadi i zapovjedniku
broda Sloboda za zalaganje,
požrtvovnost i solidarnost u
spašavanju ljudi u toj teškoj
katastrofi.

Spomen ploča
U kolovozu 2011. godine,
na 40. obljetnicu te pomorske nesreće, u gradu Monopoliju održan je dan sjećanja na
stradale s broda Heleanna. Otkrivena je i spomen ploča, u
nazočnosti svih
spasilačkih
službi, sudionika događaja, brodolomaca. Držali su se potresni
govori, organizirana je i izložba
fotografija o spašavanju, kao i
video projekcije snimljenog materijala. Na popisu spasilačkih
brodova koji su sudjelovali
u spašavanju brodolomaca s
Heleanne bilo je napisano da je
velik doprinos spašavanju dao i
slavenski brod Sloboda. Taj dan
je gradu Monopoliju dodijeljena
zlatna medalja za spašavanje i
humanost.
Čak 25 mrtvih, 16 nestalih
U nesreći broda Heleanna poginulo je 25 ljudi, 16 ih
je nestalo, 271 ozlijeđeno (60
teško). Posljedica je to pohlepe
brodovlasnika,
bešćutnosti
komandanta, kao i lošeg stanja samoga broda. Odmah po
završetku spašavanja, istražni
sud pokušao je utvrditi krivce
te nesreće. Zaključeno je da je u
sveopćoj konfuziji kapetan Anthipas broda prvi izgubio glavu.
Svjedoci su tvrdili da je kapetan
napustio brod neposredno poslije sirene, dok je njegova supruga
to opovrgavala. Ostaje činjenica
da su supružnici Anthipas u noći
29. kolovoza pokušali potajice
napustiti Brindizi, brodom koji
je plovio za Grčku. U zadnji trenutak su zaustavljeni i kapetan je
uhapšen pod optužbom ubojstva
iz nehata i napuštanje broda.
Demetrois Anthipas izručen je
grčkim vlastima. Istodobno, putnici koji su u toj havariji izgubili
sve, nikada nisu dobili nikakvu
odštetu.
Osiguravajuća društva odbila su isplatiti bilo kakva
obeštećenja, zbog očiglednih
propusta na brodu Heleanni, tj.
kršenja pravila propisanih policama osiguranja.
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HRVATSKE EKIPE
U VATROGASNOM
SPORTU
NASTUPILE NA
SVJETSKOM
PRVENSTVU
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Rusija je u rujnu bila
domaćin ovog specifičnog
natjecanja

S

redinom rujna hrvatsko je
vatrogastvo ponovno bilo
zastupljeno na natjecanju svjetske razine. Naime, ruski grad
Saratov od 8. do 16. rujna bio je
domaćin Svjetskog prvenstva u
vatrogasnom sportu, manifestacije koju posljednjih dvadesetak
godina organizira Međunarodna
sportska federacija vatrogasnih i
spasilačkih službi sa sjedištem u
Moskvi.
Specifičan oblik natjecanja
“Vatrogasni sport” je specifičan
oblik natjecanja vatrogasaca,
pokrenut 1937. godine u bivšem
Sovjetskom Savezu. Natjecateljski timovi natječu se u različitim
vježbama vezanim uz vatrogastvo, poput penjanja ljestvom
kukačom na improvizirani toranj,
razvijanju vatrogasne navale kod
simuliranog požara pomoću
prijenosne motorne vatrogasne
pumpe, štafetnoj utrci s preprekama, itd. Međunarodna natjecanja
u vatrogasnom sportu održavaju
se od 1968., a 2010. u Kazanu je
po prvi puta u zasebnoj kategoriji
nastupila vatrogasna mladež.
Ovim se oblikom natjecanja
u hrvatskom vatrogastvu prije
nekoliko godina prva započela
ozbiljno baviti Vatrogasna sportska udruga Žiškovec, na čelu s
njezinim predsjednikom Radovanom Zadravcem, koji je nakon
nekoliko godina rada postao i
jednim od nekoliko zamjenika
predsjednika svjetske federacije.
Uz članove Udruge, koji dolaze
s područja cijelog Međimurja,
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s aktivnim sudjelovanjem u
ovim natjecanjima započelo
se i u Varaždinskoj županiji,
zahvaljujući DVD-u Varaždinske
Toplice, predvođenom zapovjednicom Marinelom Belavić.
Prije opisa nastupa u Rusiji,
valja reći kako su članovi Udruge
na svjetskim prvenstvima, koja
se zasebno održavaju u kategoriji muških i ženskih seniora (bez
obzira na dob) te muške i ženske
mladeži (za razliku od natjecanja
CTIF-a mladež se ovdje natječe
u 3 dobna uzrasta – 14 i manje
godina, 15-16 godina, 17-18 godina), nastupili na svjetskom prvenstvu u češkom Svitavyu 2014.,
bjeloruskom Grodnu 2015.,
češkoj Ostravi 2016., turskom
Izmiru 2017. i slovačkoj Banskoj
Bystrici 2018. godine, uz nekoliko gostujućih nastupa na nacionalnim natjecanjima u Češkoj,
Slovačkoj, Poljskoj i Ukrajini.
Put u Saratov
Hrvatske ekipe na ovogodišnjoj
svjetskoj smotri vatrogasaca
sportaša u Rusiji činili su članovi
DVD-a Domašinec, Gardinovec,
Varaždinske Toplice, Kaštel
Gomilica, Hrženica, Štefanec,
Vučetinec i Žiškovec.
U subotu 7. rujna u Žiškovcu
ispred vatrogasnog doma na
putu za Rusiju ispraćen je veći
dio reprezentacije, a uz njihove
najmilije na put ih je ispratio
i Mladen Novak, predsjednik
Skupštine Međimurske županije.
Gradonačelnica
Varaždinskih
Toplica Dragica Ratković u Rusiji

ih je bodrila s tribina. Uz nju su
predstavnici reprezentacije bili
Milivoj Taslak, predsjednik Savjeta za vatrogasnu mladež HVZ-a
i Stjepan Kovaček, urednik portala vatrogastvo.hr.
Uvodni dio jednotjednog nastupa na svjetskom prvenstvu u
ruskom Saratovu obilježen je upoznavanjem opreme na kojoj se
provodilo natjecanje, što je bilo
posebno važno za timove poput
hrvatskoga, s obzirom da kod
nas ne postoji nijedan tipizirani
vatrogasni toranj za vježbanje
penjanja pomoću ljestve kukače,
mobilnih kućica i univerzalnih
greda za štafetnu utrku ili drugih
elemenata osnovne opreme na
terenu za pojedine discipline. Za
razliku od naših uvjeta, u istočnoj
Europi spomenuti tornjevi mogu
se pronaći u svakoj ozbiljnijoj vatrogasnoj postrojbi.
Dolazak nacionalnih timova,
kao i njihov svakodnevni put na
stadion, doista je posebna priča.
Policijska pratnja i zaustavljanje
cjelokupnog prometa radi brzog
prolaska svakog pojedinog natjecatelja “na ruski način” teško je
opisati riječima.
Grad Saratov veličine je Zagreba, a za ovo jubilarno svjetsko natjecanje intenzivno se
pripremao tijekom posljednje godine. Ceremonijal otvaranja, kao i
sve discipline natjecanja, održani
su na središnjem gradskom stadionu Lokomotiv, u koji je samo
posljednjih mjeseci uloženo oko
milijun eura, ponajviše za novu atletsku stazu od tartana i umjetnu
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Natjecateljski timovi natječu se u različitim vježbama vezanim uz vatrogastvo, poput penjanja ljestvom kukačom na improvizirani toranj,
razvijanju vatrogasne navale kod simuliranog požara pomoću prijenosne motorne vatrogasne pumpe i štafetnoj utrci s preprekama

travu na središnjem travnjaku. Na
svečanom otvaranju sudjelovalo
je oko 600 vatrogasaca sportaša
iz 20-ak zemalja, a na svečanom
otvaranju nastupilo je preko 2000
izvođača. Po prvi puta sudjelovali
su timovi iz Kine i Saudijske Arabije, dok su već uobičajeno stigli
sudionici iz Austrije, Hrvatske,
Češke, Kazahstana, Slovačke,
Bugarske, Mongolije, Poljske,
Turske, Uzbekistana, Bjelorusije,
Njemačke, Koreje i naravno zemlje domaćina. Nekoliko dodatnih
zemalja, poput Indije i Italije, poslalo je samo svoje predstavnike,
najavivši pritom sudjelovanje u
narednim godinama.
Nakon intoniranja himne
Ruske Federacije, okupljenima su
se obratili ruski ministar za civilnu zaštitu, izvanredna stanja i
upravljanje katastrofama Jevgenij
Ziničev te guverner Saratova
Valery Rada. “Ovo je povijesni
događaj za nas - Saratovce i cijelu
Rusiju. Tijekom proteklih 17 godina četvrti smo ruski domaćini
ovog natjecanja, nakon Moskve,
Ufe i Sankt Peterburga. Prvi put
u proširenom obliku, uz sudjelovanje kako odraslih tako i
mladeži. Biti domaćinom ovog
natjecanja velika nam je čast. Izbor regije kao mjesta održavanja
svjetskog prvenstva ukazuje na
visoku razinu pripravnosti saratovskih vatrogasaca i spasilaca”,
rekao je čelnik regije. Potom je
Hartmut Bastisch iz Njemačke,
glavni sudac natjecanja, na
ruskom objavio: “Svjetsko prvenstvo proglašavam otvorenim!».
Dragocjeno iskustvo za hrvatsku
reprezentaciju
Nastup hrvatskih sudionika

popraćen je vrlo pozitivnom
podrškom od strane drugih zemalja, a posebno čeških i slovačkih
kolega s kojima čelnici Udruge
gaje vrlo dobre odnose. Dobrim dijelom tome je doprinijela uočljiva objektivna slabija
pripremljenost za same nastupe.
Ženski dio reprezentacije borio
se u konkurenciji 10 zemalja. U
ukupnom plasmanu zbrajaju se
rezultati postignuti u sve četiri
službene discipline: penjanju na
toranj ljestvom kukačom, utrkom
na 100 metara s preprekama,
štafetnom utrkom s preprekama
na 4 puta po 100 metara i mokroj
vježbi. Unatoč neiskustvu hrvatski je tim osvojio ukupno 7. mjesto. Neprikosnovene prvakinje
ponovno su postale predstavnice
Ruske Federacije, a našim su
predstavnicama “u leđa gledale”
predstavnice Bugarske, Austrije i
Latvije.
U muškoj je konkurenciji nastupilo 17 nacionalnih timova, a
u prvom nastupu naše cjelovite
muške reprezentacije ostvaren je
rezultat bolji od Latvije, dok su
prvaci također bili Rusi.
U okviru 5. Svjetskog prvenstva za žensku mladež svjetskim prvacima postale su mlade
Ruskinje, a u konkurenciji 7
reprezentacija hrvatski je tim pobijedio predstavnice Bugarske.
U okviru 9. Svjetskog prvenstva
za mušku mladež svjetskim prvacima također su postali Rusi,
a u konkurenciji 9 reprezentacija
hrvatski je tim pobijedio Austrijance.
Svečano zatvaranje svjetskog
prvenstva održano je u gradskom
kazalištu, uz impresivan splet
proglašenja pobjednika u svim

kategorijama, dodjelu nagrada
glavnih sponzora odnosno banaka (svjetski prvak u penjanju
na toranj pomoću ljestve kukače
nagrađen je novim automobilom
marke BMW) te nastupe folklornih i suvremenih plesača te
pjevača.
Natjecanje za mladež u Republici
Hrvatskoj
Posebna pažnja u programu je posvećena domaćinima
ovoga natjecanja iduće godine.
Domaćin seniorima bit će Kazahstan, dok će vatrogasce sportaše
u kategoriji mladeži ugostiti Republika Hrvatska, odnosno grad
Čakovec. Stoga su službenu zastavu natjecanja od predsjednika
Međunarodne sportske federacije
vatrogasnih i spasilačkih službi
Aleksandra Chupriyana primili članovi hrvatske delegacije,
prilikom čega se njezin voditelj
odnosno voditelj organizacijskog
odbora za spomenuto natjecanje
u Hrvatskoj Radovan Zadravec
obratio nazočnima, pozvavši ih u
Lijepu našu.
Pripreme za svjetsko natjecanje
vatrogasaca sportaša u kategoriji
mladeži u Čakovcu, planiranog za
drugu polovicu mjeseca kolovoza,
započele su početkom ove godine,
uz usporedno pokretanje natjecateljske lige u kojoj sudjeluje više
DVD-ova s hrvatskog sjeverozapada. Planira se i proširenje iste
općim pozivom svim vatrogasnim organizacijama u našoj zemlji, a kako bi se što veći broj zainteresiranih imao prilike natjecati
u ovom atraktivnom obliku natjecanja u vatrogastvu.
Stjepan Kovaček
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Natjecanje vatrogasaca VZ Grada Zagreba

N

atjecanje vatrogasaca VZ
Grada Zagreba održano je
u nedjelju 1. rujna 2019. godine
na terenima ZOV-a. Na natjecanju je nastupilo 75 ekipa u četiri
kategorije. U kategoriji muški
A (do 30 godina) nastupile su
33 ekipe, a u kategoriji muški B
(preko 30 godina) nastupilo je 26
ekipa. Žene su nastupile također
u dvije kategorije, žene A 10 ekipa te 6 ekipa u kategoriji žene B.
Osim natjecatelja iz dobrovoljnih
vatrogasnih društava nastupile
su dvije natjecateljske desetine
JVP Grada Zagreba u MA i MB
kategoriji. Natjecatelji su sukladno pravilniku izvodili po dvije
vježbe 3-1-A te štafetnu utrku.
Rukovoditelj natjecanja bio je
zapovjednik VZGZ Javor Lozar,

a uz kontrolora natjecanja HVZa sudili su vatrogasni suci VZ
Grada Zagreba i VZ Zagrebačke i
Krapinsko-zagorske županije.
Na proglašenju pobjednika
bili su nazočni dužnosnici
VZGZ zamjenik predsjednika
Neno Gložinić, tajnik Damir
Vlahović te članovi Upravnog
odbora Zajednice. Nazočan je
bio i pročelnik Gradskog ureda
za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić. Natjecanje
je organiziralo i provelo Povjerenstvo za mladež, djecu i
natjecanja VZGZ uz suradnju
stručne službe Zajednice, a na
zatvaranju je nastupila limena
glazba DVD-a Moravče. Tijekom
cijelog dana na terenu je bila
nazočna ekipa Zavoda za hitnu

medicinu Zagrebačke županije,
koja je morala više puta intervenirati, srećom samo radi slabosti
vrućinom iscrpljenih natjecatelja.
U kategoriji žene A prvo
mjesto osvojila je ekipa DVD-a
Kašina, drugo Vugrovec i treće
ekipa DVD-a Granešina. U kategoriji žene B prvo mjesto osvojila
je ekipa DVD-a Odranski Obrež,
drugo Vidovec i treće mjesto ekipa DVD-a Dragonožec. U kategoriji muški A prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Granešina,
drugo Blaguša i treće ekipa
DVD-a Vugrovec. U kategoriji
muški B prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Odranski Obrež,
drugo Granešina i treće mjesto
ekipa DVD-a Lužan. DR

Vatrogasci u Mariji Bistrici

N

Uz vatrogasce u M. Bistrici bila je i Predsjednica RH
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a 288. zavjetnom hodočašću Grada Zagreba u
Mariju Bistricu, koje je održano u nedjelju 8. rujna 2019. sudjelovalo je tristotinjak vatrogasaca iz Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe Grada
Zagreba. Mnoštvo zagrebačkih hodočasnika predvodio je gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima, a
po prvi puta nazočila je i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Dio hodočasnika
krenuo je iz zagrebačkih župa pješice preko Zagrebačke
gore u subotu, a za ostale grad je u nedjelju organizirao prijevoz autobusima. Procesiju vatrogasaca i
ostalih zagrebačkih udruga predvodio je zapovjednik
VZ Grada Zagreba Javor Lozar. Svečano euharistijsko
slavlje predvodio je kardinal Josip Bozanić. DR
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Održano natjecanje djece i mladeži VZGZ

