GODIŠTE III
KOPRIVNICA,
TRAVANJ 2009.

broj

GLASILO VATROGASNE ZAJEDNICE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Molve
Uskrsne pisanice izradili su umjetnici
Molvarskog likovnog kruga, među kojima i
članovi vatrogasnih društava.
Ovime čestitaju svima Uskrsne blagdane,
a čestitkama pridružuje se i Vatrogasna
zajednica Koprivničko-križevačke županije

4. svibanj - Dan svetog Florijana:
Dan hrvatskog vatrogastva
Svim vatrogascima čestitke upućuje
Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Gola

Tradicionalna novogodišnja čestitka
na graničnom prijelazu Gola potvrda je
dobrosusjedskih odnosa

2

Vatrogasni Glasnik

ŠTOVANI VATROGASCI!
Malo po malo i novi broj je nakon nekoliko
mjeseci opet pred Vama. Ovog puta prevladavaju informacije o godišnjim skupštinama,
biranju novih ljudi na najodgovornije dužnosti,
što bi u konačnici u narednom četverogodišnjem mandatu značilo najvjerojatnije, još bolji
i kvalitetniji rad. Informacije su iz velikog broja
društava, koje su poslale pozive ili informacije
pute Interneta, što treba pozdraviti. Oni koji
to nisu uradili njihov rad objavit ćemo drugom
prilikom i radi toga molim ih da ne zamjere.
Vatrogasci po prirodi posla nisu skeptici već
optimisti i humanisti, ljudi koji znaju i vole
svoj posao. U zanimanje vatrogasac naši ljudi
imaju najviše povjerenja, a to mnogo znači.
Djelatnost i rad vatrogasaca u našoj državi
regulirano je Zakonom o vatrogastvu (2004.
godine) koji glasi: Vatrogasna djelatnost
je stručna i humanitarna djelatnost od
interesa za Republiku Hrvatsku. To dovoljno govori nekima iz strukture vlasti, gospodarstva, društvenih djelatnosti i drugima
(čast iznimkama), koji se znaju često oglušiti
na potrebe i pomoći vatrogascima kada je oni
trebaju, ali kada im gori pod nogama onda
brzo mijenjaju mišljenja. Rad vatrogasaca treba se još više usavršavati i modernizirati, kroz
nove vidove poslova i radu sa sofisticiranom
opremom u raznim akcidentnim situacijama.
Nije lijepo čuti kada pojedinci svojom demagogijom pokušavaju hvaliti rad govoreći: Dobri
ste, bit će te bolji uz našu pomoć, što se zna
česti čuti na skupštinama i sjednicama. To nije
dobar način da se postigne određeni rezultat,
a u ovom slučaju da se stekne povjerenje
vatrogasaca. Naredno četverogodišnje razdoblje u radu vatrogastva na našoj županiji
bit će svojevrstan ispit mogućnosti, znanja
i organiziranosti u redovnom i operativnom
djelovanju novih rukovodstava u društvima i
zajednicama. Recesiju (opadanje ekonomske
moći) ne smije osjetiti vatrogastvo, ako će
se od njega sve više zahtijevati. Nezamisliv
je rad bilo koje lokalne uprave ili samouprave
u manjim i većim mjestima tako i gradovima
bez učešća vatrogasnih organizacija. Obnova
Vatrogasnih domova, koja je u punom toku
(veliki broj završen) omogućit će još veću i
bolju društvenu aktivnost, važnu i bitnu komponentu u manjim mjestima gdje društveni i
kulturni život bez vatrogasaca je nezamisliv.
Osim pomoći građanima kada je ona najpotrebnija, vatrogasci su skromni i rijetko se
hvale svojim humanim radom, ali su ponosni
i sretni kada mogu pomoći drugima u nevolji.
Druženje sa brojnim prijateljima vatrogascima i ostalima, a posebno s vatrogascima u
zemljama Europske zajednice, gdje se Hrvatski vatrogasac cijeni i poštuje kao stručnjak,
a voli kao prijatelj, samo je dokaz da je veliko
vatrogasno srce otvoreno za svakog koji voli
vatrogasce i vatrogastvo gdje god on bio.
Na kraju zaželio bi novom rukovodstvu
uspjeh u radu te i nadalje uspješnu suradnju
na polju informiranja, koje može imati samo
uzlaznu putanju još boljom suradnjom, koja
se konačno počelo više cijeniti i poštivati kao
neraskidiv dio rada vatrogastva.
Urednik

Sjednica Predsjedništva, Zapovjedništva i Nadzornog
odbora VZ Koprivničko-križevačke županije

PRIHVAĆENI PRIJEDLOZI
ZA NOVO RUKOVODSTVO
U Vatrogasnom domu Štaglinec u utorak
31. ožujka održana je sjednica Predsjedništva,
Zapovjedništva i Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije.
Skupštinu vodio je predsjednik Marijan Kicivoj.
Dnevnim redom podnesen je prijedlog izmjene
i dopune Statuta zajednice koji je prihvaćen
većinom glasova predstavnika Vatrogasnih zajednica s područja naše županije. Razmatran je
i usvojen izvještaj o dosadašnjem radu a isto
tako razmatran je i usvojen financijski izvještaj
za 2008. godinu. Među ostalim raspravljalo se
i o programu rada za ovu godinu koji je usvojen

kao i prijedlozi za novo rukovodstva Vatrogasne
zajednice Županije. Predložen je i prihvaćen
prijedlog da novi predsjednik VZŽ bude Ivan Golubić, sadašnji predsjednik VZ grada Koprivnice,
a zapovjednik Valent Furmeg, zapovjednik JVP
Križevci, ostali članovi rukovodstva izabrat će
se javnim glasanjem na skupštini Vatrogasne
zajednice Županije, a na prijedlog požarnih područja gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca.
Prijedlozi rada kao i prijedlozi za novo rukovodstvo treba usvojiti skupština VZŽ, koja će se
održati 29. travnja u mjestu Kalnik.
S

Sa sjednice VZŽ u Štaglincu

IMPRESSUM
Vatrogasni glasnik, glasilo za vatrogasce
Godina III, broj 5, Koprivnica, travanj 2009. godine
IZDAVAČ: Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije
ZA IZDAVAČA: Slavko Tucaković, v.d. županijskog vatrogasnog zapovjednika
GLAVNI UREDNIK: Dragutin Rendić
UREDNIČKI ODBOR: Marijan Kicivoj, predsjednik VZŽ; Slavko Tucaković, v.d. zapovjednik
VZŽ; Nikola Sočev, predsjednik Savjeta HV mladeži; Ivan Matosović, Ivan Golubić, predsjednik
VZ grada Koprivnice; Mirjana Futač, Darko Palaš, Ivan Pečarić, Dušan Koščić i Dragutin Rendić,
novinar
GRAFIČKO UREĐENJE: REXPRESS - Koprivnica
ADRESA: Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije
Oružanska 1, 48000 Koprivnica
Tel: 048/674-601, Faks: 048/674-609
E-mail: jvp-koprivnica@kc.t-com.hr, dragutin.rendic@kc.t-com.hr
Tisak: MATIS - Koprivnica, Ljudevita Gaja 6, Tel: 048/625-050, Mob: 098/248-105
Rukopisi i fotografije ne vraćaju se i ne honoriraju
Odlukom Ministarstva financija RH list je oslobođen od poreza na dodatnu vrijednost, dopisom
Ur.broj: 513-07-06/08-2
Naklada 1.000 primjeraka

Vatrogasni Glasnik

3

VZ Koprivničko-križevačke županije

SREDSTVA ZA OBLJETNICE,
PRIZNANJA ZASLUŽNIM
U utorak 16. prosinca 2008.
godine u Vatrogasnom domu Križevci, održana je zadnja sjednica
Predsjedništva,
Zapovjedništva
i Nadzornog odbora Vatrogasne
zajednice Koprivničko-križevačke
županije u 2008. godini.
Sjednicu je vodio predsjednik
Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Marijan
Kicivoj, koji je nakon pozdravnih
riječi predložio izmijenjenu Dnevnog reda. Prva točka Dnevnog reda
bilo je usvajanje zapisnika s prošle
sjednice, a nakon toga dogovor o
održavanju godišnjih izbornih i izvještajnih skupština u idućoj godini. Zaključeno je da svako društvo,
odnosno Vatrogasna zajednica
općina i gradova dostave vrijeme
održavanja skupština na adresu
Vatrogasne zajednice županije.
Donesena je i odluka o visini sredstava prilikom obilježavanja godišnjica društava. Ova naknada od
strane Vatrogasne zajednice županije kreće se od 1.000 do 12.000
kuna za društva osnovana prije 10.
pa sve do 140. godina. U 2009.
godini 18 Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Koprivničko-križevačke županije obilježit
će svoje obljetnice osnutka i rada.

Sa sjednice održana u Križevačkom
Vatrogasnom domu

Među ostalim donesena je i odluka
o nabavci vatrogasne opreme, koja
će se nabaviti zavisno o sredstvima
s kojima će zajednica raspolagati.
Na prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Koprivnica, jednogla-

Koprivnica

PRIJEDLOG
IZMJENA ZAKONA
O VATROGASTVU

Detalj sa sjednice u Uredu Županije

sno usvojeno je da se čin počasnog
vatrogasnog časnika dodjeli: Ivanu
Vitelji, Tomi Ernečiću, Ivanu Krleži,
Dragutinu Rendiću i posmrtno Josipu Premcu. Na kraju sjednice u ime
domaćina Vatrogasne zajednice

grada Križevaca prigodne blagdanske čestitke prisutnima uputio je
predsjednik Ivan Mužić, zapovjednik JVP grada Križevaca Valent Furmeg, županijski zapovjednik Slavko
Tucaković i Marijan Kicivoj. S

Jučer u četvrtak 12. ožujka u
Uredu Koprivničko-križevačke županije održana je sjednica Operativno-tehničkog stožera Hrvatske
vatrogasne zajednice. Na sjednici
u ime župana i svoje osobno predstavnike vatrogasaca gotovo iz
svih Hrvatskih županija pozdravio
je dožupan Vjekoslav Flamaceta.
On je u kratkim crtama prisutne
upoznao sa Županijom u kojoj ima
150 vatrogasnih društava s preko
sedam i pol tisuća vatrogasaca,
odnosno 60 vatrogasaca na tisuću
stanovnika, najviše u Hrvatskoj.
Istaknuo je njihovu nezamjenjivu
ulogu u kulturnom i društvenom
životu manjih zajednica na selu,
ali i aktivnu ulogu profesionalnih
vatrogasnih postrojbi u gradovima
Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima.
Sjednicu vodio je načelnik Hrvatske
vatrogasne zajednice Željko Popović, a prisutan bio je i dopredsjednik
HVZ Mijo Brlečić, glavni vatrogasni
zapovjednik Mladen Jurin, predsjednik VZ Koprivničko-križevačke
županije Marijan Kicivoj, županij-

ski zapovjednik Slavko Tucaković,
predstavnici Županije i drugi.
Željko Popović prisutne upoznao je sa o prijedlogu novog Zakona uo vatrogastvu kojim bi se konačno riješilo pitanje financiranja i
provedbe vatrogasne djelatnosti
prema prijedlogu vatrogasaca.
Ustrojila bi se agencija za vatrogastvo na državnoj razini, a osnivali
bi se operativni vatrogasni centri.
Obuka vatrogasaca obavljala bi se
u Vatrogasnoj školi, a vatrogastvo
djelovalo kao zasebna djelatnost.
Programom provedbe posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u ovoj
godini započele bi već 15. svibnja
odlaskom vatrogasaca i vozila na
dislokaciju na područje priobalja.
Raspravljalo se o prijedlozima izmjena i dopuna Pravilnika iz rada
vatrogastva, a svi zaključci sa ove
sjednice dostavit će se Vladi Republike Hrvatske. Također bili su
predstavljene i nove kreacije vatrogasnih odora.
S
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U Makarskoj održano Međunarodno savjetovanje
vatrogasaca i spasilačkih službi

SVE UČESTALIJE
ELEMENTARNE NEPOGODE
Od 9. do 11. prosinca 2008. godine, u
organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva i Regionalnog
središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa, te u suorganizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, održano je u Makarskoj međunarodno savjetovanje na temu “Suzbijanje
požara otvorenog prostora-nove metode
i pristupi”.
Pozvani na savjetovanje bile su vatrogasne
i spasilačke službe, te uprave šumarija Srbije,
Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Kosova i Slovenije. Kao posebni gosti
na savjetovanju su sudjelovali uvaženi međunarodni stručnjaci Hubert Inghaiser, predstavnik
međunarodnog udruženja za hranu i poljoprivredu (FAO) Ujedinjenih Naroda, Nikola Nikolov,
Visoki predstavnik i koordinator UNISDR za
Jugoistočnu Europu, te Domingos Xavier Viegas
sa sveučilište Coumbra iz Portugala. Od predstavnika Koprivničko-križevačke županije savjetovanju prisustvovao je predsjednik VZ županije
Marijan Kicivoj i zapovjednik Slavko Tucaković.
Pozdravne uvodne riječi uputili su Srećko
Juričić, načelnik Sektora za zaštitu šuma i međunarodnu suradnju Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, ravnatelj Regionalnog središta za pružanje pomoći
i uklanjanje posljedica katastrofa Ranko Britvić,

te predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i
župan Splitsko-dalmatinske županije, mr. Ante
Sanader.
U svom uvodnom izlaganju Srećko Juričić
osvrnuo se na sve učestalije prirodne katastrofe, među kojima rastu ugroze od požara na otvorenom i šumskih požara. Ocijenio je neophodnim
zajedničko djelovanje svih državnih institucija,
koje će ojačavati organiziranje sustava zaštite
i pomoći, a ovo savjetovanje treba doprinijeti
razmjeni iskustava najvišeg upravljačkog kadra
regije, s krajnjim ciljem umanjivanja negativnog
djelovanja na okoliš i ugrožavanje šuma i šumskog gospodarstva. Posljednjih godina uočava
se jačanja resursa za suzbijanje požara, ali i
dalje se bilježi sve veći broj požara, prvenstveno
vezanih uz ljudsku aktivnost. Ovakva savjetovanja su prilika da se razmijene mišljenja i iskustava, ali i zauzme zajednički stav, na primjer u
pogledu uređenja zapuštenih šumskih i poljoprivrednih zemljišta, provedbe šumsko-uzgojnih
mjera, izrade prosjeka, organizacije motriteljsko-dojavnih službi i sustava i drugo. Na to nas
dodatno prisiljavaju globalna negativna kretanja
kao što je globalno zatopljenje, te senzibiliziranost javnosti u pogledu zaštite životnog okoliša,
života, kulturnih i materijalnih dobara.
Hubert Inghaiser, predstavnik UN-ovog
odsjeka za prehranu i hranu, istaknuo je, da u

Europi godišnje izbije 45 tisuća požara na otvorenom. Kao međunarodna inicijativa za pomoć u
tom pogledu donesene su dobrovoljne smjernice
u upravljanju požarima koje trebaju biti sredstvo za planiranje, upravljanje, i nadzor šumskih
požara i požara otvorenog prostora. Smjernice
obrađuju sve razine aktivnosti koje odgovorne
institucije trebaju poduzeti one nisu obvezujuće, a primjenjive su za sve segmente sustava.
Svrha im je dugoročno održivo gospodarenje
zemljom.
Sustave zaštite i spašavanja i vatrogastva
predstavili su: Hrvatsku Petar Škorić, pročelnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Splitsko-dalmatinske županije, Željko Popović,
načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice i Tomislav Vuko, pomoćnik Glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, Republiku Sloveniju Leon Behin, dozapovjednik Gasilske zveze
Slovenije, Bosnu i Hercegovinu Predrag Slijepčević ispred Republičke uprave Civilne zaštite
Republike Srpske, i Marinko Petrić, predsjednik
Vatrogasnog Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Republiku Makedoniju Dragi Tarčugoski
ispred Centra za krizno upravljanje Republike
Makedonije. Nakon referata nadležnih ministarstava i uprava šumarija pojedinih država u
pogledu gospodarenja šumama, istaknuti su i
dosadašnji međunarodni projekti regije u borbi
protiv požara otvorenog prostora (Nikola Nikolov, Visoki predstavnik i koordinator UNISDR za
Jugoistočnu Europu), a nove tehnologije, koje se
pripremaju ili primjenjuju u Republici Hrvatskoj
predstavili su Darko Stipaničev sa Sveučilišta u
Splitu i Željko Ban iz DVD-a Mladost Kaštel Sučurac.
Posebnu pažnju izazvalo je izvješće
Domingos Xavier Viegasa sa sveučilišta Coumbra iz Portugala, koji je, koristeći sve relevantne
podatke i kompjutorske simulacije u analizi tragedije na Kornatima, ocijenio dokazanim, da se
radilo o eruptivnom požaru. Predložio je, da se
kao u Portugalu, u temeljnu obuku vatrogasaca
uvrsti opisivanje vrsta i okolnosti u kojima nastaju eruptivni požari (klanci, usjeci i kanjoni).
Djelatnik HRT-a Branko Dobrota osvrnuo se na
potrebu senzibiliziranja, edukacije i informiranja
javnosti u borbi protiv požara.
U zaključcima savjetovanja između ostalog
je izražena potreba regionalnog koordiniranja
aktivnosti, kao i činjenica zabrinjavajućeg porasta broja požara na otvorenom prostoru, koji
zahtijeva veći i koordinirani angažman svih mjerodavnih institucija. S

Zagreb

DOBAR POSAO U PRIOBALJU

U Zagrebu 5. prosinca 2008.
godine održana je sjednica županijskih zapovjednika Hrvatske,
koju je sazvao glavni zapovjednik
Mladen Jurin. Tema sastanka bila
je analiza rada u protupožarnoj
zaštiti ove godine u priobalju te
pripremi za iduću sezonu 2009.
godine, a pod točkom raznom raspravljalo se i o Draženu Slavici.
Pod prvom točkom analiziran
je rad koji je obuhvatio ukupno
5.331 vatrogasca koji su u perio-

du od 1. lipnja pa do 1. listopada
bili angažirani na dislokacijama
u priobalju. Oni su tom prilikom
imali ukupno 2.659 požara koje
su u osamdeset posto slučaja lokalizirali unutar četiri sata. Tokom
ove sezone koju su ocijenili kao
uspješnu u radnom dijelu, dok u
financijskom je bila loša, ukupno
izgorjelo je 8.541 hektara površine pod šumom, makijom io niskim
raslinjem. U intervencijama sudjelovali su ukupno 4.197 sati a uku-

pno dežurali 19.507 sati. Zračne
snage intervenirale su ukupno u
258 slučaja.
Za 2009. godinu formirana
je skupina zapovjednika koji će
zajedno s galvnim zapovjednikom
obaviti sve potrebne radnje za
predstojeću protupožarnu sezonu
u priobalju tokom turističke sezone.
Svi prisutni zapovjednici njih
ukupno 19 potpisali su zaključak
kojim još jednom izražavaju sućut

i suosjećanje s obiteljima poginulih
vatrogasaca na Kornatima, ali daju
i bezrezervnu podršku Draženu
Slavici kojeg smatraju nevinim koji
ne može snositi krivicu za posljedice prirodnog fenomena u kojem
su stradali vatrogasci na Kornatima. Smatraju da nije prihvatljiva
teška kriminalizacija postupaka
optuženog Dražena Slavice, koji
je obavljao humani posao i vjeruju
da će dokazati svoju nevinost pred
sudom pravde. S
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TROGIR

MEĐUNARODNI
SEMINAR HVZ U
TROGIRU
U Trogiru završio je Međunarodni stručni seminar na temu
„VATROGASCI U NADZORU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA I OSOBNA ZAŠTITNA
OPREMA ZA VATROGASCE“ koji
se održao od 24. do 25. veljače u
hotelu Medena u Trogiru.
Na samom početku u uvodnoj riječi načelnik Hrvatske Vatrogasne zajednice ing. Željko
Popović pozdravio je sve prisutne
te ukratko iznio plan i program
seminara. Nakon uvodne riječi
prisutne je pozdravio domaćin
gradonačelnik Grada Trogira,
Vedran Rožić te svima zaželio
ugodan boravak i uspješan rad.
Župan
Splitsko-dalmatinske
županije i predsjedniku Hrvatske Vatrogasne zajednice Ante
Sanader također je na početku
seminara uputio pozdrave svim
prisutnima i službeno otvorio isti.
Prvo izlaganje pripalo je Damiru Kneževiću, inače voditelju
odjela za osposobljavanje unutar
Hrvatske vatrogasne zajednice, a
tema je bila Prijedlog Pravilnika o
zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi
pripadnika vatrogasnih postrojbi
– analiza i obrazloženje gdje se
htjelo ukratko prisutne upoznati
sa samim pravilnikom na kojem
je u posljednje vrijeme bilo puno
aktivnosti ali je još uvijek u fazi
dorade. Na Seminaru je bilo zastupljeno niz stručnih tema koje
su predstavili domaći i strani
stručnjaci na temelju osobnih
iskustava. Osim velikog broja
pripadnika profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih organizacija na seminaru je bilo prisutno
i niz gospodarskih subjekata koji
u svom djelovanju imaju segment
vatrogasne djelatnosti.
Na seminaru prisustvovali
su i predstavnici Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke
županije, predsjednik VZ Županije Marijan Kicivoj, županijski
zapovjednik Slavko Tucaković,
zapovjednik JVP Križevci Valent
Furmeg i zapovjednik VZ grada
Križevaca Ivan Pečarić.
- Osim edukacije na seminaru bili smo upoznati s radom
vatrogasaca iz drugih Europskih
zemalja u nadzoru i preventivi
mjera zaštita od požara i koju
osobnu zaštitnu opremu upotrebljavaju, rekao nam je nakon
seminara Slavko Tucaković. S

Povodom Međunarodnog dana Civilne zaštite
(1. ožujka) i Dana zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije na lokaciji Ribičkog doma
Sekuline kod Molvi održana je u ponedjeljak 2.
ožujka svečana sjednica Županijskog stožera Zaštite i spašavanja i Županijskog zapovjedništva
Civilne zaštite. Također ovom prilikom prikazana
je i oprema Civilne zaštite za obranu od poplava
među kojom je bio aluminijski motorni čamac dužine pet metara sa motorom od Yamaha od 25 KS
kupljen sredstvima deset općina uz rijeku Dravu.

slav Flamaceta kratkim izvještajem naznačio je ulogu i
ustroj Civilne zaštite koja je sukladno konvencijama i u
svijetu prihvaćena standardima civilna zaštita u Republici Hrvatskoj jednako jao i drugdje u svijetu definirana je kao humanitarna djelatnost. Darko Koren rekao je
da su vatrogasci kao jedan od najvažnijih čimbenika u

