
 

 

Plan rada za 2012. godinu 

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

Sve skupa Vas još jednom pozdravljam u ime DVD-a Hrţenica i svoje osobno ime. Dozvolite 

mi da ukratko iznesem plan rada DVD-a Hrţenica za 2012. godinu. 

 

Današnjim danom navršeno je 140 godina rada i postojanja DVD-a Hrţenica te će sve 

aktivnosti u 2012. Godini biti podređene središnjoj proslavi 140 godina humanog rada u 

vatrogastvu, koja će se odrţati tijekom svibnja, mjeseca zaštite od poţara pod visokim 

pokroviteljstvom Vlade ili Sabora Republike Hrvatske. Središnji dio proslave biti će 

primopredaja novog kombi vozila koje će našim članovima sluţiti u operativnim ali i ostalim 

zadacima. 

U suradnji sa Varaţdinskom ţupanijom i Vatrogasnom zajednicom Varaţdinske 

ţupanije u tijeku su pregovori sa nadleţnim institucijama te će više informacija o pokrovitelju 

i odrţavanju središnje proslave biti poznato u narednom razdoblju. Na proslavi će 

prisustvovati i visoki duţnosnici Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske vatrogasne 

zajednice, predstavnici vatrogasnog društva Krems an der Donau iz Austrije, te predstavnici 

američke humanitarne organizacije International Fire Relief Mission. Također,  očekujemo i 

posjet Predsjednika Republike g. Ive Josipovića, a upravo njegovim posjetom započet će 

obiljeţavanje velikog jubileja od 140 godina humanog rada najstarije seoske vatrogasne 

organizacije u Europi. Tijekom narednih nekoliko mjeseci u planu je i završetak 

međunarodnog projekta humanitarne pomoći za 33 dobrovoljna vatrogasna društva s područja 

ludbreške regije koji će biti realiziran na inicijativu članova DVD-a Hrţenica, a financijski će 

ga podrţati svih pet vatrogasnih zajednica sa područja ludbreške regije. Projektom je 



predviđeno opremanje operativnih članova vatrogasnih organizacija prije svega osobnom 

zaštitnom opremom, opremom za gašenje, ali i ostalom opremom koja se koristi u 

vatrogastvu. Primopredaja opreme planirana je uz središnju proslavu 140 godina rada gdje će 

nam se pridruţiti i duţnosnici američke humanitarne organizacije Internationl Fire Relief 

Mission. Prilikom realizacije navedenog projekta planirano je i jednotjedno osposobljavanje 

za rad s vatrogasnom opremom od strane iskusnih američkih instruktora.  

Ovim putem još jednom pozivam sve članove da se maksimalno angaţiraju tijekom 

ove godine kako bi zajedničkim dobrovoljnim, humanitarnim djelovanjem na najvišoj 

mogućoj razini ugostili sve visoke duţnosnike i goste. Također upućujem poziv svim 

nadleţnim institucijama Općini Sveti Đurđ, Varaţdinskoj ţupaniji, Vatrogasnoj zajednici 

Varaţdinske Ţupanije, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, Drţavnoj upravi za zaštitu i 

spašavanje te svim ostalim potencijalnim donatorima da se uključe u realizaciju našeg 

projekta nabave novog kombi vozila bez kojeg će budućnost našeg društva te nastavak 

kvalitetnog rada biti upitni. Ovom prigodom najavljujem i kratak video o povijesnom putu 

naše vatrogasne organizacije, ali i velikim uspjesima u proteklih nekoliko godina. 