N

a natjecanju koje je održano na terenima
Zagrebačkih otpadnih voda u subotu 7. rujna 2019. nastupilo je 25 desetina djece u kategoriji
6-12 i 26 desetina mladeži u kategoriji 12-16 godina. Natjecanje je organiziralo i provelo Povjerenstvo za natjecanja, djecu i mladež te vatrogasni suci,
a rukovoditelj natjecanja bio je zapovjednik VZ
Grada Zagreba Javor Lozar. Prilikom proglašenja
rezultata nastupila je limena glazba DVD-a Kašina,
a nazočni su bili dužnosnici Vatrogasne zajednice i
JVP Grada Zagreba, koji su najboljim desetinama

uručili medalje i pokale.
U kategoriji djeca Ž prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Kašina, drugo ekipa DVD-a Odranski
Obrež i treće DVD-a Sesvetska Selnica. U kategoriji djeca M prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a
Blaguša, drugo Lužan i treće Kupinečki Kraljevec.
U kategoriji mladež Ž prvo mjesto osvojila je ekipa
DVD-a Lužan, drugo Granešina i treće ekipa DVDa Hrašće. U kategoriji mladež M prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Kašina, drugo Blaguša i treće
mjesto ekipa DVD-a Belovar. DR

Završni sastanak EU projekta FireVall

Č

lanovi Vatrogasne zajednice Grada Zagreba sudjelovali su na petom i posljednjem sastanku partnera EU
projekta FireVall koji se održao
se 10. i 11. srpnja u bugarskom
gradu Sevlievo.
Domaćin sastanka bio je bugarski partner, udruga Devetaki
Plateau koja djeluje na području
tri općine (Sevlievo, Letnica i
Loveč). Glavni ciljevi udruge
su ekonomski i kulturni razvoj spomenute regije i općenito
poboljšanje kvalitete života
stanovništva tog područja. S
obzirom na postavljene ciljeve,
udruga usko surađuje i sa ostalim
udrugama tog, ali i šireg područja

te između ostalog i sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima.
Na tom području djeluje oko
129 dobrovoljnih vatrogasaca
raspoređenih u dobrovoljne postrojbe po pojedinim općinama.
Broj dobrovoljnih vatrogasaca
u svakoj općini ovisi o broju
stanovnika pojedine općine.
Na sastanku je dan presjek
dosadašnjih aktivnosti; svaki
od partnera je pripremio komparativni prikaz tema koje se
bile diskutirane tijekom projekta; organizacija vatrogastva
(profesionalnog i dobrovoljnog)
u zemljama partnera, načini regrutiranja i motiviranja novih
članova u dobrovoljna društva,

pravni i financijski okviri djelovanja DVD-a te osposobljavanja i
usavršavanja dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Raspravljalo se o primjerima dobre prakse
te mogućnostima njihove implementacije kod ostalih partnera.
Sudionici su posjetili dobrovoljno vatrogasno društvu u Letnici
i profesionalnu postrojbu u Sevlievu te dobili bolji uvid u organizaciju bugarskog vatrogastva. U
Letnici je organiziran i sastanak
s gradonačelnikom i regionalnim
vatrogasnim zapovjednikom na
kojem se detaljnije razgovaralo o
ustroju vatrogastva u Bugarskoj i
ostalim zemljama partnerima.
Između ostalog, započeli su i
dogovori o daljnoj zajedničkoj
suradnji i temama koje bi bile zanimljive svim partnerima.
FireVall projekt je projekt financiran fondovima EU u kojem su sudjelovali i zagrebački
vatrogasci. Sudjelovanjem u
ovom projektu stečeno je veliko
iskustvo u provedbi europskog
projekta i nova poznanstva koja
će omogućiti daljnju suradnju s
kolegama iz cijele Europe. DR
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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Karlovačka
K-9 TIM DVD KARLOVAC DOBIO PRINOVU

Belgijska ovčarka Foxy - Rexova je nasljednica

N

Hrvatska vatrogasna zajednica

akon gubitka Rexa, član K-9 tima
DVD-a Karlovac, Dejan Ranitović
dobio je novog ljubimca. Radi se o belgijskoj
ovčarki koju su donirali Josip i Tea Vidović iz
Pisarovine. Kujica je dobila ime Foxy i trenirat
će za potražnog psa. - Zahvaljujemo na donaciji psa obitelji
Vidović, rekao je zapovjednik
DVD-a Karlovac Dražen Petrić
Beli.
Podsjetimo da je prethodnik
Foxy, njemački ovčar Rex, krajem sedmog mjeseca pretučen
metalnom palicom dok je njegov vlasnik Dejan Ranitović,
također član DVD-a Karlovac,
bio na poslu. Naime, nepoznati
lopovi pokušali su mu provaliti
u kuću, a Rex je branio svoje
dvorište te je pri tome pretučen,

Nova članica K-9 tima

i unatoč pruženoj veterinarskoj pomoći, nažalost
je uginuo. Vatrogasci DVD-a Karlovac vjeruju da
će Foxy dostojno zamijeniti hrabrog Rexa.
kb

VATROGASAC – BORAC ZA OKOLIŠ

Svjetski putnik, prijatelj prirode i vatrogasac posjetio Karlovac

B

ivši vatrogasac iz Manchestera Martin Hutchinson 2006. godine krenuo je na
put oko svijeta. Prije pet godina
u Portugalu pridružio mu se pas
Starsky i od tada zajedno putuju
biciklom. Martin i Starsky boravili su i u Karlovcu, a ugostili su ih u Vatrogasnom centru
Karlovac na Gazi.
Cilj njegovog putovanja je
biciklom 2030. godine stići
u Australiju i pri tome širiti
svijest o zaštiti okoliša. Hutchinson stoga u svakom gradu kojeg posjeti zasadi
drvo. Tako je i zahvaljujući donaciji tvrtke Zelenilo
zajedno sa zamjenikom zapovjednika JVP grada
Karlovca Robertom Hranilovićem i voditeljicom
radne jedinice Cvjećara Martinom Vojak u parku
ove gradske tvrtke posadio stablo ukrasne crvenolisne šljive.
Kako je ispričao u razgovoru s novinarima, bivši
je vatrogasac svoje putovanje započeo 2006. godine
u Meksiku, a otada se ustrajno bori za čišći okoliš.
- Proveo sam devet godina hodajući 34.000 kilo40
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metara, a proputovao sam 21
zemlju. Na svom putovanju
sam obišao 600 škola u kojima sam pričao o okolišu.
Hodajući svijetom uvidio sam
da moramo malo usporiti, svi
žurimo i nemamo vremena, a
taj stav moramo promijeniti.
Kada sam završio s hodanjem,
kupio sam bicikl i s njim sam
prešao oko 22.000 kilometara
i posjetio još dodatnih sto
škola u Europi. Uz to snimio
sam više od 800 videa o svojoj
misiji, jer nije dovoljno samo pričati o ovome nego
je potrebno pokazati i objasniti zašto moramo
ovako djelovati. Danas su ljudi svjesniji klimatskih
promjena nego prije, no svejedno ne čine dovoljno
za prirodu. Na svojim putovanjima organizirao je
uz razne škole, medije i vlade mnoge akcije, poput čišćenja rijeka i plaža. Ideja njegove misije je
pomoći okolišu, učiniti ga zdravijim i čišćim.
U Hrvatskoj će Martin Hutchinson provesti još
dva mjeseca, a tvrdi da smo među čišćim zemljama
u Europi. kb
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Koprivničko-križevačka

80 godina djelovanja DVD-a Glogovnica

U

subotu, 24. kolovoza
2019. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Glogovnica svečano je proslavilo
svoju 80. obljetnicu osnutka i
humanog djelovanja. Svečanost
je održana u Donjoj Glogovnici
pod pokroviteljstvom Grada
Križevaca.
DVD Glogovnica osnovano
je 20. kolovoza 1939. kada je
župnik Župe Glogovnica Ivan
Trajber okupio svoje župljane i u
lokalnoj gostionici u Glogovnici
utemeljio Društvo. Društvo danas broji 65 članova, od toga su
njih10 članice.
Uz taktove Gradskog puhačkog
orkestra Križevci, goste i uzvanike dočekivalo je svečano
odjeljenje DVD-a Glogovnica,
koje je predvodio zapovjednik
Milan Gomza.
Upriličen je svečani mimohod kroz Donju Glogovnicu do
Župne crkve Uznesenja blažene
djevice Marije gdje je održana
sveta misa. Nakon svete mise
svečana povorka vratila se do
Vatrogasnog doma ispred kojeg
je održana svečana sjednica.
Svojom nazočnošću proslavu su uveličali zamjenik
predsjednika Vatrogasne zajednice
Koprivničko-križevačke
županije Ivan Matosović, predsjednik VZG Križevaca Ivan
Mužić, tajnik VZG Križevaca
Miroslav Petračija, zamjenik
župana Ratimir Ljubić, pročelnik
Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine
i turizam Grada Križevaca Sandro Novosel, saborski zastupnik Branko Hrg, predstavnici
vatrogasnih ustanova i udruga s
područja naše županije, ali i iz
drugih dijelova Hrvatske, kao i
Slovenije te mnogobrojni gosti i
prijatelji DVD-a Glogovnica.
Svima nazočnima pozdrave
je uputio Stjepan Peršin, a

Detalj sa svečane sjednice Skupštine

u ime Društva tople riječi
dobrodošlice uputio je predsjednik
Dragan
Škara.
Iscrpno izvješće o samom radu i
aktivnostima DVD-a u proteklih
80 godina pročitala je tajnica
Klara Škara.
Zamjenik
župana
Koprivničko-križevačkog Ratimir Ljubić pozdravne riječi uputio je u ime Županije i župana
Darka Korena.
- Sretan vam osamdeseti
rođendan! Hvala vam na svemu
što ste činili ovih osamdeset godina, prvenstveno spašavajući
ljudske živote i imovinu mještana
vašeg mjesta ali i šire. Da bi neko
mjesto bilo mjesto, treba imati
prvenstveno vatrogasce, crkvu i
udrugu žena. Onda ima i života
u tom mjestu. Vi to imate, i nadam se da će i dalje biti tako
da bi mjesto imalo kvalitetan
društveni život. Osnovna zadaća
vatrogasaca je spašavanje ljudskih života i imovine. Ali vatrogasci imaju mnogo veću zadaću,
oni su okosnica društvenog
života i nema u kojem vatrogasci ne sudjeluju. Sigurno za to
treba puno vremena, treba imati
želju, treba imati volju, to nije
zanimanje, to je poziv, to se nosi
u srcu. Kad je tako, onda to ima
smisla, to mjesto živi, to Društvo
ima kvalitetu’’- kazao je Ratimir
Ljubić.
Čestitke članovima Društva
uputio je i saborski zastupnik

Spomen ploča DVD-a

Branko Hrg zaželjevši im da i
dalje okupljaju sve generacije
društva te da budu srce koje kuca
za život u Glogovnici.
U nastavku svečane sjednice, DVD Glogovnica je za
svoj nesebičan rad primilo plaketu PGD-a Martjanci, plaketu
VZG-a Križevaca
i plaketu
VZ
Koprivničko-križevačke
županije.
Dodijeljena priznanja i zahvalnice
Pri kraju svečane sjednice,
predsjednik Dragan Škara, u
ime DVD-a podijelio je pokroviteljima,
supokroviteljima,
sponzorima, članovima Društva,
udrugama i zaslužnim pojedincima plakete i zahvalnice.
Najstarijem članu Društva Zlatanu Đurinu uručen je prigodan
dar, dok su Vatrogasne spomenice za 50 godina djelovanja u
Društvu primili Stjepan Peršin i
Krešimir Juratović
Zlatan Vrabec.
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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70. obljetnica osnutka i humanog djelovanja DVD-a Apatovec

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

subotu, 31. kolovoza
2019. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Apatovec
pod pokroviteljstvom Grada
Križevaca svečano je proslavilo
svoju 70. obljetnicu osnutka i humanog djelovanja.
DVD Apatovec osnovano je
27. veljače 1949. godine u kući
Nikole Pavišića. Do inicijative
za osnivanje društva došlo je
zbog požara koji je izbio na
štaglju u selu. Prvi predsjednik
Društva bio je Nikola Pavišić,
među osnivačima bio je i tada
18-godišnji mladić Dragan Vrabec, danas jedini živući osnivač,
koji je nazočio svečanoj sjednici.
Društvo danas broji 100
članova, od toga su njih 16 operativni, 33 izvršna člana, 16 veterana te 35 djece i mladeži od 6-16
godina što je veliko jamstvo za
svijetlu budućnost vatrogastva u
Apatovcu.
U kapelici je održana sveta misa
za sve vatrogasce koju je predvodio velečasni Ivan Črnek, koji je
posvetio novu zastavu DVD-a
Apatovec.
Nakon svete mise, svečana
povorka vratila se do Vatrogasnog doma Apatovec u kojem

Ivan Matosović uručio Plaketu u ime
Hrvatske vatrogasne zajednice

je održana svečana sjednica
Društva.
Svečanoj sjednici
pored
predstavnika dvadeset dobrovoljnih vatrogasnih društava
iz
Koprivničko-križevačke
županije, nazočili su zapovjednik VZŽ Koprivničko-križevačke
Zvonimir Habijan, izaslanik
HVZ-a i zapovjednik JVP Grada Križevaca Ivan Matosović,
tajnik VZG Križevaca Miroslav
Petračija,
zamjenik
gradonačelnika Grada Križevaca

Mario Martinčević, predsjednik
Gradskog vijeća Grada Križevaca
Marko Katanović, izaslanik
župana Koprivničko-križevačke
županije Stjepan Peršin, saborski
zastupnik Branko Hrg, predsjednik Mjesnog odbora Apatovec Josip Škrlec te mnogobrojni gosti i
prijatelji DVD-a Apatovec.
Nakon izvješća, kum nove
zastave zamjenik gradonačelnika
Mario Martinčević predao je
zastavu predsjedniku Društva
Željku Magdiću.
Nakon pozdravnih govora
zaslužnim članovima, sponzorima, pokroviteljima i svima koji su
doprinijeli uspješnom djelovanju
društva dodijeljene su zahvalnice,
diplome i priznanja.
Dobrovoljno
vatrogasno društvo Apatovec za svoj
nesebičan rad primilo je plaketu
HVZ-a, plaketu VZGa Križevaca, plaketu JVP
Grada Križevaca i plaketu
VZ
Koprivničko-križevačke
županije.
Plaketu DVD-a Apatovec za
nesebičan rad i doprinos društvu
kroz 70 godina članstva primio
je najstariji član i jedini živući
osnivač Dragan Vrbanec.
Krešimir Juratović

