
 
 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU DVD-a HRŽENICA U 2011 GODINI  

 

Poštovane kolegice i kolege vatrogasci, poštovane gospoĎe i gospodo, dragi nam gosti. Sve 

skupa Vas još jednom pozdravljam na našoj jubilarnoj 140.godišnjoj sjednici Skupštine. 

Dozvolite mi da se ovim kratkim izvješćem osvrnem na rad našeg DVD-a, odnosno naših 

operativnih i natjecateljskih desetina, te desetine vatrogasnog podmlatka, odnosno djece 6-12 

god. U 2011.godini.  

 

DVD Hrţenica je u protekloj godini odrţalo 13 sjednica od čega 5 sjednica sveukupnog članstva, 

7 sjednica Upravnog odbora i 1 sjednica Nadzornog odbora. Redovita 139. godišnja sjednica 

Skupštine odrţana je 29.1.2011.  

 

Operativno djelovanje 

Što se tiče operativnog djelovanja u 2011. Godini zabiljeţeno je 14 intervencija vatrogasne 

postrojbe DVD-a. Od toga je 11 poţara (tri podmetnuta poţara gospodarskog objekta-štaglja u 

Komarnici Ludbreškoj, jedan poţar stambenog objekta-potkrovlja te sedam poţara otvorenog 

prostora). Zabiljeţena su i dva ispumpavanja vode te jedno preventivno osiguranja dogaĎaja 

(deţurstvo na groblju povodom dana Svih Svetih). Na zahtjev ţupanijskog zapovjednika 8 

članova DVD-a Hrţenica sudjelovalo je u osiguranju i provedbi nacionalnog cestovnog 

prvenstva u biciklizmu Hrvatske i MaĎarske koje se odrţalo na prometnici uz derivacijski kanal 

hidroelektrane Čakovec. Članovi operativne postrojbe svake godine sudjeluju u radu ţupanijske 

intervencijske postrojbe te je prošle godine u rad uključeno 5 članova. Od petorice članova dva 

člana postrojbe, Mirko Stančin i Goran Čanaki sudjelovali su u akciji gašenja katastrofalnog 

poţara u Podgori kod Makarske. Od preventivnih aktivnosti potrebno je izdvojiti pregled 

podzemnih hidranata kojim je utvrĎeno da je 6 hidranata neispravno. Od toga je komunalno 

poduzeće Varkom d.o.o otklonilo nedostatke na 4 hidranata, a 2 su još uvijek neispravna. 

Izvršena je provjera cijevi s vatrogasnim armaturama koje sluţe kao podzemni izvori vode te je 

utvrĎeno da su neispravne 3 od ukupno 7. Članovi operativne postrojbe izvršili su provjeru i 

ispitivanje opreme koja se nalazi u nadzemnim hidrantskim ormarićima te su nedostatci 

uklonjeni. Što se tiče školovanja operativnih članova potrebno je izdvojiti školovanje za zvanje 

vatrogasna mladeţ, i vatrogasni dočasnik. Tečaj za zvanje vatrogasna mladeţ po prvi puta u 

povijesti vatrogastva na području naše Općine odrţan je u prostorijama našeg vatrogasnog doma. 



Tečaju je pristupilo ukupno 45 polaznika iz 5 društava sa područja VZO Sveti ĐurĎ, a 39 

polaznika uspješno je i završilo osposobljavanje te steklo zvanje vatrogasna mladeţ, od čega je 

14 polaznika iz DVD-a Hrţenica. Nakon što je završen tečaj za mladeţ, u prostorijama našeg 

vatrogasnog doma odrţan je i teorijski dio nastave za zvanje vatrogasni dočasnik za 39 

pripadnika iz 10 vatrogasnih društava dok je praktični dio odraĎen u Javnoj vatrogasnoj postrojbi 

Grada Varaţdina. Tromjesečno osposobljavanje za zvanje vatrogasni dočasnik uspješno je 

završilo 10 članova DVD-a Hrţenica te tako operativna postrojba DVD-a Hrţenica sada ima 11 

članova s valjanim liječničkim uvjerenjem i minimalnim zvanjem vatrogasni dočasnik. VZO 

Sveti ĐurĎ svake godine organizira taktičko-pokaznu vjeţbu na kojoj sudjeluju naši članovi. 