Darko Koren govorio je o ulozi i značaju
Civilne zaštite
S posebnom pažnjom razgledavala se
izložena oprema vatrogastva

- Za nabavku i opremanje čamca izdvojeno je više
od 65.000 kuna a on će u sustavu spašavanja i zaštite na Dravi sa odgovarajućom opremom za razne
akcidentne situacije, čišćenja vode od zagađenja i drugo biti značajna pomoć, rekao nam je načelnik stožera
zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije
Vjekoslav Flamaceta.
Sa zanimanjem razgledan je
novi županijski čamac

Na svečanoj sjednici brojne prisutne goste među
kojima je bio župan Darko Koren, dožupan Vjekoslav
Flamaceta, načelnici i predstavnici općima uz rijeku
Dravu, predstavnici Javnih vatrogasnih postrojbi gradova Koprivnice, Đurđevca i Križevaca, predsjednik VZ
Županije Marijan Kicivoj, županijski zapovjednik Slavko
Tucaković sa suradnicima, predstavnici Hrvatskih voda
gradonačelnik Đurđevca Mladen Roštan, predstavnici
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica i
drugi.
Goste pozdravio je domaćin susreta u Sekulinama
načelnik Općine Molve Ivan Kolar, a nakon toga Vjeko-

ovom sustavu najskuplji kada ne gori vatra, a to je bolje
nego suprotno. On je istakao kako vatrogasna služba
u svijetu ima središnje mjesto u zaštiti i spašavanju,
odnosno u civilnoj zaštiti. Ona je tako opremljena, organizirana i osposobljena da u praksi provodi niz drugih
zadataka osim protupožarne. Istaknuo je da okosnicu
civilne zaštite čini profesionalno stručna jezgra, osposobljena za najsloženije poslove zaštite, obrane i
spašavanja koja u Koprivničko-križevačkoj županiji ima
svoju značajnu ulogu. Zahvalio je svima na suradnji i
radu te daljnjem unapređenju sustava u materijalnom
i ljudskom smislu uz napomenu da će Županija uvijek
pomoći kada zatreba.
Nakon svečane sjednice razgledana je prikazana
oprema koju su izložili najviše vatrogasci pa je tako
županijski zapovjednik Slavko Tucaković prisutnim
predstavio i objasnio ulogu koju vatrogasci imaju u
sklopu civilne zaštite, bez koje ona i ne bi mogla djelovati. Predstavljena je vatrogasna oprema koja se upotrebljava u akcidentnim situacijama na vodotocima i
drugim mjestima, funkcioniranje vatrogasnih ljestava u
slučajevima spašavanja i drugo. Djelatnici granične policije predstavili su svoj čamac kojim obavljaju poslove
i nadzora Državne granice na rijeci Dravu u dužinu od
oko pedeset kilometara. Predstavili su se i predstavnici
Crvenog križa kao i ronioci Društva sportova na vodi
Šoderica. Nakon predstavljanja čamaca gosti su mogli
isprobat dio njihovih mogućnosti vožnjom rijekom Dravom kod Repaškog mosta. S
Oni hrabriji mogli su
vatrogasnim ljestvama
na visini od dvadesetak
metara vidjeti panoramu
izložbenog prostora
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Z

a dane Velikog petka i subote
prije Uskrsa, jedan lijepi stari
običaj počeo se ponovno primjenjivati u radu DVD-a Legrad. Naime,
radi se o tome da članovi društva
navedenih dana čuvaju počasnu
stražu kraj Isusovog groba u mjesnoj crkvi Presvetog Trojstva u Legradu. U suradnji sa župnikom Vjekoslavom Vidačekom dogovoreno je
kako i na koji način će se održavati
počasna straža pokraj uređenog
Isusovog groba u ovoj crkvi iz 17.
stoljeća. Inače običaj da vatrogasci
čuvaju Isusov grob u svojoj mjesnoj
crkvi započeo je prije tri godine. Počast se odaje sve do svete mise koja
započinje u 20 sati na Veliku subotu, a nakon toga mještani odlaze na
paljenje vuzmenke.
- Davne 1949. godine za komunističke vlasti prekinut je lijepi
običaj naših vatrogasaca da održavaju počast kraj Isusovog groba. Običaj
smo obnovili i vjerujem da se on više
nikada neće prekidati, rekao nam je
tajnik DVD-a Legrad Vladimir Piškor. S

Počasna straža vatrogasaca pokraj Isusovog
groba u crkvi Presvetog Trojstva u Legradu

DVD Legrad

VATROGASCI ČUVALI
ISUSOV GROB
Zagreb

JVP Koprivnica

SUSRET PRIJATELJA
U petak 17. travnja profesionalnu vatrogasnu postrojbu
susjednog Mađarskog grada
Nagyatada posjetili su pripadnici
Javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice predvođeni svojim
zapovjednikom Slavkom Tucakovićem. Bio je to uzvratni susret
dobrih prijatelja, koji su Koprivnicu posjetili u siječnju mjesecu
ove godine i izgubili prijateljsku
malonogometnu
utakmicu.
Ovog puta manje sportske sreće imali su gosti, domaćini su
pobijedili. No, cilj i svrha ovog
susreta bilo je druženje. Bila je
to prilika da dva zapovjednika
Slavko Tucaković i Wilmos Szabo
zapovjednik mađarskih profesionalca izmjene prigodne poklone.

U ime domaćina stari dobar prijatelj koprivničkih vatrogasaca
novo umirovljeni časnik Joško
Čendeš pokazao je gostima iz
Koprivnice moderni vozni park
opremljen najnovijim vozilima i
opremom smješteno u velikom i
primjereno uređenom vatrogasnom prostoru. Na kraju susreta
Slavko Tucaković u oproštajnoj
zdravici naglasio je da je to samo
nastavak dobre i plodne suradnje
koja će se nastaviti i dalje, jer se
temelji na prijateljstvu i razumijevanju dvaju prijatelja dvaju
naroda. S time složio se i Wilmos
kao i Joško koji su kazali da će se
još ove godine ponovno susresti
i odmjeriti snage u nogometnom
susretu. S

Zajednička snimka prije početka utakmice u
sportskoj dvorani u Nagyatadu

KOPRIVNICA MEĐU
SIGURNIJIM GRADOVIMA

Povodom
ulaska
Republike Hrvatske u
NATO, te donošenja
novih doktrinarnih dokumenata-nacionalne
strategije za prevenciju
i suzbijanja terorizma,
vojne strategije, strategije nacionalne sigurnosti
i strategije upravljanja
u izvanrednim situacijama i krizama, održana je 8. travnja u
Zagrebu prva regionalna konferencija o sigurnosti gradova pod imenom
SIGURNOST GRADOVA 2009.
godine u organizaciji časopisa ZAŠTITA, Sigurnost EDUCA i Defimi
d.o.o. a pod pokroviteljstvom Vlade
Republike Hrvatske i Grada Zagreba uz potporu Udruge gradova RH
i Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti. Časopis “Zaštita” i Institut
društvenih znanosti Ivo Pilar objavljuju rezultate velikog istraživanja o
sigurnosti gradova. Analizom broja
kaznenih djela u 28 najvećih hrvatskih
gradova tijekom zadnjih 11 godina,
utvrđeno je da su najnesigurniji gradovi Pula, Slavonski Brod i Kaštela,
dok su Požega i Križevci najsigurniji.
Istraživanje je dalo i iznimno zanimljive podatke vezane uz sigurnost naših
najvećih gradova, koji će zasigurno
promijeniti mnoge predrasude vezane
uz sigurnost velikih gradskih centara.
Konferencija je namijenjena gradonačelnicima, dogradonačelnicima i
voditeljima poslova sigurnosti u gradovima, lokalnoj upravi i samoupravi,
županima, dožupanima i voditeljima
poslova sigurnosti u županijama, te
upravama gospodarskih subjekata

koji su od posebnog interesa za sigurnost i obranu Republike Hrvatske.
Cilj Konferencije je sudionicima omogućiti razmjenu stručnih informacija
o poslu kojim se svakodnevno bave,
kao i razmjenu najnovijih praktičnih
iskustava koje će izložiti predstavnici gradova iz Hrvatske i Europe.
Pozdravnim govorom Đurđa Adlešić,
potpredsjednica Vlade RH, i Alen
Ostojić, predsjednik Udruge hrvatskih
menadžera sigurnosti otvorili su ovaj
skup na kojem je među ostalim prisutni bili i zapovjednici pet JVP gradova među kojima i zapovjednik JVP
grada Koprivnice Slavko Tucaković.
Poseban je gost bio Gábor Demszky,
gradonačelnik Budimpešte, kojemu
su njegovi sugrađani povjerili već peti
gradonačelnički mandat. Rukovodeći
19 godina glavnim gradom Mađarske
koja je, osim toga, i višegodišnja članica NATO-a, stekao je vrijedna iskustva dio kojih je prenio i sudionicima
Konferencije.
- Posebno me radovalo i čini zadovoljstvo što je među sigurnijim gradovima i Koprivnica osim grada Križevci
koji je među najsigurnije, a veliki udio u
tome svakako imaju i Javne vatrogasne
postrojbe ovih gradova, rekao nam je
Slavko Tucaković. S

Vatrogasni Glasnik
Požarno područje Đurđevac

Domžale

SUSRET
PRIJATELJA

Na godišnjoj skupštini prijateljskog društva
iz Slovenije, PGD Domžale Mesto održanog 30.
siječnja ove godine prisustvovala je i delegacija
DVD-a Koprivnica i VZ grada Koprivnice koju je
predvodio predsjednik VZG Koprivnice Ivan Golubić. U delegaciji bio je Danijela Premec, Maja
Kobor i Josip Krček.
U prijateljskom ozračju gostoljubivi domaćini su se potrudili da se naša delegacija osjeća
kao kod kuće. U voditeljstvo skupštine od strane
domaćina bila je postavljena i članica DVD-a Koprivnica Maja Kobor, što je rijetko i izuzetno da
netko iz druge Države bude član predsjedništva.
To govori samo o tome koliko su dobri, prijateljski
odnosi dvaju društava. Predsjednik PGD Stane
Kovač podnio je izvješće o radu društva za 2008.
godinu, dok je zapovjednik društva Matjaž Korošec izvjestio o radu zapovjedništva. Pozdravne riječi domaćinima uputio je Ivan Golubić naglasivši
da prijateljstvo dvaju društava traje i trajat će
dok bude vatrogastva. S
Sa sjednice u Domžalama
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KOORDINIRAN RAD
VATROGASNIH ZAJEDNICA

U petak 5. prosinca 2008. godine održana je u prostorijama Vatrogasne zajednice
Kloštar Podravski skupština Požarnog područja Đurđevac koju je vodio predsjednik Dušan
Koščić. Sjednici su prisustvovali predstavnici
VZ Ferdinandovac Marijanka i Zlatko Đođ, VZ
Kalinovac Ivan Maletić, VZ Đurđevac Marijan
Kicivoj i Ivan Tomašek, VZ Podravske Sesvete Petar Cugovčan, VZ Virja Dušan Koščić, VZ
Molve Ivan Gregurić, VZ Novo Virje Bolto Dorenc i Ivan Šklebar i domaćin Vladimir Muše
i Martin Krupski ispred VZ Kloštar Podravski.
Pod prvom točkom Dnevnog reda zapovjednik Koordinacije požarnog područja Đurđevac Marijan Kicivoj rekao je da će se održati
tečaj za vatrogasce početkom 2009. godine
za slijedeća zvanja: mladež, vatrogasac, vatrogasac I klase, dočasnik i dočasnik I klase.
Tečaj će se održati u Đurđevcu od 2. siječnja
2009. s početkom u 18 sati prema programu
koji će biti dostavljen. Raspravljalo se i donio
zaključak o raspodjeli financijskih sredstava iz
proračuna Županije za nabavu opreme i vozila
u 2009. i 2010. godini. U 2009. godini iz proračuna Županije predviđeno je 130.000,00
kuna koja će će se raspodijeliti na tri jednaka
djela i to za slijedeće Vatrogasnoj zajednici:
Kloštar Podravski, Molve i Ferdinandovac. Dok
će u 2010. godini sredstva dobiti VZ: Virje,
Novo Virje i Podravske Sesvete. Novost je
da svaka VZ mora dobiti od Općinskog vijeća
suglasnost koliko i kojem će DVD-u na svom
području pripasti sredstava.
Zapovjednik Marijan Kicivoj informirao je
prisutne da planirana vatrogasna oprema nije
mogla biti kupljena zbog toga što Državna
Uprava nije doznačila sredstva koja duguje

VZ naše županije. Planom VZ Koprivničkokriževačke županije predviđa se povećanje
sredstava za rad sa sadašnjih 360.000 na
390.000 kuna, koja će se podijeliti na tri
požarna područja Koprivnica, Križevci i Đurđevac, te 65.000,00 kuna za društva koja će
imati slijedeće godine obljetnice.

Detalj sa sjednice u Kloštru
Podravskom
Preporuka je da se do kraja mjeseca veljače održe sve skupštine u društvima i zajednicama, a u travnju mjesecu skupština VZ naše
županije.
Ivan Tomašek informirao je o dosadašnjim intervencijama na području požarnog
područja Đurđevac, kojih je bilo ukupno 321.
Najviše u mjesecu listopadu i to požari otvorenog prostora zbog nekontroliranog spaljivanja korova i kukuruzina na njivama i olujnog
nevremena koje je pogodilo ovo područje te
je bilo ukupno Dogovoreno je da ubuduće
domaćini koordinacija budu VZ po rasporedu
koji je prihvaćen na ovoj sjednici. Dogovoreno je i ažuriranje popisa članova interventne
Postrojbe iz VZ koje nisu imale članova,a poželjno bi bilo da svaka VZ prijavi po dva člana.
Marijan Kicivoj rekao je na kraju sastanka da
se idući put sjednica biti u VZ Općine Podravske Sesvete. S

Koordinacija Požarnog područja Đurđevac

PROTUPOŽARNA PREVENTIVA

U Društvenom domu Mekiš
– Podravske Sesvete održana je
25. ožujka koordinacija Požarnog
područja Đurđevac na kojoj su prisutni bili predstavnice VZ Općina
Podravske Sesvete, Virje, Molve,
Ferdinandovac, Kloštar Podravski,
Novo Virje i VZ grada Đurđevca.
Domaćin koordinacije Petar Cugovčan zaželio je dobrodošlicu
prisutnima, a nakon toga rad sjednice preuzeo je predsjednik Dušan
Koščić i predložio Dnevni red. koji
je jednoglasno prihvaćen. Među
ostalim raspravljalo se o aktualnim
temama oko predstojećeg proljetnog dijela rada na otvorenim prostorima gdje se očekuje kao i svake
godine spaljivanje korova i raslinja
uslijed čega dolazi do nekontroliranog širenja vatre. Zadaća je svih da
upozoravaju ljude da ne obavljaju
spaljivanja po vjetru, blizini šuma,

da ne ostavljaju vatru bez nadzora, te prilikom spaljivanja osiguraju
sredstva za gašenje. Upozorenja će
ići i putem medija, ali na terenu taj
dio vatrogasci na terenu moraju se
osobno angažirati razgovarajući sa
mještanima. Zapovjednik požarnog
područja Marijan Kicivoj naglasio
je da su sad kazne za takav način
izazivanja požara drastično porasle
te se kreću od 10.000 kuna pa
na više. Dogovaralo se o korištenju kampa Hrvatske vatrogasne
mladeži u Fažani. Nakon burne rasprave donošen je zaključak da za
predsjednika VZŽ daje Koprivničko
požarno područje, zapovjednika
Križevačko, a kandidate koje predlože njihova požarna područja mi
ćemo podržati. Đurđevačko požarno područje će u narednom mandatu imati predsjednika Nadzornog
odbora i to će biti Ivan Gregurić,

zamjenik predsjednika VZŽ Dušan
Koščić, a zamjenik zapovjednika
Marijan Kicivoj. U planu rada su i
nastava za vatrogasna zvanja koje
se održavaju po planu, a započelo
Detalj sa sjednice

je u mjesecu siječnju sa prijavom
58 kandidata, podijeljeni u dvije
grupe, od čega je devet odustalo, a
četiri su pali na ispitima, dok je 45
uspješno položilo ispite. S
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Čestitka uz čašu pjenušca na desetak
metara iznad granične crte

JVP Koprivnica

TRADICIONALNA
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA
Tradicionalno novogodišnje čestitanje Javne
vatrogasne postrojbe grada Koprivnice i Mađarskih vatrogasaca iz susjednog grada Nagyatada
održano je treći puta za redom točno u podne
1. siječnja Nove 2009. godine na graničnoj crti
koja razdvajan Hrvatsku i Mađarsku na graničnom prijelazu Gola. Čestitke na vatrogasnim
ljestvama na visini od desetak metara uz čašu
pjenušca sa dobrim i iskrenim željama za bolju
i sretniju budućnost nazdravili su dvojica prijatelja zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
Grada Koprivnice Slavko Tucaković i zapovjednik
iz Nagyatada Wilmos Szabo. Nakon toga dobrim
željama u Novoj godini čestitanjima pridružili su
se i prisutni predstavnici naše županije, grada
Koprivnice, Granične policije Policijske uprave
Koprivničko-križevačke i carine, predstavnici
Općine Gola organizatori ovog susreta, sa svojim načelnikom i Saborskim zastupnikom dr.
Stjepanom Milinkovićem, vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gola i VZ općine Gola
kao i predstavnici vatrogasca i Granične policije
susjedne Mađarske te prisutni djelatnici Javne
vatrogasne postrojbe grada Koprivnice. Nakon
čestitanja na graničnoj crti razdvajanja Hrvatske i Mađarske domaćini su za sve prisutne

organizirali prigodan domjenak u Vatrogasnom
domu Gola.
Kako smo neslužbeno saznali iduće godine u
isto vrijeme Mađarski turistički savez iz Nagyatada organizirat će posjetu turista kako bi i oni

sudjelovali u ovom prijateljskom čestitanju vatrogasaca na Državnoj granici. Dobro bi bilo kada
bi se ovoj zamisli pridružila Turistička zajednica
Koprivničko-križevačke županije, bila je misao
koja se mogla čuti na ovom susretu. S

Hrvatski i Mađarski prijatelji uz čašu pića čestitali su Novo
godinu na graničnom prijelazu Gola

JVP Koprivnica

POMOĆ DOBROVOLJNIM
VATROGASNIM DRUŠTVIMA
Javna vatrogasna postrojba
Grada Koprivnice poznata je po
pomoći Dobrovoljnim vatrogasnim
društvima donacijom opreme. Tako
su profesionalni vatrogasci Koprivnice opremom pomogli deset
društava s kojima niz godina dobro
surađuju. Donacija se sastoji od
košulja, vatrogasnih remana i zaštitnih rukavica. Tako su opremu do
sada dobila Dobrovoljna vatrogasna
društva: Drnje, Gotalovo, Kunovec,

Donja Velika, Reka, Rasinja, Đelekovec, Torčec, Pešćenik i Hlebine, svako od njih dobilo je deset košulja i po
nekoliko remana i zaštitnih rukavica.
- Ukupna vrijednost donacije iznosi oko 25.000 kuna, a dali
smo onima kojima je pomoć u
opremi najpotrebnija i koji svojim
radom dokazuju da su opremu i
zavrijedili, rekao nam je zapovjednik JVP Grada Koprivnice Slavko
Tucaković. S

Slavko Tucaković sa suradnikom Mijom Jakčinom uručuje
opremu zapovjedniku DVD-a Kunovec Ivanu Blažicu

Vatrogasni Glasnik
JVP Križevci

NOVO INTERVENTNO VOZILO

Novo vozilo JVP Križevci
Javna vatrogasna postrojba
grada Križevaca nabavila je novo

interventno terensko vatrogasno vozilo isključive namjene za

JVP Koprivnica

SUSRET STARIH PRIJATELJA

U četvrtak 16. veljače u posjeti Javnoj vatrogasnoj postrojbi
grada Koprivnice bili su prijatelji
vatrogasci iz Javne vatrogasne
postrojbe grada Knina iz Šibensko-kninske županije predvođeni
svojim zapovjednikom Mladenom
Jelićem. Sa domaćinima odigrali su
prijateljsku nogometnu utakmicu u
sportskoj dvorani Policijske uprave
Koprivničko-križevačke u Koprivnici
u kojoj su gosti bili bolji i pobijedili
domaćine. Nakon utakmice vatrogasce iz kraljevskog grada Knina
primio je gradonačelnik Koprivnice
Zvonimir Mršić. U kratkom prijateljskom razgovoru vatrogasci iz
Knina upoznali su gradonačelnika

Sa prijema kod gradonačelnika

sa svojim radom, a Zvonimir Mršić
sa kratkom poviješću grada Koprivnice. Bila je to prilika da Mladen
Jelić gradonačelniku urući prigodan
poklon, na kojem se on zahvalio te
također svakom od njih poklonio
prigodne darove grada Koprivnice.
Nakon prijema kod gradonačelnika
druženje je nastavljeno do kasnih
noćnih sati.
- Prilike za revanš u rezultatu
utakmice bit će još ove godine kada
namjeravamo posjetiti naše prijatelja u Kninu s kojima niz godina
održavamo više nego prijateljske
odnose, rekao nam je zapovjednik
JVP grada Koprivnice Slavko Tucaković. S

tehničke intervencije na području grada Križevaca i pet općina
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ovog požarnog područja. Novo
vozilo vrijedno 263.00 kuna nabavljeno je uz pomoć grada Križevaca koji je dao 100.000 kuna,
a prestala sredstva JVP grada
Križevaca.
- Vozilo treba opremiti dodatnom opremom svrsishodnu
namijeni, a pod tim se podrazumijeva nabava visoko tlačnog modula, opremanje vodom i pjenom,
hidrauličnim razvalnim alatom interventnim izolacionim aparatima,
motornim pilama za drvo i željezo i
ostalom opremom za koju treba još
izdvojiti oko 350.000 kuna, rekao
nam je zapovjednik JVP Križevci
Valent Furmeg i nastavlja: - Želio
bi ovom prilikom naglasiti svestranu pomoć i razumijevanje od strane
Grada Križevaca, a posebno bi zahvalio gradonačelniku Branku Hrgu
na pružanju pomoći i podršci koju
nam daje kada nam je potrebna.
Novo vozilo kada se opremi
bit će jedno od najmodernijih vatrogasnih vozila ove vrste idealno
za brdovite i ine terene, a posebno u zimskim uvjetima na području djelovanja JVP Križevci. S

JVP Koprivnica

PRIJATELJSKO
DRUŽENJE S KOLEGAMA
IZ MAĐARSKE
U petak 23. siječnja Javnu
vatrogasnu postrojbu grada Koprivnice posjetili su kolege vatrogasci iz profesionalne postrojbe
susjednog Mađarskog grada
Nagyatada sa zapovjednikom
Wilmos Szabom. Njihov domaćin
zapovjednik JVP grada Koprivnice
Slavko Tucaković svoje prijatelje
i drage goste dočekao je u svojoj
postrojbi zajedno sa suradnicima i nakon kraćeg zadržavanja i
razgledavanja modernih vozila i
bogate opreme koprivničke po-

strojbe. Uputili su se u sportsku
dvoranu u PU Koprivničko-križevačke gdje je održan prijateljski
malonogometni susret, koji je
završio pobjedom domaćina sa tri
naprama dva.
- Naše druženje održavamo
već niz godina i ono je tradicionalno povezano čvrstim prijateljskim
odnosima. Uzvratni susret i priliku
za revanš imat će naši prijatelji
iz Mađarske još ove godine kada
ćemo uzvratiti posjet, rekao nam
je Slavko Tucaković. S

Zajednička snimka u prije početka malonogometnog susreta
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DVD Bakovčice

PRIZNANJA ZASLUŽNIM
ČLANOVIMA

Detalj sa skupštine u Bakovčicama

R

edovna godišnja izvještajna
i izborna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bakovčice, prigradskog naselja Koprivnice, održana je u subotu
28. veljače u Društvenom domu
Bakovčica. Skupštinu je otvorio
i prisutne goste pozdravio predsjednik Franjo Martinčić. Skupštini
koja je bila zajednička sa Udrugom
žena ovog mjesta, prisustvovao
je predstavnik Županije Stjepan
Behin, dogradonačelnica Koprivnice Vesna Želježnjak, predsjednik Savjeta Hrvatske vatrogasne
mladeži i predstavnik VZ Županije
Nikola Sočev, predsjednik VZ grada Koprivnice Ivan Golubić, članovi
društva, gosti i prijatelji susjednih
vatrogasnih društava, predstavnici udruga ovog mjesta i drugi.
Nakon izvještaja o proteklom
radu i natjecateljskim uspjesima

društva, koje je podnijela članica
Upravnog odbora Anita Gačan te
nakon jednoglasnog usvajanje izvještaja o radu društva, predložila
je plan rada za ovu godinu koji je
također jednoglasno prihvaćen.
Izabrano je novo rukovodstvo
društva. Za predsjednika izabran je ponovno Franjo Martinčić,
potpredsjednik Željko Cvitković,
tajnik Ivica Šajatović, blagajnik
Davor Lovreković, zapovjednik Ivica Buhinjak, dozapovjednici Damir
Logar i Anđelko Gašparić i članovi
Upravnog odbora Dario Marović i
Anita Gačan. Predsjednik Nadzornog odbora je Bojan Gačan, a članovi Suzana Figač i Sabina Figač.
Na skupštini uručena su
i priznanja najprije najmlađim
natjecateljima društva koji su
tokom četverogodišnjeg razdoblja postigli zapažene rezultate.

