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Čestit i blagoslovljen Božić i sretna Nova godina

Trideset šest godina postojanja vatrogasnog društava u svim nijansama političkih boja i siromaštva, daje optimizam u vremenu koje ni jednim predznakom ne pokazuje razlog za to. Naši očevi i djedovi vjerojatno bi se vratili u
spokoj svojih vječnih dubina kada bi vidjeli u kakvu se dubinu vodi njihova tvorevina. A isto smo tako duboko sigurni
da pojam vatrogasca već stotinjak godina ne mijenja svoj smisao – zajedništvo.
Ne raduje nas saznanje da ni u 2013.godini broj intervencija nije manji nego prošlih godina i da smo iz Proračuna
Općine Donja Voća dobili znatno manje sredstava,da nam se spočitava da smo lijeni i da ne želimo dodatno zarađivati,ali raduje nas činjenica da se zaštita od požara pokazala djelotvornom .
Poštovani vatrogasci , mještani i prijatelji vatrogastva,iz dana u dan sve se više cijeni i vrednuje humana djelatnost vatrogasaca,što smo i zaslužili svojim radom,svojom hrabrošću i odlučnošću.
Stoga u 2014.godini očekujemo znatniju potporu i uvažavanje vatrogasaca i naše djelatnosti od svih onih u čijem
je interesu ostvarivanje sadržaja te humane djelatnosti.
Poštovani vatrogasci,mještani i prijatelji od srca vam zahvaljujemo na suradnji i potpori te vama osobno i vašim
obiteljima želimo uspješnu 2014.godinu.

2. mjesto mladeži u ukupnom poretku za Kup Hrvatske vatrogasne

2. mjesto mladeži u ukupnom poretku za Kup Hrvatske vatrogasne zajednice

U subotu 07.rujna pod idealnim vremenskim uvjetima, na odličnom terenu i
atletskoj stazi održano je završno kolo
Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice i 3.
Kup VZG Čakovca .
Kup VZG Čakovca bio je i posljednje
5. kolo IV. kupa HVZ-a za mladež gdje se
u ukupni poredak zbraja 4 najbolja rezultata sa kupova održanih u Belišću,Koprivnici,Popovači i Kladarama . U
kategoriji mladež muški za ukupni poredak ''ušlo'' je 10 najboljih ekipa. 1. mjesto pripalo je ekipi DVD-a Bedekovčina,2.mjesto DVD Donja Voća a 3. mjesto
DVD Nuštar.
Osvajanjem 2.mjesta u ukupnom poretku za Kup HVZ ekipa mladeži DVD
Donja Voća ostvarila je svoj najveći uspjeh i time potvrdila da spada u sam vrh natjecateljskih ekipa muške mladeži u Hrvatskoj.
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Na Županijskom natjecanju vatrogasne mladeži najbolji!

Na Županijskom natjecanju vatrogasne mladeži najbolji!

Vatrogasno natjecanje za mladež na razini Varaždinske županije održano je u nedjelju 08.rujna u
Lepoglavi, a odličan uspjeh polučile su ekipe mladeži i podmlatka DVD Donja Voća osvojivši ukupno 4
pehara u četiri kategorije. Ekipe muške i ženske
mladeži tako su se plasirale i na državno natjecanje.
Nedjeljno natjecanje u Lepoglavi koje je organizirala Vatrogasna zajednica Varaždinske županije uz
suorganizaciju Vatrogasne zajednice grada Lepoglave okupilo je ukupno 102 ekipe u četiri kategorije.
Ekipe vatrogasne mladeži i podmlatka osvojila su
sljedeća mjesta:



podmladak ženski – 2.mjesto



podmladak muški – 3.mjesto



mladež ženska – 3.mjesto



-mladež muška – 2.mjesto

Ostvaren je jedan od najvećih uspjeha natjecateljskih ekipa DVD Donja Voća,svaka ekipa koja se natjecala bila je
na pobjedničkom postolju.