Protekle godine vjeţba je odrţana 29. Travnja, povodom dana Općine, na objektu Općine Sveti 

ĐurĎ, a sudjelovalo je 46 vatrogasaca iz 6 Društava sa 7 vozila te djelatnici Hitne medicinske 

pomoći Ludbreg i Policijske postaje Ludbreg. Na navedenoj vjeţbi sudjelovalo je i 8 pripadnika 

vatrogasne postrojbe DVD-a Hrţenica koji su svoje zadatke odradili u skladu sa pravilima 

vatrogasne struke. Vrlo vaţan čimbenik u osposobljavanju operativnih vatrogasaca su i 

operativna natjecanja. Članovi postrojbe sudjelovali su na natjecanju u Sigecu Koprivničkom na 

kojem su takoĎer pokazali zavidno znanja i osposobljenost u obavljanju zahtjevnih zadataka kao 

što su gašenje poţara pomoću navalnog vozila, traganja za unesrećenim, gašenje poţara 

unutarnjom navalom i sl… U mjesecu rujnu naše društvo posjetio je inspektor za vatrogastvo 

Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje koji nakon provedenog inspekcijskog nadzora nije imao 

ni jednu primjedbu na rad društva što znači da se sve aktivnosti provode u skladu sa svim 

postojećim zakonima i pravilnicima.  

 

Manifestacije 

DVD Hrţenica je već tradicionalno domaćin povodom obiljeţavanja blagdana Svetog Florijana, 

pa je tako i protekle godine u Hrţenici odrţana proslava dana zaštitnika vatrogasaca na kojoj je 

sudjelovalo 100-tinjak članova svih 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju u okviru 

VZO Sveti ĐurĎ. Manifestaciju Florijanova protekle godine uveličali su i članovi KUD-a 

Bohemia iz Republike Makedonije koji već nekoliko godina uspješno suraĎuju sa KUD-om Juraj 

Lončarić iz Hrţenice. Članovi DVD-a Hrţenica tijekom 2011 sudjelovali su i na raznim vjerskim 

i ostalim dogaĎanjima od kojih je potrebno izdvojiti čuvanje Boţjeg groba u Ţupnoj Crkvi Sv. 

Juraja u Svetom ĐurĎu te sudjelovanje u procesiji prilikom obiljeţavanja blagdana Tijelova. 

Petorica iz redova DVD-a Hrţenica sudjelovala su zajedno sa 100-tinjak vatrogasaca sa područja 

ludbreške regije i na obiljeţavanju 600 godina euharistijskog čuda u Ludbregu. Svečanu 

euharistiju predvodio je posebni izaslanik Svetog Oca, slovački kardinal Jozef Tomko, a 

prisustvovali su i predsjednik Ivo Josipović te potpredsjednici Hrvatskog sabora Josip Friščić i 

Ivan Jarnjak. Povodom dana Općine odrţan je i gospodarsko kulturni sajam na kojem su članovi 

DVD-a Hrţenica preko multimedijalnih prezentacija svoje aktivnosti prikazali mještanima 

Općine Sveti ĐurĎ, ali i ostalim posjetiteljima sajma. Članovi DVD-a Hrţenica odazvali su se na 

sve godišnje skupštine na koje su bili pozvani, a sudjelovali su i na 3 proslave. Članovi DVD-a 

Hrţenica posjetili su i prigodnim darovima darivali bolesne i starije članove. Na kraju godine 

članovi su tradicionalno obišli sva kućanstva darivajući prigodni kalendar i na taj način prikupili 

4500 kuna dobrovoljnih priloga na čemu zahvaljujemo našim mještanima.  

 

Međunarodna suradnja 



U posljednjih nekoliko godina DVD Hrţenica svake godine uspostavlja kontakte sa raznim 

vatrogasnim organizacijama diljem svijeta. Na inicijativu tajnika DVD-a Hrţenica, Ivana 

Debeleca, ostvareni su kontakti sa duţnosnicima američke humanitarne organizacije 

„International Fire Relief Mission“ odnosno sa njihovim predsjednikom Ronom Grueningom. 

Navedena organizacija bavi se donacijom rabljene vatrogasne opreme vatrogasnim društvima 

diljem svijeta, a u 2012. Godini planirana je realizacija projekta kojim će se zaštitnom, ali i 

drugom vatrogasnom opremom opremiti 33 dobrovoljna vatrogasna društva sa područja 

ludbreške regije. Vrijednost donirane opreme iznosi oko 2 000 000 kn, a troškove prijevoza će 

snositi vatrogasne zajednice svih pet jedinica lokalne samouprave sa područja ludbreške regije. 

 

Kup DVD-a Hrženica 

Jedan od najvećih izazova u 2011. je zasigurno bila organizacija vatrogasnog natjecanja pod 

nazivom „Kup DVD-a Hrţenica 2011“. Sada na kraju godine nakon svih odrţanih natjecanja s 

ponosom moţemo objaviti kako naše natjecanje na kojem su nastupile 43 desetine sa više od 500 

sudionika spada u sam vrh natjecanja u Republici Hrvatskoj. Na našem natjecanju sudjelovale su 

ekipe iz šest ţupanija Lijepe naše (Varaţdinske, Koprivničko-Kriţevačke, MeĎimurske, 

Virovitičko-Podravske, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske), u 5 kategorija (djeca muška i ţenska, 

seniorske muške i ţenske desetine te veterani u muškoj kategoriji). Nakon regularnog dijela 

natjecanja odrţan je i Superkup u kojem je novčana nagrada bila 500kn i unikatni drveni pehar, a 

osvojila ga je ekipa DVD-a Johovec koja je i ukupni pobjednik natjecanja u regularnom dijelu te 

je i za to primila veliki prijelazni pehar. Provedba natjecanja ne bi bila moguća i bez naših 

sudaca kojima još jednom zahvaljujemo. TakoĎer zahvaljujemo i NK Radnički koji nam je 

ustupio nogometno igralište te su na taj način osigurani vrhunski uvjeti za natjecanje. 