DVD Borovljani

OMASOVITI DRUŠTVO

U

subotu 22. ožujka održana je godišnja i zborna skupština DVD-a Borovljani na kojoj su osim članova društva predstavnika udruga ovog mjesta te predstavnika
susjednih vatrogasnih društava, prisustvovao i načelnik općine
Novigrad Podravski Mladen Mađer, potpredsjednik VZ Županije
Ivan Golubić i drugi. Nakon usvajanja izvještaja o radu i plana
rada za ovu godinu u kojem se ističe omasovljenje članstva, rad
sa natjecateljskim ekipama, uređenje spremišta, nabava opreme,
a donesena je odluka o razdruživanju iz VZ općina Hlebine-Koprivnički Bregi-Novigrad Podravski i uključivanje u novo osnovanu VZ općine Novigrad Podravski. Izabrano je novo rukovodstvo. Predsjednik Darko Bačani, zapovjednik Mišel Nemec,
tajnik Saša Sabolović, blagajnik Ivan Jedvaj. Nadzorni odbor:
Rita Nemec, Denis Horvat i Milorad Raletić. Učešće u radu skupštine uzeo je Mladen Mađer i Ivan Golubić. koji su čestitali društvu na dosadašnjem radu i zaželjeli im još bolji rad ubuduće. S

Vatrogasna priznanja Brončanu
vatrogasnu plamenicu dobio Ivica Šajatović, a Brončane medalje
primili su: Dario Marović, Davor
Lovreković, Davor Jakupec, Dalibor Kovačić, Dražen MArtinčić,
Damir Logar, Toni Buhinjak, Anita
Gačan i Miodrag Hojsak. Spomenice za 20 godina vjernosti društvu
dobio je Kristijan Cvitković i Božo
Kovačević, a za 50. godina Josip
Kralj i Stjepan Puhalo. Uvjerenje
za čin vatrogasca dobili su: Bojan
Gačan i Ivica Šajatović. Priznanja
uručio je Ivan Golubić, a najmlađima Nikola Sočev. Na skupštini
predloženo je da Ivica Buhinjak i
Franjo Martinčić budu predloženi
za čin počasnog vatrogasnog časnika. Gosti skupštine aktivno su
sudjelovali u radu čestitajući na
dosadašnjem uspjehu. S

DVD Domaji

ORGANIZIRATI
VATROGASNO
NATJECANJE
U planu rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Domaji ove godine planira se organizirati natjecanje
vatrogasaca u raznim disciplinama
navedeno je među ostalim na redovnoj izvještajnoj i izbornoj skupštini
društva održanoj u subotu 14. veljače. Također posvetit će se pažnja
u radu s djecom, mladeži i seniorima.
Planira se odlazak na razna natjecanja, kao i sudjelovanje na raznim
prigodnim manifestacijama. Nabavit
će se i potrebna vatrogasna oprema i raditi na novom vatrogasnom
spremištu istaknuto je u planu rada
predsjednik Alen Radić, koji je podnio
i izvještaj o radu u prošloj godini. U
tom izvještaju istaknuo je dobar
rad na protupožarnoj zaštiti čemu u
prilog govori činjenica da nije bilo ni
jednog požara, bilo je svega dvije intervencije, a radili su i na osiguranju
natjecanja u moto-krosu u Strigradu
te sudjelovali na raznim natjecanjima
bilježeći dobre rezultate. Izvještaje i
planove rada članovi skupštine jednoglasno su prihvatili. Prihvaćen je
i predloženo novo rukovodstvo. Za
predsjednika izabran je Alen Radić,
zapovjednik Dejan Ban, dozapovjednik Danijel Piljak, tajnik Talan Bolto
i blagajnik Miroslav Kovaček. Među
gostima skupštine bilo je i načelnik
općine Sokolovac Vlado Bakšaj, predsjednik Savjeta Hrvatske vatrogasne
mladeži i predstavnik VZ Županije
Nikola Sočev, predsjednik VZ općine
Sokolovac Zlatko Blažic, predsjednik
VZ grada Koprivnice Ivan Golubić,
predstavnici 16 vatrogasnih društava, udruga i drugi. Gosti su uzeli
učeće u radu pozdravivši skupštinu
istaknuli su dobar rad članova i zaželjeli im da ostvare sve predstavljene
planove. S

DVD Bilokalnik

MALI ALI AKTIVNI

D

obrovoljno vatrogasno društvo
Bilokalnik Koprivnica održalo je
u četvrtak 16. veljače godišnju
izvještajnu i izbornu skupštinu na kojoj je usvojen izvještaj o dosadašnjem
radu i plan rada te financijski plan za
ovu godinu. Planom rada u ovoj godini
predviđa se aktivno sudjelovanje na
natjecanjima Vatrogasne zajednice
grada Koprivnice, organizirati vježbe
u suradnji s profesionalnom postrojbom vatrogasaca Bilokalnika, sudjelovanje na drugim vježbama vatrogasaca, raditi na požarnoj preventivi
i ostalim aktivnostima u suradnji sa
službom protupožarne zaštite.

Izabrano je novo rukovodstvo.
Predsjednica je Ankica Bjelčić, potpredsjednik Ivan Imbriovčan, tajnik
Miroslav Vratislavski, blagajnik Ivan
Šmic, zapovjednik Davor Rus, dozapovjednik Ivica Salajec, a članovi
Upravnog odbora su: Ankica Bjelčić,
Dalibor Hegedušić, Marijana Bojko
i Danijela Lupinski. Za predsjednika
Nadzornog odbora izabran je Franjo
Ledinski a članovi su: Vesna Jantolek
i Nenad Božičković.
Prisutne pozdravio je i zaželio
dobar rad, predsjednik Vatrogasne
zajednice Grada Koprivnice Ivan Golubić. S

Vatrogasni Glasnik
DVD Đelekovec

LEGALIZACIJA VATROGASNOG DOMA
Na redovnoj 121. godišnjoj i izbornoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đelekovec održanog u Društvenom domu u subotu
14. ožujka među brojnim gostima i uzvanicima
bio je i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Damir Polančec, načelnik Općine Đelekovec
Dragutin Drvarić, županijski zapovjednik Slavko
Tucaković, predsjednik Vatrogasne zajednice
općina Đelekovec-Legrad Ivan Gabaj, zapovjednik Rudolf Vrbanić predstavnici vatrogasnih društava, udruga, i ostali.
Pozdravne riječi prisutnima uputio je predsjednik društva Marijan Posavec i otvorio rad
skupštine, Prema utvrđenom Dnevnom redu
tajnik Dragutin Sabolić podnio je izvješće o radu
društva u proteklom razdoblju. Vrijedni članoDamir Polančec zahvalio je svojim
sumještanima vatrogascima na suradnji i
pohvalio rad

vi obnovili su prostor garaže, kao i prostora za
sastanke, nabavili opremu i svečane odore. Učestvovali su na brojnim proslavama, a sami organizirali su prošle godine proslavu 120. godina
kontinuiranog i humanog rada. U svom izvješću
tajnik nije zaboravio istaknuti dobru suradnju sa
Javnom vatrogasnom postrojbom grada Koprivnice i zapovjednikom Tucakovićem, a posebno
zahvalio je Damiru Polančecu na pokroviteljstvu

120. godišnjice društva kao i Branku Vuljaku, te
općini Đelekovec i VZ Općina Đelekovec-Legrad.
Planom rada za ovu godinu vatrogasci Đelekovca planiraju popuniti vatrogasnu opremu,
legalizirati Vatrogasni dom u kojem će se urediti
dvorana za sastanke novim namještajem, uvesti
vodovod, postaviti nova podloga s pločicama, ali
je u planu, što opet ovisi o financijskim mogućnostima proširenje garaže i nadogradnja Vatrogasnog doma. Također kao i do sada sudjelovat
će na taktičko-navalnim vježbama, obilježavanju značajnih datuma, a u planu je osnivanje
i uvježbavanje desetine vatrogasne mladeži.
Nakon jednoglasnog usvajanja svih izvještaja
i planova rada i financijskog plana izabrano je i
novo rukovodstvo. Predsjednik je Marijan Posavec, potpredsjednik Branko Sabolić, tajnik Dragutin Sabolić, zapovjednik Zoran Mađerić, dozapovjednik Ivan Paveli, članovi: Zlatko Dombaj,
Slavko Mihalec, Slavko Mađarić, Tihomir Slivšek,
Drago Celiščak, Zoran Poljičak i Ivan Mađerić.
Predsjednik Nadzornog odbora je Ivan Cmrk, a
članovi Josip Lončar i Slavko Krumpeštar.
- Legalizacija vašeg doma nije sporna i on
treba pripasti Vama vatrogascima. Plan za uređenje i proširenje Vatrogasnog doma treba se
također što prije realizirati, a radovi bi trebali započeti još ove godine. Postavljeni su dobri standardi za rad društva koje u mnogome prednjači
u svom radi te zbog toga ne treba Vas brinuti
neka financijska pitanja oko nabavke materijala
za gradnju i ostalo. Želim Vam zahvaliti i čestitati na dobrom radu, rekao je među ostalim Damir
Polančec. U radu skupštine sudjelovao je i Slavko
Tucaković napomenuvši da bi trebalo osnovati
jednu žensku desetinu. Dragutin Drvarić pohvalio je dobru suradnju društva s Općinom, a Ivan
Gabaj istaknuo dobar i kvalitetan rad. S

DVD Đurđevac

AMBICIOZNI PLANOVI
Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac u subotu 7. ožujka održalo je svoju 129.
redovnu, izvještajnu i izbornu godišnju skupštinu u dvorani Vatrogasnog centra u Đurđevcu. Članove, predstavnike desetak vatrogasnih
društva, goste među kojima bio je gradonačelnik Đurđevca Mladen Roštan, predsjednik VZ
Županije Marijan Kicivoj, županijska tajnica
Mirjana Futač i drugi pozdravio je i skupštinu
otvorio predsjednik Ivan Hadžija. On je ujedno
podnio izvještaj o radu društva za prošlu godinu u kojem je istaknuta aktivnost u protupožarnoj preventivi, natjecanje ekipa koje su
zabilježile dobre rezultate, nastup i kulturna
promocija puhačkog orkestra kojih, a na kraju opširnog izvješća zahvalio se na suradnji i
potpori INI-Naftaplinu, Gradu Đurđevcu, PU
Koprivničko-križevačkoj VZ Županije i drugima.
Podnesen je i financijski izvještaj kao i ostalih
upravnih i nadzornih tijela koji su jednoglasno
prikvačeni. Isto tako članovi su prihvatili i plan
rada za ovu godinu kao i financijski plan težak
370.000 kuna. Dana je razrješnica starom i
izabrano je novo rukovodstvo. Za predsjednika

ponovno izabran je Ivan Hadžija, potpredsjednik Franjo Vokšan, zapovjednik Dragutin Mlinjarić, dozapovjednik Božidar Bobovčan, tajnica Vesna Nikša, blagajnik Mladen Jakupčić a
članovi: Josip Mandić, Vladimir Fuček, Božidar
Škurdija, Marijan Kicivoj, Ivan Petrović, Ivan
Peroković, Đuro Petrović, Božidar Bobovčan i
Davor Martinčić. Za predsjednika Nadzornog
odbora izabran je Vlado Turbelija a članovi su:
Franjo Posavec, Ivan Ivandija, Kristijan Fuček i
Ivana Majetić. Na skupštini uručene su i spomenice za deset, dvadeset, trideset i četrdeset godina rada.
Za deset godina spomenice primili su: Tomislav Bukovčan i Marko Fucak. Za dvadeset:
Mario Blažević, Tomislav Flanjek, Dalibor Jozek,
Darko Lacković, Danijel Martinčić, Damir Međurečan, Ivan Petrović, Damir Roštan i Ivan
Mandić. Priznanja uručio im je Marijan Kicivoj.
Za trideset godina vjernosti društvu: Marijana
Mandić, Vinko Krajačić, Božo Škurdija, Vlado
Fuček, Vlado Babec, Đuro Zvonar i Slavko Bartolović, a za četrdeset godina rada Đuro Petrović, uručila je Mirjana Futač. S
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DVD Draganovec

DOBRI REZULTATI U
ČETVEROGODIŠNJEM
RAZDOBLJU

Izvještajna godišnja skupština koja je bila
ujedno i izborna održali su članovi Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Draganovec u subotu 7.
veljače u Društvenom domu Draganovec. Na
skupštini prisutan bio je gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić, županijski zapovjednik Slavko
Tucaković, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice Ivan Golubić, predsjednik
Savjeta vatrogasne mladeži Hrvatske Nikola
Sočev, tajnica VZ Županije Mirjana Futač, predstavnici vatrogasnih društva, udruga članovi i
mještani ovog prigradskog mjesta Koprivnice.
Izvještaj o četverogodišnjem radu podnijela
je dosadašnja zapovjednica Danijela Piskač. U
njemu posebno istaknuta su brojna natjecanja
i uspjesi koji su na njima zabilježeni. Ona je također predložila i program rada za ovu godinu u
kojem se planira započeti gradnja nove garaže,
natjecanja, rad sa vatrogasnom mladeži, školovanje članova kao i rad na preventivnim djelatnostima i sve ono što će se predvidjeti planom
Vatrogasne zajednice grada Koprivnice u čijem
okrilju djeluje ovo društvo. Izabrano je novo
rukovodstvo. Predsjednik Zdravko Jakčin, potpredsjednik Danijela Piskač, zapovjednik Mihael
Dvorski, tajnik Martina Krunić i blagajnik Mirjana
Nova. Predsjednik Nadzornog odbora je Davorin
Hemetek, a članovi Marina Maljak i Livija Mihaljev.
Zvonimr Mršić čestitao je na radu društva
koje je niz godina bilježi uspjehe u radu i zaželio
im i nadalje dobre uspjehe. Čestitkama pridružili
su se i ostali gosti skupštine. S

DVD Donji Maslarac

SVEČANO OBILJEŽITI
70. GODINA
HUMANOG RADA
U nedjelju 29. ožujka održana je redovna izvještajna i izborna skupština DVD-a
Donji Maslarac. Prisutni su bili predstavnici
susjednih društava, članovi, među gostima bio je načelnik Općine Sokolovac Vlado
Bakšaj, potpredsjednik VZ Županije Ivan
Golubić, tajnik VZ općine Sokolovac Alen Radić i zapovjednik Dejan Ban i drugi. U planu
rada za ovu godinu društvo među ostalim
planira dati veću pozornost na aktivnost
natjecateljske muške “A” ekipe, te obilježavanju 70. godina humanog rada DVD-a.
Izabrano je i novo rukovodstvo. Predsjednik
je Zlatko Blažić, zapovjednik Franjo Hromek,
dozapovjednik Tomislav Blažić, tajnik Kruno
Rajn, blagajnik Zlatko Jambrušić, spremištar
Stjepan Mikles, a članovi Upravnog odbora
su: Damir Blažić, Martin Birić i Kruno Krnjak.
Predsjednik Nadzornog odbora je Stjepan
Mikles, a članovi Željko Papoči i Josip Rajn.
U radu skupštine aktivno su sudjelovali gosti
koji su čestitali na dosadašnjem radu i društvu obećali pomoć u daljnjem radu a posebno
u programu rada za ovu godinu. S
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DVD Donja Velika

DVD Jagnjedovec

NOVO RUKOVODSTVO UREDITI

VATROGASNI DOM

Detalj sa sjednice
Na redovnoj godišnjoj-izvještajnoj i izbornoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Jagnjedovec izabrano je novo rukovodstvo i usvojen je novi plan rada i
financijski plan rada za ovu godinu
težak oko 77.000 kuna. Skupština
je održana u petak 20. veljače u
Vatrogasnom domu Jagnjedovec
u prepunoj dvorani bilo je više od
130 vatrogasaca i njihovih gostiju. Među gostima skupštine bila je
dogradonačelnica Koprivnice Vesna
Želježnjak, članica gradskog poglavarstva Helena Hečimović, predstavnik Županije Stjepan Behin,
županijski vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, predsjednik Savjeta Hrvatske mladeži HVZ Nikola
Sočev, predsjednik VZ grada Koprivnice Ivan Golubić, predsjednik
MO Jagnjedovec Mladen Kozolić, a
bio je prisutan i veliki prijatelj društva i Jagnjedovčana dr. Davor Hečimović, predstavnici Udruga, vatrogasnih društava, članovi DVD-a
i brojni mještani.
Prisutne je pozdravio i otvorio skupštinu predsjednik DVD-a
Jagnjedovec Renato Patrčević, a
referat o dosadašnjem bogatom
četverogodišnjem radu podnio je
tajnik Mladen Ščetarić koji je ujed-

no predstavio i plan rada za ovu godinu, kojim se predviđa osim redovitih djelatnosti i pružanja usluga
za INU-Naftaplin pogon Koprivnica
prijem novih članova, sudjelovanje
na natjecanjima i vježbama, preventivnu djelatnost i drugo. Zapovjednik društva Antonio Popijač
izvjestio je o operativnom radu članova, koji su sudjelovali na nekoliko
zajedničkih vježbi sa JVP Koprivnica i DVD-om Legrad, te natjecanjima i vježbama. Izabrano je i novo
rukovodstvo društva. Za predsjednika ponovno je izabran Renato Patrčević, potpredsjednik je Vladimir
Popijač, tajnik Dragana Grobenski,
zapovjednik Antonio Popijač, dozapovjednik Tomislav Gregurek i
blagajnik Mihael Babić. Nadzorni
odbor: Stjepan Patrčević, Zdravko
Cvelber i Željko Gačan. Ovom prilikom u društvo primljena su i četiri
nova člana, a najstariji član društva
Dragutin Kovačić proglašen je za
doživotnog počasnog člana.
Gosti i uzvanici uzeli su učešće
u radu toplim riječima pohvalili su
dosadašnji rad i sve bolje uspjehe
društva, koje se svrstava među
najaktivnijima u Vatrogasnoj zajednici grada Koprivnice. S

DVD Glogovac

OKUPITI NOVE
ČLANOVE

Novo rukovodstvo s lijeva na desno Dijana Frkalo,
Miroslav Vanđija (predsjednik) Maja Solina
(zapovjednica) i Stjepan Cvrtila (tajnik)

Na redovnoj godišnjoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Velika održanoj u subotu 21. veljače jedan od prioriteta u
planu rada za ovu godinu bit će uređenje unutrašnjosti i okoliša Vatrogasnog doma u kojem se održavaju sve prigodne manifestacije i svečanosti ovog malog mjesta u općini Sokolovac. Isto tako u planu rada koji
je predložila tajnica Sanela Drveni istaknuto mjesto ima rad s mladeži i
ekipom djece koja je po prvi puta na općinskom natjecanju prošle godine
osvojila prvo mjesto, što je više nego odličan rezultat. Plan kao i izvještaj
o dosadašnjem radu jednoglasno je prihvaćen. Izabrano je i novo rukovodstvo, a prvi čovjek društva je stari-novi predsjednik Zlatko Begović,
potpredsjednik Mladen Ištvanović, zapovjednik Mario Pividori, dozapovjednik Ivan Begović, tajnik Sanela Drveni i blagajnik Željko Pavešić.
Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Josip Puhač, a članovi su
Dubravko Puhač i Mario Mičić.
Skupštini prisustvovali su gosti među kojima bio je županijski zapovjednik Slavko Tucaković, zamjenik načelnika Općine Sokolovac Miroslav Mužina, predsjednik VZ Općine Zlatko Blažic i zapovjednik Dejan
Ban, te predstavnici susjednih vatrogasnih društava, udruga i drugi. Aktivno učešće u radu imali su i gosti čestitajući na postignutim rezultatima
sa željom da se tako nastavi i u budućnosti. S