Županijsko natjecanje vatrogasne mladeži i djece

V

atrogasna zajednica Koprivničko-križevačke
županije organizirala je 7. rujna 13. natjecanje vatrogasne mladeži i djece Koprivničkokriževačke županije. Natjecanje je održano pod
pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije,
a uz domaćinstvo Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Kunovec.
„Svaka vatrogasna zajednica najsretnija je kad
se u nju uključuju najmlađi jer na taj način smo
sigurni kako će se humanost i plemenitost vatrogasnog poziva i dalje održati. Volimo reći kako
smo županija s najviše vatrogasaca u zemlji, a vi
najmlađi ste zalog da će u budućnosti to tako i ostati“, kazao je zamjenik župana Ratimir Ljubić.
U sklopu natjecanja nastupilo je gotovo 700 mladih vatrogasaca i vatrogaskinja iz 66 natjecateljskih
odjeljenja razvrstanih u 4 kategorije. Broj odjeljenja
po kategorijama bio je sljedeći: pomladak muški - 30
odjeljenja, pomladak žene – 15 odjeljenja, mladež
muška – 14 odjeljenja i mladež žene – 7 odjeljenja.
42
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Natjecanje pomladka održano je na igralištu ispred škole, dok je natjecanje za mladež održano na
igralištu Nogometnog kluba ‘’Bratstvo’’ Kunovec.
Zaslužene pehare, medalje i diplome najboljim
ekipama i natjecateljima dodijeli su zamjenik
župana Ljubić i predsjednik VZ županije Goran
Matoničkin.
U kategoriji pomladak muški prvo mjesto osvojila je ekipa VZO Novo Virje 3, drugo DVD-a
Kloštar Vojakovački, a treće DVD-a Kunovec. U
kategoriji pomladak žene prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Selnica Podravska, drugo Starigrad
i treće ekipa DVD-a Miholec. U kategoriji mladež
muška prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Virje,
drugo Koprivnica i treće Koprivnica 2. U kategoriji
mladež žene prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a
Koprivnica, drugo Štaglinec i treće ekipa DVD-a
Starigrad. Po tri najbolje ekipe iz svake kategorija
kvalificirale su se na državno vatrogasno natjecanje
koje će se održati tijekom 2020. godine.
Krešimir Juratović

Hrvatska vatrogasna zajednica

županijske vijesti

Održano treće vatrogasno natjecanje Požarnog područja Đurđevac

U

subotu, 1. rujna 2019. godine na prostorima ŠRC-a ‘’Vlado Leščan – Duspe’’ u
Đurđevcu održano je treće vatrogasno natjecanje
Požarnog područja Đurđevac, a u organizaciji Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca.
Na natjecanju je nastupilo gotovo 300 vatrogasaca
kroz 28 odjeljenja u 6 kategorija. Nazočnima su se
obratili predsjednik VZŽ Koprivničko-križevačke
Goran Matoničkin, zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Grada Đurđevca Matija Markešić, zamjenik zapovjednika JVP Grada Đurđevca Alen
Škudar i predsjednik VZG Đurđevca Željko Turbelija. Natjecatelje je došao podržati i gradonačelnik
Hrvoje Janči, koji je čestitao natjecateljima
na odličnim rezultatima, a organizatorima na
uspješnoj organizaciji.
U kategoriji pomladak muški prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Šemovci 1, drugo ekipa VZO
Novo Virje 2 i treće ekipa DVD-a Hampovica. U
kategoriji pomladak žene prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Virje, drugo Batinske i treće ekipa
DVD-a Novo Virje. U kategoriji mladež muška

Detalj s natjecanja

prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Virje, drugo
VZO Novo Virje i treće ekipa DVD-a Kalinovac.
Članice DVD-a Đurđevac su jedine nastupile u
svojoj kategoriji žene A, a u kategoriji muški B prvo
mjesto osvojila je ekipa DVD-a Miholjanec, drugo
DVD Gornja Šuma i treće je mjesto osvojila ekipa
DVD-a Hampovica.
Krešimir Juratović

10. MOKRI KUP KUNOVCA

U

nedjelju 25. kolovoza 2019.
godine u Kunovcu je po
deseti put održano tradicionalno
vatrogasno natjecanje za sve dobne
skupine pod nazivom ‘’Mokri kup
Kunovca’’.
Natjecanju su pristupile 32 ekipe
iz Koprivničko-križevačke županije,
Krapinsko-zagorske i Varaždinske
županije te su nastupile i dvije ekipe
DVD-a Kunovec, u kategoriji pomladak M i kategoriji mladež Ž nastupile izvan konkurencije.
Jedan dio natjecanja održan je na
školskom igralištu – VMŠ s upotrebom vode i pomladak, dok je drugi
dio održan na igralištu Nogometnog kluba Bratstvo – mladež M / Ž.
Vatrogasni pomladak je izvodio 2 vježbe s
brentačama, mladež 2 vježbe s preprekama, a vatrogasna odjeljenja DVD-a bez obzira na dob izvodila su 2 vježbe 3/1 A s upotrebom vode.
Sve vježbe su se izvodile prema pravilniku Hrvatske vatrogasne zajednice, a bodovala se bolja
vježba.
Najbolji rezultat u kategoriji pomladak muški
imala je ekipa DVD-a Botinovec, druga je bila
DVD-a Bakovčica, a treće VZO Novo Virje.
U kategoriji pomladak žene prvo mjesto osvojila

Detalj s natjecanja

je ekipa DVD-a Gorica-Grbaševac, drugo DVD
Pustakovec, a treće DVD-a Subotica Podravska.
U kategoriji mladež muški prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Koprivnica, drugo DVD Botinovec,
a treća je bila ekipa VZO Novo Virje.
U kategoriji mladeži žene prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Koprivnica.
U natjecanju muških ekipa bez obzira na životnu
dob, najbolji rezultat imala je ekipa DVD-a
Koprivnički Ivanec, a druga je bila ekipa DVD-a
Koprivnica.
U kategoriji ženskih ekipa bez obzira na životnu
dob, najbolje su bile članice DVD-a Draganovec.
Krešimir Juratović
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Međimurska

130 godina vatrogastva Donjeg Kraljevca

M

Hrvatska vatrogasna zajednica

imohodom 200-tinjak
sudionika iz dvadesetak dobrovoljnih vatrogasnih
društava Međimurske županije
te vatrogasaca iz Austrije,
Mađarske i Njemačke okončan
je 31. kolovoza završni dio dvodnevne rođendanske proslave
DVD Donji Kraljevec. Mimohod je predvodio Puhački orkestar općine Donji Kraljevec, a
svoj su mu obol dali i članovi
udruge Međimurski konjari
koji su prezentirali restaurirane
zaprežne šprice.
Nakon intoniranja himni i
odavanja počasti preminulim
vatrogascima, okupljene je ispred mjesnog vatrogasnog doma
pozdravio predsjednik DVD
Donji Kraljevec Marijan Blažeka.
Proslavi su nazočili Ante Sanader, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, Mladen
Kanižaj, zapovjednik VZ MŽ i
JVP Čakovec, Miljenko Horvat,
načelnik Općine Donji Kraljevec, Franjo Jančec, predsjednik
VZPO D. Kraljevec Goričan,
Ivan Novak, predsjednik Kluba
vatrogasnih veterana VZ MŽ,
vlč. Mato Vonić, župnik župe
Draškovec, Domagoj Štefan,
predsjednik Mjesnog odbora
Donji Kraljevec, vatrogasci iz
iz Freiwilige Feuerwehr Pistorf
I Freiwilige Feuerwehr Heimschuh iz Njemačke te vatrogasci
mađarskog Pomurja.
Osnutak Društva
Program proslave je vodila
Vladimira Križaj - Grabant, koja
je pročitala izvještaj od djelovanju Društva od osnutka. Potreba
za okupljanjem ljudi u borbi
protiv vatre pojavila se u Donjem Kraljevcu još 1813. godine
kada je mjesto zadesio katastrofalan požar koji je uništio čitavo
naselje. Organiziranju Društva se
pristupilo 1888. godine, a DVD
Donji Kraljevec je u potpunosti
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Najzaslužniji s nagradama

prijavljeno i osnovano 1889. godine. Zasluga osnivanja pripada:
Stjepanu Kovačeviću (učitelju),
Pavlu
Habušu,
Stjepanu
Gosariću, Đuri Kovaču te Blažu
Strahiji. Prilikom osnivanja
društvo je brojilo 36 članova. U
1955. godini započeta je izgradnja novog vatrogasnog doma na
postojećoj lokaciji. Godine 1957.
Mjesni odbor Općine Donji
Kraljevec odobrio je društvu
regres za nabavku opreme i
dovršetak doma. Godine 1960.
pregrađen je dio spremišta kako
bi se dobilo mjesto za održavanje
sastanaka i ujedno je dograđen
gornji kat vatrogasnog doma.
Prva vatrogasna cisterna marke
DODGE nabavljena je u Zagrebu 1964. godine. Članovi DVDa Donji Kraljevec plasirali su se
na republičko natjecanje SRH u
Splitu1983. u Slavonskom Brodu
1985. te u Bjelovaru 1987. godine. Prostorije DVD-a Donji
Kraljevec do današnjeg dana
krasi preko 80 pehara koji su osvojeni na raznim natjecanjima.
U Republici Hrvatskoj Društvo
bilježi velike pomake u svim
segmentima djelovanja i danas
je jedno od vodećih u VZ MŽ.
Svemu tome doprinose sklapanja novih poznanstva sa vatrogas-

cima iz Regensburga, Pistorfa,
Penzendorfa.
Društvo je u ovoj godini dobilo na korištenje novu autocisternu od Ministarstva gospodarstva
iz robnih rezervi. Domaćini su
se zahvalili svim uključenima za
pomoć oko realizacije ovog projekta, ali i za financijsku pomoć u
stalnom radu Društva.
Okupljenima su se obratili
Ante Sanader, Mladen Kanižaj,
Miljenko Horvat, Franjo Jančec
i Ivan Novak. Predsjednik Sanader je rekao kako međimurski
vatrogasci spadaju u sam hrvatski vrh, a za što zasluge pripadaju
i slavljenicima.
Na svečanost je na sam kraj
došao Darko Horvat, ministar
gospodarstva,
poduzetništva
i obrta, te iskoristio priliku da
biranim riječima čestita slavljenicima i ukaže na ulogu ‘njegovog’ ministarstva u pomoći
humanitarnim udrugama.
Dodjela priznanja
Na kraju svečanosti uručena
su priznanja zaslužnim vatrogascima. Tako su Medalju sa
zlatnim obilježjem dobili Branko
Međimurec i Marijan Blažeka, a
odlikovanje za posebne zasluge
Mladen Grubić
Dragutin Glad.
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24. međunarodno natjecanje sa
zaprežnim špricama u Svetoj Mariji

U

Svetoj Mariji je u nedjelju 11.
kolovoza po 24. put održano
Međunarodno natjecanje vatrogasaca
sa zaprežnim špricama. Vatrogasna
tradicija tako se i dalje nastavlja, a ove
godine okupilo je trideset ekipa, 22 u
muškoj i 8 u ženskoj kategoriji.
Kod žena su najbolje bile domaće
vatrogaskinje iz DVD-a Sveta Marija,
a iza njih plasirale su se žene DVD-a
Kuršanec i DVD-a Šandorovec 2.
U muškoj konkurenciji, najbolji je
bio DVD Donji Kraljevec 1, drugo
mjesto zauzeo je DVD Draškovec, a
treći je bio DVD Donji Kraljevec 2.
Nagradu za najljepšu špricu dobio je
DVD Mursko Središće.
Najstariji natjecatelj bio je Antun
Gosarić iz DVD-a Donji Kraljevec s
87 godina, a najstarija ekipa bila je iz Vatrogasne
zajednice Međimurske županije s ukupno 658 godina, dok je kod žena najstarija ekipa bila DVD
Selno (Krapinsko-zagorska županija) s ukupno 458
godina.

Pobjednička ekipa DVD-a Donji Kraljevec 1

DVD Sveta Marija uručio je zahvalnicu Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici, koju je u ime HVZ-a preuzeo
Mario Medved te Općini Sveta Marija koju je preuzela načelnica Đurđica Slamek. HVZ i Općina
Sveta Marija bili su pokrovitelji ove tradicije.
Mladen Grubić

XXI. natjecanje podzemnim hidrantima

T

radicionalno vatrogasno natjecanje upotrebom podzemnog hidranta ove godine se
održalo 21. godinu zaredom u Međimurskoj
županiji. Ovogodišnji domaćin bilo je Dobrovoljno
vatrogasno društvo Selnica, koji su se iskazali kao
uzorni i spremni domaćini.
Nastupilo je ukupno tridesetak ekipa u četiri
različite kategorije. Izvodile su se dvije vježbe, od
kojih se bolja bodovala za ukupni poredak. Ekipu
je činilo pet vatrogasaca koji su postavljanjem hidrantskog nastavka u podzemni hidrant i puštanjem
vode do mlaznice pokušali isto učiniti što je brže
moguće. Vježba se završavala rušenjem mete na
stalku.
U najbrojnijoj i najjačoj kategoriji muških nastupilo je 11 ekipa, a najbrži i najspretniji bili su vatrogasci DVD-a Ferketinec, za njima je bila ekipa
DVD-a Palinovec, dok je treća ekipa bila iz DVD-a
Vratišinec I.
U ženskoj kategoriji nastupilo je devet ekipa,
a ekipe DVD-a Domašinec su pokazale da im
nema ravnih. Prvoplasirana ekipa je bila iz DVDa Domašinec I, drugoplasirana također iz DVDa Domašinec II te trećeplasirana ekipa DVD-a
Vratišinec.
U kategoriji mladeži ukupno je nastupilo deset
ekipa. U muškoj konkurenciji prvoplasirana ekipa

Najuspješnije ekipe sa čak 4 osvojena pehara bila je ona iz
DVD-a Domašinec

je bila iz DVD-a Domašinec, drugoplasirana iz
DVD-a Vratišinec i treća od domaćina, DVD-a
Selnice.
U ženskoj konkurenciji prva je bila ekipa DVD-a
Domašinec, druga DVD-a Selnica, a treća DVD-a
Gornji Kraljevec.
Natjecanje je posjetio između ostalih županijski
vatrogasni zapovjednik Mladen Kanižaj, član
Zapovjedništva VZMŽ Stjepan Tomašek, predsjednik Vatrogasne zajednice područja općina Selnica,
Sv. Martin na Muri, Vratišinec i grada Mursko
Središće Marko Strojko; načelnik Općine Selnica
Damir Perhoč
Ervin Vičević i mnogi drugi.
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X. memorijal Oreški - Carović

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

subotu 24. kolovoza na nogometnom igralištu
u Šandorovcu održan je X. memorijal Oreški
-Carović. Riječ je o vatrogasnom natjecanju za pomladak i mladež na kojem su nastupile 22 ekipe iz cijelog
Međimurja, ali i drugih dijelova Hrvatske. Ovo vatrogasno natjecanje tradicionalno se održava krajem kolovoza
u spomen na pokojne istaknute članove VZG Čakovca.
Unazad deset godina, u ovo mjesto uz Dravu dolaze
momčadi i ekipe, te se natječu uz mnogo druženja.
Natjecanje su pratili brojni vatrogasni dužnosnici, a na
proglašenju pobjednika bili su i gradonačelnik Grada
Čakovca Stjepan Kovač, predsjednik Gradskog vijeća
Grada Čakovca Jurica Horvat te Biserka Bezek, kćer
pokojnog Oreškog. Svi oni izrazili su zadovoljstvo što
se ovo natjecanje kontinuirano odražava već deset godina. Posebno su naglasili činjenicu da brojnost djece
i mladih koji unatoč ljetnim praznicima sudjeluju na
ovom i sličnim natjecanjima, pokazuje da čakovečko i
međimursko vatrogastvo ima osiguranu budućnost.
U kategoriji pomladak muški, treće mjesto osvojili
su članovi DVD-a Pribislavec, drugi je bio pomladak
iz Gornjeg Mihavljevca, dok su najbolji rezultat postigli
oni iz Kuršanca. Najviše ekipa natjecalo se u kategoriji
mladež muški, njih devet. Treći su bili članovi DVDa Ostrna, drugi DVD-a Gardinovec, dok su najbolji
rezultat postigli mladi vatrogasci iz Krištanovca. Kod
žena, u kategoriji pomladak natjecale su se samo dvije
ekipe. Od Šenkovca je bila bolja ekipa iz Donjeg Mihaljevca. Od sedam ekipa koje su svoje snage odmjerile
u kategoriji mladež žene, treće mjesto osvojile su vatrogaskinje iz Svete Marije. Druga je bila ekipa domaćina
Šandorovca, dok je prvo mjesto otišlo DVD-u Gardinovec. Mladen Grubić