 

Što se tiče operativnog djelovanja, u prvom dijelu godine u planu su osposobljavanja za 

zvanja i specijalnosti. Početkom mjeseca oţujka planirano je osposobljavanje za specijalnost 

„Rad s napravama za zaštitu dišnih organa“ koje će se odrţati u organizaciji Vatrogasne 

zajednice Varaţdinske ţupanije, a polazit će ga svi članovi operativne desetine. Za potrebe 

operative u narednih mjesec dana potrebno je uputiti 5 članova vatrogasne postrojbe na 

liječnički pregled kako bi i nadalje mogli obavljati vatrogasnu operativnu djelatnost sukladno 

Zakonu o vatrogastvu. U planu je nabava vatrogasne opreme koja nedostaje te radnih i 

svečanih uniformi, prema financijskim mogućnostima. U planu je i sudjelovanje na 

operativnim natjecanjima u našoj regiji, te sudjelovanje na taktičko-pokaznoj vjeţbi u 

organizaciji Vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ. Također je u planu i organizacija 

operativnog vatrogasnog natjecanja, na kojem će operativni vatrogasci imati priliku pokazati 

svoje vještine u obavljanju sloţenih taktičkih zadataka. Kao i svake godine operativni članovi 

će se uključiti u rad ţupanijske intervencijske postrojbe te sudjelovati u gašenju poţara na 

priobalju, ukoliko se ukaţe potreba. 

 

Od preventivnih aktivnosti u planu je tradicionalni pregled hidranata i vatrogasne 

opreme koja se nalazi u ormarićima u našem selu. Kao i svake godine vršit ćemo pasivno 

deţurstvo u vrijeme kada se spaljuju poljoprivredne površine, a ovim putem pozivam sve 



mještane da se ne ustručavaju pozvati nas kao osiguranje prilikom tih radova. U suradnji sa 

Vatrogasnom zajednicom Općine Sveti Đurđ u planu je posjet i odrţavanje predavanja s 

demonstracijom vatrogasne opreme niţim razredima Osnovne škole Sveti Đurđ. Također je u 

planu i tradicionalno deţurstvo za vrijeme blagdana Svih Svetih. Krajem godine ćemo 

tradicionalno, kalendarima i promotivnim letcima darivati naše mještane, a u svibnju-mjesecu 

zaštite od poţara, svako kućanstvo će dobiti prigodan informativni letak. Tradicionalno će se 

u Hrţenici odrţati i susret vatrogasaca Vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ povodom 

blagdana Sv. Florijana, a tradicionalno ćemo sudjelovati i u procesiji i svetoj misi za blagdan 

Tijelova. U planu je intenzivnija suradnja sa svim udrugama koje djeluju u Hrţenici, ali i u 

našem kraju. 

 

Za natjecateljske ekipe imamo zbilja ambiciozan plan, a nadamo se da će se taj plan u 

potpunosti ostvariti. Prije svega, nadamo se da će muška „A“ ekipa svojim vrlo dobrim 

rezultatom na ţupanijskom natjecanju ostvariti plasman na drţavno natjecanje koje će se 

odrţati tijekom mjeseca listopada u Zadru te dostojno predstavljati  Varaţdinsku Ţupaniju, ali 

i vatrogastvo ludbreške regije. Ukoliko će financije to dopustiti, muška „A“ ekipa će i ove 

godine sudjelovati na svih 5 natjecanja KUP-a Hrvatske vatrogasne zajednice, ali i na svim 

ostalim KUP natjecanjima kod naših prijateljskih društava s kojima imamo odličnu suradnju. 

U planu je nastavak kvalitetnog rada s tri postojeće ekipe djece od 6-12 godina. Naše ţenske 

«A» desetine pokazale su da mogu ostvariti dobre rezultate, pa se nadamo da će tako nastaviti 

i u 2012 godini. S obzirom da postoji veliki interes za osnivanje ekipa mladeţi  od 12 do 16 

godina nadamo se kako će nadleţne institucije imati razumijevanja te pomoći u opremanju i 

nabavci potrebne opreme kako bi i mladi u toj kategoriji mogli sudjelovati na natjecanjima. 

Na kraju Vas sve skupa pozivam da se odazovete našem 6. po redu KUP-u DVD-a Hrţenica 

koji će se odrţati u 8. Mjesecu. 

 

Hvala na paţnji... 

 

        Tajnik DVD-a Hrţenica 

           Ivan Debelec, bacc.ing.eit 