DVD Drnje

ODRŽAVANJE
POKAZNIH VJEŽBI
Dobrovoljno vatrogasno Društvo Drnje održalo je u subotu 28.
veljače redovnu izvještajnu i izbornu skupštinu. U Društvenom domu
Drnja okupilo se veliki broj članova, predstavnika okolnih vatrogasnih
društava, udruga, mještana a bio je nazočan i županijski vatrogasni
zapovjednik Slavko Tucaković, predstavnik Općine Drnje i drugi.
Nakon usvajanja izvještraja o radu koji je unazad nekoliko godina
bio pasivan, novo rukovodstvo predložilo je i novi plan kojim se u ovoj
godini planira održati pokazna vježba, nabava potrebne opreme školovanje članova i rad na protupožarnoj zaštiti. Za novog predsjednika
izabran je Zoran Petrović, potpredsjednik je Marko Ledinski, zapovjednik Josip Dombaj, dozapovjednik Silvio Bači, tajnik Dario Telebar a članovi Upravnog odbora: Matija Mihalić, Miroslav Vidak, Krunoslav Jadan,
Marko Funtek, Daniel Balaško i Goran Česi. Predsjednik Nadzornog
odbora je Izidor Lovković, a članovi Mihael Funtek i Slaven Zlatec. Rad
skupštine u ime VZ Županije pozdravio je Slavko Tucaković zaželjevši
da im rad bude bolji i kvalitetniji. S

Programom rada za ovu godinu
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Glogovac među prioritetima rada
istaknulo je okupiti što više novih
mladih članova, te nastaviti i dalje
sa dobrom suradnjom sa Mjesnim
odborom, Općinom Koprivnički
Bregi, VZ Općina, VZ naše županije
i društvima s kojima ih vezuju prijateljski odnosi.
- Sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama bit će također jedan od zadataka novog plana
rada rekao je predsjednik društva
Miroslav Vanđija na redovnoj godišnjoj i izbornoj skupštini, koja se
održala u subotu 7. ožujka u Društvenom domu zajedno za Udrugom
žena i KUD-om Rudar Glogovac. Na

skupštini prisutan bio je i načelnik
općine Koprivnički Bregi Izidor Galinec, predstavnik VZ Županije Stjepan Varmuža i drugi.
Nakon usvajanja svih izvještaja o dosadašnjem radu i prihvaćanja planova rada za ovu godinu
kao i financijskog plana od 55.000
kuna, izabrano je i novo rukovodstvo društva. Predsjednik društva
je Miroslav Vanđija, potpredsjednik Zlatko Prišćan, zapovjednica
Maja Solina, tajnik Stjepan Cvrtila,
blagajnik Stjepan Sršek, a članovi:
Zvjezdan Draganić, Ivan Vanđija,
Martina Škrobar i Zlatan Zahirović.
Predsjednik Nadzornog odbora je
Stjepan Capel a članovi Josip Buhinjak i Radmila Puž. S

Vatrogasni Glasnik

N

aše najstarije Dobrovoljno vatrogasno
društvo Koprivnica u petak 27. veljače
održalo je svoju 135. godišnju izvještajnu skupštinu koja je ujedno bila i izborna. Goste,
među kojima je bio predstavnik Koprivničko-križevačke županije Stjepan Behin, dogradonačelnica Koprivnice Vesna Želježnjak, predsjednik
Vatrogasne zajednice županije Marijan Kicivoj,
županijski zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice Ivan Golubić prijatelji iz Gasilskog društva
Domžale Mesto iz Slovenije predvođeni doživotnim predsjednikom i starim prijateljem
društva Marijanom Slatnarom s predsjednikom
društva Stane Kovačom i ostalim članovima,
kao i predstavnici brojnih vatrogasnih društva,
članovi te ostale goste i uzvanike pozdravio je
predsjednik Nikola Sočev. Nakon izbora radnog
predsjedništva izvještaj o proteklom bogatom i
raznovrsnom radu ovog starog društva podnijela
je tajnica Nikolina Sočev, a financijsko izvješće
blagajnik Danijel Topalović. Oni su ujedno predložili plan rada u kojem se posebno ističe svečano
obilježavanje 135. godišnjice kada će se obaviti
i bratimljenje sa Gasilskim društvom iz Domžale Mesta i financijski plan za ovu godinu koji je
jednoglasno prihvaćen zajedno sa izvještajem o
dosadašnjem radu.
Izabrano je i novo rukovodstvo na čelu s
predsjednikom Nikolom Sočevim, potpredsjednik je Stjepan Varmuža, zapovjednik Slavko
Tucaković, dozapovjednici Velimir Mihac, Mario
Radotović i Maja Kobor, tajnik Nikolina Sočev,
blagajnik Danijel Topalović a članovi: Vinko Za-

DVD Gregurovec
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DVD Koprivnica

PRIZNANJA ZASLUŽNIM,
NOVI ČLANOVI

Detalj sa skupštine
mljačanec, Tomo Ernečić, Božidar Bartolec, Zvezdana Tot, Danijela Premec, Martina Canjuga i
Marica Korolija. Predsjednik Nadzornog odbora
je Vinko Ostriž, a članovi Ivan Vitelj i Dalibor
Mađer. Nakon izbora novog rukovodstvu u rad
skupštine uključili su se gosti čestitajući društvu
na dobrom radu i novom rukovodstvu te dobrom
financijskom planu u kojem najvećim djelom sudjeluje grad Koprivnica što je istakla Vesna Želježnjak uz obećanje da će grad i nadalje pomagati rad društva prema svojim mogućnostima.

Na skupštini uručena su i priznanja i odličja
zaslužnim članovima. Tako je Ivan Golubić uručio
spomenice za deset godina vjernosti društvu:
Ivanu Baničeku, Danijelu Lupinskom i Zvonimiru
Panduriću. Diplomu za zvanje počasnog vatrogasnog časnika primili su: Tomo Ernečić, Ivan
Krleža, Ivan Vitelj, Dragutin Rendić i Josip Premec (posmrtno), a uručio im je Marijan Kicivoj.
Također u društvo primljeno je i nekoliko novih
članova među kojima i Vesna Želježnjak. S

IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO

Na godišnjoj i izbornoj skupštini DVD-a Gregurovec održanoj u subotu
31. siječnja u Vatrogasnom domu ovog mjesta izabrano je novo rukovodstvo i usvojen program rada za ovu godinu, a jednoglasno prihvaćeno je
izvješće o radu i financijski plan za prošlu godinu. Na skupštini bili su predstavnici deset vatrogasnih društava među kojima delegacija pobratimskog
Gasilskog društva Žalec iz Slovenije, predsjednik Općinskog vijeća općine
Sveti Petar Orehovec Mladen Slavi, dopredsjednik Vatrogasne zajednice

DVD Ferdinandovac

OVE GODINE
SVEČANA
OBILJEŽBA
120. GODINA
HUMANOG
RADA

Na godišnjoj i izbornoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Ferdinandovac, održanog
u subotu 31. siječnja u Vatrogasnoj
vijećnici Ferdinandovca donesen je
plan rada za ovu godinu i izabrano
novo rukovodstvo. Skupštini osim
članova, mještana i predstavnika
14 udruga prisustvovao je načelnik općine Ferdinandovac Andrija
Kudumija, predstavnik Vatrogasne
zajednice Koprivničko-križevačke
županije Andrija Puhač, te ostali gosti. Nakon izvještaja o radu
u prošloj godini kojeg je podnio

predsjednik društva Ivan Žibreg i
koji je jednoglasno prihvaćen, zapovjednica društva Marijanka Đođ
predložila je program rada za ovu
godinu u kojem istaknuto mjesto
ima obilježavanje velikog jubileja
- 120. godina humanog rada društva koe će se svečano obilježiti 30.
kolovoza ove godine. Školovanje
vatrogasaca jedan je od prioriteta
kao i protupožarne mjere u toku
žetvenih radova te preventiva čitave godine. Također ove godine
članove društva čekaju liječnički
pregledi, a pet članova interventne postrojbe nalazit će se ove godine na dislokacijama u priobalju.
Izabrano je novo rukovodstvo. Predsjednik Ivan Žibreg, zapovjednik Marijanka Đođ, Tajnik
Zlatko Đođ, članovi: Ivana Žibreg,
Franjo Maletić, Nataša Žibreg,
Franjo Fuček, Zdravko Patačko,
Vlado Raknić i Mirko Željar. Skupštinu pozdravili su gosti zaželjevši
uspješni rad u budućnosti. S

Koprivničko-križevačke županije Ivan Golubić, članovi društva, mještani i
drugi gosti i uzvanici. Izabrano je novo rukovodstvo društva nakon podneseni i usvojenih izvještaja o radu. Za predsjednika izabran je Josip Ruganec, zapovjednik Stjepan Bermanec, tajnik Kruno Tukša, blagajnik Danijel
Marča, a za spremištara Josip Habijanec. Prisutni gosti i uzvanici uključili
su se u rad pozdravljajući napore društva u njegovom dosadašnjem radu
zaželjevši im još više uspjeha u budućem radu. S

DVD Imbriovec

RAZNOVRSTAN
PROGRAM RADA

Na redovnoj izvještajnoj i
izbornoj godišnjoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Imbriovec održanog u subotu 7.
veljače u Društvenom domu izvještaj o radu podnio je tajnik Dario
Friščić. Osim redovnih aktivnosti
tokom prošle godine radilo se na
edukaciji i osposobljavanju članova, nabavljene su nove odore
opremile se prostorije za rad, nabavila nova oprema, opremalo se
vatrogasno spremište, a sudjelovalo se na brojnim natjecanjima,
vježbama i ostalim prigodnim
manifestacijama. Planom rada za
ovu godinu među ostalim predviđa
se nabavka vatrogasne opreme
i odjeće, odlazak na natjecanja
i vatrogasne vježbe, završetak
vatrogasnog spremišta kao i ško-

lovanje članova. Izabrano je i novi
Upravni i Nadzorni odbor. Za predsjednika društva izabran je Vlado
Perlok, potpredsjednik Miroslav
Čanji, tajnik Dario Friščić, blagajnik
Krunoslav Kukec, zapovjednik Vlado Šipek, zamjenik zapovjednika
Mario Marjančić, članovi: Tihomir
Marjančić, Mario Friščić, Zlatko
Loparić, Damir Punek, Romana
Punek, Mario Hanjš i Marjan Perlok. Predjednik Nadzornog odbora
je Stjepan Punek, a članovi Josip
Mamek i Tomislav Dudaš. Na skupštini pored predstavnika susjednih
društava i članova prisutan bio je i
načelnik općine Đelekovec Dragutin Drvarić, županijski zapovjednik
Slavko Tucaković, predsjednik VZ
općina Đelekovec-Legrad Ivica
Gabaj, Stjepan Varmuža i drugi. S
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DVD Koprivnica

Detalj sa sjednice

DOBRI
REZULTATI
U 2008.
GODINI
U subotu 27. prosinca 2008. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnica održalo
je prigodnu sjednicu u prostorima Vatrogasnog
doma na kojoj su se sumirali rezultati postignuti
tokom 2008. godine. Predsjednik društva Nikola Sočev u svom obraćanju članovima istaknuo je
kako je godina koja je na završetku bila uspješna
za društvo kako u natjecateljskom dijelu gdje
Za ukusan domjenak pobrinuli su se
Zvonko Pandurić Sric i Pavel Sočev

su postignuti zapaženi rezultati, posebno na
državnom natjecanju u Splitu, tako i u organizaciji memorijalnog turnira Stjepan Paša, a dobri
rezultati postignuti su također i u financijskom
poslovanju. Pohvalio je rad mladeži koja je postigla dobre natjecateljske rezultate, a osvrnuo se
i na ne baš zadovoljavajući rad operativnog dijela članova, misleći pri tome na dozapovjednike
društva koji se svojim radom nisu opravdali dano
im povjerenje, osim zapovjednika Slavka Tuca-

DVD Molve
Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve održalo je 22.veljače
118. po redu godišnju izvještajnu i
izbornu skupštinu. Pozdravnu riječ
prisutnim vtrogascima i gostima
uputio je tajnik društva Ivan Gregurić. Izvještaj o radu društva u
prošloj 2008. godini podnio je Ivan
Gregurić, blagajnički izvještaj Ivan
Krznarić, a izvještaj nadzornog
odbora Zdravko Krznarić. Starim
članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora dana je razrješnica,
a za nove članove izabrani su: Tihomir Žufika za Predsjednika društva, potpredsjednik Dražen Tuba,
tajnik Tihomir Gregurić, blagajnik

Ivan Krznarić, zapovjednik Dražen
Kolar, dozapovjednik Đuro Jaković.
Marijan Kranjec i Martin Sušenj su
spremištari, a ostale članovi: Ivica
Krznarić, Antonio Lukunić i Petar
Petrinić. U Nadzorni odbor izabrani
su Zdravko Krznarić za predsjednika, te članovi Ivan Gašparić i Ivan
Petrinić.
Gosti koji su se uključili u rad
skupštine, pohvalili su rad društva
uz dobre želje za dobar rad. Skupštini je prisutvovalo osamdesetak
članova DVD-a i njihovih gostiju.
Nakon skupštine održan je domjenak u novom Društvenom domu. S

kovića, koji je bio pregalac i nosilac svih operativnih radnji i djelovanja. Prisutne članove njih
oko pedesetak upoznao je i s dijelom planova
za iduću godinu kao i datum održavanja izborne
godišnje skupštine, koja će se održati 27. ožujka
2009. godine, dok će se u okviru obilježavanja
Dana Grada Koprivnice, obilježiti veliki jubilej
135. godina postojanja i aktivnog rada DVD-a
Koprivnice. Nakon toga priređen je prigodan domjenak. S

Zajednička snimka (s lijeva na desno) Ivica Krznarić,
zapovjednik Dražen Kolar, predsjednik Tihomir Žufika
i tajnik Ivan Gregurić

DVD Koprivnički Bregi

NOVI VATROGASCI

Ispitivači Jasminka Jakupec i Mijo Jakčin imali su u
Koprivničkim Bregima dobre “učenike”

U subotu 21. veljače u Vatrogasnom domu Koprivničkih Bregi održan
je ispit za ispitane vatrogasce. Na ispitu bilo je ukupno 19 vatrogasaca od toga 16 iz DVD-a Koprivničkih Bregi i dvojica iz DVD-a Borovljana.
Ispiti organizirani su u suarsdnji sa DVD-om Koprivnički Bregi i Vatrogasnom zajednicom grada Koprivnice. Predavači i ujedno ispitivači bili su
Slavko Tucaković, Stjepan Varmuža, Ivan Golubić, Jasminka Jakupec i Mijo
Jakčin.
- Novi vatrogasci znatno će svojim novo stečenim znanjem pomoći u
radu društva. Upravo inicijative za ispitane vatrogasce, ali za vatrogasce
s višim činovima daju Dobrovoljna vatrogasna društva, a mi svima u tome
svestrano i rado pomažemo, istaknuo je županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. S

Vatrogasni Glasnik
DVD Legrad

DVD Križevci

RAD S VATROGASNOM
MLADEŽI

Detalj sa skupštine
Dobrovoljno vatrogasno društvo Križevci,
najstarije u Koprivničko-križevačkoj županiji
održalo je 135. redovnu godišnju izvještajnu i
izbornu skupštinu u petak 27. ožujka u Vatrogasnom domu Križevci. Prije početka skupštine
prisutne članove, predstavnike susjednih društava brojne goste i uzvanike među kojima bio
je gradonačelnik Križevaca Branko Hrg, predstavnik Županije Stjepan Behin, potpredsjednik
Županijske skupštine Ivan Vuk, županijski zapovjednik Slavko Tucaković, predsjedik VZ grada
Križevaca Ivan Mužić, zapovjednik JVP Križevci
Valent Furmeg i drugi, pozdravio je dosadašnji
dugogodišnji predsjednik Božidar Štubelj. Izvješće o radu društva koje trenutno ima 140
članova podnijela je tajnica Danijela Crnjak .
Istaknula je među ostalim više nego dobru suradnju sa gradom Križevci i gradonačelnikom
Hrgom, učestvovanje na raznim prigodnim manifestacijama, odlazak na dislokaciju u priobalje
te isto tako dobru suradnju s ostalim društvima
i VZ grada. Nakon podnesenog financijskog izvješća, Nadzornog odbora isti su jednoglasno
usvojeni. Plan rada za ovu godinu predložio je
novo izabrani predsjednik Ivan Matosović. On
je u planu posebno mjesto dao radu s mladeži,
osnivanju i radu sa natjecateljskim ekipama, rad
na preventivnoj zaštiti od požara. Rekao je među
ostalim da treba oformiti i operativne specijalne
skupine i uključiti ih u program obuke JVP Križevci. Također u planu predviđeno je i svečano
obilježavanje velikog jubileja Križevačkih vatrogasaca 135. godina humanog rada i djelovanja.

DVD Kuzminec
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Plan rada te financijski plan težak oko 61.000
kuna jednoglasno je prihvaćen. Dana je razrješnica starom Upravnom iu Nadzornom odboru i
izabran je novi. Za predsjednika Ivan Matasović,
zapovjednika Slavko Gotić, a članovi upravnog
odbora su još Božidar Štubelj, Damir Špoljar,
Valent Furmeg, Atif Korlat, Ivan Hegedić, Zemun
Nikolina, Nikolina Zagorec-Hribar, Branko Hrg i
Natalija Radotović-Maksić oni će naknadno izabrati ostale funkcije u Upravnom odboru. U Nadzorni odbor izabran je Marijan Vučetić, Nediljko
Bulić i Ivan Grščić.
Na sjednici uručene su i spomenice za 20,
30, 40 i 50 godina vjernosti društvu. Za 20
godina spomenice primila je Danijela Crnjak,
a uručio je Ivan Mužić dok je Slavko Tucaković
uručio ostala spomenice. Za 30 godina dobio je:
Ivan Babok, Željko Jalžabetić, Božidar Štubelj,
Božidar Tinodi, Đuro Balić i Zdenka Berend. Za
40 godina: Goran Đurin, Vladimir Huzjak, Ivan
Matosović, Zvonko Ružić, Damir Špoljar, Mladen
Vrbančić i Slavko Gotić. Za 50 godina Vlado Jakopović.
U rad skupštine uključili su se gosti pozdravljaju či rad i naglašavajući dobru suradnju
što je posebno naglasio Branko Hrg, dok je Ivan
Vuk istaknuo obnovu 34 Vatrogasna doma na
području Križevaca u kojima se odvija gotovo
sav društveni i kulturni život sela. Slavko Tucaković zaželio je društvu i nadalje dobar rad, čemu
se pridružio i Valent Furmeg koji je naglasio više
nego dobru suradnju JVP-a i DVD-a Križevci. S

KVALITETAN RAD
STAROG DRUŠTVA
MLADIH ČLANOVA
U subotu 7. ožujka u Legradu održana
je 125. redovna izborna, izvještajna godišnja
skupština DVD-a Legrad. Skupštinu je otvorio
tajnik društva Vladimir Piškor. Društvo trenutno broji 105 članova, a jedna trečina čini
mladež. U opširnom izvještaju o četverogodišnjem radu istaknuto je niz brojnih aktivnosti društva po čemu je ono prepoznatljivo
u ovom dijelu naše županije. Gradnja vatrogasnog prostora za rad i vježbanje jednim
dijelom je završena, a nastavit će se u idućem
razdoblju u kojem se predviđa uključivanje u rad novih članova, edukacija i obuka
članova, nabava opreme i drugo. Podneseni
izvještaji i predložen program rada jednoglasno je prihvačen kao i novo rukovodstvo.
Vladimir Sabolić (predsjednik), Rudolf Vrbanić
(zapovjednik), Darko Piškor (dozapovjednik),
Robert Cvetnić (potpredsjednik), Vladimir Piškor (tajnik), Vesnica Cvetnić (blagajnica), i članovi: Goran Piškor, Vinko Habek, Filip Nestić.
Nadzorni odbor: Zlatko Broz (predsjednik)
članovi Dragutin Mikulić i Mijo Deak. Delegati
u VZO Đelekovec-Legrad izabrani su Rudolf
Vrbanić, Dragutin Mikulić i Vladimir Piškor.
Pohvale o radu društva te dobre želje
za danjim radom zaželjeli su županijski zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik VZO
Đelekovec-Legrad Ivica Gabaj, načelnik Općine Legrad Mladen Vernić,te predstavnici DVDa. Na skupštini Slavko Tucaković je podijelio
uvjerenja za vatrogasne činove članovima
DVD-a koji su uspješno završili tečaj za ispitanog vatrogasca. Zahvalnice su predane Šafar
Siniši za pomoć kod tehničke intervencije, te
Cenko Nikoli za pomoć kod organizacije specijalizacije. S
Sa skupštine u Legradu

DOBAR RAD MALOG DRUŠTVA

Godišnja izvještajna skupština
Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Kuzminec 124. po redu, održana je
u subotu 14. veljače u prostorima
Vatrogasnog doma. Na skupštini
osim članova i mještana sudjelovali su i predstavnici susjednih
vatrogasnih društava, udruga,
predstavnik naše županije Stjepan
Behin, predsjednik Općinskog vije-

ća Rasinje Vjekoslav Radiček, dopredsjednik VZ naše županije Ivan
Golubić, predstavnik JVP grada
Koprivnice Vladimir Kovaček i drugi.
U izvještaju o radu društva u
prošloj godini istaknuti su radovi
na uređenju Vatrogasnog doma i
okoliša, nabavka svečanih i radnih
odora, sudjelovali na obilježavanjima vatrogasnih obljetnica su-

sjednih društava, nabavljen je dio
vatrogasne opreme istaknuo je u
izvještaju tajnik Damir Sakač. On
je ujedno predložio i plan rada za
ovu godinu kojim se predviđa završetak radova na uređenju Vatrogasnog doma a prioritet je izmijeniti
krovište, urediti okoliša oko doma,
nastaviti raditi sa vatrogasnom
mladeži, nabavka vatrogasne opre-

me i održavanje postojeće. Novo
rukovodstvo društva je predsjednik
Vjekoslav Kuharić, potpredsjednik
Vjekoslav Gašparić, tajnik Damir
Sakač, zapovjednik Krunoslav Krvar, dozapovjednik Vjekoslav Kralj i
blagajnik Davor Salaj.
U radu skupštine sudjelovali su
i gosti podržavajući rad ovog malog, ali vrijednog društva. S
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Vatrogasni Glasnik
DVD Peteranec