 

Županijsko natjecanje 

Prošle godine u Varaţdinu je odrţano 5. Po redu natjecanje vatrogasaca i 9. Natjecanje 

vatrogasne mladeţi Varaţdinske ţupanije. Manifestacija je odrţana 11. rujna 2011. godine pod 

pokroviteljstvom ţupana Varaţdinske ţupanije Predraga Štromara, a domaćin ove ţupanijske 

smotre vatrogastva bio je grad Varaţdin, odnosno stadion Sloboda i sportsko igralište 5. 

Osnovne škole Varaţdin. U okviru natjecanja nastupio je rekordan broj od oko 2100 sudionika, 

od čega 1000 pripadnika vatrogasne mladeţi i 200 njihovih voditelja svrstanih u 100 odjeljenja, 

81 seniorsko odjeljenje s 810 natjecatelja te i 100-njak članova sudačkog i tehničkog osoblja. Na 

ţupanijskom natjecanju sudjelovalo je i više od 50-tak članova DVD-a Hrţenica razvrstanih u 4 

desetine. Zapaţene rezultate postigla je muška ekipa djece 6-12 godina koja je zauzela odlično 

šesto mjesto te su članovi osvojili zlatne medalje u konkurenciji od 50 ekipa, dok je miješana 

ekipa DVD Hrţenica II zauzela 45. mjesto te brončane medalje. U kategoriji ţenske djece 

srebrne medalje osvojile su članice naše ţenske ekipe zauzevši vrlo dobro 11. mjesto. Muška "A" 

ekipa je u najjačoj seniorskoj konkurenciji osvojila odlično 5. mjesto. S obzirom na vrlo dobar 

rezultat vjeţbe od 35,1 sekunde još uvijek imamo velike šanse sudjelovati na drţavnom 

natjecanju vatrogasaca, budući da će pravo sudjelovanja ostvariti još 10 najboljih natjecateljskih 

desetina iz cijele Republike Hrvatske. Naţalost jedan neugodan i vrlo bolan pad člana ekipe na 

štafeti bio je presudan te na ţalost nismo uspjeli izboriti izravan plasman na drţavno natjecanje.  

S obzirom da smo nastupili sa 4 natjecateljske desetine, bili smo najbrojniji DVD sa područja 

ludbreške regije, a rezultatima smo još jednom dokazali kako nam u regiji nitko ne moţe parirati. 



 

KUP HVZ-a 2011 

Članovi muške „A“ natjecateljske desetine sudjelovali su na svih pet natjecanja koja se boduju 

za KUP Hrvatske vatrogasne zajednice. Članovi su tako nastupili na natjecanjima u Vranjicu, 

Varaţdinu, Ivanić Gradu, Desnom Trebarjevu i Đakovu. Nakon natjecanja u Đakovu, članovi 

ekipe osvojili su ukupno 1621,61 bod i zauzeli vrlo dobro sedmo mjesto te drugu godinu za 

redom osvojili zlatne medalje što je još jedan dokaz da muška natjecateljska desetina spada u 

sam vrh hrvatskog vatrogastva. 

 

 

61. natjecanje vatrogasaca Donje Austrije 

Muška „A“ ekipa DVD-a Hrţenica sudjelovala je od 1. do 3. srpnja na 61. natjecanju 

vatrogasaca Donje Austrije u austrijskom gradu Kremsu u kategoriji gosti. Na samom natjecanju 

odraĎena je jedna vjeţba na dvadeset metarskim cijevima te štafeta bez prepreka, a rezultat ekipe 

DVD-a Hrţenica je osvojenih 397,00 bodova u brončanoj kategoriji što je bilo dovoljno za 4. 

mjesto u kategoriji gostiju u konkurenciji 13 ekipa iz Njemačke, Austrije, Češke, Poljske i 

Hrvatske . Vrijeme vjeţbe je bilo 39,50 sekundi dok je vrijeme štafete 53,50 sekunde, no 

meĎutim zbog jedne sitnice koja se kod nas na natjecanjima ne sudi kao greška nagraĎeni smo sa 

10 dodatnih negativnih bodova. Na ovom veličanstvenom natjecanju sudjelovalo je više od 

