
 

 3.mjesto na državnom natjecanju   

Općinske nagrade ekipama djece i mladeži 

      

   Muška mladež DVD Donja Voća ostvarila je na X. državnom 
natjecanju vatrogasne mladeži u Zadru svoj najveći uspjeh, 
odlično 3. mjesto i time ostvarila pravo sudjelovanja na 
izlučnom natjecanju za odlazak na vatrogasnu olimpijadu u 
Francuskoj koje će se održati 12.svibnja 2013.godine u Velikoj 
Gorici. 
   10.državno natjecanje vatrogasne mladeži Republike Hrvatske 
okupilo je 68 muških i 64 ženskih ekipa koje su izborile pravo na 
izlučnim nazjecanjima u svojim županijama. 
   U izvođrnju natjecateljske vježbe postignuto je najbolje 
vrijeme 47,27 sekundi, a u štafeti  71,70 sekundi. 
   Čestitamo dečkima na trudu i zalaganju a posebno i članici 
Petri koja je vrhunski odradila vježbu i štafetu. Zahvaljujemo 
svima koji su nam pomogli da mladež otputuje u Zadar i to VZ 
Varaždinske županije,članovima društva i obrtu BVS Stjepana 
Bolčević. 
   Boravak i put u Zadar ostati će nam u pamćenju po uspjehu i 
druženju.Posebno se zahvaljujemo našim navijačicama iz DVD 
Ivanec i njihovim voditeljima. 
   Ekipu koja je ostvarila ovaj izvrstan rezultat čine: Mihael Knezoci, Alen Jakopec, Simon Cingesar, Dalibor Pintari ć, 
Emanuel Kralj, Nikola Žmegač, Domagoj Hrgarek, Tamara Kanjir, Igor Kanjir, Petr a Vrabec, Sandi Stanko te 
voditelj ekipe Josip Cingesar 

   U subotu,10.studenog Općina Donja Voća obilježila  je i proslavila svoj Dan Općine  s  
više događanja. Ipak, središnji događaj bila je Svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj  
su podijeljena Javna općinska priznanja,plakete i  zahvalnice. 
   Njih su dobili pored ostalih i natjecateljske ekipe mladeži  i djece DVD Donja Voća i to: 

Plaketu Općine Donja Voća-muška mladež za osvojeno 3 .mjesto na 10.državnom 
natjecanju vatrogasne mladeži 

Zahvalnicu Općine Donja Voća-ženska mladež za postignute rezultate na 
vatrogasnim natjecanjima 

Zahvalnicu Općine Donja Voća-djeca muška za postignute rezultate na vatrogasnim 
natjecanjima 

Zahvalnicu Općine Donja Voća-djeca ženska za postignute rezultate na vatrogasnim 
natjecanjima 

   Čitav događaj pratilo je i u njemu sudjelovalo preko dvijesto ljudi, od kojih su bili 
prisutni članovi voćanskih udruga i gosti Općine i Župe. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća Prosinac 2012. 

 

Čestit i blagoslovljen Božić i sretna Nova 2013.godina 

raj godine je prilika da se sumira učinjeno,što nije, a što je možda trebalo napraviti.Zbog toga želimo upoznati sve 
vatrogasce i mještane o najvažnijim aktivnostima koje smo provodili ove godine,zahvaliti se svima na učinjenom te čestitati im 
nadolazeće blagdane. Prije  nego što zaključimo ovu godinu valja se prisjetiti što je DVD Donja Voća učinio na unapređenju 
zaštite od požara i provedbi vatrogasne djelatnosti,što možda nije dovoljno dobro učinjeno ili propušteno u usporedbi sa 
planovima koje smo stavili pred sebe.Najvažnije je istaknuti da je vatroasna postrojba DVD Donja Voća odradili 15 intervencija 
na koji je spašena znatna imovina naših mještana. 



 

 

Druženje vatrogasnog podmlatka sa roditeljima i voditeljima 

   Toplo nedjeljno poslijepodne 8.srpnja idealno je poslužilo za 
druženje   vatrogasnog  podmlatkasa njihovim roditeljima i 
voditeljima. 
   Druženje je imalo natjecateljski karakter,tako su se formirale tri 
ekipe podmatka i dvije ekipe roditelja.Natjecalo se u tri discipline: . 
natjecateljska vježba sa brentačama,bacanju mokre spužve i 
prenošenju vode u probušenoj kanti. 
   Nakon gotovo dva sata natjecatelja najviše spretnosti pokazali u 
očevi,druga je bila ekipa muške djece a treće mame. 
   Roditelji djece pobrinuli su se za sokove i grickalice,a 
najinteresantniji je bio završni dio kada je uslijedilo osvježenje 
vodom.Druženje je završilo pitanjima djece "Kada ćemo se opet 
natjecati sa roditeljima?" 