DVD Podravka

U

DRUŠTVO SAčlanova
TRADICIJOM
u rad Dobrovoljnog va-

petak 30. siječnja u Podravkinom rekreacionom
centru Štagalj održana je redovna godišnja i ujedno izborna
skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podravka. Osim
prisutnih članova na skupštini
bio je predsjednik Vatrogasne
zajednice naše županije Marijan
Kicivoj, županijski zapovjednik
Slavko Tucaković i drugi gosti.

trogasnog društva. Tokom mjeseca svibnja vatrogasci nastoje
skrenuti pozornost na svoj rad.
Raznim promotivnim aktivnostima, provođenje pokaznih
vježbi kojima se djelatnici Podravke upoznavanju sa vatrogasnom djelatnošću. Za mjesec svibanj DVD Podravka predvidjelo
je niz raznih promotivnih i dru-

Skupštinu otvorio je i goste i
članove društva pozdravio predsjednik DVD-a Podravka Zvonimir Gudan. Izvještaj o radu
Dobrovoljnog vatrogasno društvo Podravka koje trenutno broji
sveukupno 89 članova, za prošlu
2008. godinu podnio je tajnik
Zlatko Vratić. Naglasio je među
ostalim da društvo od 89 članova, dvadeset i šestorica otišlo je u
mirovini ili su otišli iz Podravke
uz otpremninu. Među članovima je i deset žena, što je premali
broj u odnosu na broj zaposlenih žena u Podravki. Istaknuo
je da Dobrovoljno vatrogasno
društvo, odnosno Odjel zaštite
od požara raspolaže sa dva navalna vozila, dva kombi vozila i
zapovjednim vozilom. Sredinom
prošle godine nabavljeno je novo
tehničko vozilo, ali još nije u
potpunosti opremljeno. Tokom
prošle godine društvo je prema planu i programu provodilo
brojne protupožarne aktivnosti,
sudjelovalo u raznim natjecanjima gdje su postignuti zapaženi
rezultati, sudjelovalo je i na vatrogasnim vježbama i ostalim
vidovima manifestacija, među
kojima je najznačajnije obilježavanje Mjeseca zaštite od požara,
Dan svetog Florijana zaštitnika
vatrogasca i drugo.
Nakon što je skupština
usvojila izvještaj o radu usvojen
je i financijski izvještaj. Program
rada i financijske potrebe za aktivnosti DVD-a Podravka u
2009 godini predstavio je u planu zapovjednik Goran Kresl. On
je među glavnom djelatnošću u
ovoj godini istaknuo provođenje
aktivnosti na uključivanju novih

gih aktivnosti. Također predviđeno je sudjelovanje dviju ekipa
na susretima vatrogasaca u gospodarstvu, kao i sudjelovanje na
gradskom i županijskom vatrogasnom natjecanju. Ovogodišnji
susreti održat će se u Varaždinu. Organiziranje savjetovanja
o primjeni propisa o zaštiti od
požara sa odgovornim osobama
u tvornicama Podravke. Predložen je i financijski plan rada,
jedan i drugi plan jednoglasno su
prihvaćeni.
Starom Upravnom i Nadzornom odboru dana je razrješnica i izabrano je novo rukovodstvo. Za predsjednika ponovno
je izabran Zvonimir Gudan kao
i tajnik Zlatko Vratić, zapovjednik je Goran Kresl, zamjenik
zapovjednika Božidar Balija i
Sandra Evačić član Upravnog
odbora. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Josip
Zrinski, a članovi su Branko Betlehem i Siniša Nemec.
Na kraju skupštine Marijan
Kicivoj pozdravio je uspjeh u
radu i aktivnosti. Dobrim željama za budući rad pridružio se i
Slavko Tucaković istaknuvši da
će se uskoro mijenjati Zakon o
vatrogastvu i sama struktura
ustroja rada te time dobiti kvalitetniji i učinkovitiji rad u svim
segmentima djelovanja velike
vatrogasne obitelji u Hrvatskoj.
Na kraju skupštine Marijan
Kicivoj uručio je vatrogasnu
Spomenicu Augustu Sokoliću
za 30 godina neprekidnog rada
u društvu, a njegovi prijatelji
vatrogasci predali su mu prigodne poklone za odlazak u mirovinu. S

GRADNJA SPREMIŠTA

D

obrovoljno
vatrogasno
društvo Peteranec, koje u
svojim redovima okuplja oko
130 vatrogasaca od toga više od
trideset pripadnici su vatrogasne mladeži, u subotu 21. veljače
održalo je redovnu godišnju-izvještajnu ujedno i izbornu skupštinu
u prostorima Vatrogasnog doma
Peteranec. Skupštini je prisustvovao načelnik Općine Peteranec
Ivan Pakasin, županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković,
predstavnik VZ Županije Stjepan
Varmuža, predstavnici udruga iz
devet vatrogasnih društava.
Izvještaj o dosadašnjem
uspješnom radu podnijela je tajnica Renata Mikac, a plan rada za
ovu godinu predložio je zapovjednik Damir Jakupec. Planom rada za
ovu godinu koji je financijski težak
više od 130.000 kuna planira se

gradnja spremišta za vatrogasni
kombi i proširenje sadašnjeg prostora kao i izmjena krovišta, nabavka potrebne vatrogasne opreme i drugo. Planom je predviđeno
sudjelovanje članova na vježbama,
natjecanjima i raznim prigodnim
manifestacijama.
Izabrano je i novo rukovodstvo. Za predsjednika Zlatko Blažek, potpredsjednika Ivica Androtić, tajnik Renata Mikac, blagajnik
Dejan Ilotić, zapovjednik Damir
Jakupec, dozapovjednici matija Grčić i Tihomir Hrženjak. Predsjednik
Nadzornog odbora je Željko Njerž,
a članovi: Tomislav Martinjak, Pavao Androtić, Stjepan Turi i Ivan
Ivičin. U radu skupštine sudjelovali
su i prisutni gosti koji su pozdravili
rad društva i zaželjeli im uspješni
rad u budućnosti. S

DVD Peščenik

NATJECANJA NA
PRVOM MJESTU
Detalj sa sjednice

D

obrovoljno vatrogasno društvo Peščenik u petak 13.
ožujka održalo je svoju redovnu godišnju i izbornu skupštinu
na kojoj osim članova prisutni su
bili predstavnici susjednih društava, predsjednik općinskog Vijeća
općine Sokolovac Stjepan Drveni,
županijski vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, predsjednik VZ
Općine Sokolovac Zlatko Blažic
i drugi. Prisutne u Društvenom
domu pozdravio je predsjednik
Miroslav Mužina i zaželio im ugodan boravak. Izvještaj o četverogodišnjem radu u kojem je glavno
težište uspjeha i rada bilo na natjecateljskom djelu podnio je tajnik Darko Pintarić. Nije zaboravio
spomenuti aktivnost članova na
uređanju vatrogasnih prostorija
kao i na uređenju okoliša i samog
mjesta a posebno oko mjesne crkve. Usvojen je izvještaj i plan rada
za ovu godinu u kojem je akcent
dan na natjecateljski dio, nabavku
opreme i radova na uređenju prostora za rad. Predstavnici DVD-a
Peščenik nisu zaboravili istaknuti

i pohvaliti suradnju sa Općinom
Sokolovac, VZ Općine, a posebno
sa JVP grada Koprivnice i njegovim
zapovjednikom Slavkom Tucakovićem koji im je pomagao kada im je
pomoć bila najpotrebnija. Izabrano
je i novo rukovodstvo. Novi stari
predsjednik je Miroslav Mužina,
potpredsjednik Zvonko Gradaček,
zapovjednik Zlatko Markešić, dozapovjednik Zlatko Jakrlin, tajnik
Darko Pintarić, blagajnik Dario
Rajn, spremištar Dejan Markešić
i član Mirko Buđan. Predsjednik
Nadzornog odbora je Mirko Rajn,
a članovi Damir Mađerić i Nenad
Pintarić.
U rad skupštine uključili su se
gosti pohvaljujući rad i obećavši
pomoć prema svojim financijskim
mogućnostima rekao je Stjepan
Drveni, dok je Slavko Tucaković i
dalje obećao pomoć JVP-a grada Koprivnice. Skupštini se u ime
trojice živih osnivača društva
osnovanog prije 57 godina obratio Vlatko Paša, koji danas ima 87
godina, pozdravljajući uspjehe u
daljnjem radu. S

Vatrogasni Glasnik
DVD Sigetec

NASTAVAK
AKTIVNOSTI
Nakon pozdravnih riječi pred- osvrnuo se na veliki uspjeha žen-

sjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec Darka Palaša u prepunoj dvorani Društvenog
doma u Sigecu u subotu 7. veljače
počela je s radom 118. redovna
izvještajna godišnja skupština.
Među gostima bio je načelnik
općine Peteranec Ivan Pakasin,
županijski vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, zamjenik zapovjednika JVP Koprivnica Slavko
Lakuš, predstavnici brojnih vatrogasnih društava, udruga, članovi i
ostali gosti i uzvanici.
Nakon izbora radnog predsjedništva skupština je započela
radom izvještajem Darka Palaša
video prezentacijom. U Izvještaju
o radu u protekloj godini posebno

DVD Rasinja

NOVO
RUKOVODSTVO

Na izbornoj i izvještajnoj
skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rasinja održanoj
u subotu 7. veljače izabrano je
novo rukovodstvo koje će ubuduće još bolje i kvalitetnije raditi
u društvu koje se ističe po svojoj aktivnosti istaknuto je među
ostalim na skupštini održanoj u
Društvenom domu Rasinja. Pored
brojnog članstva predstavnika
vatrogasnih društava prisutan
bio je i dožupan Vladimir Šadek,
načelnik općine Rasinja Krunoslav
Belaj, predsjednik VZ Županije
Marijan Kicivoj, županijski zapovjednik Slavko Tucaković i drugi
gosti i uzvanici.
U izvještaju za prošlu godinu
novi predsjednik Danijel Namjesnik osvrnuo se na radove na
novoj garaži te zahvalio na pomoći Općini i Županiji te brojnim
sponzorima i članovima društva
koji su pomogli u izgradnji. Niz
aktivnosti obilježen je brojnim
sudjelovanjima na natjecanjima,
prigodnim manifestacijama, protupožarnim aktivnostima, gašenju nekoliko požara. Aktivnosti
će se nastaviti i ove godine kako
sudjelovanjem na natjecanjima,
vježbama, manifestacijama tako
i na obuci članova, nabavci opreme i drugim aktivnostima. Novo
rukovodstvo DVD-a Rasinja je:
predjednik Danijel Namjesnik,
potpredsjednik Zvonimir Habijan,
tajnik Davor Tetec, zapovjednik
Zvonko Đurđ, dozapovjednik Josip
Vukić i blagajnik Ivica Zrinski. Članovi Nadzornog odbora su: Josip
Međimurec, Zvonimir Gudan i Antun Hrešč. Gosti su sudjelovali u
radu 122. godišnje skupštine pozdravnim su riječima dali podrške
za budući još uspješniji rad. S

ske “A” natjecateljske ekipe koja
je na Državnom vatrogasnom natjecanju u Splitu osvojila izvrsno
peto mjesto i time postigla najbolji
rezultat od svih natjecatelja u Županiji koji su sudjelovali na Državnom natjecanju, a ujedno i najbolji
dosadašnji uspjeh ove desetine.
Darko Palaš u izvještaju osvrnuo
se i na ostale aktivnosti od protupožarnih pa do natjecateljskih,
nabavke opreme, obuku članova i
ostalo. Istaknuo je i dobar uspjeh
prvog natjecanja u vatrogasnim
vještinama kojeg su po prvi puta
organizirali prošle, a natjecanje
će se održati i ove godine u mjesecu travnju. Govorio je i o gradnji Vatrogasnog doma i pomoći i
razumijevanju os strane Općine
Peteranec i načelnika Ivana Pakasina koji su imali razumijevanja
za njihov rad i popratila ga određenim financijskim sredstvima.
Nakon toga podnesen je izvještaj
Nadzornog odbora kao i financijski
koji su svi zajedno jednoglasno

prihvaćeni. Izvještaj o planu rada
i financijskom planu za ovu godinu
te organizacije natjecanja u Vatrogasnim vještinama, završit će
se i radovi na Vatrogasnom domu
i opremiti prostorije, sudjelovati
će na raznim natjecanjima, a namjera je nabavka novijeg kombi
vozila. Na skupštini odlučeno je
da društvo izdvaja iz Vatrogasne
zajednice općina Drnje-Peteranec
i prelazi u novu VZ Općine Peteranec gdje će zajednički djelovati sa
DVD-om Peteranec.
Na izbornoj skupštini održanoj prošle godine izabrano je novi
Upravni i Nadzorni odbor: pred-
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sjednik Darko Palaš, zapovjednik
Igor Lončarić, tajnik Katarina Palaš, dva dozapovjednika Kristijan
Horvat i Branko Korošec, blagajnik
Marija Horvat i članovi Marko Tuščić, Dražen Pavešić, Ivana Dombaj, Milica Kolar i Franjo Živko.
Nadzorni odbor: predsjednik
Ljudevit Kolar, članovi Ivan Horvat
i Marko Rašan.
Skupštinu pozdravio je Slavko
Tucaković zaželjevši i dalje dobre
uspjehe u radu, a dobrim željama
pridružio se i Ivan Pakasin koji je
obećao i ubuduće pomoć u radu
društva. Učešće u radu uzeli su i
drugi gosti. S

DVD Selnica Podravska

NASTAVAK UREĐENJA PROSTORIJA ZA RAD

Ove godine nastavit će se radovi na uređenju
prostora za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Selnica Podravska, istaknuo je u planu rada za ovu
godinu predsjednik Željko Panić na redovnoj godišnjoj
izvještajnoj i izbornoj skupštini društva održanoj u subotu 14. veljače. Među ostalim plamom je predviđeno
školovanje i obuka članova, nabava nove i održavanje sadašnje opreme, sudjelovanje na natjecanjima i
ostalim manifestacijama. Društvo koje broji 58 članova bilo je aktivno i prošle godine kada je započela
zajednička akcija na uređenju novog prostora društva
koje se nalazi u sklopu Doma mještana gdje se nalazi
i vatrogasno spremište. U izvještaju o radu u prošloj
godini tajnik Krešimir Korotaj zahvalio je i na svesrdnoj
pomoći Općine Legrad koja je za uređenje i adaptaciju
novih prostora u sklopu doma izdvojila iz proračuna
oko 30.000 kuna.

Nakon usvajanja izvještaja o radu i plana rada i financijskog pla, dana je razrješnica starom i izabran je
novi Upravni i Nadzorni odbor. Za predsjednika izabran
je Željko Panić, dopredsjednik Ivan Švorc, tajnik Krešimir Korotaj, blagajnik Zvonko Panić, zapovjednik Željko
Ban, dozapovjednici Goran Panić i Tomislav Švorc.
U radu skupštine sudjelovali su i gosti načelnik Općine Legrad Mladen Vernić, koji je čestitao na kvalitetnom radu vrijednim članovima i obećao da će i ubuduće
Općina pomagati rad društva jer to svojim radom i zavređuju. Riječi pohvale i ohrabrenja za daljnji rad uputio
je i potpredsjednik Vatrogasne zajednice naše županije
Ivan Golubić, a pohvalnim riječima za dosadašnji rad
pridružio se i predsjednik VZ općina Đelekovec-Legrad
Ivica Gabaj, zapovjednik Rudolf Vrbanić, predsjednik NK
Drava Selnica Podravska Slavko Dedi i drugi predstavnici udruga i vatrogasnih društava okolnih mjesta. S

DVD Reka

U RAD UKLJUČITI ŠTO VIŠE MLADEŽI

Redovna 58. godišnja izvještajna i izborna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Reka u koprivničkom prigradskom naselju, održana je u nedjelju
1. ožujka u Društvenom domu Reka. Prisutni na skupštini pored članova, predstavnika udruga ovog mjesta
i dobrovoljnih društava iz okolice, bio je i član gradskog
Poglavarstva Koprivnice Darko Ledinski, županijski
vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik
VZ Grada Koprivnice Ivan Golubić, predsjednik Savjeta
Hrvatske Vatrogasne mladeži Nikola Sočev i drugi.
Prije rada skupštine pozdrav gostima članovima
i uzvanicima uputio je dosadašnji predsjednik Marin
Ištvanović koji je ujedno podnio izvještaj o dosadašnjem četverogodišnjem radu. No. nažalost izvještaj i
rad ovog društva zaostaje za radoma ostalih kako u
okviru Vatrogasne zajednice grada tako i šire. Tako u

izvještaju stoji da društvo ima mladež, no nema nikog
tko bi s njima kontinuirano radio(!). To za društvo ne
bi trebalo biti opravdanje, naprotiv neaktivnost treba
pretvoriti u aktivnost što će biti i jedan od prioritenih
zadataka novog Upravnog odbora. Za predsjednika
društva izabran je Stjepan Jagarinec, dopredsjednik
Marin Ištvanović, blagajnik Ratko Radiček, tajnica Mirela Jušić, zapovjednik Stjepan Futač, dozapovjednik
Mario Cikač i članovi: Đuro Vizir, Martin Malogorski,
Zdravko Lončarek, Željko Jušić i Renato Radanac.
Predsjednik Nadzornog odbora je Berislav Žumbar a
članovi Saša Srbljan i Stjepan Trešćec. Nakon izbora
plan rada i financijski plan za ovu godinu predložio je
Stjepan Jagarinec. PLan rada kao i izvještaji o radu
jednoglasno su usvojeni. S
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Vatrogasni Glasnik
DVD Starigrad

DVD Štaglinec

KVALITETNI RAD NOVO SPREMIŠTE

Dobrovoljno vatrogasno
društvo Štaglinec u subotu
21. veljače održalo je svoju 30.
redovnu godišnju-izvještajnu
ujedno i izbornu skupštinu na
kojoj je izabrano novo rukovodstvo i usvojen ambiciozan
plan rada za ovu godinu.
Prisutne goste među kojima je bio predstavnik Koprivničko-križevačke
županije
Stjepan Behin, dogradonačelnica grada Koprivnice Vesna Želježnjak, predstavnica
VZ Županije Mirjana Futač,
predsjednik VZ grada Koprivnice Ivan Golubić,
Predsjednik Savjeta Hrvatske mladeži HVZ Nikola
Sočev, zamjenik zapovjednika JVP grada Zagreba Ivica
Lonjak, predstavnici udruga,
brojnih vatrogasnih društava
i drugi, pozdravio je i zaželio
im dobrodošlicu predsjednik
DVD-a Štaglinec Darko Gačan.

đaj obilježavanje 30. godina
humanog i kontinuiranog
rada društva. Izvještaji o radu
društva, kao i zapovjedništva,
Nadzornog odbora i blagajnika jednoglasno su usvojeni
a prihvaćeni su i prijedlozi za
rad u ovoj godini u kojoj se
financijskim planom predviđa
utrošiti oko 200.000 kuna najviše za nabavku vozila, ali i za
opremanje i uređenje Vatrogasnog doma, obilježavanje
obljetnice, sudjelovanje na
natjecanjima i drugo.
Izabrano je i Novi
upravni odbor, a za novog
predsjednika izabran je Ivan
Golubić, potpredsjednici su
Darko Gačan i Mirko Jagušić, tajnik Tomislav Golubić,
blagajnik Franjo Cinderić
i članovi Martin Vaupotić i
Zvonko Jadan. Zapovjedništvo predvodi zapovjednik Željko Bukvić, dozapovjednik je Dejan Lovrenčić,

Na svečan način prije rada redovne
godišnje izborne skupštine Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Starigrad prigradskog naselja Koprivnice, u subotu 28.
veljače svečano otvoreno je novo izgrađeno vatrogasno spremište s pratećim
prostorom za rad društva vrijedno više
od 350.000 kuna. Svečanim rezanjem
vrpce spremište je otvorio predsjednik
Vatrogasne zajednice grada Koprivnice
Ivan Golubić, a mjesni župnik crkve Blažene majke Tereze Nenad Piskač blagoslovio
je nove prostore. Na skupštini prisutan bio
je predstavnik Županije Stjepan Behin,
predsjednik VZ Županije Marijan Kicivoj,
predsjednik MO Starigrad Ivo Franjo,
predstavnik JVP grada Koprivnice Željko
Cvrtila, predstavnici susjednih vatrogasnih društava, čalnovi i sponzori ovog
mladog društva koje će obilježiti deset godina humanog i aktivnog rada. Skupštinu
otvorio je i prisutne pozdravio dosadašnji
predsjednik Josip Galinec koji je ujedno
podnio izvještaj o dosadašnjem dobrom
radu vrijednog društva. Posebno istaknuo
je zalaganje članova i pomoći sponzora,
a posebno zahvalio je gradu Koprivnici
na pružanju svestrane pomoći u gradnji
spremišta kao i VZ grada Koprivnice koja
je također dala sredstva da se izgradi
spremište u kojem se za sada nalazi jedno
kombi vozilo i prostor za rad društva opremljen namještajem kojeg je nabavio MO
Starigrad. Zahvalio se i brojnim sponzorima na pomoći kao i članovima koji su dali
oko pet stotina dobrovoljnih radnih sati na
gradnji spremištu, koje se nalazi u sklopu

Društvenog doma. Planom rada za ovu
godinu predviđa se dovršenje radova na
prostorima društva, rad s mladeži, nabavka opreme, proširenje članstva te ostalo
vezano za redovni rad u protupožarnoj
zaštiti kao i sudjelovanje na natjecanjima
i vježbama.
Izabrano je i novo rukovodstvo. Predsjednik DVD-a Starigrad je Ante Predragović, potpredsjednik Stanko Blažeković,
tajnik Stjepan Dasović, blagajnik Ivica
Križnjak, zapovjednik Đino Cikač, dozapovjednik Željko Cvrtila, spremištar Ivan
Gašparić i članovi Upravnog odbora: Josip
Lazar, Ivan Šemper, Mitić Radiša, Ivan
Krznarić, Tomo Kelerajter i Josip Galinec.
Predsjednik Nadzornog odbora je Predrag
Vujković, a članovi Slavko Babić i Dragutin
Ledinski.
Bila je to prilika da se uruče 34 spomenice za deset, 30 i 50 godina članstva
u vatrogastvu, a uručio im je Ivan Golubić.
Marijan Kicivoj uručio je vatrogasna odličja brončane medalje i Vatrogasne brončane plamenice. Brončane vatrogasne
medalje dobilo je: Josip Galinec, Stjepan
Dasović, Josip Lazar, Ante Predragović,
Tomo Kelerajter, Predrag Vujković, Stanislav Blažeković, Ivan Krznarić, Ivan Šemper i Ivan Križnjak. Brončane plamenice:
Željko Cvrtila Danijela Mašić i Đino Cikač.
Josip Galinec 12-torici sponzora uručio je
posebne zahvale društva za pomoć koju
su pomagali rad društva.
U rad skupštine uključili su se i gosti
čestitkama za dosadašnji rad i dobrim željama za budući rad. S D. R.