J&J IMT d.o.o.
Krunoslav Jurgec

…..iz arhive…...
Na inicijativu uprave Podsaveza DVD-a za Kotar Ivanec osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo na Voći
09.07.1950. godine. Društvo je redovito svake godine
održavalo vježbe ,naizmjence ,u Donjoj Voći i Gornjoj
Voći. Poslije vježbi redovito bi se održavale zabave u
svrhu prikupljanja financijskih sredstava za rad. Do
raskola u društvu dolazi 1956.godine i dijeli se na dva
društva:DVD Donja Voća i DVD Gornja Voća. U Gornjoj
Voći društvo se gasi 1958.godine, a u Donjoj Voći
1965.godine.
U rad društva bili su uključeni sljedeći voćanci :Hatze
Dragutin ,Leskovar Juraj , Teležar Ivan ,Leskovar Stjepan , Fotez Rudolf ,Stolnik Dragutin ,Gregure Janko , Gregur Stjepan ,Premužić Stjepan iz Sviben Božidar , Gregurec Dragutin , Lukaček Janko ,Bukovec Franjo, Kanjir Josip i Vinceković Alojz.
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3.Mala Skupština

Uz nazočnost zapovjednika Vatrogasne zajednice Varaždinske županije
Stjepana Kovačeka, zapovjednika Društva Danijela Godinića i predsjednika Društva Borisa Patrčevića, voditelja mladeži, roditelja i pripadnika
odjeljenja muške mladeži DVD-a Donje Mekušje, u subotu 26. listopada
održana je 3. izvještajna Mala Skupština DVD-a Donja Voća.
Nazočnima su prezentirana izvješća o radu ekipa vatrogasnog podmlatka i mladeži za 2013. godinu koje je podnijela članica ženske ekipe mladeži
Marina Gregur s naglaskom na uspjeh na županijskom natjecanju na kojem su sve ekipe podmlatka i mladeži bile na postolju. Posebno raduje uspjeh muške mladeži osvajanjem 2. mjesta u ukupnom poretku za Kup Hrvatske vatrogasne zajednice i sudjelovanje 18 pripadnika mladeži u Kampu u Fažani.
Mateja Kokot iznijela je Plan rada mladeži za 2014. godinu, a koju će obilježiti pripreme i nastup na državnom natjecanju vatrogasne mladeži sa muškom i ženskom mladeži, osposobljavanje za zvanje vatrogasna mladež i
ponovno boravak u Kampu mladeži.
Maloj Skupštini, na čijoj sjednici se okupilo 50-tak najmlađih članova Društva, pozdravnim riječima se obratio
županijski zapovjednik Stjepan Kovaček istaknuvši između ostalog da rad s vatrogasnom mladeži DVD-a Donja
Voća može biti uzor i primjer ostalim društvima u županiji te zaželio mnogo uspjeha na predstojećem državnom natjecanju koje će se održati krajem mjeseca lipnja 2014. godine. Najmlađe članove Društva pozdravili su i zapovjednik
Danijel Godinić i koordinator voditelja Josip Cingesar, istaknuvši kako broj najmlađih članova raste iz godine u
godinu, što dokazuje ispravnost i kvalitetu rada u tom segmentu i da je to jamac dugotrajne opstojnosti Društva.

Održana izborna Skupština

Izabrano novo rukovodstvo
U subotu,12.01.2013.godine u vatrogasnom domu u Donjoj Voći održana je 36.sjednica redovite godišnje Skupštine DVD Donja Voća koja je ujedno bila izborna. Osim članova društva, prisustvovali su joj i vatrogasci iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Klenovnik, Maruševec, Vinica, Lepoglava, Višnjica, Ladanje Donje, Glogovacvac,
Reka, Gradišće,Kamenica , PGD Zletoličje i PGD Cirkulane iz Republike Slovenije. Od uzvanika i gostiju Skupštini su bili nazočni Načelnik Općine Donja Voća Krunoslav Jurgec, predsjednik VZVZ Zvonko Biškup,Zlatan
Mošmondor izaslanik Župana, predstavnici LD Trčka,
NK Vindija, udruge vinogradara „Barilček“ i KUD-a Donja Voća.
Predsjednik Boris Patrčević je podnio Izvješće o radu
društva za 2012.godinu, a zapovjednik Danijel Godinić