Osposobljen rekordan broj vatrogasaca 

Obilježen Dan vatrogasaca i svetog Florijana 
   Svibanj je mjesec kada se u DVD-u Donja Voća 
najintezivnije provode brojne aktivnosti.Započelo 
je obilježavanjem Dana vatrogasaca 
Republike Hrvatske i sv. Florijana,nebeskog 
zaštitnika vatrogasaca. 
  Svečanu svetu misu u crkvi sv. Martina biskupa 
služio je voćanski župnik velečasni Josip 
Drvoderić.Poslije mise članovi društva su se u 
koloni uputili u vatrogasni dom gdje je za tu 
priliku upriličena kratka svečanost. Rukovodstvo 
društva i Načelnik Općine Donja Voća Krunoslav 
Jurgec uputili su čestitku povodom Florijanova i 
zahvalili se prisutnima na uloženom trudu i 
zalaganju.Tom prigodom uručene su diplome o 
stečenim zvanjima tijekom školske godine 
2011/2012 koje su uručili zapovjednik Danijel 
Godinić.predsjednik Boris Patrčević i tajnik 
Josip Cingesar. 
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   Završnom pokaznom vježbom u 
nedjelju 22.travnja na prostoru JVP 
Varaždin završilo osposobljavanje 
pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih 
postrojbi Varaždinske županije za 
zvan je  "va trogasn i  časn i k" .       
Osposobljavanju je pristupilo 41 
pripadnik koji su uspješno savladali 
gradivo iz devet predmeta i vježbi,a 
završna ocjena je veoma dobra i ovo 
je  jedno  od  na jusp ješn i j i h 
o s posob l j av an j e  pos l j e dn j i h 
godina,naglasio je u svom obraćanju 
prisutnim novim časnicima županijski 
zapovjednik Stjepan Kovaček. Tečaj 
za časnika uspješno su završilo i 
troje članova DVD Donja Voća Josip 
Cingesar, Vinko Šestanj i Marijan 
Justament.  

Školska godina 2011/2012 bila je 
veoma uspješna za DVD Donja 
Voća.Zvanje dočasnika stekli se 
Mario Šestanj Perić.Slavko 
Perić,Bojan Krobot,Mladen 
Kutnjak i Mišo Patrčević,zvanje 
v a t r o g a s c a  1 . k l a s e  M a r i o 
Denac,Josip Pintarić i Elvis 
Jakopec te zvanje vatrogasca 
D r a g i c a  H r g a r e k , D r a g i c a 
Kolačko , Ljubica Galić,Slavko Tot 
i Stjepan Stolnik. 

ITLS obuku za zbrinjavanje 
ozljeđenih osoba na mjestu 
događaja završili su Danijel 
Komes i Mario Šestanj Perić . 

                                                   Prosinac 2012. 



 

   Dana 07.ožujka 2012.godine u vremenu od samo jednog sata izvršene su dvije intervencije na gašenju požara otvorenog 
prostora u zaseku Jakopci i predjelu Rakovnika. Na  intervencije se izlazi sa dva vozila i po 10 vatrogasaca. 
   Požar Kod Jakopci nije zahvatio veću površinu ,a uzrok je paljenje korova i biljnog otpada. Dok je u Rakovniku izgorjelo cca 
1,5 ha zapuštenog zemljišta sa opasnošću da vjetar  proširi vatru 
prema obližnjoj šumi, a uzrok je namjerno podmetanje.     

   Upućujemo apel mještanima da tijekom radova na čišćenju 
poljoprivrednih i drugih površina, biljni otpad saniraju na 
način da ne dovode u opasnost ljude i imovinu te u tom cilju 
izbjegavaju i onečišćenje zraka i okoliša. Skrećemo pozornost 
da je saniranje i odlaganje biljnog otpada regulirano između 
ostalog i Odlukama Općine Donja Voća kojima su propisani 
svi uvjeti postupanja. Ukoliko je paljenjem vatre na 
otvorenom prostoru nastala šteta ili onečišćenje okoliša, 
policija i nadležne inspekcije zaštite okoliša pokreću 
prekršajne prijave, a ako se uzrokuje znatnija opasnost po 
ljude i imovinu, protiv počinitelja policija podnosi i kaznenu 
prijavu. 