DVD Sveti Ivan Žabno
Detaljan izvještaj o bogatom i plodnom radu društva
unazad četiri godine podnio
je tajnik Tomislav Golubić.
Nije zaboravio istaknuti nabavku kamiona 2005. godine,
brojne aktivnosti natjecateljskog karaktera po čemu se
ovo društvo posebno ističe
od ostalih. Uređenje i gradnju
novih prostorija Vatrogasnog
doma u kojem su sudjelovali
gotovo svi mještani ovog prigradskog naselja Koprivnice.
Odlazak na razne vježbe, hodočašća, susrete vatrogasaca
u susjedne zemlje, a na kraju
iscrpnog izvješća zahvalio
se svima koji su sudjelovali
u radu društva i pomagali u
njegovom razvoju i sve boljem radu.
U planu rada za ovu godinu Tomislav Golubić posebno je istaknuo nabavku
vatrogasnog kombija za prijevoz natjecateljskih ekipa,
organizaciju susreta djece nabavku kompjutorske opreme
za prostore DVD-a i svakako
najvažniji ovogodišnji doga-

spremištar Stjepan Kozina,
a članovi: Matea Golubić,
Matea Gačan, Saša Kuzman
i Petra Jadan. Predsjednik
Nadzornog odbora je Marijan Krsnik, a članovi Stjepan
Novak i Josip Žulj.
Za vjerni rad društvu
uručena priznanja za deset
dvadeset i trideset godina.
Spomenice za deset i dvadeset godina uručiko je predsjednik VZ grada Koprivnice
Ivan Golubić, a za 30. godina
Mirjana Futač. Spomenice za
30. godina vjernosti DVD-u
Štaglinec primili su: Ivan
Bačić, Darko Gačan, Vlado
Hlevnjak, Izidor Hojsak,
Josip i Vinko Hudinčec, Mirko Jagušić, Stjepan Kozina,
Ivica Kralj, Josip Kuhar,
Ivica Lonjak, Vlado Rončević, Marijan Šestak, Jakob
Zimet, Stjepan Zagorščak i
Vladimir Picek. Nikola Sočev uručio je i prigodna priznanja mladim natjecateljima
koji su prošle godine postigli
zapažene rezultate na raznim
natjecanjima. S

DOBAR RAD
VATROGASACA

U petak 20. ožujka održana je 117. godišnja skupština DVD-a Sveti Ivan
Žabno, koje je bila i izvještajna i izborna. Na skupštini društva koje broji 125
članova bili su prisutni predstavnici 25-toro vatrogasnih društava, udruga ovog
mjesta, načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Vladimir Oguman. Sve njih pozdravio je
i ujedno otvorio rad skupštine predsjednik DVD-a Zvonimir Kučina.
U iscrpnom izvještaju o radu tokom prošle godine Zvonimir Kučina istaknuo
je obuku članova za više vatrogasne činove, operativnu i protupožarnu aktivnost.
Radilo se i na uređenju prostorija vatrogasnog doma, sanirali su odvode vode kod
spremišta. Općina je izgradila i asfaltirala novi izlaz iz Cvjetne ulice prema Paromlinskoj ulici ispred vatrogasnog spremišta.
- Po starim dobrim običajima uoči Uskrsa naši članovi čuvali su Isusov grob u
našoj mjesnoj crkvi. Zajedno sa crkvenim pjevačkim zborom bili smo na hodočašću u Pregradi i posjeti dvorcu Veliki Tabor. Ove smo godine nadopunili i opremili
ured sa boljom informatičkom opremom. Također smo počeli kompletirati suđe
u našoj kuhinji, rekao je među ostalim u svom izvješću Zvonimir Kučina. U planu
rada za ovu godinu nastavit će se s uređenjem Vatrogasnog doma, nastaviti aktivni rad s mladeži i natjecateljskim ekipama. Izvještaj i planovi jednoglasno su
prikvačeni kao i prijedlog kandiddacione komisije za novo rukovodstvo. Za predsjednika izabran je Zvonimir Kučina, potpredsjednik Vladimir Škrlec, zapovjednik
Darko Todorović, dozapovjednik Denis Benković, tajnik Mirko Besedić,blgajnik
Dragutin Vuković i članovi: Snježana Besedić, Đurđica Kučina, Matija Trakoštanec
i Zdravko Tušek. U Nadzornom odboru je Antun Klar, Ismail Hamzić i Stjepan Šofić. U radu skupštine sudjelovali su i ghosti a Vladimir Oguman naglasio je dobar
rad društva i obećao daljnju pomoć u radu. S

Vatrogasni Glasnik
DVD Torčec

NOVO RUKOVODSTVO DVD-a TORČEC

U subotu 24. siječnja održana je 127. redovna
Godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Torčec, koja je ujedno bila izborna i prva skupština
vatrogasaca u ovoj izbornoj godini. Skupštinu otvorio
je predsjednik DVD-a Torčec Zlatko Zvjerac, koji je pozdravio brojne prisutne goste i uzvanike, kao i veliki
broj članova okupljenih u prepunoj dvorani Društvenog
doma Torčec. Među gostima bio je predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Milivoj
Androlić, predstavnik grada Koprivnice Darko Ledinski,
županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković,
velečasni Branko Švogor, predstavnici Udruga, kao i
nekoliko susjednih Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Nakon izbora Radnog predsjedništva izvještaj o
radu društva u 2008. godini podnio je Zlatko Zvjerac. U
izvještaju nabrojene su aktivnosti društva koje je imalo
svega jedanaest intervencija. Društvo je bilo aktivno na
raznim manifestacijama i natjecanjima gdje su postigli
zapažene rezultate. Također sudjelovali su i na nekoliko
uspješnih vježbi. Na kraju svog izvještaja predsjednik
se zahvalio na pomoći Općini Drnje kao pomoći i dobroj
suradnji sa Vatrogasnom zajednicom županije Javnom
vatrogasnom postrojbom grada Koprivnice i njegovim
zapovjednikom Slavkom Tucakovićem, svim mjesnim
društvima i udrugama na uspješnoj suradnji kao i svim
mještanima koji su na bilo koji način pomogli u radu.
Izvještaj o radu kao i financijski izvještaj jednoglasno je usvojen. Dana je razrješnica Upravnom i Nadzor-

nom odboru i izbrano novo rukovodstvo. Tako je za predsjednika u četverogodišnjem mandatu ponovno izabran
Zlatko Zvjerac. Potpredsjednik je Darko Kuzmić, zapovjednik Bojan Blažek, zamjenik zapovjednika Marko Barić, tajnik Mirko Kosnica, blagajnik Darko Horvat, spremištar Damir Mikulec Joja i članovi: Davor Radmanić, Nino
Vuljak, Hrvoje Grotić, Mihael Kovačić, Danijel Stipanić i
Marino Matijašić, a novi članovi Nadzornog odbora su
Branko Maltarić, Josip Kolesar i Dario Betlehem.
Na Skupštini raspravljalo se o novo nastaloj situaciji u Vatrogasnoj zajednici općina Drnje-Peteranec.
Naime, došlo je do odvajanja DVD Sigetec i osnivanja
VZ općine Peteranec, tako da DVD Torčec i Botovo u općini Drnje trebat će se udružiti u neku drugu Vatrogasnu zajednicu ili osnovati vlastitu što ovom prilikom nije
odlučeno. Novi stari predsjednik predložio je i plan rada
za ovu godinu, kao i financijski plan u kojem je predviđeno uređenje grijanja u garaži za kombi vozilo, nabava
nove opreme, obuka vatrogasaca, održavanje pokazne
navalne vježbe, sudjelovanje u vježbama, natjecanjima
i ostalim vidovima manifestacija i prigodnih datuma kojima se obilježavaju praznici i blagdani za Dan vatrogastva i Dan svetog Florijana, Torčanskog Ivanja i Kraleva i
naravno provedba protupožarnih aktivnosti.
Radu skupštine pridružili su se i gosti koji su čestitali društvu na njegovom dosadašnjem radu i zaželjeli
da i nadalje bude tako aktivno i istaknut čimbenik brojnih događanja u svom mjestu. S

DVD Veliki Otok

VELIKI USPJESI MALOG DRUŠTVA

Na redovnoj 75. izvještajnoj
i 19. izbornoj godišnjoj skupštini
Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Veliki Otok održanog u subotu 31.
siječnja u Velikom Otoku, tajnik
Zlatko Horvat u svom izvješću obuhvatio je rad unazad četiri godine.
Istaknuo je dobar rad društva koje
se probudilo iz zimskog sna i novim
rukovodstvom postigla zapažene
rezultate unazad četiri godine,
kako na natjecanjima tako i u radu
društva u cjelini, pa radi toga i ne
čudi da je društvo dobilo 2008.
godine priznanje Koprivničko-križevačke županije za svoj rad, kao
jedno od najboljih Dobrovoljnih vatrogasnih društava naše županije.
Ovim priznanjem posebno ponosni
su mještani ovog malog sela sa
svega tristotinjak stanovnika, koji
žive, rade i pomažu na sve moguiće načine svoje društvo u kojem
svako domaćinstvo ima bar po
jednog člana. U prepunoj dvorani
Vatrogasnog doma brojne prisutne
članove, mještane, predstavnike
susjednih vatrogasnih društava
kao i goste pozdravio je predsjednik Mirko Gabaj. Među gostima bio
je predstavnik Županije Stjepan
Behin, načelnik općine Legrad Mladen Vernić, županijski vatrogasni
zapovjednik Slavko Tucaković,
predsjednik Vatrogasne zajednice
općina Đelekovec-Legrad Ivica Ga-

baj i zapovjednik Rudolf Vrbanić te
drugi gosti i uzvanici.
Nakon razrješenja starog
Upravnog i Nadzornog odbora izabran je novi. Za predsjednika izabran
je Mirko Gabaj, dopredsjednik Goran
Klobučarić, zapovjednik Zdravko
Rusak, dozapovjednik Slavko Kolman, tajnik Zlatko Horvat, blagajnik
Mario Horvat, članovi: Josip Horvat,
Đuro Ipša, Franjo Ružić, Marko Horvat, Danijel Čižmešija, Ivica Rašanec, Ana Horvat i Martina Krušelj.
Za predsjednika Nadzornog odbora
izabran je Tomislav Rašanec, članovi su Dragan Duvnjak i Slobodan
Androlić. Nakon toga skupštinu
pozdravio je Ivica Gabaj zahvalivši
svima na dobrom radu. Čestitku za
dobar rad koji se daleko čuje podržao je i Slavko Tucaković istaknuvši
da uskoro dolaze nove promjene u
ustroju vatrogastva kojima će se
moći još kvalitetnije raditi. Stjepan
Behin također je prenio čestitke u

ime župana Darka Korena i svoje
te istaknuo dobar rad društva. Načelnik općine legrad Mladen Vernić
odao je priznaje društvu koje prednjači u radu ne samo u općini Legrad
već i u Županiji i posebno pohvalio
natjecateljske ekipe i obećao svu
pomoć za završetak radova na vatrogasnom spremištu.
Bila je to ujedno i prilika da
se uruče Zahvalnice onima koji su
pomagali rad društva te podjele
spomenice za deset i 20 godina
rada u društvu. Zahvalnice uručio je Mirko Gabaj i to Stjepanu
Hudaku, Zlatku Horvatu (stariji) i
Zlatku Rašancu. Slavko Tucaković
uručio je spomenicu za 20 godina
Mariu Švicu, a za deset godina
priznanja primili su: Darko Kolar,
Kristijan Đuranec, Dejan Čižmešija, Ivan Fičko, Vinko Rupanović,
Dragan Krušelj, Tomislav Puhar,
Goran Klobučarić i Igor Horvat, a
uručio im je Ivica Gabaj. S
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DVD Virje

VATROGASNO
DRUŠTVO KOJE
PREDNJAČI
U ŽUPANIJI I
HRVATSKOJ

Dobrovoljno vatrogasno društvo
Virje koje u svojim redovima okuplja oko
dvije stotine vatrogasaca, a ističe se po
kvalitetnom i učinkovitom radu jedno je
od najboljih društva u Hrvatskoj, rekao
je to počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Teodor Fricki na 131.
redovnoj, izvještajnoj i izbornoj godišnjoj
skupštini ovog društva, održanog u nedjelju 8. ožujka u prepunoj dvorani Vatrogasnog doma.
Skupštinu otvorio je predsjednik
Dušan Koščić za kojeg se slobodno može
kazati da je u svojih trideset godina vođenja društva obilježeno kao doba procvata i uspona društva. Danas u svojim
spremištima ima 14 raznih vatrogasnih
vozila s čime se ne može pohvaliti ni neko
profesionalno i veće društvo u Hrvatskoj. Na skupštini među gostima bio je
i načelnik Općine Virje Mirko Perok potpredsjednik HVZ Mijo Brlečić, predsjednik
VZ Županije Marijan Kicivoj, županijski
zapovjednik Slavko Tucaković tajnica
VZ Županije Mirjana Futač, predstavnici
firmi i ustanova s kojima društvo ima poslovne odnose, predstavnici 33 vatrogasna društva, udruga, članovi i drugi. Nakon izvještaja o bogatom programu rada
koji je realiziran u protekloj godini i njegovog usvajanja, te financijskog izvješća
kao i izvješća o radu limene glazbe koja
djeluje u sklopu društva, isti su jednoglasno usvojeni. Dana je razrješnica starom
i izabran je novi Upravni i Nadzorni odbor.
Za novog predsjednika društva izabran je
Dragutin Hatadi, potpredsjednik Goran
Matoničkin, tajnik Velimir Sobota, blagajnica Štefica Baruškin, a članovi su: Mirko
Adaković, Miroslav Tkalčec, Vladimir Hrženjak, Ivica Peršinović, Željko Čižmeškin
i Mladen Jakopović. Predsjednik Nadzornog odbora je Dušan Koščić, a članovi
Mirko Mesarov i Mirko Horvat.
Usvojen je i program rada i financijski
plan za ovu godinu u kojem se predviđa
uređenje vatrogasnog spremišta, sudjelovanje na natjecanjima, i manifestacijama, proširenju aktivnog članstva a posebno mladeži, te nastaviti i dalje dobru
suradnju s lokalnom upravom, vatrogasnim društvima ustanovama i poduzećima, udrugama i ostalim subjektima.
Na kraju skupštine brojni gosti i
uzvanici uključili su se u rad čestitajući
ponajprije dosadašnjem predsjedniku koji
je više nego dobro vodio društvo i tom
prilikom u znak pažnje primio je brojne
darove među kojima i posebnu plaketu od
VZ Županije u znak dobre dugogodišnje
suradnje. Posebne čestitke primio je i od
Mije Brlečića, a njegovo društvo darivalo
ga je ručnim satom. S

20

Vatrogasni Glasnik

D

obrovoljno vatrogasno društvo Virje posvećuje posebnu
pažnju posvećuje školovanja
i usavršavanja svojih članova kao
bi mogli obavljati sve zadatke na
osnovu Zakona o vatrogastvu.
- Tako za upravljanje vatrogasnim vozilima potrebna je viša kategorija od B kategorije do D kategorije.
Što se tiče tog zvanja B kategoriju
više manje ima svaki vatrogasac, sa
C kategorijom imamo 22-dvojicu
vatrogasca, od toga u zvanju vatrogasac strojar–vatrogasnog vozila
trinaest je članova, a u 2008. godini osposobljeno je pet novih članova
prekvalifikacijom za vozača motornih
vozila putem Strukovne škole Đurđevac, te D kategoriju vozača imamo
šest vatrogasaca, koji obavljaju i dio
poslova prijevoza mini busa i autobusa. Pored vozača raznih kategorija
u 2008. godini završili su i položili
ispit za vatrogasnog časnika - rekao
nam je predsjednik društva Dušan
Koščić.

Jedan od značajnih tečajeva
koji se održavao cijele prošle godine i završnim ispitom 16. siječnja
ove godine, bila je nastava za zvanje vatrogasac za šest članova koji
su uspješno završili ispite, a jedan
član uspješno položio je ispit za
vatrogasnog tehničara. Nastava se
održavala jednim dijelom u Koprivnici i Đurđevcu, te drugim završnim
dijelom u Zagrebu u Vatrogasnom
Učilištu. Polaznici su bili Velimir Sobota, Mirko Peršinović, Damir Štauber, Marijan Sabolić, Dražen Šignjar
i Saša Gregar koji su školovanje završili sa odličnim uspjehom i dobili
Pohvalnicu Vatrogasne škole Učilišta Zagreb. U toku siječnja 2009.
godine završit će školovanje Mario
Šklebar u zvanju Vatrogasnog tehničara. Sa završetkom školovanja
za vatrogasce i vatrogasne tehničare društvo će imati vatrogasaca
sa srednjom stručnom spremom i
šest vatrogasnih tehničara. Naime,
bez školovanog članstva ovo jedno

Na redovnoj godišnjoj-izvještajnoj i izbornoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zablatje održanog u subotu 21. veljače
zaključeno je planom rada za ovu godinu da se
izgradi spremište za cisternu, uredi Vatrogasni
dom, nabavi potrebna vatrogasna oprema, a
poseban naglasak dan je na uključivanju u rad
i osposobljavanju mladeži. Na skupštini na kojoj

NOVI PROSTOR ZA RAD

U

DVD Virje

DOŠKOLOVANJE
ČLANOVA DRUŠTVA
JEDAN OD PRIORITETA
od najaktivnijih društava u Županiji
ne bi bilo u mogućnosti obavljati
prijevozničke usluge, a niti usluge
osiguranja za potrebe INA–Naftaplina, Sinaco i drugih.
- Osim navedenog zvanja i obrazovanja naših vatrogasaca imamo

je prisutan bio županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković predsjednik Vatrogasne
zajednice općina Đelekovec-Legrad Ivica Gabaj
i zapovjednik Rudolf Vrbanić predstavnici susjednih vatrogasnih društava, članovi društva,
mještani i drugi razriješen je stari i izabran novi
Upravni i Nadzorni odbor. Za predsjednika društva izabran je Slavko Posavec, potpredsjednik
Skupštinu pozdravio je
Ivan Golubić

ponedjeljak 23. veljače održana je redovna-izvještajna
i izborna godišnja skupština
Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Željezničar u prostorima Doma Željezničar. Na skupštini prisutan bio
je predsjednik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice Ivan Golubić,
Nikola Sočev predsjednik Savjeta
Hrvatske vatrogasne mladeži,
predstavnici vatrogasnih društva,
članovi i drugi.
Skupštinu je otvorio i prisutne pozdravio predsjednik Anđelko
Gašparić. Izvještaj o dosadašnjem
četverogodišnjem radu podnio je
tajnik Damir Deuš, a financijsko
izvješće blagajnik Željko Behin.
Planom rada za ovu godinu ovo
malo ali vrijedno društvo koje ima
svega 17 članova, a prije ta brojka bila je veća od šezdeset, na-

Dušan Koščić

bavka je potrebne opreme, a kao
imperativ u planu pronalaženje
je novih prostorija za rad u krugu
Željezničke stanice Koprivnica, te
lobiranje novih članova. Izabrano
je novo rukovodstvo, za predsjednika izabran je Željko Behin, potpredsjednik Ilija Bilić, zapovjednik
Damir Deuš,dozapovjednik Anđelko Gašparić, tajnik Ivica Komar,
blagajnik Drago Čikor i spremištar
Mišo Culek. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Mladen
Ščetarić, a čalnovi su: Igor Miklošić
i Matija Lovreković.
Učešće u radu skupštine uzeli
su i gosti Ivan Golubić i Nikola Sočev koji su pozdravili dosadašnji rad
društva i zaželjeli im još bolji rad i
više članova. S

još pojedinih zvanja, koja se dobivaju
putem održavanja raznih tečajeva i
ispita. Osnovno je i prvo polaganje ispita za mladež vatrogasca, pa sve do
vatrogasnog časnika prve klase, najviših činova u vatrogastvu - rekao nam
je na kraju Dušan Koščić. S

Marijan Frega, tajnica Ljubica Hojski, blagajnik
Goran Begović, zapovjednik Zlatko Horvat, i
članovi: Zdravko Korošec, Slavko Golubić, Ivica
Golubić, Mario Tkalec, Marijan Golubić i Slavko
Čižmešija. Za predsjednika Nadzornog odbora
izabran je Emil Kućan, a članovi su Slavko Erega
i Slavko Korošec.
U radu skupštine sudjelovali su i gosti čestitajući na dosadašnjem u radu uz želje da
ubuduće taj rad bude još bolji i učinkovitiji. S