izvješće o radu vatrogasne postrojbe. U izvješćima je istaknuto da su vatrogasci tijekom 2012.godine izvršili sve postavljene zadatke, od obilježavanja Mjeseca zaštite od požara, održavanja vježbi i sudjelovanja na natjecanjima. Postrojba je sudjelovala na gašenju 12 požara, 10 šumska i 2 požara gospodarskih zgrada te 4 tehničke intervencije. U
financijskom izvješću koje je podnio tajnik Josip Cingesar, naglašeno je da se velik dio financijskih sredstava troši
na otplatu leasinga za malo navalno vatrogasno vozilo dok za ostale aktivnosti ostaje premalo sredstava.
U planu rada za 2013.godinu naglasak je stavljen na osposobljavanje vatrogasaca,održavanje vatrogasnih vozila,
sudjelovanje mladeži na izlučnom natjecanju i županijskom natjecanju,
Kako je Skupština bila izborna,povjerenje je ukazano dosadašnjem rukovodstvu. Za predsjednika je izabran Boris
Patrčević,za zamjenika predsjednika Mladen Kutnjak. Danijel Godinić imenovan je za zapovjednika, a za njegovog zamjenika Mario Šestanj Perić,dok je za tajnika imenovan Josip Cingesar koji će ujedno biti i izaslanik u
Skupštini VZVZ.
Spomenicu vatrogasni veteran,za 30 godina operativnog rada primili su Slavko Medenjak,Josip Patrčević i
Stjepan Kukec , a za najboljeg vatrogasca u 2012.godini proglašen je Vinko Šestanj.
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U 2013.godini 12 intervencija.
Izdavač: DVD Donja Voća
Urednik: Josip Cingesar

Autolimar
Božo Glavica
Tijekom 2013.godine na području Općine Donja Voća provedeno je 11 intervencija na kojima je
postrojba DVD Donja Voća samostalno djelovala, dok 1 puta pružala pomoć van Općine.
U intervencijama na gašenju požara sudjelovalo je ukupno 112 vatrogasaca, što u prosjeku iznosi 10 vatrogasaca po
intervenciji, sa 24 izlazaka vozila i utrošeno je ukupno 212 radnih sati. Troškovi intervencija u 2013.godini iznose
29.860,00 kuna obračunati prema Jedinstvenom cjeniku za obračun vatrogasnih intervencija Hrvatske vatrogasne
zajednice .
Usporedbom s prethodnom 2012.godinom kada smo zabilježili 16 intervencija požara razvidno je kako se broj intervencija pao za 25%, a čemu je pridonijelo vlažno proljeće te nije bilo spaljivanja neobrađenih poljoprivrednih površina i biljnog otpada.

Počela je sezona grijanja - provjerite dimnjake i bojlere!

Dolaskom hladnijih dana s nižim temperaturama započela je sezona
grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, što povećava
opasnost od moguće pojave požara, eksplozije i trovanja.
Provjerite:
-da li je dimnjak Vašeg ložišta oštećen (građevinska oštećenja) i da
li je sam dimnjak izveden građevinski ispravno,
-da li u blizini otvora za čišćenje dimnjaka nema gorivog materijala,
-vodite li računa da se pepeo iz ložišta ne smije odlagati u vreće, kante ili druge posude od gorivog materijala,
-pepeo iz ložišta ne odlažite na otvorenom prostoru neposredno uz gorivi materijal,
-da li su električne grijalice i žarulje koje koristite za zagrijavanje prostora dovoljno udaljene od zapaljivih materijala,
-da li je iz prostora kotlovnice uklonjen sav zapaljivi materijal,
-da li je u prostorima u kojima se upotrebljavaju plinska trošila izvedena ventilacija koja ce spriječiti koncentraciju
plina koja zbog eventualnog propuštanja može uzrokovati trovanje korisnika ili stvaranje eksplozivne smjese,