Natjecatelji DVD Krištanovec

Natjecatelji DVD Donji Mihaljevec

7. sportski susret vatrogasnih veterana u Maloj Subotici

K

lub vatrogasnih veterana Vatrogasne
zajednice Međimurske županije i DVD
Mala Subotica održali su sedme po redu
sportske susrete vatrogasnih veterana. Na terenu NK „Spartak” u Maloj Subotici našlo se
čak 14 ekipa vatrogasaca treće životne dobi.
Tradicionalni susreti i ove su godine imali
međunarodni karakter jer su uz vatrogasne
veterane iz Međimurja sudjelovali i njihovi
kolege iz susjedne Slovenije.
Predsjednik Kluba vatrogasnih veterana
VZŽ Međimurske Ivan Novak istaknuo je
kako Klub broji 300-tinjak veterana s barem
30-godišnjim stažom u svom dobrovoljnom
vatrogasnom društvu te dodao da su posebno
ponosni na sportske susrete koje organizira- Prvoplasirana ekipe iz VZPO Belica – Mala Subotica – Orehovica 1.
ju posljednjih sedam godina te na taj način
njeguju prijateljske odnose, ali i pokazuju još
gasni su veterani odmjerili u rušenju meta ručnom
uvijek visoku razinu spremnosti. Kao i svake go- špricom te još šest sportskih igara.
dine do sada, brzinu, spretnost i okretnost vatroČestitke svim sudionicima najbrojnijih sportskih
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susreta do sada uputili su predsjednik Skupštine
Međimurske županije Mladen Novak te načelnik
Općine Mala Subotica Valentino Škvorc.
Svečanosti proglašenja najboljih ekipa nazočili su
i počasni zapovjednik VZMŽ Ivan Krištofić i predsjednica VZPO Belica – Mala Subotica – Orehovica
Jadranka Sermek.
U rušenju mete ručnom špricom te još šest igara

najuspješnija je bila ekipa VZO Belica-Mala Subotica – Orehovica 1. ekipa. Drugoplasirana je 2. ekipa VZPO Donji Kraljevec – Goričan, dok je treće
mjesto pripalo 1. ekipi VZPO Donji Kraljevec –
Goričan. Antunu Gosariću iz DVD-a Donji Kraljevec kao najstarijem natjecatelju uručena je statua, a
za dobru organizaciju ista je predana i predsjednici
DVD-a Mala Subotica Sandri Obadić. Damir Perhoč

Općina dodijelila zahvalnicu podmlatku i mladeži
DVD Donji Mihaljevec

Z

Na svečanoj sjednici Općine

ahvalnica Općine Sveta
Marija dodijeljena je vatrogasnom podmlatku i mladeži
DVD-a Donji Mihaljevec, za
osvojenih 12 prvih mjesta, 5
drugih mjesta i 2 treća mjesta
na natjecanjima za vatrogasnu
mladež i podmladak na području
Međimurske
i
Varaždinske
županije tijekom 2018. godine.
Njihovi voditelji Božidar Vlah
i Dejan Kočiš su nam rekli kako
će ova godina, po broju osvojenih
pehara, biti još bogatija te da se
još nisu zbrojili ovogodišnji rezultati.
Mladen Grubić

Biciklistički maraton-Kornatska tragedija: “Da se ne zaboravi”

Č

lanovi DVD-a Žiškovec
i ove su godine, a šestu
godinu za redom, sudjelovali
na biciklističkom maratonu
za tragično stradale kornatske
vatrogasce. Napominjemo da
je DVD Žiškovec jedini predstavnik Međimurske županije
na svim proteklim maratonima, a Siniša Smrečki odvozio
je svih šest. Maraton se, u organizaciji RBU Labudovi Sisak, vozio od Siska do Vodica.
Maratonci su na put dug 320
km krenuli u petak 30. kolovoza odvozivši 140 km do
Bihaća. Dan poslije, u subotu
su im se na put do Vodica, u
duljini od 180 km, priključili

prijatelji iz RBK Japod Bihać.
Nakon odvezenog maratona,
maratonci su položili vijence
i zapalili svijeće u spomen na

stradale vatrogasce te time i
ove godine dali svoj doprinos u
obilježavanju ove tragedije “Da
Mladen Grubić
se ne zaboravi”.
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DJECA I MLADEŽ DVD-A ŠENKOVEC NA RAZMJENI U FF HEUSENSTAMM

Ovogodišnji vatrogasni kamp u Njemačkoj

L

Hrvatska vatrogasna zajednica

j e t n i
međunarodni
vatrogasni
kamp
djece i mladeži vatrogasaca iz FF
Heusenstamm
(Savezna Republika
Njemačka) i dobrovoljnog vatrogasnog
društva Šenkovec
održan je od 29. srpnja do 9. kolovoza
2019. godine u Heusenstammu. U kampu je boravilo 13 pripadnika vatrogasne
djece i mladeži iz
Šenkovca, u pratnji
tri voditelja.
Mladi
vatrogasci
Ivan Kafadar, Danijel
Breškić i zapovjednik
DVD-a Šenkovec Antonio Radanović, nekada
su također kao djeca
sudjelovali u razmjenama vatrogasne djece i
mladeži, a ovaj puta su
sudjelovali kao voditelji
djece. DVD Šenkovec
veliku
pozornost
posvećuje radu s mladima, te nastoji djecu učiti
o vrijednostima ove
tradicije i prijateljstva
starog više od 20. godina.
Trećom razmjenom
vatrogasne djece i
mladeži u Heusenstammu, potvrđeno je
još jednom da DVD
Šenkovec
uspješno
okuplja djecu i mladež
u svom vatrogasnom
društvu i isto tako dobro
ih povezuje s njihovim
vršnjacima u FF Heusenstamm, bez obzira
na udaljenost veću od
tisuću kilometara. DVD
Šenkovec trenutno se
može pohvaliti s jednom
natjecateljskom
ekipom mladeži i dvije
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ekipe djece, a cilj im je
privući još više mladih.
Ova tradicija i odlična
suradnja traje od 2005.
godine, kada je odrađena
prva razmjena vatrogasne djece i mladeži u
Šenkovcu. Tada je DVD
Šenkovec posjetilo 25
mladih njemačkih vatrogasaca. Od tada, kolege iz Njemačke još su
službeno boravili dva
puta u Šenkovcu na
razmjeni
vatrogasne
djece i mladeži. 2006.
godine između ova dva
dobrovoljna vatrogasna
društva, potpisana je
povelja o prijateljstvu
i trajnoj suradnji u
vatrogastvu, zaštiti i
spašavanju ljudi i imovine.
Svaka razmjena traje
12 dana, koje mladi vatrogasci provode kroz
zabavu i edukaciju na
svakodnevnim izletima
diljem Njemačke uz
pratnju stručnog vodstva. Razmjena se odvija
svakih 5 godina, jedne
godine u Njemačkoj i
sljedeće u Hrvatskoj.

Naravno, druženje i
stručni posjeti odvijaju
se također svake godine,
neki vatrogasci razvili su
prijateljstva na privatnoj
razini, pa tako zapovjednik FF Heusenstamm, te
dosadašnji zapovjednik
DVD-a Šenkovec Božo
Djenadija postali su i
kućni prijatelji.
- Kao zapovjednik
DVD-a Šenkovec, moram istaknuti da sam
vrlo zadovoljan radom
s mladima u našem dobrovoljnom vatrogasnom društvu, jer oni
su budućnost našeg vatrogastva. Ovogodišnja
razmjena mladeži protekla je odlično, sklopljena su nova prijateljstva, naučili smo
puno od naših kolega iz
Njemačke, te imali prilike vidjeti kako funkcionira vatrogastvo na
jednoj daleko većoj
razini te ćemo sigurno velik dio onoga što
smo naučili od naših
prijatelja u Njemačkoj,
primjenjivati i kod nas.
Zahvaljujem se voditelju

vatrogasne mladeži FF
Heusenstamm Denisu
Schmidtu na odličnom
programu i trudu oko
organizacije našeg boravka, zapovjedniku FF
Heusenstamm Norbertu
Herdtu na velikom gostoprimstvu, te svojim kolegama Ivanu Kafadaru
i Danijelu Breškiću koji
su brinuli za sigurnost
naše djece i mladeži
kroz 12 dana boravka,
na tisuću kilometara
udaljenosti od njihovih
kuća.
Nastavak naše suradnje nije upitan, nakon
što su djeca i mladež
proveli nezaboravnih
12 dana u Njemačkoj,
plan za sljedeću godinu
je da naši operativni
vatrogasci posjete svoje
prijatelje i kolege u Heusenstammu, te ćemo se
zatim svi zajedno uputiti u Hannover na svjetski vatrogasni sajam
koji se održava svakih
5 godina, čija će tema
biti „timovi, taktike i
tehnologija - povezivanje zaštite i spašavanja“.
Antonio Radanović
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VATROGASNA OBITELJ KODBA IZ KRIŠTANOVCA

Tata najmlađi vatrogasac

M

ario Kodba (43) primjer je u davanju potpore
svojoj djeci kod ispunjenja njihovih vatrogasnih ciljeva.
- Djeca su me motivirala da
krenem njihovim stopama kaže Mario. Pomoć ima u supruzi Danijeli.
DVD Krištanovec, samozatajna sredina, nalazi se pri vrhu
piramide međimurskog vatrogastva, a već su davno prošli i
granice Drave. Sredina je primjer
sustavnog rada.
Jedan od primjera zabilježili
smo u obitelji Kodba. 10-godišnji
Sebastian učlanio se u vatrogasni
pomladak kada je imao 7 godina.
Godinu poslije za njim je krenula
njegova godinu dana mlađa sestra
Paula. Oboje su odlični učenici
PŠ Krištanovec iz sastava I. OŠ
Čakovec. Sebastian kaže kako je
slijedio put svojih prijatelja i da
se odmah po dolasku na prvi vatrogasni trening zaljubio u ono
što rade njegovi vršnjaci, a ljubav

Mario sa svojim
ponosima

se rasplamsala kada je dobio
prvu odoru i prvi natjecateljski
zadatak, kada su osvojene prve
medalje i pehari. Paula mu je bila
vrijedna sljedbenica, a u svemu
tome su ih, pogotovo na natjecanjima, pratili mama Danijela i
tata Mario.
- Njihovo oduševljenje i postignuti rezultati nisu mi dali da ostanem samo njihov osobni vozač
već sam želio pomoći DVD-u
koje je mojoj djeci udahnuo dašak
humanosti - priča tata Mario. On
se prije godinu dana učlanio u
DVD, a na radost svoje djece i
čelnog čovjeka Srećka Mrazovića

koji je u njemu prepoznao člana
spremnog pomoći društvu, a što
je još važnije, željnog napredovanja u vatrogastvu. Mario je u
godinu dana postao ispitani vatrogasac, završio je edukaciju za
voditelja najmlađih vatrogasca, a
polaznik je svih edukacija u cilju
stručnog usavršavanja. Jednom
riječju, u obitelji Kodba danas se
puno priča o vatrogastvu u čemu
prednjači tata Mario koji žali što
je tek u ovim godinama ušao u
svijet humanosti.
- Sebastian i Paula, hvala vam
zbog toga - poručio im je.
Mama Danijela iz prikrajka
svoje vatrogasce drži pod kontrolom i naravno, pohranjuje njihova odličja…. Nije mogla izdržati
pa je i ona od srpnja krenula u
nešto ozbiljniji vatrogasni pohod. Postala je članicom ženskog
natjecateljskog odjeljenja u kategoriji ‘A’. Za sada iza sebe ima već
više natjecanja i kaže da na tome
Mladen Grubić
neće stati.

Osječko-baranjska

18. vatrogasni kup za podmladak i mladež

S

redinom lipnja u Našicama je održan 18. Vatrogasni kup za podmladak i mladež, na kojem se natjecalo više od 500 djece i mladih. Kup
je otvorio predsjednik DVD-a Našice Zvonko
Ljubljanović, a svim sudionicima obratio se i
predsjednik Vatrogasne zajednice Našice Vlatko
Gašić. Kup je održan pod pokroviteljstvom Grada
Našica, a na njemu je snage i vještinu odmjerilo 46
vatrogasnih ekipa iz slavonskih županija.
Mladi vatrogasci natjecali su se u četiri kategorije. U kategoriji mladež muški, prva ekipa bila je
DVD-a Donje Motičine, druga ekipa iz DVD-a
Vukojevaca, a treća ekipa iz DVD-a Beničanaca.
U kategoriji mladež žene, prva je bila ekipa DVDa Feričanci, a druga ekipa DVD-a Marijanci.
U kategoriji podmladak muški slavila je i ekipa
DVD-a Beničanci, drugi je bio DVD Beli Manastir,

a treći DVD Baranjsko Petrovo Selo.
U kategoriji podmladak žene, prva je bila ekipa
DVD-a Beničanci, druga DVD-a Feričanci i treća
Marijan Gajski
ekipa DVD-a Jelisavac.
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Memorijalni kup “Matković – Ivić”

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

Našicama je 7. rujna
održan tradicionalni
vatrogasni memorijalni kup
pod nazivom “Matković –
Ivić”. Natjecanje je organiziralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice, a u
sklopu manifestacije “Dani
slavonske šume” u velikom
Našičkom parku.
Na natjecanju za odrasle sudjelovalo je 19 ekipa iz Hrvatske,
a natjecalo se na dvije staze s po
jednom izvedenom vježbom, bez
štafetne utrke. I ovaj Vatrogasni
kup je posjetilo oko 200 vatrogasaca iz Lijepe naše, a nekoliko
tisuća ljudi posjetilo je park i
pogledalo ovo zanimljivo natjecanje.
Natjecanju su bili prisutni
predsjednik Vatrogasne zajednice
Osječko – baranjske županije Nikica Mužević, predsjednik Vatro-

D

gasne
zajednice Našice Vlatko Gašić, zamj.
zapovjednika Vatrogasne zajednice Našice Zlatko Vinković,
predsjednik DVD-a Našice
Zvonimir Ljubljanović, zapovjednik VZ Našice Aleksandar
Ljubljanović te v.d. zapovjednik
DVD-a Našice Viktor Lončarić .
U kategoriji članice “B” prvo
mjesto osvojila je ekipa DVD-a
Virovitica, drugo mjesto DVD
Stipanovci i treće mjesto ekipa
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Marijan Gajski

Drugi našički Vatrogasni cener

rugi našički Vatrogasni cener održan je u
organizaciji Udruge rekreativnog trčanja
NEXE team Našice i DVD-a Našice te u suradnji s
mnogobrojnim udrugama iz Našica i okolice. Utrku
u duljini nešto većoj od 10 km uspješno je istrčalo
nekoliko desetaka rekreativaca, ozbiljnih trkača
i vatrogasaca, a ovaj događaj još jedan je u sklopu
Programa proslave Dana Grada Našica.
Najbolji su nagrađeni u dvije kategorije,
građanstvo i vatrogasci, a start i cilj utrke organizatori su smjestili na našičkom auto poligonu, tako da
se s njega cestovnim putevima trčao kroz prirodu.
U kategoriji građanstvo najbrži od muških bio je
Damir Mesec dok je kod žena prva bila Maja Urban
iz Osijeka. Drugi je bio Krešimir Žagar (URT NEXE
Team Našice), treći Denis Vuković, a u ženskoj
konkurenciji druga je bila Vlasta Biter (AK Maksimir), a treća Dubravka Mesec (URT NEXE Team
Našice).
U kategoriji vatrogasci, od muških je slavio Antonio Đurčević iz DVD-a Brestovac dok je kod žena
najbolja bila Jasmina Kadija iz JVP Zagreb. Drugi
je bio Davor Blažević iz DVD-a Đakovo, a treći Igor
Vuković iz DVD-a Gornja Gračenica, dok je u kategoriji žene drugo mjesto zauzela Dijana Vanjek iz
JVP Novska, a treće Ivana Žgela iz DVD-a Đakovo.
Prvacima, ali i drugom i trećem mjestu medalje i
nagrade uručili su predsjednik URT NEXE Team
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DVD-a Breznica Našička. U kategoriji članice “A” prvo mjesto
osvojila je ekipa DVD-a Stipanovci. U kategoriji članovi
“B” prvo mjesto osvojila je
ekipa DVD-a Daruvar, drugo
mjesto Donja Motičina i treće
mjesto ekipa DVD-a Virovitica. U kategoriji članovi A prvo
mjesto osvojila je ekipa DVD-a
Donja Motičina, drugo mjesto
Harkanovci i treće mjesto ekipa
DVD-a Valenovac
Kup svoj naziv duguje preminulom dugogodišnjem predsjedniku DVD-a Našice Branku
Matkoviću, i rano preminulom
dopredsjedniku društva Branku
Iviću. Veliki i dugi niz godina
predsjednik i dopredsjednik su se
zalagali za rad u društvu te njegovo poboljšanje, a bili su i aktivni u
svim područjima unutar društva.