DVD Veliki Raven

DJELATNOSTI
PREMA UTVRĐENOM
PLANU RADA
U subotu 31. siječnja u Velikom Ravenu održana je godišnja
i izborna skupština Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Veliki Raven
koje ima 120 članova. Skupštini
prisustvovao je gradonačelnik
Križevca Branko Hrg, zamjenik
županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivica Pečarić, zapovjednik JVP Križevaca Valent Furmeg,
predstavnici pobratimskog gasilskog društva Hoče iz Slovenije,
kao i predstavnici 18 društava
iz susjednih mjesta, predstavnici
udruga i drugi gosti i uzvanici.
Goste je pozdravio predsjednik društva Ivan Mužić koji je
ujedno podnio i izvještaj o radu
u proteklog godini, a isto tako
predložio je i plan rada i financijski plan za ovu godinu koji su
jednoglasno prihvaćeni. Planom
se predviđa daljnji rad i aktivnosti
vezane za operativne djelatnosti,
nabavku opreme, obuka članova
kao i rad s mladeži. Nakon razrješenja Upravnom i Nadzornom

odboru prihvaćeni su prijedlozi
za nove članove. Za predsjednika
izabran je ponovno Ivan Mužić,
koji je glavni nosioc svih akcija
ovog društva sa vrijednim suradnicima, zamjenikom Franjom
Tepešom, zapovjednikom Ivicom
Mušlekom, dozapovjednikom Vladom Mužićem, tajnikom Dominikom Mikulcem, blagajnikom Snježanom Đuranec i spremištarima
Markom i Antonijem Mužićem.
Ostali članovi Upravnog odbora su: Stjepan Koprivnjak, Ana
Mušlek, Dragica Mikadi, Mladen
Mužić, Ivan Španić (mlađi), Ivan
Brljačić, Drago Mikadi i Vlado Pavlic. Novi predsjednik Upravnog
odbora je Franjo Petrić a članovi
Ivica Đuranec i Marijan Kovačić.
U radu skupštine sudjelovali su i gosti koji su pohvalili rad
društva a posebno je to učinio
Branko Hrg hvaleći kvalitetan i
učinkovit rad. S
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U

prostorijama Vatrogasnog doma Koprivnica u ponedjeljak 22. prosinca 2008.
godine održan je sastanak predsjedništva i zapovjedništva Vatrogasne zajednice
grada Koprivnice. Sjednicu otvorio je predsjednik Ivan Golubić, koji je prema jednoglasno
prihvaćenom Dnevnom redu izvijestio prisutne o uspješnom i kontinuiranom radu tokom
2008. godine. U godini u kojoj su realizirani
svi zacrtani planovi pa i više od toga. Također
i financijski izvještaj govori o dobrom poslovanju zajednice, koja se maksimalno angažirala u
svim segmentima rada djelovanja 11 društava
koliko se nalazi okupljeno u gradskoj zajednici. Posebno istaknuta je dobra protupožarna
preventiva na području grada Koprivnice što
potvrđuje činjenica da je požara u 2008. godini bilo manje kao i materijalne štete. Zapovjednik zajednice Slavko Tucaković osvrnuo se na
operativni rad koji je bio kvalitetan i učinkovit.
Na sjednici među ostalim zaključeno je da se
godišnje skupštine koje će se održavati tokom
ove godine biti izborne i izvještajne. U Dobrovoljnim vatrogasnim društvima održavat će
u siječnju i veljači, a skupštine Vatrogasnih
zajednica gradova i općina u ožujku i travnju
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VZ Grada Koprivnice

DOBAR RAD U
2008. GODINI
kada se treba održati i izborna godišnja skupština Vatrogasne zajednice naše županije.
Također usvojen je i prijedlog da se ubuduće
preminulim vatrogascima odaje počast va-

VZ općine Gola

trogasaca iz svih društava na području Vatrogasne zajednice u svečanim odorama, kako
to treba i mora biti na posljednjem ispraćaju
kolege i prijatelja vatrogasca. S

VZ Kalinovac

OBNOVITI VOZNI PARK ŠKOLOVANJE ČLANOVA

Vatrogasna zajednica Općine
Gola održala je u subotu 14. ožujka
svoju redovnu i izbornu godišnju
skupštinu ma kojoj je podnesen izvještaj o dosadašnjem radu i plan i
program rada u ovoj godini u kojoj
se namjerava obnoviti vozni park
društava. Primjera radi neka društva nemaju vozila ni za najosnovnije namjene. Osim predstavnika
pet Dobrovoljnih vatrogasnih društva Gole, Gotalova, Ždale, Otočke i
Novačke prisutan bio je i načelnik
Općine Gola dr. Stjepan Milinković,

predstavnik VZ Županije Nikola Sočev i drugi. Izabrano je i novo rukovodstvo zajednice mladim članovima, što je garancija za daljnji dobar
rad. Novi predsjednik je Stanislav
Salaj, zapovjednik Marijan Premec,
a tajnik Ivica Blažeković. Milinković
je pohvalio rad zajednice istaknuvši
dobru i plodnu suradnju s općinom
Gola, dok je Sočev također pohvalio
rad i čestitao novom rukovodstvu
uz želju da i nadalje dobro surađuje
sa Vatrogasnom zajednicom županije Koprivničko-križevačke. S

Na izbornoj godišnjoj skupštini
Vatrogasne zajednice općine Kalinovac održane u subotu 7. ožujka
izabrano je novo rukovodstvo i
prihvaćen plan rada za ovu godinu.
Na skupštini Vatrogasne zajednice
pored načelnika Općine Kalinovac Darka Sobote prisutni bili su i
članovi općinskog Poglavarstva i
Vijeća, dopredsjednik VZ Županije
Ivan Golubić, predstavnici vatrogasnih društava ove Općine i drugi.
Za novog predsjednika VZ Općine
Kalinovac izabran je Branko Vuci-

kuja, potpredsjednika Mijo Sobota,
zapovjednika Branko Dautanec,
dozapovjednika Željko Zalar, blagajnika Ivan Maletić, tajnika Milek
Markač a članovi su: Antun Zalar,
Ivan Lugarov i Željko Gelo.
Planom rada Vatrogasne zajednice u ovoj godini prioritet bit će
školovanje članova za vatrogasna
zvanja i prekvalifikacije, obilježavanje prigodnih svečanosti i manifestacija, obilježavanje Dana Općine
te održavanje javne pokazne vježbe za Presveto Trojstvo. S

Tomašek, dozapovjednik Željko
Turbelija, tajnik Andrija Puhač,
blagajnik Boško Mikulić. Izabran je
i Nadzorni odbor, Marinko Megec
predsjednik i članovi Marijan Đukić

i Petar Čorba. U radu skupštine sudjelovali su gosti istaknuvši dobar
rad gradske zajednice i zaželjeli da
se s takvim dobrim radom nastavi
i dalje. S

VZ grada Đurđevca

STRUČNO
OSPOSOBLJAVANJE
VATROGASACA

Vatrogasna zajednica grada
Đurđevca održala je u petak 20.
ožujka svoju redovnu izvještajnu
i izbornu godišnju skupštinu. Pozdravne riječi gostima, među kojima je bio gradonačelnik Đurđevca
Mladen Roštan, potpredsjednik
VZ Županije Ivan Golubić, predstavnici vatrogasnih društava i
drugi uputio je predsjednik Marijan
Kicivoj. Nakon podnesenog izvještaja o dosadašnjem uspješnom
radu, predložen je i usvojen novi

program rada u kojem posebno
mjesto ima stručno osposobljavanje vatrogasaca kao i organizacija
nadzora rada društava koju sprovodi zapovjedništvo, provođenje
preventivno-operativno aktivnosti
i drugo. Svi izvještaji i planovi rada
kao i financijski plan jednoglasno
su usvojeni. Izabrano je i novo
rukovodstvo. Za predsjednika VZ
grada Đurđevca izabran je ponovno Marijan Kicivoj, potpredsjednik
je Ivan Hađija, zapovjednik Ivan
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VZ općina Đelekovec-Legrad

UNAPRIJEDITI RAD
U subotu 28. ožujka u Društvenom domu Legrada održana je
godišnja izvještajna i izborna skupština Vatrogasne zajednice općina
Đelekovec-Legrad. Rad skupštine
otvorio je dosadašnji predsjednik
Ivica Gabaj. On je ujedno pozdravio
članove skupštine, goste među kojima je bio predstavnik Koprivničkokriževačke županije Stjepan Behin,
načelnike općina Legrada Mladena
Vernića i Đelekovca Dragutina Drvarića, županijskog vatrogasnog
zapovjednika Slavka Tucakovića,
potpredsjednika VZ Županije Ivana
Golubića i druge. Izvještaj o radu u
protekloj godini i plan rada za ovu
godinu izvijestio je i predložio tajnik Mario Horvat. U planu rada za
ovu godinu osim organiziranja pro-

tupožarne preventivnih akcija organizirat će se združena taktičkonavalna vježba, održati natjecanja,
te posebno posvetit će se pažnja
školovanju članova Vatrogasne zajednice u kojoj su okupljeni DVD-i:
Legrad, Đelekovec, Imbriovec, Veliki
i Mali Otok, Zablatje, Selnica i Kutnjak-Antolovec. Opširniji izvještaj
o četverogodišnjem radu podnio je
Ivica Gabaj, koji je posebno istaknuo veliki uspjeh natjecateljskih
ekipa kako na županijskom tako i
na državnom natjecanju. Podneseni su i financijski izvještaji kao i
Nadzornog odbora. Svi oni jednoglasno su usvojeni kao i prijedlog
za novo predsjedništvo. Za novog
predsjednika izabran je Vladimir
Piškor, potpredsjednik Dragutin

Sa rada skupštine VZ općina Đelekovec-Legrad

Sabolić, zapovjednik Rudolf Vrbanić, dozapovjednici Zlatko Horvat i
Vlado Šipek, tajnik Krešo Korotaj i
blagajnik Željko Panić. Predsjednik
Nadzornog odbora je Ivan Cmrk,
a članovi Ivica Baranašić i Vlado
Perlok. Podijeljena su i uvjerenja o
tehničkoj osposobljenosti članova

VZ općine Novigrad Podravski

VZ općine Molve

U srijedu 25. travnja u prostorijama DVD-a Novigrad Podravski
održana je osnivačka skupština VZO Novigrad Podravski. Uz predstavnike članica nove zajednice DVD-a Borovljani i DVD Novigrad Podravski, skupštini su bili nazočni načelnik općine Novigrad Podravski
Mladen Mađer, županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i
potpredsjednik VZ Koprivničko-križevačke županije Ivan Golubić. Uz
usvajanje statuta i poslovnika skupštine VZO, izabrano je i vodstvo
zajednice. Za predsjednika zajednice izabran je Josip Krajačić, potpredsjednik je Darko Bačani, tajnica Sanja Trnski, blagajnik Ivan Jedvaj, zapovjednik Vladimir Šestak, dozapovjednici Saša Kristanović i
Mišel Nemec. U Nadzorni odbor izabrani su Ivica Grekšić, Ivica Jedvaj
i Franjo Petras, a sud časti Miroslav Ranilović, Darko Bačani i Anđelko
Grašić. S

Na godišnjoj izbornoj skupštini VZ općine Molve koja okuplja
četiri DVD-a: Molve, Molve Grede,
Gornja Šuma i Repaš s ukupno
više od dvije stotine članova
održana je u novom Društvenom
domu Molve u utorak 24. ožujka,
okupili su se predstavnici DVD-a,
susjednih Vatrogasnih zajednica, gosti i uzvanici. Skupštinu je
otvorio dosadašnji predsjednik
Ivan Gregurić, pozdravio je goste
i članove skupštine te predložio
Dnevni red. Izvještaj o četverogodišnjem radu podnio je tajnik
Petar Petrinić kao i prijedlog plana rada za ovu godinu u kojem se
planira školovanje vatrogasaca,
obilježavanja obljetnica, sudjelovanje na vježbama i natjecanjima te provođenje protupožarnih
preventivnih mjera. Izvještaji i
planovi za rad jednoglasno su prihvaćeni. Izabrano je i novo rukovodstvo. Za predsjednika Tihomir
Žufika, potpredsjednik Marijan
Kranjec, tajnik Petar Petrinić, Bla-

OSNOVANA NOVA
VATROGASNA
ZAJEDNICA

VZ općine Kalnik

OBUKA
VATROGASACA

Jedan od prioritetnih planova rada u ovoj godini VZ općine Kalnik u
koju su udružena društva: Kalnik, Kamešnica i Popovec Kalnički s ukupno oko 200 vatrogasaca, bit će obrazovanje i stručno osposobljavanje
članstva istaknuto je na godišnjoj izbornoj skupštini održanoj u petak 27.
ožujka. Također planom rada predviđeno je uputiti 20 operativnih vatrogasaca na liječničke preglede, kontinuirano pratiti rad svih članica, a u
rad VZO Kalnik uključiti i pridružena društva kao i novoosnovana. Plan
rada kao i izvješće o dosadašnjem radu i financijsko izvješće koje će ove
godine iznositi 130.000 kuna jednoglasno su prihvaćeni. Izabrano je i
novo rukovodstvo. Za predsjednika Milan Kralj, potpredsjednik Marijan
Đurec, zapovjednik Josip Smiljan, dozapovjednik Franjo Filipašić. Predsjednik Nadzornog odbora je Josip Žibrin, a članovi Andrija Jendrek i Dražen Faltak. S

zajednice. Učešće u radu skupštine
uzeli su gosti koji su pohvalili dobar
rad Vatrogasne zajednice i posebno
istaknuli dobru suradnju s Općinom
Legrad i Đelekovec, dok je Ivan Golubić istaknuo dobru suradnju sa VZ
Županije. S D. R.

NOVO RUKOVODSTVO

gajnik Ivan Krznarić, zapovjednik
Dražen Kolar, dozapovjednik Đuro
Jaković. Predsjednik Nadzornog
odbora je Ivan Gregurić, a članovi
Željko Vincek i Mijo Hontić. Skupština je dala prijedlog da se Ivan
Gregurić predloži za počasnog
doživotnog predsjednika VZ općine Molve, a za počasnog potpredsjednika Josipa Litvića.
Gost na skupštini bio je načelnik Općine Molve Ivan Kolar,
predsjednik VZ Županije Marijan
Kicivoj i županijski zapovjednik
Slavko Tucaković. Ivan Kolar pozdravljajući skupštinu zaželio je
da budući rad bude bolji sa više
konstruktivnije koordinacije u
radu Vatrogasne zajednice sa
Općinom Molve. Marijan Kicivoj
istaknuo je dobru suradnju sa VZ
Županije, a Slavko Tucaković u ime
VZ Županije poklonio je dosadašnjem predsjedniku Ivanu Greguriću prigodnu plaketu za njegov dugogodišnji rad u vatrogastvu. S

Detalj sa skupštine VZ općine Molve

Vatrogasni Glasnik

23

NATJECANJE
NOVO USPJEŠNO
VATROGASACA
SPREMIŠTE V

DVD Veliki Otok

V

rijedno članstvo Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Veliki Otok, planirane programe za 2008. godinu realizirali
su u potpunosti pa više od toga.
Jedan od najznačajnijih planova
društva bila je izgradnja vatrogasnog spremišta koji se izgradio
u nastavku Vatrogasnog doma,
veličine osam i pol puta osam i pol
metara. Ukupna vrijednost radove
je oko 140.000 kuna, od čega je
Općina Legrad dala veći dio, a preostala sredstva društvo i brojni
sponzori.
- Do kraja 2008. godine završili smo radove na unutrašnjem
uređenju fasade, a sada predstoje
radovi za završetak kompletne infrastrukture novog spremišta. Treba
uvesti plinsku i električnu instalaciju, postaviti vrata na spremište, a
planira se i asfaltiranje prostora na
ulazu u spremište. Svoje mjesto pod
krovom u njemu će naći novi kombi,
a u skoroj budućnosti manje navalno
vatrogasno vozilo koje bi zadovoljilo
potrebe društva i Općine Legrad rekao nam je zadovoljni tajnik mr.
Zlatko Horvat. Također istaknuo je
da natjecateljska ženska i muška
ekipa ubuduće postižu još bolje
rezultate u vatrogasnim natjecanjima od sadašnjih za koje se
može slobodno kazati da su više
nego dobri. Naime, muška “A” ekipa na državnom natjecanju u Splitu prošle godine osvojila je izvrsno
14 mjesto, dok ženska ekipa nije
imala takav uspjeh na županij-

skom natjecanju i nije se plasirala
na državno natjecanje. Mladi zapovjednik Zdravko Rusak rekao je
da će se pripreme za natjecanja
nastaviti i dalje u prostorima Vatrogasnog doma tokom zimskih
mjeseci, a kada dođu topliji dani
vježbe će se obavljat ispred Vatrogasnog doma. Informirani smo
da će i dvojica članova polaziti
nastavu za dokvalifikaciju vozača.
- Smatram da naši uspjesi ne
samo na natjecateljskom djelu već
i na ostalim poljima, dobri o čemu
najbolje govori Županijsko priznanje
za dostignuća u vatrogastvu koje
smo dobili za 2008. godinu. Entuzijazmu i velika ljubav prema vatrogastvu glavni su pokretači naših
uspjeha - s ponosom nam je rekao
predsjednik Mirko Gabaj. Osim već
spomenutih čelnih osoba DVD-a
Veliki Otok i glavnih inicijatora i
pokretača brojnih akcija tu je i
potpredsjednik Goran Klobučarić,
dozapovjednik Slavko Kolman i
blagajnik Mario Horvat i mnogi
drugi među kojima svakako posebno treba istaknuti načelnika
Općine Legrad Mladena Vernića,
te Zlatka Horvata (starijeg) kao i
Zlatka Rašanca koji su članovi tijela lokalne samouprave. Na kraju
mr. Zlatko Horvat rekao nam je
da će u sklopu obilježavanja 75.
godina kontinuiranog rada i djelovanja svečano otvoriti i novo
spremište, a predviđeno je da to
bude tokom ljetnih mjeseci ove
godine. S

Novoizgrađeno spremište na ponos
vatrogasaca i mještana Velikog Otoka

DVD Sigetec

rijedni članovi DVD-a Sigetec
organizirali su po drugi puta
zanimljivo i nadasve novo
vatrogasno natjecanje pod imenom “Natjecanje operativnih vatrogasaca”. Natjecanje se održalo
u nedjelju 5. travnja u prirodnom
okolišu kod mjesta Sigetec. Okupilo se više od stotinu natjecatelja,
odnosno deset ekipa iz deset društava iz svih krajeva lijepe naše.
Prije početka natjecanja prisutnim
je dobrodošlicu poželio je domaćin
predsjednik DVD-a Darko Palaš
zaželjevši im dobar uspjeh u natjecanju i da se ugodno osjećaju u

Sigecu. Desetine su se natjecale u
deset raznih vještina od oblačenja
odora, pa do rukovanja šmrkom i
ostalom vatrogasnom opremom,
ali na malo drugačiji način što daje
posebnu zanimljivost i draž ovom
natjecanju, koje se ne pridržava
propisanih pravila uobičajenih natjecanja.
Najbolji rezultat imala je ekipa iz Đakova, slijedi Peteranec,
Domaji, Odranski Obrež, Stara
Sela, Legrad, Kotoriba, Imbriovec,
Koprivnica i Hlebine. Prva trojica
s najboljim rezultatima primili su
prigodne pokale. S

Sa 2. natjecanja operativnih vatrogasaca

VZ općine Sveti Ivan Žabno

AKTIVNOSTI, DALJNJI
POTICAJ U RADU

U nedjelju 29. ožujka održana obilježiti Dan vatrogastva i Dan
je godišnja izvještajna i izborna svetog Florijana zaštitnika vatroskupština VZ općine Sveti Ivan gasaca, organizirati javnu vježbu,
Žabno. Na skupštini podneseno osnovati komisiju za pregled rada
je izvješće o dosadašnjem radu i opreme u društvima, održavati i
Operativne aktivnosti na područ- poboljšati suradnju sa JVP Križevci
ju Vatrogasne zajednice koju vodi te nastaviti daljnju dobru suradnju
stožerni DVD Sveti Ivan Žabno. s Općinom Sveti Ivan Žabno, te
Prisutno je na svakom požaru na aktivno sudjelovati u radu VZ naše
području općine. Na intervenci- županije. Izabrano je i novo rukojama uglavnom su vatrogasci iz vodstvo zajednice. Za predsjedJVP Križevci i vatrogasci
područja gdje se požar Zajednička snimka predstavnika VZO
ili druga akcidentna situacija dogodila. Prošle
2008. godine bilo je
14 intervencija. Na
skupštini u izvještaju
apeliralo se na pojedine
dužnosnike u DVD-ima
da animiraju rad svojih
članova. Da ozbiljnije
shvate što znači biti
član humanitarne udruge, a koja je nika izabran je Zvonimir Kučina,
osnovana ne samo radi druženja, potpredsjednik Zdravko Temšić,
već i da pomogne svakom čovjeku zapovjednik Ivan Kunjek, dozapou nevolji. Izvještaj o dosadašnjem vjednik Vinko Nemeček, tajnik Mirradu kao i plan rada za ovu godinu ko Besedić i blagajnik Predrag Hajednoglasno su prihvaćeni. Planom lužan. Za Nadzorni odbor izabrani
za ovu godinu predviđeno je or- su: Antun Bubek, Nikola Kučera i
ganizirati nastavu za vatrogasce, Dario Ferenčina. S
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atrogasna zajednica grada
Koprivnice u kojoj djeluju Vatrogasna društva JVP grada
Koprivnice, DVD Koprivnica, DVD
Bakovčice, DVD-i u gospodarstvu
“Bilokalnik” i “Podravka”, DVD
Draganovec, DVD Jagnjedovac,
DVD Reka, DVD Starigrad, DVD
Štaglinec i DVD “Željezničar”,
imaju preko pedeset profesionalnih
vatrogasaca, 950 dobrovoljnih vatrogasaca i preko petstotinjak članova vatrogasne mladeži, održala
je u subotu 4. travnja u restoranu
“Zlatan” u Koprivnici redovnu godišnju izvještajnu i ujedno izbornu
skupštinu. Rad skupštine otvorio
je predsjednik Ivan Golubić pozdravljajući drage goste iz Gasilske
zveze Domžale Mesto i Lendave
iz susjedne Slovenije, predstavnike VZ gradova i općina iz okolnih mjesta, predstavnike DVD-a i
JVP-a VZ grada Koprivnice, goste
među kojima je bio dogradonačelnik
Zdravko Gašparić, predstavnik gradonačelnika Darko Ledinski, predsjednik VZ Koprivničko-križevačke
županije Marijan Kicivoj, županijski zapovjednik Slavko Tucaković,
županijska tajnica Mirjana Futač,
predsjednik Savjeta mladeži HVZ
Nikola Sočev i drugi.
Nakon pozdravnih riječi dobrodošlice i izbora radnih tijela
skupštine, Ivan Golubić podnio je
izvješće o četverogodišnjem radu
u kojem je istaknuo nabavku novih
vozila i opreme, obuku članstva
i osposobljavanje za više činove,
održavanje seminara za vatrogasnu mladež, održavanje brojnih
natjecanja, memorijalnog turnira
“Stjepan Paša”, koji svake godine
okuplja tisuću vatrogasne mladeži
iz svih krajeva Hrvatske ali i inozemstva, sudjelovanje na prošlogodišnjem državnom natjecanju u
Splitu gdje su postignuti više nego
dobri rezultati, dobra međudržavna
suradnja, dobro organizirana protupožarna preventiva, a tu su bile
i brojne intervencije i akcije. Prema

VZ grada Koprivnice

Priznanje za dobru suradnju Ivan Golubić
uručio je dobrom prijatelju Marijanu
Slatneru iz GZ Domžale Mesto