Preventiva i gašenje požara primarni zadatak 

 

   Prodoran zvuk vatrogasne sirene 
u subotu,10.ožujka 2012.godine  u 
15,42 sati objavio požarnu 
opasnost i pozvao vatrogasce na 
intervenciju. Naime, u zapalio se 
pomoćni gospodarski objekt u 
Rijeci Voćanskoj 107 u vlasništvu 
Ivana Debeljak.  
   Dolaskom na mjesto požara 
utvrđeno je da gori manji pomoćni 
gospodarski objekt do čijeg 
j e  zapa l j en ja  doš l o  rad i 
nesmotrenog paljenja suhe trave u 
njegovoj blizini. Požar je brzo 
lokaliziran i ugašen. Spašeno je 
nešto stvari i alata kojeg su 
vlasnici držali u njemu.  

Posljednji vikend mjeseca listopada obilježila je snježna oluja koja je donijela velike probleme na prometnicama naše Općine,na 
čijem smo raščićavanju proveli 6 sati te ih uz ekipu PZC-a osposobili za nesmetano odvijanje prometa. 

193 
  Pozivni   
   broj za        
 vatrogasce 

Prosinac 2012 

                 



 

   Loška dolina u Republici Sloveniji  19. Svibnja bila je 
domačin susreta vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i 
Rpublike Slovenije. Na susretu je sudjelovalo 18 hrvatskih i 
21 slovenskih ekipa, susret su uveličali dužnosnici 
nacionalnih zajednica, predstavnici lokalnih vlasti i 
Kuburaška udruga iz Višnjice. 
   Mladež DVD Donja Voća u natjecateljsku  vježbu sa 
preprekama odradila je besprijekorno i osvojila 1.mjesto uz 
najbolje vrijeme od 41,70 sekundi, a što je i ujedno i njihov 
rekord. Drugoplasirana ekipa PGD Čušperk zaostala je 
gotovo 4 sekunde, dok je treće mjesto osvojilo DVD Kašina. 
   Nakon natjecateljske vježbe mladež je sudjelovala u 
izvođenju spretnosti i vještina u vatrogasnim igricama. 
Nakon odigrane 4 igre i zbrajanja bodova osvojeno je 
2.mjesto i poklon domačina za svakog člana ekipe polo 
majica sa logom CTIF-a. 

Postignuti rezultat dobiva na vrijednosti kada se zna činjenica da je mladež provela na putu gotovo 10 sati i prevalili 600 
kilometra u oba smjera. 

1.mjesto na Susretu mladeži Republike Hrvatske i Slovenije 

 
   Na kraju natjecateljske sezone,  u subotu 03.11. 2012.godine 
u vatrogasnom domu u Donjoj Voći okupili su se najmlađi 
članovi na svojoj 2. Maloj Skupštini DVD-a Donja Voća, a na 
istu su se odazvali članovi Upravnog odbora i Zapovjedništva 
DVD-a, roditelji i gosti. 
   Na Skupštini su prezentirana izvješća o radu ekipa djece i 
mladeži koje je podnio član ekipe mladeži Alen Jakopec s 
naglaskom na uspjeh na 10.državnom  natjecanju u Zadru na 
kojem je ekipa muške mladeži osvojila 3.mjesto i 1.mjesto na 
Susretu mladeži Republike Slovenije i Republike Hrvatske. 
Tamara Kanjir  iznijela je  Plan rada mladeži za 2013.godinu 
godinu koju će obilježiti priprema i nastup muške mladeži za 
izlučnom natjecanju , nastup na Županijskom  natjecanju 
vatrogasne mladeži i sudjelovanje u Kampu mladeži u Fažani. 
 
      Gosti Male Skupštine bili su Zvonko Biškup predsjednik 
Vatrogasne zajednice Varaždinske županije i ženska ekipa 
mladeži DVD Ivanec. Kratkim govorom, uz veliko zadovoljstvo 
gosti su se obratili našim najmlađim članovima, te uz riječi 
podrške čestitali na dosada postignutim odličnim rezultatima. 
 
     Druženje najmlađih članova sa svim ostalim uzvanicima 
nastavilo se nakon Skupštine uz prigodni domjenak koji su uz 
Upravni odbor DVD-a Donja Voća organizirali roditelji djece i 
mladeži . 

Izdavač:DVD Donja Voća 
 
Urednik:Josip Cingesar 

Održana 2.Mala Skupština 
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5.memorijani Kup Dragutina Medveda u Lepoglavi 
obilježile su ekipe djece i mladeži osvojivši četiri prva 
mjesta uz veliku podršku roditelja i navijanje za vrijeme 
nastupa. 