Našice Tomislav Gall i v.d. zapovjednik DVD-a
Našice Viktor Lončarić.
“Prvi puta u Našicama utrku mjerimo u službenim
mjerenju vremena, pa je ovo ujedno i prva prava
utrka ovdje. Trkači su prošlogodišnji cener ocijenili odličnim, pa sam uvjeren da će i ovaj biti isti.
Ovo je ujedno promocija i vatrogastva i trkača, ali i
trčanja općenito. “- rekao je Tomislav Gall te se zahvalio i udrugama koje su u sklopu utrke predstavile
svoj rad, Gradskom društvu Crvenog križa Našice,
policiji, Gorskoj službi spašavanja, Biciklističkom
klubu Našice i drugima.
“Mi surađujemo sa svim udrugama na području
grada, tako da smo se odazvali i na poziv gospodina
Galla odlučili za organizaciju i našeg cenera. Ovakve
utrke tradicionalne su u većini društva u Hrvatskoj
pa smo htjeli i da našički kraj ima svoju.” – rekao je
Marijan Gajski
Zvonko Ljubljanović.
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DVD Čabar obilježio 110. obljetnicu uspješnoga rada

N

ije uvijek bilo
lako biti dobrovoljni vatrogasac u
Čabru. Ipak, vatrogasci
DVD-a Čabar već su
110 godina na usluzi
svojim građanima, a što
su sve proživjeli u tom
razdoblju moglo se čuti
na svečanoj sjednici, kojom je potkraj kolovoza
obilježen taj hvalevrijedan jubilej.
DVD Čabar osnovan je 1909. godine, a
u Osnivačkom odboru
bili su Fran Vidović,
Slavko Brovet, Fran
Plivelić, Fran Knafel, Josip Repinc i Vilim Turk.
Vrlo brzo Čabrani su
u svojim vatrogascima
prepoznali pouzdane
pomagače i spasitelje
njihove imovine pa su
vatrogasci u narodu
bili vrlo cijenjeni, a
građani su ih podržavali
novčanim prilozima ili
svojim radom.
DVD Čabar najteže
je trenutke proživljavao
tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata, ali
je, zahvaljujući entuzijazmu i volji svojih
članova, uvijek uspijevao „stati na noge“ i
nastaviti svoju humanu
djelatnost.
Prvi vatrogasni dom u
Čabru je otvoren 1936.
godine, a 1969. godine
otvoren je novi dom,

koji je detaljnije obnovljen prije 10 godina, u
povodu 100. obljetnice
Društva.
Za svoj predan rad,
čabarski su vatrogasci 1961. godine dobili zlatnu medalju za
požrtvovnost, 1969. godine uručena im je i zlatna medalja za naročite
zasluge u unapređenju
dobrovoljnog
vatrogastva, 1973. godine dobili su orden zasluga za
narod sa srebrnom zvijezdom, a 2009. godine
Hrvatska vatrogasna
zajednica dodijelila im
je povelju s likom Mirka Kolarića.
DVD Čabar danas
ima 40 članova, od
toga 15 operativaca.
Kao i većina goranskih sredina, suočeni
su s iseljavanjem mladih, što se negativno
odražava i na obnavljanje članstva i zbog
čega su posljednjih
nekoliko godina bez
vatrogasne mladeži.
Stoga će, kako se čulo
na sjednici, upravo
privlačenje
mladih
zaljubljenika u vatrogastvo biti njihov
glavni cilj u budućem
razdoblju.
Stižu bolja vremena
Mnogobrojni gosti
čestitali su slavljeniku,

među njima i Zoran
Ožbolt, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Čabra, te čabarski
gradonačelnik, Kristijan
Rajšel, koji je pohvalio
rad DVD-a Čabar te mu
poželio mnogo uspjeha
u budućnosti.
Slavko Gauš, predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a također
se priključio čestitkama,
izrazivši uvjerenje da
bi za sva dobrovoljna
društva, pa tako i DVD
Čabar, uskoro trebala
doći bolja vremena.
– Novi Zakon o vatrogastvu, čije stupanje na
snagu svi s nestrpljenjem očekujemo, za vatrogasnu je zajednicu
iznimno važan. Jedna
od najvažnijih novina
je decentralizacija sredstava, a riječ je o oko 150
milijuna kuna, koja će se

iz državnoga proračuna
usmjeriti za financiranje
dobrovoljnih
vatrogasnih društava, a ne
samo javnih postrojbi,
kao dosad. To će, sigurni smo, znatno popraviti financijsku situaciju u DVD-ovima i
omogućiti im još bolji
rad, rekao je Gauš te
zahvalio čabarskim vatrogascima na svemu što
čine za sigurnost svojih
sugrađana.
Naposljetku
dodajmo da je obilježavanje
110. obljetnice DVDa Čabar upotpunjeno
atraktivnom vatrogasnom vježbom koju su
izveli članovi susjednoga DVD-a Prezid, a
svečarski ugođaj proslave svojim su nastupom uveličali i Puhački
orkestar Grada Čabra te
čabarske mažoretkinje.

V.R.T.

Vatrogasna priznanja
Na svečanoj sjednici dodijeljena su mnogobrojna vatrogasna priznanja svima onima koji su
na bilo koji način pridonijeli razvoju vatrogastva
čabarskoga kraja i opstojnosti DVD-a Čabar. Među
ostalim, priznanje vatrogasni veteran dobili su Antun Poje i Antun Turk. Dodijeljene su brončane i
srebrne vatrogasne plamenice i medalje zaslužnim
članovima. Najviša vatrogasna priznanja – zlatnu
vatrogasnu plamenicu primili su Boro Ivanković i
Željko Janeš, dok su zlatne vatrogasne medalje dobili Ivan Poje, Vjekoslav Knaus i Ratko Naglić.

Dobitnici najviših vatrogasnih priznanja
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Čak 300 natjecatelja na 17. rokovskom
natjecanju vatrogasne djece i mladeži u Klani

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

povodu blagdana Rokova,
Dana Općine Klana, u Klani
je 17. kolovoza održano 17. rokovsko
natjecanje vatrogasne djece i mladeži,
u organizaciji DVD-a Klana. Na
natjecanju su nastupile 33 ekipe iz 18
dobrovoljnih vatrogasnih društava:
Zlobin, San Marino-Novi Vinodolski, Vrata, Škrljevo, Kras-Šapjane,
Kraljevica, Skrad, Halubjan, Lokve,
Sušak, Stara Sušica, Vrbovsko, Donja
Dubrava (Međimurska županija),
Stubička Slatina (Krapinsko- zagorska
županija),
Senj
(Ličko-senjska
županija), Solin (Splitsko-dalmatTrostruki pobjednici – DVD San Marino
inska županija), Rude (Zagrebačka
županija) te domaćin DVD Klana.
Natjecalo se u kategorijama djeca 6-12 godi- zauzela je prvo mjesto u kategoriji „djeca muški“.
na (žene i muški) te mladež 12-16 godina (žene i Drugo mjesto pripalo je DVD-u Skrad, dok je treće
muški). U mlađoj kategoriji zadaće koje natjecatelji mjesto zauzela ekipe DVD-a Lokve. Ukupno je u toj
moraju obaviti odnose se na „dobavu“ vode kan- kategoriji nastupilo 14 ekipa.
tama do ručne pumpe „brentače“, kojom mlazom
U kategoriji „mladež žene“ nastupile su tri ekipe.
vode moraju srušiti metu, plastičnu bocu, sa stalka. Ekipa DVD-a San Marino zauzela je prvo mjesto,
Zahtjevnija je starija kategorija u kojoj su zadaće drugo ekipa DVD-a Klana, a treće mjesto ekipa
podijeljene u nekoliko segmenata, a obuhvaćeno DVD-a Solin. U kategoriji „mladež muški“, od
je savladavanje prepreka, prepoznavanje opreme, ukupno osam ekipa, prvo mjesto zauzela je natjevezivanje čvorova i neizostavno „gašenje“ cateljska ekipa DVD-a San Marino. Drugo mjesto
požara, također ručnom vatrogasnom pumpom zauzeli su članovi DVD-a Stubička Slatina, dok je
„brentačom“. Obje ekipe uz opisane vježbe također treće mjesto pripalo DVD-u Zlobin.
trče i štafetnu utrku. U obje kategorije vatrogasnu
Priznanja najboljima uručili su tajnica DVD-a
natjecateljsku ekipu čini devet članova.
Klana Antonija Iskra, predsjednica Savjeta vatroU kategoriji „djeca žene“ nastupilo je osam ekipa. gasne mladeži Vatrogasne zajednice PGŽ-a Renata
Prvo mjesto pripalo je DVD-u Halubjan, drugo Topolovec, načelnica Općine Klana Željka Šarčević
mjesto DVD-u Lokve, dok je treće mjesto zauzela Grgić te predsjednik Vatrogasne zajednice PGŽ-a
Dario Gauš
ekipa DVD-a Vrbovsko. Ekipa DVD-a San Marino Slavko Gauš.

DVD Granešina dvostruki pobjednik Memorijala „Jasmin Filipović“

U

organizaciji DVD-a San
Marino-Novi Vinodolski i pod pokroviteljstvom Grada Novi Vinodolski, početkom
kolovoza održan je 15. memorijal „Jasmin Filipović“. Nastupile
su 23 ekipe, njih 16 u muškoj i 7 u
ženskoj konkurenciji. Dvostruki
pobjednik memorijala ove je godine bio DVD Granešina, koji je
slavio u obje kategorije, ispred
DVD-a Buševec i domaćina u
muškoj te DVD-ova Hrašće i
Sušak u ženskoj konkurenciji.
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Najuspješniji u Novom: Članovi DVD-a Granešina
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Pored
natjecateljskih
postignuća, domaćini s ponosom ističu još jedan važan segment njihovog memorijala, a to
je sjećanje na mladoga Jasmina
Filipovića, nikad zaboravljenog člana, koji ih je nakon teške
bolesti napustio u cvijetu mladosti i koji je 10 godina bio član
DVD-a San Marino - Novi Vi-

U

nodolski i njihove natjecateljske
ekipe, s kojom su Novljani prvi
put osvojili naslov županijskoga
prvaka, 2003. godine.
Memorijal u Novom svake je
godine prigoda i za druženje vatrogasne mladeži, među kojom se
i na taj način potiče povezanost
i ljubav prema vatrogastvu, kao
što se, održavanjem memorijala

u središtu turističkog Novog, u
srcu sezone, među građanstvom
potiče popularizacija vatrogasne struke. A koliko to natjecanje znači lokalnoj zajednici,
potvrđuju i dugogodišnji vjerni
sponzori, među kojima svakako
treba posebno istaknuti poduzetnika Rajka Vukelića, vlasnika
tvrtke Vulkan - Nova Rijeka. V.R.T.

Održan Memorijal „Goran Gašparac-Pupin“

delničkom
Parku
kralja
Tomislava početkom
rujna održano je memorijalno
vatrogasno
natjecanje u čast prerano preminulog Gorana
Gašparca, zapovjednika
DVD-a Delnice i JVPa Delnice. Posljednje
dvije godine memorijal
nije organiziran jer su
delnički vatrogasci imali pune ruke posla na
intervencijama, no, ove
godine, to im je pošlo za rukom,
pa su se tako još jednom prisjetili
svog iznimnog kolege i prijatelja.
Na memorijalu se izvodila
mokra vježba rušenja mete, a
sudjelovalo je 12 ekipa, osam
muških i četiri ženske. Prvi put
na delničkom natjecanju bila je
ekipa DVD-a Oroslavlje i odmah

Delničani ponosni na kolegu Gorana Gašparca

pobijedila, ostavivši iza sebe ekipu domaćina (Delnice I) i DVDa Skrad. U ženskoj konkurenciji nastupile su dvije ekipe iz
Škrljeva te po jedna iz Stare
Sušice i Skrada, a Škrljevčanke
(Škrljevo II), kojima je to također
bio prvi nastup u Delnicama, bile
su najbolje. Drugo mjesto osvojio je DVD Stara Sušica, a treće

također Škrljevčanke (Škrljevo I).
Natjecatelje je došao pozdraviti
i delnički gradonačelnik, Ivica
Knežević, koji je tom prilikom još
jednom naglasio da je ponosan
na sve vatrogasce i njihov humani
poziv. Za dobru atmosferu i zabavu u Delnicama dodatno su se
pobrinuli raspoloženi glazbenici
iz DVD-a Sunger. V.R.T.

Pod okriljem JVP-a Rijeke dosad prikupljeno više od 5000 doza krvi

U

organizaciji AkNaime, od 1978. godine,
tiva dobrovoljnih
kada je osnovan Aktiv dodarivatelja krvi JVP-a
brovoljnih darivatelja krvi
Grada Rijeke i gradskoga
JVP-a Grada Rijeke, do daCrvenog križa, u prostorinas, pod okriljem tog akjama vatrogasne postaje
tiva prikupljeno je više od
Vežica početkom kolo5000 doza krvi, a taj je broj
voza održana je druga
postignut upravo na spomeovogodišnja akcija darinutoj akciji. Priznanje za
vanja te najdragocjenije
5000. dozu krvi tako je pritekućine, koja spašava
palo Borisu Kauzlariću, a za
Vatrogasci još jednom pokazali humanost na djelu
ljudske živote i za kojom
5001. dozu Marku Kružiću.
je tijekom ljetnih mjeseci uvijek pojačana potreba.
Podsjetimo, prva ovogodišnja akcija darivanja
Akciji se odazvalo 30 pripadnika JVP-a Rijeke te krvi u JVP-u Rijeka održana je na Dan sv. Florijana,
dobrovoljnih vatrogasnih društava iz okruženja, a a prema najavama predsjednika Butorca, potkraj
V.R.T.
prikupljeno je 27 doza krvi. Kolovoška akcija os- godine održat će se još jedna.
tat će zapamćena i po hvalevrijednom postignuću.
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.