KVALITETAN
RAD VRIJEDNE
ZAJEDNICE
podacima JVP grada Koprivnice za
2008. godini zabilježeno je na Požarnom području Koprivnica ukupno 218, a od tog broja na području grada Koprivnice bilježimo 145
vatrogasnih intervencija. Na kraju
zahvalio se svima koji su pomagali
i unapređivali rad Vatrogasne zajednice grada među kojima je Grad
Koprivnica, naša županija, i ostali
čimbenici koji su sudjelovali i pomagali u radu. Zapovjednik VZ grada Koprivnice Slavko Tucaković također je u svom izvješću istaknuo
brojne aktivnosti koje su se provele
tokom minulih četiri godine rada ne
zaboravljajući istaknuti sudjelovanje na međunarodnim vježbama
u Mađarskoj koje su imale veliki
odjek ne samo u vatrogastvu već
i u javnosti. Spomenuo je nabavku
novih vozila iz programa Vlade RH
uz znatnu financijsku pomoć grada
Koprivnice. Nakon financijskog iz-

vješća i izvješča Nadzornog odbora
istu su jednoglasno usvojeni kao
i plan rada za ovu godinu kojeg je
predložio Ivan Golubić i financijski
plan, kojeg je predstavio blagajnik
Josip Krček. Planom rada u ovoj
godini prioritet pored rada na protupožarnoj preventivi, obilježavanju Dana Vatrogastva Dan svetog
Florijana i ostalih blagdana bit će i
rad s mladeži uključivanje najmlađih u rad, natjecanja, kao i nastavak dobre suradnje sa gradom i našom županijom i nadalje održavati
dobre odnose i suradnju s ostalim
zajednicama i društvima, a napose
s prijateljima iz Slovenije. U planu
je također i završetak radova na
spremištu u DVD-u Jagnjedovac.
Izabrano je novo rukovodstvo.
Za predsjednika Ivan Golubić, potpredsjednici Nikola Sočev i Zdravko
Jakčin, zapovjednik Slavko Tucaković, dozapovjednici Željko Bukvić i

Antonio Popijač, tajnik Goran Kresl
i blagajnik Josip Krček. Nadzorni
odbor: Stjepan Jagarinec, Antun
Predragović i Franjo Martinčić.
Gosti na skupštini uzeli su
aktivno učešće u radu pozdravljajući skupštinu i zaželjevši još bolji
rad u budućem četverogodišnjem
razdoblju, te kontinuiranu dobru
suradnju sa svim čimbenicima
političke, društvene i gospodarske
strukture. Bila je to ujedno i prilika
da se VZ grada Koprivnice zahvali
svima na dosadašnjoj uspješnoj
suradnji uz predaju prigodnih priznanja, a na prvom mjestu dodijeljena su gradonačelniku Zvonimiru
Mršiću, dogradonačelnici Vesni
Želježnjak i dogradonačelniku
Zdravku Gašpariću koji se zahvalio i rekao da je njemu uvijek lijepo
doći prijateljima vatrogascima,
a dolaske na ove i slične skupove
neće nikada zaboraviti. S

DVD Sveti Ivan Žabno

DVD Peteranec

Vatrogasna zajednica općine Sveti Ivan Žabno
prema programu rada Vatrogasne zajednice svake
dvije godine provodi usavršavanje vatrogasnih kadrova. Početkom ove godine u Svetom Petru Čvrstecu i
Svetom Ivanu Žabnu održani vatrogasni tečajevi za
vatrogasce i vatrogasne dočasnike.
Iz deset dobrovoljnih vatrogasnih društava tečajeve je uspješno završilo 84 polaznika i to: 9 Vatrogasne mladeži, 37 ispitanih vatrogasaca, 13 vatrogasaca I klase, 12 vatrogasnih dočasnika i 13 dočasnika I
klase. S D. R.

U petak, 20. ožujka u prostorijama Vatrogasnog doma u Peterancu održano je
dobrovoljno darivanje krvi. Ovu humanitarnu akciju organizirao je Hrvatski Crveni
križ, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica. Doprinos ovoj akciji dali su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Peteranec i omogućili da ova akcija bude
uspješno provedena. Članovi DVD-a Peteranec ovim su činom pokazali su kako u
okvirima vatrogasne djelatnosti ima okvira za humane akcije kao što je dobrovoljno
darivanje krvi što život znači. Ovim činom potaknuli svoju zajednicu da se priključi
akciji.
- Zadovoljan sam odazivom članova našeg vatrogasnog društva, iako smo mogli
prikupiti još više doza krvi. Također, mještani Peteranca svojim su odazivom pokazali da su spremni podržavati eventualne buduće akcije humanog karaktera, kao što
je bila ova, rekao je zapovjednik DVD-a Peteranec Damir Jakupec. S

OSPOSOBLJAVANJE
DOBROVOLJNIH
VATROGASACA

SUDJELOVALI U DOBROVOLJNOM
DARIVANJU KRVI
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Razgovor sa vatrogasnom obitelj Stjepana Drvenog

Stjepan Drveni

SVI ZA JEDNOG,
JEDAN ZA SVE
Obitelj Stjepana Drvenog 50.
godišnjaka iz Donje Velike, poznatog mjesnog aktiviste, predsjednika Općinskog vijeća Općine Sokolovac, zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Donja Velika
poznata je po raznim i brojnim aktivnostima kako u crkvenom zboru, te ostalim društvenim aktivnostima u ovom malom mjestu na
obroncima Bilogore, ali i kao velika i
radišna vatrogasna obitelj. Naime,
glava obitelji Stjepan Drveni, od
svoje 16 godine član je DVD-a Donja Velika u njegovoj obitelji u zajedničkom kućanstvu pored supruge Marije, živi i 20. godišnja kćerka
Sanela koja je tajnik društva i najmlađa 11. godišnja Marinela koja je

sam predsjednik tajnik, a danas
sam zapovjednik, ali ću to prepustiti mlađima na kojima se temelji
budućnost našeg i ostalih društava. Naše društvo osnovano je
prije 75 godina i prv obitno zvalo
se Kapelska Velika po tadašnjoj
općini Kapela. No, novim imenima
mjesta promijenilo se i ime društva
u sadašnje, rekao nam je Stjepan
Drveni kojeg smo sa obitelji zatekli
na ovogodišnjoj rezidbi vinograda na obroncima Bilogore i nije
im smetalo što se temperatura u
termometru nije bila viša od minus
pet Celzijusa.
- Želio bi naglasiti da naše
društvo čiji je predsjednik Zlatko
Begović, dobro radi i surađuje s

Sanela, Stjepan i Marinela Drveni

član natjecateljske ekipe, a kako
jabuka ne pada daleko od stabla,
po narednoj izreci, Stjepan Drveni
ima i unuka Domagoja starog osam
godina, koji je također član natjecateljske muške ekipe djece od 6
do 12 godina, koju uspješno vodi
njegova tetka Sanela.
- Ljubav za vatrogastvom
zavolio sam od rane mladosti, a
ta ljubav traje i danas. Obnašao
sam gotovo sve dužnosti u svojem
društvu. U nekoliko mandata bio

okolnim društvima, Vatrogasnom
zajednicom općine, Općinom Sokolovac koja osigurava dio sredstva za rad. U Vatrogasnoj zajednici općine koja je prije imala
aktivnih 17 društava danas djeluje
i rade DVD Domaji, Peščenik, Donji
Maslarac, Ladislav i Gornja Velika.
Više nego dobra suradnja je sa
Javnom vatrogasnom postrojbom
grada Koprivnice i njegovim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem,
koji su nam u više navrata darivali

Pobjednička ekipa djece DVD-a Donja Velika
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potrebitu vatrogasnu opremu. Dobro surađujemo i sa VZ naše županije, ističe Stjepan Drveni.
- Naše aktivnosti svode se
najviše na natjecateljski dio, preventivnu djelatnost, protupožarnu
zaštitu i ostalom. Društvo broji
34 člana od čega su velikim dijelom mladi članovi, a prošle godine
osnovali smo natjecateljsku ekipu
muške djece od 6 do 12 godina
koja je na prvom nastupu na natjecanju VZ naše općine u Donjem
Maslarcu osvojila prvo mjesto, ponosno ističe Sanela, a kako i ne bi
kada je ona vodila i pripremala ovu
mladu ekipu koja će se i ove godine
natjecati i očekuje da će imati dobre rezultate.
- Planiramo da se ove godine
uredi Vatrogasni dom. Tako pored
prostora za kuhinju planiramo urediti i sanitarni čvor, a ako se sredstva
osiguraju, natkriti ćemo vanjsku binu
ispred doma. U ovim radovima angažirat će se naši članovi, ali i ostali
mještani, rekla nam je Sanela Drveni.
Kada smo upitali malu Marinelu Drveni zašto je ona vatrogasac
rekla nam je:
- Super je biti vatrogasac. Družimo se s drugom djecom, a odlazak
i priprema za natjecanje pravo je
veselje za mene - rekla nam je uz
osmijeh i otišla pomoći tati sakupljati porezanu vinovu lozu.
Kako se na natjecanja odlazi
osobnim prijevozom društvu bi
dobro došao kombi vozilo kako za
natjecanja tako i za ostale potrebe, jer u voznom parku osim
stare vatrogasne cisterne drugog
i nema saznali smo od Stjepana
Drvenog. Pa zato svaka donacija
oko nabave vozila dobro bi došla
ovom malom i vrijednom društvu
u kojem se istiće zajedništvo i
pomoć članovima kada to zatreba. S

DVD Novigrad Podravski

NOVO
RUKOVODSTVO

Dobrovoljno
vatrogasno
društvo Novigrad Podravski
održalo je u nedjelju 8. ožujka
svoju 131. redovnu godišnju
izvještajnu i izbornu skupštinu.
Prisutan bio je načelnik Općoine Novigrad Podravski Mladen
Mađer, županijski vatrogasni
zapovjednik Slavko Tucaković,
dopredsjednik VZ Županije Ivan
Golubić, predstavnici susjednih
vatrogasnih društava, članovi i
drugi. Nakon što je tajnik društva Božidar Đurinčić podnio
izvješće o radu i planu rada za
ovu godinu koji je jednoglasno
prikvačen. Razriješen je dosadašnju Uoravni i Nadzorni odbor
i izabran novi. Novi predsjednik
društva je D. Paligač, potpredsjednik J. Krajačić, tajnik B.
Đurinčić, zapovjednik V. Šestak, dozapovjednik S. Krajačić,
blagajnik A. Grekšić. Planom
rada ove godine uredit će se i
do kraja opremiti prostorije za
rad društva, sudjelovati na natjecanjima i ostalim prigodnim
manifestacijama.
Na skupštini uručene
su spomenice za vjerni rad u
društvu za 10, 20, 30, 40 i 50
godina rada koje je uručio Ivan
Golubić i Slavko Tucaković. Za
pedeset godina rada u društvu
spomenice su primili: Ivan Forko, Ante Topolčić, Ivan Strelec,
Ivan Đurinčić i Stjepan Vedriš.
U radu skupštine sudjelovali
su gosti koji su istaknuli da bi
rad ovog društva u budućnosti
trebao biti bolji i kvalitetniji. S
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JVP Koprivnica

Zajednička snimka dvojice djelatnika
JVP Koprivnica u Njemačkoj

USPJEŠNO ZAVRŠILI
TEČAJ U NJEMAČKOJ

Dvojica djelatnika JVP grada
Koprivnice Željko Cvrtila i Antonio
Popijač vratili su se ovih dana sa
tečaja za rad sa simulatorom za
backdraft i otvorenim simulatorom
plamenih udara, a koji se održavao
u trening centru ER-HA tec u gradu Böblingenu u Njemačkoj. Osim
njih na dvodnevnom tečaju bili su
i djelatnici profesionalnih postrojbi
i DVD-a iz drugih Hrvatskih Županija. Nakon završenog tečaja svaki
polaznik dobo je dozvolu za rad sa
simulatorom za backdraft i otvorenim tipom simulatora.

Borovljani

- U našoj županiji ova dva
djelatnika obavljat će funkciju instruktora na simulatorima koji bi
se uskoro trebali nabaviti, a tečaj
trebalo bi održati za više od stotinu vatrogasaca s područja naše
županije, rekao nam je županijski
vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
- Sa nastavom i boravkom u
Njemačkoj bili smo više nego zadovoljni. Vremenski uvjeti za rad
nisu bili baš najpovoljniji, radi još
uvijek visokog snježnog pokrivača.
No, nama dvojici to nije ni najmanje

smetalo da odradimo sve zadatke
koji su se od nas tražili njemački
instruktori, rekao je zadovoljno

Željko Cvrtila što je potvrdio i njegov prijatelj i kolega s posla Antonio Popijač. S

SVETI VINCEK

Vincekovo je narodni običaj kojom se posebnom ceremonijom obilježava otvaranje
sezone vinogradskih radova. Blagdan svetog
Vinceka koji se u hrvatskim pučkim običajima
obilježava 22. siječnja rezidbom trsova, kićenjem čokota slasnim kobasicama i drugim domaćim suhomesnatim prerađevinama, te zalijevanjem vinove loze lanjskim vinom na snimci u
vinogradu Ivana Golubića, predsjednika VZ grada Koprivnice, poznatog vinogradara u društvu
sa brojnim prijateljima vatrogascima i mejašima na obroncima Bilogore, a sve to popraćeno
veselim druženjem međaša, prijatelja i rođaka
uz pjesmu i zakusku te glazbeni sastav “Moj
trsek”. Ovo je samo jedan od pet vinogradarskih
običaja vezanih za isto toliko vinogradarskih
svetaca: Sv. Juraja (13. travnja), Sv. Ivana Krstitelja (24. lipnja), Sv. Mihovila (29. rujna) i Sv.
Martina (11. studenoga).

Nakon odrezanih nekoliko grana trsova, sveti
Vincek slavi se u kleti s
pajdašima uz prigodnu
zakusku i mlado vino što
je lijepo u svojoj pjesmi
Pajdaši opisao M. Krmpotić:

VZ općine Gola

DVD Legrad

NOVI VATROGASNI
DOČASNICI

Za Vatrogasnu zajednicu općine Gola slobodno se može kazati da sve bolje radi i djeluje
sa DVD-ima Gole, Gotalova, Otočke, Novačke i
Ždale članovima ove Prekodravske zajednice.
Posebna se pažnja posvećuje obrazovanju
članstva i. Tako je u organizaciji VZO Gola 2.
travnja u Vatrogasnom domu Gola održani su
ispiti za vatrogasne dočasnike koje je polagalo
35 polaznika, a uspješno položilo je njih 31.
Također 12 vatrogasaca polagalo je ispite za
vatrogasnog dočasnika I klase. Nastavnici i ispitivači bili su članovi VZ grada Koprivnice: Ivan
Golubić, Slavko Tucaković, Jasmina Jakupec,
Mijo Jakčin, Stjepan Varmuža i Stjepan Futač.
Novim vatrogasnim dočasnicima čestitao je
načelnik Općine Gola i Saborski zastupnik dr.
Stjepan Milinković, zaželjevši im uspjeh u radu,
a čestitao je ujedno VZ Općine Gola i grada Koprivnice na dobro organiziranom i obavljenom
poslu. S

Kasno ve je,
kmica jeje,
steza pela v goricaj.
Tri pajdaša,
si mejaši,
idu doma ve nazaj.
Jen popeva,
drugi zeva
tretji ostal je odzaj...

ZAVRŠENA NASTAVA ZA
LEGRADSKE VATROGASCE
Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društava
Legrad polaznici tečaja za ispitanog vatrogasca
uspješno su završili nastavu i to: Ivan Vidaković,
Siniša Mikulić, Danijel Vugrač, Ivona Potočnik,
Viktorija Horvat, Zoran Kociper, Sven
Kiš, Suzana Dimač, Marija Kefelja,
Ivica Lukčin, Sandro Kiš, Josip Balog,
Ivica Šenji, Željko Solarić, Vedran
Deak, Ivan i Đuro Ferenčak, Ivan
Lakić, Željka Matoš, David Kranjec,
Matija Bokar, Davor Cvetnić, Dominiki
Brunec, Mladen Gres i Simona Košnjak . Nastava se održavala u Vatrogasnom domu u Legradu, a trajala je
više od mjesec dana s preko 110 sati
sa praktične i teoretske nastave. Bio
je to dio plana obuke osposobljavanja
vatrogasnog članstva u Dobrovoljnim
vatrogasnim društvima, a održava se

prema planu i programu istih. Predavači i ispitivači bili su iskusni profesionalni vatrogasci:
Slavko Tucaković, Ivan Golubić, Stjepan Varmuža, Jasmina Jakupec i Mijo Jakčin. S
Mijo Jakčin ispituje mlade Legradske
vatrogasce

Vatrogasni Glasnik
JVP Koprivnica

POSJETA DELEGACIJE
DVD VODICE

Zajednička snimka članova DVD-a Vodica, djelatnika JVP Koprivnica
gradonačelnika Zvonimira Mršića i dogradonačelnice Vesne Želježnjak

U

trodnevnu posjetu od
12. do 14. prosinca koprivničkoj Javnoj vatrogasnoj postrojbi došli su u članovi DVD-a Vodice. Dobrovoljnog
vatrogasnog društvo gdje su
djelatnici JVP Koprivnica boravili tokom protupožarne sezone
na priobalju 2008. godine. Tom

prilikom sklopilo stekli su nove
prijatelje koji su ih posjetili. Delegaciju DVD-a Vodice predvodio
je zapovjednik Mate Udovičić, a
s njime bio je i tajnik Josip Paić
i član Karmelo Mrša. Domaćin
Slavko Tucaković, zapovjednik
JVP Koprivnica upoznao ih je sa
sustavom rada svoje postrojbe,

JVP Koprivnica

ZAJEDNIČKI
OKITILI
JELKU

Mališani Područne škole Bakovčice predvođeni svojim učiteljem Radovanom Kneževićem u
prostorijama Javne vatrogasne postrojbe grada
Koprivnica zajedno s djelatnicima okitili uoči
Božića jelku. U tome pomagala im je i Karolina
Setinšek, majka jedne od djevojčica i dječaka koji
su sudjelovali u ukrašavanju jelku eko ukrasima.
Ukrase za Božićnu jelku posebno se izrađuju u
eko radionici škole već više godina, a oni su napravljeni od komušine kukuruza. Ukrašavanju
jelke pridružili se zapovjednik Slavko Tucaković
kao i Radovan Knežević, koji je na završetku
ukrašavanja istaknuo, kako je ovo ukrašavanje
dio dobre i uspješne suradnje ove škole sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada Koprivnice,
koja im se uvijek nađe na pomoći kada im je ona
potrebna i to u bilo kom obliku. Ljubazni domaćini svoje male goste počastili su sokovima, slatkišima i sendvičima. S

za koju su gosti pokazali interes
te predložili da se i iduće protupožarne sezone ponovno vide i
zajednički djeluju u Vodicama.
Tokom svog boravka gosti su
razgledali znamenitosti grada
Koprivnice upoznali se s dobrim
domaćinskim običajima svojih
kolega koji su im bili domaćini u

DVD Molve

USKRSNE PISANICE
MOLVARACA U
EUROPSKIM GRADOVIMA
Umjetnici Molvarskog likovnog kruga u
suradnji sa općinom Molve i Turističkom zajednicom naše županije velikim Uskrsnim jajima
osvajaju Europu. Naime, pet plastičnih pisanica
visokih oko dva metra, oslikanih podravskim motivima svakidašnjeg života ovoga kraja, sakralnim objektima i svecima, dio su bogate tradicije
ovog podravskog kraja. Tako će Uskrsne pisanice
biti posebna atrakcija i zanimljivost koju će imati
priliku vidjeti stanovnici Budimpešte, Bratislave,
Dubrovnika, župljani Varaždinske biskupije u
njezinim Župama i stanovnici Molvi za Uskrsne
blagdane. O tome s posebnim ponosom informirao nas je načelnik Općine Molve Ivan Kolar,
koji nam je pokazao (na snimci) Uskrsna jaja
koja su umjetnici radili, a među njima i članovi
DVD-a Molve. Oslikavanje pisanica održalo se u
prostorima novog Društvenog doma, odnosno u
prostorima vatrogasnih garaža. S
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svojim domovima i klijetima.
Goste iz Vodica primio je u
subotu 13. prosinca i gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić,
a prisutna bila je i dogradonačelnica Vesna Želježnjak. Gradonačelnik je svoje goste ukratko
upoznao s poviješću grada, ali
u razgovoru nije zaboravio istaknuti i dobar rad Javne vatrogasne postrojbe s kojom je posebno
zadovoljan. Gosti su iskoristili
priliku da još jednom pohvale dobar rad koprivničkih vatrogasaca
s kojima žele i dalje surađivati, što
je gradonačelniku bilo posebno
drago i što je on sa svoje strane i
prihvatio. Zanimao se među ostalim i o sustavu hidrante mreže u
Vodicama, istaknuvši pri tome
Koprivnički primjer u kojem
su hidranti za vodu postavljeni
u svim dijelovima grada i svim
ulicama i vinogradima. Razgovaralo se i Kornatskoj tragediji u
kojoj je samo iz DVD-a Vodice
poginulo četiri člana. Gosti su
kazali Mršiću da nisu uvjereni
u službeno izvješće i misle da je
uzrok nesreće bilo nešto drugo a
ne eruptivni plamen kako glasi
službena verzija. Na kraju susreta
za uspomenu poklonio im je komplet od dvadesetak majica. S

JVP grada Koprivnice

SURADNJA
VATROGASACA I
UČENIKA
Niz godina Javna vatrogasna postrojba grada Koprivnice na razne načine surađuje s Obrtničkom školom u Koprivnici. Suradnja je urodila
konkretnim poslovima od strane učenika Obrtničke škole.
- Naša suradnja nije od jučer ona traje već
niz godina u različitim oblicima, od prijevoza
učenika do škole, dopreme, prijevoza na izlete i
drugo, rekao nam je zapovjednik JVP-a Koprivnice Slavko Tucaković u čijoj postrojbi ovih dana
učenici prvih razreda Obrtničke škole imaju svoju
praktičnu nastavu. Naime, učenici smjera soboslikara predvođeni svojim nastavnikom praktične nastave Ratomirom Ljubićem obojadisat će
interijere prostora za rad vatrogasne postrojbe
Koprivnice, a u tome pomažu im i vatrogasci.
Ovakav vid suradnje učenika Obrtničke škole i
JVP-a Koprivnica dobar je primjer kako se praktična nastava može provesti na obostrano zadovoljstvo jedne i druge strane u ovom slučaju
učenika Obrtničke škole i koprivničkih vatrogasaca javne postrojbe. S