12000 natjecatelja te više od 1400 natjecateljskih desetina. Članovi ekipe koji su predstavljali 

Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na ovom natjecanju su: Ivana Jagić (Z), Miro Horvatić (S), 

Matija Novak (T), Dino Matoc (N1), Dario Novak (N2), Mirko Stančin (V1), Boris Crnković 

(V2), Ivan Debelec (C1), Goran Čanaki (C2). U subotu 2.srpnja na natjecanju nam se pridruţila i 

delegacija Vatrogasne zajednice Varaţdinske ţupanije, predsjednik g. Zvonko Biškup i zamjenik 

predsjednika g. Dominik Dušak. Organizacija samog natjecanja je jednom skromnom riječju 

savršena s obzirom da je 12000 natjecatelja odradilo svoje obaveze u dva dana. Na 

natjecateljskom dijelu bilo je postavljeno 26 natjecateljskih staza na kojima su ekipe izvodile 

svoje vjeţbe. Na štafetnoj utrci paralelno je trčalo šest natjecateljskih desetina. Prvi natjecatelj na 

štafeti dobio je elektronički ureĎaj koji je signalizirao početak mjerenja vremena na štafetnoj 

utrci dok je posljednji natjecatelj nosio isti ureĎaj koji je signalizirao prolazak kroz cilj. Vremena 

štafete prikazivala su se na velikom displeju. Zanimljiva činjenica je ta da su članovi ekipe dosta 

dobrom štafetom iza sebe za čak dvije dionice ostavili ostale ekipe koje su trčale paralelno.  

Zahvaljujući g. Gerhardu Urschleru, duţnosniku DVD-a Krems an der Donau zaduţenom za 

financije tog dobrovoljnog vatrogasnog društva zajedno sa duţnosnicima VZVŢ posjetili smo 

sjedište vatrogasne postrojbe, koja je u 2011. slavila jubilej 150 godina rada i postojanja. U 

uvodnom dijelu g. Gerhard je napomenuo da je Krems gradić na sjevernoj obali rijeke Dunava a 

ima 25000 stanovnika. TakoĎer nas je ukratko upoznao sa sustavom vatrogastva u Austriji te je 

posebno naglasio da kod njih djeluje samo 7 profesionalnih postrojbi te da je temelj vatrogastva i 

sustava zaštite i spašavanja upravo dobrovoljno vatrogastvo. Nakon uvodnih riječi krenuli smo u 

obilazak vatrogasne postrojbe koja ima oko 350 aktivnih operativnih dobrovoljnih članova te 

godišnje odraĎuju više od 900 intervencija. Nakon jednosatnog vrlo zanimljivog obilaska 

vatrogasne postrojbe, tajnik našeg Društva je u ime Hrvatske vatrogasne zajednice, VZ 

Varaţdinske ţupanije te u ime DVD-a Hrţenica zahvalio na pozivu, čestitao veliku obljetnicu od 

150 godina te zaţelio puno uspjeha u daljnjem radu. Kako se nama takoĎer bliţi visoka 



obljetnica od 140 godina upućen je poziv članovim DVD-a Krems da nam se pridruţe u našem 

slavlju, a nadamo se da ćemo suradnju nastaviti i ubuduće. Tom prigodom uručen je prigodan 

poklon u znak zahvale. Sudjelovanje na ovom veličanstvenom natjecanju jedno je od najvećih 

ostvarenja u 140-to godišnjoj povijesti našeg društva te ovim putem zahvaljujemo Hrvatskoj 

vatrogasnoj zajednici što nam je ukazala povjerenje i dala zadatak da predstavljamo vatrogasce 

Republike Hrvatske na ovakvom dogaĎaju, a naši članovi su uzornim ponašanjem i dobrim 

rezultatom opravdali ukazano povjerenje. 

  

Ostala natjecanja 

Naše natjecateljske desetine sudjelovale su i ostvarile zapaţene rezultate još i na 20-tak 

natjecanja u organizaciji prijateljskih društava s kojima imamo odličnu suradnju. Muška ekipa 

sudjelovala je na natjecanjima u Ţupancu, Peterancu, Malom Bukovcu, Leskovcu, Ludbregu, 

Šemovcu, Bobovcu, Johovcu i Glavničici. Ekipe muške djece sudjelovale su na natjecanjima u 

Kunovcu, Vrbanovcu Čukovcu, Ludbregu, i Martijancu. Ekipe ţenske djece sudjelovale su na 

natjecanjima u Vrbanovcu, Kapeli Podravskoj, Donjoj Voći i Ludbregu. Ţenska „A“ ekipa 

nastupila je na natjecanju u Ludbregu. 

 

 

Hvala svima na paţnji uz vatrogasni pozdrav: VATRU GASI-BRATA SPASI!!! 

 