53

županijske vijesti

Novo vozilo za vatrogasce Muna

U

Hrvatska vatrogasna zajednica

jeku požarne sezone,
u DVD Kras-Šapjane,
točnije u njegovo odjeljenje
u Munama, stigao je najljepši
dar – novo vatrogasno vozilo
Nissan Navara, zahvaljujući kojem će munski vatrogasci biti
mnogo učinkovitiji i uspješniji
u obavljanju svojih vatrogasnih
zadaća.
Novo vozilo opremljeno
je visokotlačnim modulom i
Motorni ljepotan izazvao veliko veselje u Munama
vitlom za vuču, vitlom sa 60
metara cijevi za gašenje, spremnikom zapremine 250 litara, mješačem za pjenilo te predao je matuljski načelnik, Mario Ćiković, a voziostalom opremom, potrebnom za gašenje šumskih lo je blagoslovio župnik Josip Blažotić.
požara. Kupnju i opremanje vozila sufinancirali
Zapovjednik DVD-a Kras-Šapjane, Silvio Surina,
su Općina Matulji, PVZ Liburnije i Mjesni odbor zahvalio je svima koji su pomogli u nabavi i opreMune.
manju vozila, naglasivši da su tamošnji vatrogasci
Svečana primopredaja vozila održana je u pov- dobili veliko motorno pojačanje, kojim će se zamiodu blagdana sv. Magdalene. Ključeve novog voz- jeniti dotrajali, više od 30 godina stari Tamić te bitila zapovjedniku odjeljenja Mune, Željku Ujčiću, no poboljšati vatrozaštita tog dijela Liburnije.
Tekst: V.R.T. / Foto: Edi Primožić

12. HUMANITARNI TURNIR „HEROJI KORNATA“

P

ovodom 12. godišnjice
tragedije stradavanja vatrogasaca na otoku Kornatu,
održalo se je 12. izdanje jednog
od najdugovječnijih natjecanja u
Kraljevici pod imenom „HEROJI
KORNATA“, a od ove je godine
po prvi puta održano natjecanje vatrogasne djece u vježbi s
brentačama.
Turnir je u početku bio
zamišljen kao malonogometni,
potom u brzom spajanju usisnog
voda, da bi od ove godine postao
mjesto okupljanja djece u dobi od
6-12 godina, što se je pokazalo
kao pun pogodak s obzirom da
je turniru prisustvovalo oko 200
djece iz cijele županije i šire.
Okupilo se 17 ekipa u muškoj i
ženskoj konkurenciji, a nastupili
su DVD-a Kraljevica, San Marino, Sušak, Zlobin, Senj, Vrata,
Halubjan, Lokve, Klana i Škrljevo.
U muškoj konkurenciji najbrži
su bili iz DVD-a Halubjan, ispred
ekipe DVD-a Lokve, a treći su
bili članovi DVD-a San Marino,
dok su kod vatrogaskinja slavile
djevojke iz DVD-a Lokve ispred
ekipe DVD-a Vrata, a treće mjes54
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to osvojile su DVD Sušak.
U zabavnom dijelu turnira
ekipe su se natjecale u brzom
spajanju vatrogasnih cijevi, te brzom pronalaženju vijaka i matica
različitih dimenzija te njihovom
uparivanju.
Ove godine organizator DVD
Kraljevica je odlučio sva prikupljena sredstva donirati svojem
kolegi Kristijanu Slunjskom iz
DVD-a Kabal u Zagrebačkoj
županiji, koji je nedavno u požaru
izgubio kuću i u trenu s cijelom
svojom mnogobrojnom obitelji
(supruga, djeca i roditelji) ostao
bez ičega.
Zahvaljujući
natjecateljskim
ekipama i mnogobrojnim sponzorima prikupljeno je 12.000 kn,
a iznos će se utrošiti za kupnju
potrebnog građevinskog materijala za izgradnju nove kuće ili
kupovinu namještaja.
Tijekom svih dosadašnjih
izdanja turnira ukupno je prikupljeno 242.000 kuna koji su bili
donirani potrebitim pojedincima
kao i medicinskim ustanovama..
Na kraju je uslijedila dodjela
priznanja najuspješnijima od

strane dogradonačelnice grada Kraljevice Paule Vučković
i ravnateljice dječjeg vrtića
„Orepčići“ iz Kraljevice.
Prijelazni pehar ukupnim pobjednicima, ženskoj ekipi DVDa Lokve, uručio je predsjednik
DVD-a Kraljevica Aleksandar
Kružić.
Nakon natjecanja nastavilo se
je druženje svih natjecatelja, njihovih voditelja, roditelja i organizatora uz nezaobilazni roštilj.
DVD Kraljevica se ovim putem
želi zahvaliti svima koji su pripomogli održavanju ovogodišnjeg
natjecanja, uz poziv za ponovno
druženje na 13. izdanju „HEROJA KORNATA“ iduće godine.
Aleksandar Kružić

Hrvatska vatrogasna zajednica
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Sisačko-moslavačka

110 godina vatrogastva u Letovaniću

O

ko 260 gostiju, predni voditelj Igor Kušan, koji je
stavnika tridesetak
ostvario najveće rezultate u
dobrovoljnih
vatrogasnih
povijesti društva.
društava i dvadesetak vatroTeško je bilo zbiti stoljeće
gasnih zajednica, zatim osorada i muka u jedan film, ali
ba iz društveno-političkog
ipak, spomenimo najvažnije
života te brojnih donatora ljude i događaje koji su
nazočilo je u lipnju 2019. goomogućili izgradnju vatrodine, obilježavanju i proslavi
gasnih objekata i današnji
110 godina Dobrovoljnog varad društva.
trogasnog društva Letovanić,
Da je riječ o stožernom
jednog od najstarijih seoskih
vatrogasnom društvu na
dobrovoljnih
vatrogasnih
području općine Lekenik,
društava na području Vapotvrdio je i načelnik
trogasne zajednice SisačkoOpćine Ivica Perović rekavši:
moslavačke županije. Svečani Počasni predsjednik HVZ-a dr. F. Gregurić uručuje “Društvo je imalo veliku ulplaketu Društvu
jubilej uveličali su predstavnici
ogu u gašenju požara, ali i
limene glazbe DVD-a Hrvatsvim drugim segmentima civske godine, koji su već desetljećima gosti DVD-a ilnog društva ovog dijela Pokuplja. Vjera, kultura,
Letovanić.
sport i vatrogastvo su uvijek zajedno i to se vidi u
ovom Društvu. Čestitam DVD-u Letovanić njiUkratko o povijesti društva
hovu obljetnicu, naročito predsjedniku Stjepanu
Prema starim vatrogasnim kalendarima DVD Kušanu.”
Letovanić osnovano je 27. rujna 1909. godine,
Inače najugledniji počasni članovi društva daiako je inicijativa za organiziranu vatroobranu nas su dr. Franjo Gregurić, zatim kum proslave
sela zabilježena u „Vatrogasnom viestniku“, glasilu društva povodom 100 – godišnjice, bivši potpredondašnje vatrogasne zajednice. Naime, 20. listo- sjednik Vlade i saborski zastupnik Ivan Šuker, zapada 1900. godine, nakon jednog velikog požara u tim župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić,
selu, vatrogasci iz obližnjih Sela, pomagali su svo- Zoran Đureković, Ivanka Roksandić, predsjedjim susjedima Letovancima u gašenju vatre i na kra- nica Skupštine SMŽ, Boris Ćiro Gašparac i Mijo
ju predložili da se pokrene osnivanje vatrogasnog Brlečić, predsjednik VZ SMŽ te pokojni mr.sc.
društva. Među najuglednijim vatrogascima bio je Teodor Fricki dugogodišnji predsjednik i počasni
tada Ivan Domitrović, predsjednik DVD Sela, koji predsjednik HVZ-a.
je nekoliko puta gasio požare u Letovaniću, Žažini
Svim zaslužnim počasnim članovima i zaslužnim
i Dužici te Maloj Gorici. Bili su to prvi počeci rada članovima, predsjednik Stjepan Kušan uručio je
mjesnog seoskog društva.
pohvale i spomen diplome.
Bogata povijest društva te angažiranje sela
na izgradnji: vatrogasnog doma, vatrogasnog
Uručeno novo vozilo
spremišta, nabavi vatrogasnog suvremenog vozU povodu obilježavanja ovog jubileja, župan Iviila, a posebno izuzetni višekratni nastupi muške ca Žinić je predsjedniku DVD-a Stjepanu Kušanu
mladeži na županijskim i državnim vatrogasnim uručio ključeve novog navalnog vozila Mercedes
natjecanjima, predočena je ovom skupu kroz koje je, uz pomoć Sisačko-moslavačke županije i
30-minutni film djelatnika Radio Banovine i auto- VZ SMŽ kupila Općina Lekenik. Dobrovoljno vara Marija Maričkovića. Riječju živućih vatrogasnih trogasno društvo Letovanić je, zajedno s DVD-om
dužnosnika, prethodnog predsjednika Stjepana Lekenik, središnje vatrogasno društvo na području
Krnica i sadašnjeg Stjepana Kušana, predstavljene Općine Lekenik. Ima ukupno oko 157 članova, od
su generacije vatrogasaca s osvrtom na bližu pov- čega 75 članova mladeži i 20 operativnih članova,
ijest. Slikom i rječju, sugovornici su se osvrnuli na koji imaju položene sve potrebne ispite. I oni su niDomovinski rat i činjenicu da je skela usred sela zom aktivnostima obilježavali jubilej svojeg mjesta.
bila najveća meta zrakoplovima JNA, dok nije
Nova pokoljenja mladih vatrogasaca, također
pobijeđena na Banovini i obalama rijeka.
su uključena u aktivan rad folklornog društva i
Današnju povijest su, kako rekosmo, obilježili garancija su, da Letovanić ima svoju vatrogasnu
mladi vatrogasci muške mladeži i njihov neumor- budućnost. Đuro Gajdek
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DVD Desna Martinska Ves obilježila 110. godina uspješnog postojanja i rada

P

SVEČANOST VATROGASTVA U POSAVINI

Hrvatska vatrogasna zajednica

od pokroviteljstvom Općine Martinska
Ves, više od 200 članova mjesnog i okolnih
posavskih vatrogasnih društava, svečanom sjednicom Skupštine Društva, obilježilo je u svibnju 110 godina postojanja i rada. Ovo najstarije
društvo na području sisačke Posavine, osnovano
davne 1909. godine, bilo je rasadnikom osnivanja
DVD-a u okolnim mjestima: od Mahova i Tišine
Erdedske do Jezera i Luke Lijeve. Njegovi članovi
predvođeni općinskim bilježnikom Tomislavom
Golubarom, promicali su vatrogasnu kulturu i
promidžbu u Posavini, i gotovo da nije bilo kuće u
Posavini, iz koje ne bi bar jedan član bio dio vatrogasne zajednice.
U uvodnom referatu ove proslave, izneseni su
brojni podaci i pojedinci iz niza vatrogasnih generacija, zaslužni za opstojnost vatrogastva u Posavini.
Današnja generacija, predvođena predsjednikom
Josipom Juračakom, radila je na uređenju novog
vatrogasnog spremišta u kojem se odnedavno
nalazili donirano vatrogasno navalno vozilo te vatrogasna oprema vrijedna oko 100.000 kuna. Uz
svesrdnu pomoć načelnika općine Stjepana Ivoša,
nova generacija, od tridesetak članova, nastavlja na
tragu svojih pradjedova. Za dosadašnji angažirani

N

Đuro Gajdek

SUVREMENI VOZNI PARK VZG-A PETRINJA

abava novih vatrogasnih
vozila i tako uspješno
kompletiranje
suvremenog
voznog parka – bila je središnja
tema godišnje skupštine Vatrogasne zajednice grada Petrinje,
održane na Florijanovo ove
godine na prostorima DVD-a
Hrastovice.
U izvješću predsjednika Vatrogasne zajednice grada Petrinje
Ivana Palaića konstatirano je
da su do početka 2019. godine,
oko 880 vatrogasaca svrstanih
u 10 dobrovoljnih vatrogasnih
društava, sa nedostatnom opremom i starim voznim parkom,
uspješno čuvali prostor veličine
380.94 četvorna kilometra, na
kojem je uz grad, smješteno i
53 sela Pokuplja i Banovine.
Dragovoljni vatrogasci nositelji
su i društvenog života u svojim selima te sudionici brojnih
društvenih i sakralnih aktivnosti, posebice onih vezanih uz svet56

rad, najistaknutijima u toj generaciji, Miroslavu
Golubu i Stjepanu Stankoviću, predsjednik VZ
SMŽ Mijo Brlečić, uručio je zlatnu medalju HVZa, zatim i brojnim drugim zaslužnim članovima.
Na završnoj svečanosti proslave posvećena je
vatrogasna zastava koju je kum dr. Ivan Hrvoić
predao vatrogascima.
U znak sjećanja na ovu veliku svečanost vatrogastva, naš poznati fotograf Šime Strikoman, napravio je i popularnu milenijsku fotografiju društva.
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kovine grada Petrinje i svojih mjesta.
Ipak kad se gleda osnovna zadaća vatrogastva,
borba protiv vatre, oprema društava je dotrajala i
zastarjela. Uz osobnu opremu vezanu za djelovanje
operativnih interventnih
grupa, posebno je nedostatan kvalitetan i suvremeni
vozni park. Posljednje novo Gradonačelnik Dumbović uručio B. Pavičiću
vatrogasno vozilo nabavljeno
ključeve novog vozila
je 2013. godine, a zajednica
raspolaže sa 16 vatrogasnih voz- zastupniku, gospodinu Darinku
ila. Ali u protekle 2-3 godine i tu Dumboviću i njegovim suradse poduzimaju konkretne akcije, nicima na izvršenju svojih finana jedna od njih bila je vidljiva cijskih obaveza prema VZG, koji
u Hrastovici, na postrojavanju su i rezultirali ovako uspješnom
novonabavljenog voznog parka, godinom te da su po prvi puta
kojeg je financirao Grad Petrinja. u povijesti petrinjskog vatroU svom godišnjem izvješću, gastva kupili dva nova vatrogasna kraju, predsjednik Palaić na kombi vozila, te da očekuju
je istaknuo da zahvaljuje i isporuku trećeg vatrogasnog
dužnosnicima grada Petrinje, vozila, cisterne kapaciteta 8.000
gradonačelniku i saborskom litara, u listopadu ove godine.
Đuro Gajdek
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VATROGASNO POBRATIMSTVO

LIČANI LAVOVSKOG SRCA

Z

vuci sirena vatrogasnih vozila u središtu
živopisnog pokupskog sela Nebojana, pored
kojeg je tijekom rata prolazila prva crta bojišnice
Domovinskog rata, najavili su, u nedjelju 15. rujna ove godine, dolazak karavane vatrogasnog prijateljstva, braće po vatri iz JVP Grada Gospića.
Pred vatrogasni dom u Nebojanu, gdje je donedavno djelovala tek traktorska cisterna i agregat,
odjednom se u 10-tak dana, pojaviše donatori iz
VZ Grada Petrinje s vatrogasnim kombijem za
prijevoz ljudstva i tehnike, te s vatrogasnim navalnim vozilom, poklonom prijatelja iz Donjeg
Pazarišta. Naime zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu Nebojanaca s Miroslavom Starčevićem,
nebojanskim zetom, potaknuto je druženje ovih
dvaju društava, a učestali su i posjeti na godišnje
skupštine te svečanosti obaju mjesta. Tako Miroslav Starčević postade i kum vatrogasne zastave
DVD Nebojana, a njegove kolege naiđoše na toplu
vatrogasnu dobrodošlicu.
Nakon primopredaje vozila Nebojanu, okupljenim vatrogascima, mještanima i novinarima, obratio se Ivan Palaić, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Petrinja, posebno je naglasio i iskazao
veličinu ove donacije, rekavši za Radio-Petrinju i
Vatrogasni vjesnik:
„Ovo je hvale vrijedno da jedan grad, kao što je
Gospić, koji je isto prošao kroz Domovinski rat,
ima svojih problema i iz korijena je sve gradio,
nama dodjeljuje jedno navalno vatrogasno vozilo
kako bi na ovom području poboljšali protupožarnu
zaštitu.
Uz ovo vozilo imamo mogućnost da iziđemo za
15 minuta na sve krajeve našeg terena, te da gotovo
u početku požara pristupimo gašenju, dok ne dođe
pomoć iz Petrinje.”.

Zamjenik
gradonačelnika
Grada
Gospića,
Ivan
Tomljenović, posebno je istaknuo, da je ova cisterna dar od srca te
da vatrogasci nastoje svugdje i svakom vatrogasnom bratu pomoć u nevolji.
I gradonačelnik Grada Petrinje, te saborski
zastupnik, Darinko Dumbović, također je istaknuo
nemjerljivu vrijednost ovog pobratimstva. Pored
ostalog, on je naglasio:
„… Kada vidimo da se stvara senzibilitet kod
siromašnih gradova, koji su ipak i ono malo što
imaju spremni podijeliti – to je onda velika stvar.“
Upravitelj župe Uznesenja Blažene djevice Marije iz Gora, don Paško Glasnović, na kraju ovog
svečanog kupa blagoslovio je vatrogasce, njihov
dar i pučanstvo Nebojana.
Donirano vozilo nastavak je započete suradnje i desetgodišnjih susreta vatrogasaca. Naime,
iduće 2020., godine, kad DVD Nebojan slavi 50tu obljetnicu, rekao nam je predsjednik Davor
Aberlić, bit će organizirano i potpisivanje povelje o
bratimljenju te će biti izdana prigodna publikacija
posvećena radu ovog društva.
Đuro Gajdek

LJETO U ZNAKU PROMIDŽBE VATROGASTVA
Do sredine rujna zabilježeno je 328 raznih intervencija na području
grada Siska od kojih 144 požara na otvorenom prostoru.
Vrijeme relativnog zatišja iskorišteno je i za promidžbu vatrogastva
odnosno za provođenje preventivnog djelovanja i stvaranja vatrozaštitne kulture. Samo tijekom svibnja izvedeno su vježbe evakuacije
najmlađih učenika u 6 osnovnih škola na području grada Siska.
Istodobno oko 650 mališana posjetilo je postrojbu, te osim razgledanja tehnike poslušalo i niz korisnih savjeta i upozorenja. Profesionalni vatrogasci Siska izveli su i nekoliko združenih vježbi sa
središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Na jednoj od
vježbi u osnovnoj školi u Sisku, nastala je i panoramska fotografija
učenika, u obliku srca, kao zahvala vatrogascima za njihov rad, ali i
druženje s najmlađim učenicima.
Đuro Gajdek
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DVD MAĐARI – NAJMLAĐE DRUŠTVO GRADA SISKA

A

Hrvatska vatrogasna zajednica

kcijom mladih generacija stanovnika mjesta
Mađari 2. lipnja, osnovano je Dobrovoljno
vatrogasno društvo Mađari.
Sama činjenica da u trokutu od Novog sela do
Petrinje i Sunje te Hrvatske Kostajnice - nema dobrovoljnog društva, bila je povod za inicijativu o
osnivanju društva. Samom činu osnivanja društva,
prethodile su aktivnosti na organizaciji tečaja za
ispitanog vatrogasca, koji je početkom ljeta organizirala Vatrogasna zajednica Grada Siska i koji je
uspješno pohađao 31 polaznik iz Mađara i tako su
stvoreni uvjeti za osnivanje društva. Samom osnivanju prethodilo je niz radnih akcija: od uređenja
doma i okoliša do nabave novčanih i materijalnih
sredstava. U mjestu dugom oko 5 kilometara,
koje je nakon Domovinskog rata ostalo bez svog
bogatog društvenog života, najava i osnivanje vatrogasnog društva, zdušno je prihvaćena i potpomognuta. Vidjelo se to i na osnivačkoj skupštini
održanoj 2. lipnja 2019. godine, na koju su se odazvali i značajni predstavnici vlasti. Naime, tog dana,
na osnivačkom skupu, među 50-ak članova, pored
ostalih prisustvovali su Kristina Ikić Baniček,
gradonačelnica Grada Siska sa suradnicima te vatrogasni čelnici Mijo Brlečić, predsjednik VZ SMŽ,
zatim Ivica Šolaja, predsjednik i Miroslav Golub,
zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Siska, kojem pripada i novoosnovano društvo DVD Mađari.
Skup je okončan, izborom rukovodstva u koje

su imenovani: Nenad Didović za predsjednika,
Marko Čaić za zapovjednika i Sanja Čaić, za tajnika novoosnovanog društva.
Nakon osnivanja društva najznačajniji događaj
u prvog godini djelovanja bilo je stvaranje voznog
parka. Tako je u nedjelju, 15. rujna 2019. godine,
društvo dočekalo svoje prijatelje i donatore, iz
redova vatrogasne braće: vatrogasce iz obližnje
DVD-a „Mladost“ Sisak, i DVD Topuskog. Naime,
tog dana Siščani su vatrogascima Mađara poklonili
vatrogasni kombi za prijevoz materijala, tehnike
i ljudstva, a vatrogasci iz Topuskog malo navalno
vozilo.
Nakon svečane predaje ključeva vozila mjesni
župnik je blagoslovio vozila i vatrogasce. Đuro Gajdek

VATROGASCI TIŠINE ERDEDSKE - POKRETAČI ŽIVOTA SELA

U

z pomoć Vatrogasne zajednice Sisačkomoslavačke županije i općine Martinska
Ves, za 50.000 kuna nabavljeno je novo vatrogasno
vozilo i predano vatrogascima Tišine Erdedske na
ovogodišnjoj, 92. godišnjoj skupštini društva, kojoj
su pored načelnika Općine Martinska Ves, Stjepana Ivoša te Mije Brlečića, predsjednika VZ SMŽ,
nazočili dožupan Sisačko-moslavačke županije Ivan
Celjak i drugi.
Tako je zahvaljujući solidarnosti za unapređenje
vatrogastva stvoren preduvjet za daljnje unapređenje
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RUJAN 2019. VATROGASNI VJESNIK

Tišine Erdedske. Što je naglasio i predsjednik Tomislav Zavitec, prigodom primanja ključeva novog
vatrogasno kombija. Prigodom predaje ključeva,
okupljenim vatrogascima obratio se i predsjednik
Mijo Brlečić, naglasivši stanje u svojoj vatrogasnoj
zajednici Martinska Ves i ulozi ovog društva u njoj
istaknuvši važnost dobre opremljenosti Društva.
Na kraju Skupštine dodijeljena su i priznanja,
zahvalnice te medalje članovima, donatorima i
sponzorima, kao i dužnosnicima koji su pomogli
radu ovog DVD-a.
Đuro Gajdek
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Kup DVD-a Hrženica 2019

U

subotu 17. 8.
2019. godine
u Hrženici je održano
tradicionalno
vatrogasno natjecanje pod
nazivom „Kup DVD-a
Hrženica 2019“ koje
DVD Hrženica organizira
neprekidno
posljednjih 12 godina.
Na samom natjecanju
nastupilo je rekordnih
58 natjecateljskih desetina, s ukupno 600-tinjak
sudionika podijeljenih
u 6 kategorija. Na natjecanje su se odazvale
ekipe iz Varaždinske,
Me đ i m u r s k e ,
Koprivničkokriževačke, Virovitičkopodravske, Krapinskozagorske i Karlovačke
županije.
I ove godine postignuti rezultati boduju
se za Kup Vatrogasne
zajednice Varaždinske
županije za mladež i
pomladak.
Spomenimo kako je tijekom
godine održano još 6
natjecanja na području
Varaždinske županije,
čiji rezultati se ubrajaju
u spomenuti županijski
kup, a to su natjecanja
organizirana u Novom Marofu, Gornjem
Kučanu, Donjoj Voći,
Leskovcu, Brstecu i
Varaždinu. Spomenutih
sedam natjecanja, kao i
vatrogasne organizacije
koje ih organiziraju
već dugi niz godina
okupljaju velik broj
odjeljenja vatrogasnog
pomlatka od 6-12 godina i mladeži od 12-16
godina te je upravo iz
tog razloga organizacija
županijskog kup natjecanja povjerena vatro-

gasnim 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 29 odjeljenja. U ženskoj kategoriji
prvo mjesto osvojile su
djevojčice iz DVD-a
Tužno ispred članica
DVD-a Nedeljanec-Prekno i DVD-a Breznički
Hum. U muškoj kategoriji prvo mjesto i
prijelazni pehar osvojili su članovi DVD-a
Selnica Podravska ispred članova DVD-a
Donja Voća i DVDa
Bisag.
Tijekom
proglašenja rezultata za
ekipe pomlatka, prisutnima se obratio Stjepan
Kovaček, zapovjednik
VZO Sveti Đurđ koji je
spomenuo kako je ovaj
Kup jedno od najmasovnijih, ali i najbolje organiziranih natjecanja u
Varaždinskoj županiji.
U kategoriji mladeži
u dobi 12-16 godina
koji se natječu na stazi
s preprekama, sudjelovalo je ukupno 17
odjeljenja. Prvo mjesto
u ženskoj kategoriji osvojile su članice DVDa Karlovec Ludbreški
ispred članica DVD-a
Remetinec i DVD-a
Koprivnica. U muškoj
kategoriji prvo mjesto osvojili su članovi
DVD-a
MrzljakiGoljak ispred članova
DVD-a Koprivnica i
DVD-a Leskovec. Prilikom proglašenja rezultata za ekipe mladeži
prisutnima se obratio
Krunoslav
Turković,

Kup okupio 600 vatrogasaca iz sjeverne Hrvatske

predsjednik VZO Sveti
Đurđ koji je izrazio
zadovoljstvo provedbom samog natjecanja te spomenuo
kako će ukupni rezultati biti proglašeni u
okviru
nadolazećeg
županijskog
vatrogasnog natjecanja u
Varaždinu. Prisutnima
se također obratio i
voditelj natjecanja Ivan
Debelec, koji je posebno pozdravio odjeljenja
mladeži koja su zajedno
sa DVD-om Hrženica
i DVD-om Karlovec
Ludbreški ove godine
boravila u Kampu
Vatrogasne
mladeži
HVZ-a u Fažani (DVD
Mrzljaki-Goljak, DVD
Koprivnica,
DVD
Otrovanec, DVD Lobor i DVD Krapinske
Toplice).
U kategoriji seniora
nastupilo je 12 odjeljen-

ja. U ženskoj kategoriji prvo mjesto osvojile su članice DVD-a
Hrženica, koje su kao
domaćini pehar za
prvo mjesto prepustile
članicama
DVD-a
Sigetec Ludbreški. Pehar za drugo mjesto osvojile su članice DVD-a
Otrovanec, a pehar za
treće mjesto članice
DVD-a Ludbreg. U
muškoj kategoriji prvo
mjesto i prelazni pehar osvojili su članovi
DVD-a Ludbreg ispred
DVD-a Bolfan i DVD-a
Šemovec.
Spomenimo kako su
na ovom natjecanju
sudačku ekipu činili
suci s područja VZO
Sveti Đurđ, a sudačku
ekipu predvodio je
Dubravko Štefec kao
kontrolor Vatrogasne
zajednice Varaždinske
Ivan Debelec
županije.
VATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.
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V

6. međuopćinsko vatrogasno natjecanje VZO Cestica,
Petrijanec, Vinica i Maruševec

Hrvatska vatrogasna zajednica

ZO Petrijanec 31. kolovoza bila je domaćin,
a DVD Družbinec organizator 6. Međuopćinskog natjecanja vatrogasaca i vatrogasne
mladeži Vatrogasnih zajednica
općina Cestica, Petrijanec, Vinica i Maruševec. Natjecanje se održalo na igralištu u
Družbincu, a nakon intoniranja
himni prisutne je pozdravila predsjednica VZO Petrijanec Nataša Šincek.
Načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec, uz
prisustvo načelnika Općine Cestica Mirka Korotaja, načelnika Općine Vinica Marijana Kostanjevca
i načelnika Općine Maruševec Damira Šprema te
predsjednika i zapovjednika Zajednica sudionica,
otvorio je natjecanje.
Najprije su s vježbama krenuli najmlađi kojih je ukupno nastupilo četrnaest ekipa, dvanaest
u muškoj i dvije u ženskoj kategoriji. U muškoj
kategoriji djece od 6-12 godina najbolji su bili
članovi DVD-a Strmec Podravski, kojima je ovo
bilo i prvo natjecanje na kojem su nastupili, dok su
kod djevojčica prvo mjesto osvojile članice DVDa Nova Ves. U kategoriji mladeži (12-16 godina)
nastupile su dvije ekipe, a pobjedu je odnio DVD
Ladanje Donje ispred DVD-a Križovljan Cestica.
Kod odraslih je nastupilo ukupno dvadeset ekipa u tri kategorije. Od petnaest „muških A“ ekipa
pobjedu su odnijeli, treću godinu zaredom, vatrogasci DVD-a Družbinec ispred ekipe DVD Vinica
2 i DVD-a Lovrečan Dubrava.

U kategoriji „muški B“ prvo
mjesto pripalo je DVD-u Vinica, drugo DVD-u Lovrečan
Dubrava a treće DVD-u Babinec. Kod žena najbolje su bile
vatrogaskinje iz Družbinca
ispred kolegica iz Virja
Križovljanskog.
Rezultati su se ujedno bodovali i za vatrogasna natjecanja svake pojedine Općine a
za regularnost su se brinuli suci Zdravko Kukec,
Filip Vrbanec, Ivica Lazar, Zvezdan Korotaj i Davorin Habunek te kontrolor natjecanja Mladen
Bogdanović.
Nakon podjele pehara i medalja zadovoljstvo organizacijom istaknuli su načelnik Općine Petrijanec te zapovjednik VZO Petrijanec David Lukaček,
dok su se predsjednica VZO Petrijanec kao voditelj
natjecanja i predsjednik DVD-a Družbinec Vedran
Kranjčić u ime domaćina, zahvalili svima koji su
na bilo koji način sudjelovali u pripremi i organizaciji ovog događaja koji je sveukupno ugostio više
od petsto ljudi, što vatrogasaca što navijača.
Ovakav vid natjecanja pokazatelj je veoma dobre
suradnje između četiriju vatrogasnih zajednica, a
osmišljen je s ciljem povezivanja susjednih vatrogasnih organizacija i društava, povećanja atraktivnosti zbog većeg broja natjecatelja, ali i promocije vatrogastva među stanovništvom posebno
mladima te poticanje sudionika na zajedništvo,
razvijanje prijateljstva i pozitivnog natjecateljskog
Nataša Šincek
duha.

Zagrebačka

J

DVD Jastrebarsko obilježilo 130. obljetnicu
neprekidnog rada i postojanja

askanski vatrogasci su krajem kolovoza, pod visokim
pokroviteljstvom predsjednice
RH Kolinde Grabar-Kitarović,
obilježili 130. obljetnicu neprekidnog rada i postojanja. Bila
je to prilika da se kroz mnogobrojna događanja i aktivnosti
obilježi visoki jubilej koji predstavlja čast vatrogascima, ali
i mnogobrojnim građanima
grada Jastrebarskog, koji uvijek
znaju prepoznati važnost i koliko
zapravo vatrogasci pridonose
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njihovoj sigurnosti i sigurnosti
njihove imovine. Kako bi što
bolje organizirali ovu proslavu,
pripadnici DVD-a Jastrebarsko pripremili su mnogobrojna
događanja te je sam program bio
podijeljen na dva dana. U petak,
23. kolovoza članovi Društva
obišli su Gradsko groblje gdje su
zapaljene svijeće na grobu prvog
vojvode Metela Peklića te prerano preminulog kolege Damira
Tkalčića, ali i za sve preminule
vatrogasce kod središnjeg križa.

Tog dana održana je i sveta misa
u župnoj crkvi sv. Nikole kao
i svečana sjednica Skupštine
DVD-a Jastrebarsko na kojoj
su, osim članova društva, sudjelovali mnogobrojni gosti te izaslanik predsjednice RH Zlatko
Križanić. U subotu 24. kolovoza
obilježena je centralna proslava
obljetnice koja je započela velikim mimohodom od centra
grada do Perivoj dvorca Erdődy
gdje je, uz prigodnu svečanost,
održano veliko slavlje u kojem su

Hrvatska vatrogasna zajednica
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Ponosni članovi DVD-a Jastrebarsko

sudjelovali pripadnici mnogih
vatrogasnih organizacija iz RH
i susjedne Republike Slovenije,
a proslavu je svojim dolaskom
uveličao i glavni vatrogasni
zapovjednik Slavko Tucaković,
koji je tom prigodom uručio plaketu Hrvatske vatrogasne zajednice predsjedniku Društva Ivici
Sikri.

Kao suorganizatori ove proslave bili su grad Jastrebarsko
i Zagrebačka županija koju su
predstavljali gradonačelnik grada Jastrebarsko Zvonimir Novosel sa zamjenicima te zamjenica
župana Zagrebačke županije
Nadica Žužak. Na proslavi su
također bili prisutni i načelnik
Hrvatske vatrogasne zajednice

Željko Popović i županijski
vatrogasni zapovjednik Josip
Novosel.
Po završetku svečanog djela
krenuo je bogat zabavno-gastronomski program na kojem se
okupio veliki broj žitelja grada
Jastrebarskog koji zajedno sa
svojim vatrogascima proslavili
ovu visoku obljetnicu. I. S.

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec

N

a
inicijativu
Slavka
Vašića (Adamov), Vilima
Krčelića, Antuna Vlašića i dijela mlađe generacije formiran
je kandidacijski odbor 3. siječnja
1989. godine u prostorijama
mjesnog doma.
Ovako započinje izvješće o 30
godišnjem radu Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Strmec kojeg je pročitao dopredsjednik
društva Hrvoje Francetić. Sama
proslava započela je prikazivanjem filma u društvenom domu
o radu društva u proteklih 30
godina. Nakon toga uslijedio je
mimohod kroz mjesto Strmec do
poznatog okupljališta na jezeru
Kipišće gdje je nastavljen program proslave rođendana DVDa Strmec. U nastavku izvješća
o radu Društva istaknimo da je

30 godina nam je tek

osnivačka skupština održana 7.
siječnja na kojoj je bilo prisutno
60 članova osnivača. Izabrani
su kandidati za upravni i nadzorni odbor, koji su odmah nakon osnivačke skupštine održali
i prvu konstituirajuću sjednicu

upravnog i nadzornog odbora.
Skupštini i sjednici su prisustvovali kao gosti rukovodeći
članovi
vatrogasne
zajednice Samobora Domin Vlado
(stariji), Boris Bogulin i Vlado
Domin (mlađi) te Ivica Prelec
kao predsjednik Mjesne zajednice Strmec. Prvu sjednicu vodio je predsjedavajući osnivačke
skupštine Ivan Petravić. Za predsjednika društva izabran je Zlatko Ivančić, za zapovjednika Dubravko Sporiš, a za tajnika Ivan
Petravić.
Prvo vozilo koje je društvo
imalo bio je kombi marke IMV
od tadašnjeg saniteta JNA, nabavljeno je 1991. godine. Još
kada tome dodamo da je društvo
zahvaljujući
Juri
Petraviću
(Mika), Srećku Boškoviću, JoVATROGASNI VJESNIK RUJAN 2019.

61

županijske vijesti

Hrvatska vatrogasna zajednica

sipu Greguriću te Ivanu Galicu
dobilo vatrogasnu prikolicu sa
opremom i motornom pumpom kao dobrovoljni dar DVDa iz Westerheima sreći nije bilo
kraja. Sa izgradnjom spremišta
kreću 1994. godine. Vozilo TAM
2000 za prijevoz ljudi i opreme
kupljeno je 1999. godine, a 2000.
godine došli su u posjed malog
navalnog vozila Mercedes 407. U
siječnju 2007. godine uz pomoć
Gradskog poglavarstva, Vatrogasne zajednice i sumještanina
Juraja Petravića realizirana je
kupnja navalnog vozila Magirus Deutz sa rezervoarom vode
od 2500 litara. Vozilo je opremljeno sa svom potrebnom opremom. Iste godine završava se
i krovište iznad spremišta, te su
uređene prostorije kancelarijskim namještajem.
Povodom 20. rođendana
DVD-a 2009. godine uz veliku

pomoć Gradskog poglavarstva
i gradonačelnika Drage Prahina
nabavljen je kombi Mercedes
Vito za prijevoz ljudi dok je
kum novoj zastavi bio Dragutin Pentek Vinovrški. U svojih
30 godina pamte dvije izuzetno
teške i zahtjevne intervencije.
Prva je bila 2010. godine kada
je vodeni val iz Slovenije probio
sve prepreke i zaprijetio samom
mjestu. No, nadljudskim naporom i uz pomoć vatrogasaca
iz drugih društava vodena bujica je stavljena pod kontrolu.
Nažalost dio kuća koji je bio sa
druge strane nasipa je poplavljen
i prouzročena je velika materijalna šteta. Druga intervencija je
bila kada je njihov sumještanin
i prijatelj imao prometnu
nesreću. Koliko je to bila teška
situacija govori činjenica da je
vrlo mali broj vatrogasaca bio
spreman izaći na ovu interven-

ciju. Društvo 2016. godine dobiva moderno vozilo za gašenje
šumskih požara tipa MAN.
Vozilo je opremljeno sa svom
potrebnom opremom za gašenje
šumskih požara te je opremljeno
sa manjim hidrauličkim alatom
za tehničke intervencije u prometu. Ove godine u suradnji sa
Gradom i VZG Sveta Nedelja
društvo je dobilo i novo kombi
vozilo marke Ford. Sve u svemu
DVD Strmec je društvo koje
svake godine ima uzlaznu liniju
i sa pravom se može reći da njihovi mještani mogu računati
na njih 365 dana u godini. Na
kraju su brojnim nagradama
nagrađeni zaslužni pojedinci i
društva, među kojima izdvojimo
da je Drago Francetić postao
počasni predsjednik, a Zlatko
Ivančić počasnim zapovjednikom Društva.
Damir Marenić

„BUDI VATROGASAC NA JEDAN DAN“ U KRIŽU

V

atrogasna zajednica Općine Križ
uz potporu Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad, povodom obilježavanja
Dana Općine Križ, 24. kolovoza 2019.
godine održala je manifestaciju pod nazivom „Budi vatrogasac na jedan dan“
koja je oduševila sve posjetitelje, a posebno djecu. Naime djeca su na mini poligonu mogla gasiti vatru, obući vatrogasnu
opremu te iz blizine vidjeti vatrogasna
vozila. Mališani su bili radosni zbog susretljivosti vatrogasaca, a za svoj trud
nagrađeni su kolačima i sokovima.
U nedjelju 25. kolovoza 2019. godine
održana je u sklopu programa Dana
Općine Križ i Obiteljska biciklijada u kojoj je sudjelovalo više od 80 biciklista, od
najmlađih do iskusnih. Lijep sunčan dan i
druženje rutom nešto dužom od 11 kilometara za ljubitelje ugodnog bicikliranja
bio je pun pogodak. Sigurnost je bila na
visokom nivou zahvaljujući dobrovoljnim
Vatrogascima Vatrogasne zajednice
Općine Križ te članovima Biciklističkog
kluba Ivanić, GDCK Ivanić-Grad.
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zanimljivost za kraj
POŠTANSKE MARKE S VATROGASNIM MOTIVIMA

POŽARI U AMAZONIJI
Vojni ustroj vatrogasaca u Brazilu organiziran je u 26 saveznih država i jednom federalnom distriktu.
Uz vatrogastvo i službu traganja i spašavanja, zadaća im je čuvanje mira, reda i javne sigurnosti
tijekom izvanrednih stanja
Tekst: IVO AŠČIĆ

K

atastrofa svjetskih razmjera izazvana požarom dogodila se ovoga ljeta u Amazoniji,
amazonskoj prašumi (port. selvas) koja se prostire na području
devet južnoameričkih država uz
rijeku Amazonu, drugu najveću
rijeku u svijetu. Prema podacima Brazilske svemirske agencije (Agência Espacial Brasileira,
AEB), do sredine kolovoza broj
požara koji je zahvatio Amazonsku prašumu, u odnosu na prošlu
godinu porastao je za 83 posto.
Od siječnja do kraja kolovoza u
Brazilu je izbilo skoro 90 tisuća
požara, što predstavlja rekordan
broj požara od 2013. od kada se
vodi evidencija. Za usporedbu,
2018. evidentirano je ukupno 40
tisuća požara. Prema mnogima,
požari su osim prirodnih uzroka (suša), posljedica “velikih
međunarodnih gospodarskih interesa” radi nekontrolirane sječe
šume i stjecanja poljoprivrednih
površina i uzgoja goveda (važan
izvozni proizvod). Koliko su
bili veliki požari najbolje pokazuju podaci kako su se njegove
posljedice (dim) mogle osjetiti u
2700 km udaljenom São Paulu.
Neke brazilske savezne države
poput najprostranije Amazone,
zbog požara su proglasile izvanredno stanje.
U trenutku pisanja članka
(kraj kolovoza) brazilska vojska
uključila se u gašenje požara,
između ostalog i vojnim zrakoplovima C-130 Hercules.
Protupožarni zrakoplovi izbacuju
vodene bombe od nekoliko tona
koje okvirno “pokrivaju” pola nogometnog igrališta. Zrakoplovi
se pune vodom na kopnu. S vodom za gašenje nema problema
jer je Amazona najbogatija rijeka

Slika 1. Očuvanje biljnih i životinjskih vrsta te domorodačkog stanovništva u
Amazoniji, ključ je borbe protiv globalnog zatopljenja

ta i svemirskih letjelica. Posljedica
izostanka suradnje svakodnevno
je izbijanje stotine novih požara.
S druge strane, neke zemlje poput
siromašne Bolivije, pristale su na
međunarodnu pomoć iako ne
gaje simpatije prema SAD-u i zapadnoeuropskim državama.

Slika 2. “Utrka koju možemo pobijediti. Utrka koju moramo pobijediti“
moto je Ujedinjenih naroda povezana
s klimatskim promjenama

svijeta s oko tisuću velikih pritoka. Isto tako Grupa G7, skupina
sedam gospodarski vodećih zemalja svijeta (Kanada, Francuska,
Njemačka, Italija, Japan, Velika
Britanija i SAD) ponudila je vojnu
i tehničku pomoć u gašenju požara
što je Brazil odbio jer smatra da se
stranci ne trebaju miješati u brazilska unutarnja pitanja. Najveći
zagovornik pomoći je Francuska
koja je preko svojeg prekomorskog departmana Francuske Gijane povezana s Amazonijom i koja
na tome području ima profesionalne vatrogasce koji osiguravaju
europsku bazu za lansiranje rake-

Brazilski vatrogasci
U Brazilu, državi u kojoj živi oko
200 milijuna stanovnika, vatrogastvo (port. Corpos de Bombeiros Militar) je u sastavu oružanih
snaga, točnije pod ingerencijom
vojne policije. Daljnji vojni ustroj
vatrogasaca organiziran je u 26
saveznih država (estado) i jednom federalnom distriktu.
Uz vatrogastvo i službu traganja
i spašavanja, zadaća im je čuvanje
mira, reda i javne sigurnosti tijekom izvanrednih stanja u
saveznoj državi u kojoj su organizirani, a ujedno čine pričuvne
snage koje djeluju radi zaštite
općih državnih interesa. Osim što
imaju vojna obilježja (po uzoru na
pariške vatrogasce, fran. Brigade
de Sapeurs Pompiers de Paris),
prema nekima ustroj im vrlo sliči
Nacionalnoj gardi SAD-a (engl.
US National Guard), koja je kao
vojna organizacija ustrojena po
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pojedinim saveznim državama.
U svome sastavu imaju preko 72
tisuće aktivnih vatrogasaca i pet
tisuća vatrogasnih vozila. 1220
vatrogasnih postaja se nalazi u
808 od ukupno 5570 općinskih
središta. Godišnje putem besplatnog telefonskog broja 193, isti
kao u Hrvatskoj, prime preko 1,3
milijuna poziva za pomoć. Svaka
država ima drugačiji vatrogasni
ustroj, propise, odore, ali i broj vatrogasaca koji nužno ne prati broj
stanovnika. Primjerice, najveća
savezna država Sao Paoulo u kojoj živi petina stanovnika ima
oko deset tisuća vatrogasaca i
258 vatrogasnih postaja, dok najmanja savezna država Piauí u
sjeveroistočnom dijelu Brazila sa
300 tisuća stanovnika ima samo
340 vatrogasca i pet vatrogasnih
postaja.
U južnom Brazilu, gdje su
pretežno njemački i zapadnoeuropski doseljenici, vatrogasci
su organizirani i u dobrovoljnim
vatrogasnim društvima još od
XIX. stoljeća. Također, u zadnje
vrijeme u Brazilu postoje civilni
vatrogasci organizirani unutar velikih poduzeća.
S obzirom da Brazilu pripada najveći prostor Amazonije
(oko 60 posto), vatrogasci ove
najmnogoljudnije
i
najveće
južnoameričke države imaju
najviše posla oko gašenja požara.
Brazilski car Petar II (Pedro
II de Alcântara) svojom liberalnom vladavinom sredinom XIX.
stoljeća ekonomski je podigao
Brazil. Između ostalog, promjene
su se osjetile i u vatrogastvu, pa
je 1856. godine utemeljena prva
vatrogasna postrojba. U početku
nije imala vojni karakter, ali je od
1880. u nadležnošću vojske.
Izdavači maraka s amazonskog
područja na temu vatrogastva izdali su popriličan broj maraka kojima se obilježavaju različiti vatrogasni događaji: Brazil (1956., 100
godina od utemeljenja vatrogastva; 1991., vatrogasna služba u Sao
Paulou; 1992., 100 godina dobrovoljne vatrogasne postrojbe Joinville, Santa Catarina), Peru (1995.
135 godina od utemeljenja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi;
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Slika 3. Vatrogastvo u Brazilu je
utemeljeno 1856. godine i nalazi se u
sastavu oružanih snaga. Svaka od 26
država i federalni distrikt ima svoje
vatrogasne postrojbe

Slika 4. Ovogodišnji požari u Amazoniji
gašeni su i vojnim zrakoplovima marke
C – 130 Hercules

Slika 5. Njemački doseljenici su u
gradu Juanvilleu, savezna država Santa Catarina u južnom Brazilu krajem
XIX. stoljeća, utemeljili vatrogasno
društvo što je rijetkost u Brazilu

2007. 100 godina od utemeljenja
vatrogasne postrojbe „Peru br.
18“), Urugvaj (1985., 100 godina
vatrogastva u Guayaquilu), Venezuela (1996., vatrogasno vozilo u
zračnoj luci Maiquetía) i dr.

mještena u srcu Južne
Amerike, Amazonska
prašuma ili Amazonija najveće
je i vjerojatno najstarije
šumsko područje na svijetu.
Svojim najvećim dijelom nalazi
se u Brazilu (oko 60 posto), a
manjim u Peruu, Kolumbiji,
Venezueli, Ekvadoru, Boliviji,
Gvajani, Surinamu i Francuskoj Gijani. Unutar riječnog
bazena Amazone, koji se prostire područjem od 7 milijuna
km² živi gotovo tri milijuna
domorodaca. Na ovom golemom području koje je gotovo
dva puta veće od Indije, žive
milijuni insekata, tisuće vrsta
riba i ptica, te nekoliko stotina
vrsta sisavaca, vodozemaca i
gmazova. Također, područje
Amazonije nastanjuje najmanje
40 tisuća vrsta biljaka, što je
njihov najveći broj na jednom području našeg planeta.
Amazonska prašuma osigurava
20 posto pitke vode na planetu
u tekućem stanju, 34 posto
prašume te 30 do 50 posto flore
i faune. Kao najveća svjetska
prašuma, Amazona se naziva
“plućima svijeta” i ogromno je
skladište ugljika koji usporava
proces globalnog zagrijavanja.
Lišće apsorbira velike količine
ugljičnog dioksida (prirodni
staklenički plin) koji bi inače
bio ispušten u atmosferu i tako
značajno utjecao na globalno
zatopljenje. U zaštitu Amazonije uključio se i papa Franjo
koji ove jeseni organizira veliku
međunarodnu konferenciju za
“pluća presudna za život našeg
planeta”.
Zabrinjavajuće je predviđanje
UN-ove međunarodne organizacije za migracije koja smatra
da će zbog posljedica suša,
poplava, požara i gladi povezanih s klimatskim promjenama
do 2050. godine između 25
milijuna i milijardu ljudi
biti prisiljeno napustiti svoje
domove.
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